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UDK: 1(38) Demokritos 

ДЕМОКРИТ О ЈЕЗИКУ 

Проф. gp Ксенија Марии.ки Гађан.ски 

АПСТРАКТ 

У раду се испитују неки нови фрагменти из античких писаца који нису 
раније анализирани у Демокритовој језичкој теорији, (коју аутор рада зове 
"глотологија"). Посебно место у преиспитивању добија Демокритов израз 

pEuµa a-r6µrov, из критичког издања Демокрита Соломона Лурије. 
Кључне речи: хеленска философија, атомисти, Демокрит, Платон, је

зик, глотологија, Соломон Лурија. 

Историја човечанства је према једном од својих најумнијих представ
ника, грчком философу Демокриту, била изузетно немилосрдна. Мада је мно
го хеленских аутора и философа изгубљено за нас и нестало много од онога 
што су они смислили и написали, нико није тако потпуно фрагментисан и оса
каћен као велики атомистички мислилац из друге половине 5. века пре нове 
ере. Док је чак и од Хераклитовог спева - јединог који је он саставио - сачува
но скоро две трећине, од Демокритових шездесетак наслова није сачуван ни 
један једини спис у целини или у већим изводима, него у извесном броју кра
ћих реченица и понављаних формулација. 

Ако не рачунамо атинске трагичаре 5. века пре нове ере и можда Про
тагору, Демокрит је био први Грк, а вероватно и први писмен човек у историји 

уопште, који је написао толики број радова, философских и научних трактата. 
Један од највећих модерних стручњака за Демокритову философију и 

писану заоставштину, совјетски професор Соломон Лурија (1891-1964) сма
трао је да је Демокрит био и експериментални научник највишег ранга. Лури
ја, и сам математичар, поред тога што је био један од водећих руских и совјет
ских класичних филолога и епиграфичара у 20. веку, у свом критичком изда
њу' Демокритових сачуваних текстова превасходно је заинтересован за Демо
крита физичара и природњака. Не треба ипак, сметнути с ума оно што је 
Аристотел тврдио за Демокрита: "Он је, чини се, о свему размислио": "Ou-roc; 
о'ЕоtкЕ µEv 7tEpt шшv-rcov <ppovпcrat" (68 А35 = Luria 100). 

1 Соломон Яковлеои•1 Лурье: Дсмокршu. Тексты. Перевод. Исследования. - Лени11град, Наука, 
1970. стр. 664. 
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Стога је потребно, коr1 Демокрита, rюper1 осноnне материјалистичке 

атомистичке анализе света, обратити пажњу и на друге аспекте, међу којима 

глотологија, како ја зовем античке концепције језика и говора2 , никако није 
на последњем месту. Верујем r1a се можемо потпуно сложити с оценом Тома
са Алена Синклера из 1951. г. о Демокриту: "Не made coпtriЬutioпs to the study of 
ethics апd politics апd it may well Ье that his work iп the sphere was ofmore value".1 

У модерним историјама лингвистике удео античких идеја о језику 

углавном је прилично минимализован, сведен на основне дескрипције. С обзи

ром да данашњих строго формализованих система у језичкој науци у античкој 
глотологији није било, данашњи лингвисти, па и философи који су заинтере
совани најпре за такне системе, не сматрају хеленску глотологију посебно ин

спиративном. 

Француски научник, професор опште лингвистике, Жорж Мунен, у 
својој књизи Histoire de !а linguistique - des origines аи ХХе siecle, 4 на пример, 
оцењује да је у античко време "cet effort d'aпalyse а ete tme iпvention lingllistiql!e 
remarquaЫe'', али наглашава да је лингвистика 19. века била приморана "se for
ger lentement par une insurrectioп coпtinlle contre ces notions de l'aпtique grammaire 
grecque, transformees еп verites metaphysiques llniverselles". 

Мунен и не помиње Демокрита као могућег аутора неке занимљиве 

идеје о језику. Српски лингвиста, академик Милка Ивић у својој много прево
ђеној књизи са више издања Правци у лин2висШиzщ за Демокрита каже крат
ко следеће: "Аналисти су се, опет, присећали ставова славног Демокрита (око 
460-360) који се одлучно изјаснио против хипотезе о божанском пореклу јези
ка". У белешци М. Ивић помиње Демокритову аргументацију о "несавршено

сти језика" (на примеру хомонима, синонима и сл.). 5 

Модерни лингвисти су овако, међутим, писали у време својеврсне еу

форије због развоја модерне лингвистике, кад је изгледало да је најзад схваће
но и како језик и како човек функционише. 

Новији научни и философски погледи доприносе освешћивању да, 
ипак, и поново, није све тако јасно. Ми само много више зна.мо, а оно што за

право треба да разу.ме.мо, још увек јс "дубоко скривено'', f;v pu8ffi кЕ11аt, како 
је говорио Демокрит за истину. 

Дословно проучавање тог "r1убинског" разумевања спровео је пре не
ке четири деценије Ноам Чомски, налазећи током следећих испитивања "уни
верзалне" карактеристике свих језика у њиховој "дубинској структури", која 

2 
Да би се избегле савремене границе које постоје између различитих модерних научних 

дисциплина које ес баве језиком (нпр. лингвистика, филологија, граматика, философија језика, 

логик<~, теориј<~ зн<~чењ<~, 1юетик<1 итц.) Демокритови ноглеци н<~ језик и стил се означ<~в<~ју у 

овом раду као iлoiiioлoiuja. 
1 Tlюmas Аlап Sinclair: Socrares and ћis opponenrs iп: А History o/Gт·eek Political Thought, Ј.опdоп, 1951, 

reprinletl iп Sophistik. Herausgegebeп vuп Carl Juacl1iш Classen. - Darmslatll, Wissenschalllicl1e 
Duchgesel\scliaft, 1976, р. 91. 

4 Presses uпiversitaires de Fraпce, 1967, 4е editioп corrigee: 1985, р. 94 ("Le Liпguiste", Col\ectioп dirigee par 
Aпdre Martiпet). 

5 Milka Ivic: Pravci и liщ,'Visrici. 4. izdaпjc, LјвЫјапа, 197Н, п. 13. Дсмокритова хронологија ес 
донекле разликује: с. 4(10/50 - 400/390. 
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математичким начином генерира језичке изразе на површинској структури 

саопштења. 

Ова методологија анализе уситњавањем елемената до најједноставни

јих састојака in ultima aпalysi подсеhа на Демокритову методологију рашчла
њивања свега на атоме, управо ону за коју је Аристотел рекао да се разликује 

од свих претходних ("i1ori 81; i;v '"CW ТСW<; otacpEpEt", Luria N° 100). 
Демокрит је, додуше, сматрао да су само његови atorni "final realities". 

"They are rea\ and сап Ье known Ьу the senses". 11 Управо атоми у данашњој физици 
не могу бити "known Ьу the senses", а нису ни физички недељиви како је Демо
крит наивно веровао. Али он не би био онако генијалан мислилац да његове 
разраде у другим, бројним областима знања нису биле далекосежно мудре и 
инспиративне. 

За разлику од Пармснида, и Платона касније, Демокрита нс занима 
превасходно гносеолошка вредност језика, односно однос говора према исти

ни и биhу. Али је очигледно да језик учесШвује у процесу сазнавања, на неки 

начин. Демокрит га стално анализира. Човек долази у искушење да тако ту

мачи и енигматичну реченицу код Секста (Adv. Math. VII 140): "тђ<; µsv -r&v 
6.оТ]Л.соv ка-rаЛ.11ч11:со<; -ra <pat voµi:va" (Luria N° 81 и ком.). Осиона нашег чулног 
сазнавања мора бити нешто материјално, каже Демокрит. За визуелно сазна

вање то је примање i:iocoЛ.a код чула вида, 6.тсорро~а (односно 6.vaeuµiactc) код 
чула мириса и pEuµva a-ro~tcov код чула слуха. У једном свом ранијем раду ја 
сам покушала i:iocoЛ.ov да протумачим као "einen discreten Mornent des Aнsstrб
rnнngsprozesses OEiкi:Л.ov. Лi:iкi:Л.ov је непосредно мотивисано семантичким сро

дством са oi:iкvuµt, што је још један доказ за Демокритов начин "језичког зак
ључивања".7 

За разумевање Демокритовог схватања о језику pi:uµa 6.-roµcov имају, 
по мом мишљењу, посебну важност. 

Луријино критичко издање Демокрита из 1970. године доноси снедо
чанство из Аула Гелија (Noct. Att. У 15) којег нема ни у Дилс-Кранцу, ни код 
Бејлија (1928), а нс помиње ес ни у, иначе, одличној студији К. Ј. Классна: So
phistic. Darrnstadt, Wissensc\1artliche Bнchgesellschaft, (1959), прештампаној 1976. 
године у зборнику Sophistik. 8 

Текст код Гелија гласи: "Democritнs ас deinde Ерiсшнs ех individнis corpori
bus vocern constare dicunt eamque, нt ipsis eorшn verЬis нtar, pi:uµa a-roµcov appellant". 

Лурија је овом податку одредио двоструку функцију. Први пут га 
укључује у поглавље о чулном сазнању: De auditu (N° 492, р. 123), а други пут у 
поглавље: 111 Loquella quomodo proveneril (N° 565, р. 139). 

Лурија pEu~ta a-ro~tcov преводи руским изразом "йоШок аШо.мов" на 
оба места. Међутим, латинско vox преводи на та два места различито: у одељ
ку De auditu преводи на "звук'', а у Loquella quomodo provenerit са "2олос ". У 

'' Cf. Cyril Bailey: The Greek Atomists and Epicurus. - Oxford, At tl1e Clareпdoп Press, 1928, р. 185. 
7 Cf. Kcsпija Maricki Gadaпski: Democrilea. - Ziva aпtika XI (Skopjc) (1966) 343-346. 
" C<irl Joachiш Classeп: The study o/Language amongst Socrales' contemporaries. - Тће Proceediпgs ol" tl1e 

African Classical Associations, Depart1neпt oГClassics, Uпiversity ofRlюdesia, SalsЊнry, 2 ( 1959), repriпted 
in Sophistik, cf. n. З; fJP· 215-247. 
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принципу су оба значења могуhа, иако Glare's Oxford Latin Dictionary 11аје на 
првом месту значење "The hшnan voice (as the instгument of speech or other utteгan
ce)", а затим "А soнnd pгoduced Ьу а musical instrument ог Ьу other tl1ings". Наравно, 
једно од значења за vox које је забележено још рано, неколико векова нре Ге
лија, јесте language, speecl1; а woгd (cf. Ног. О 1, 10,3; Ov. Tr. 3, 12,40). 

На овом примеру поново видимо у како великој мери наше разумева

ње античких текстова зависи од правилног и адекватног превода на модерне 

језике, што је понекад изузетно тешко. 
Vox код Гелија на овом месту очигледно означава и сваки звук с њего

вом корпускуларном структуром, а такође и људски глас као незаобилазну 
материјалну компоненту говора. Скоро јс модеран човек данас у искушењу да 

у Демокритовом објашњењу звука као pc:uµa. види и антиципацију таласне 
природе звука. Нешто касније је Еникур на свој једноставнији начин ову инге

ниозну мисао изразио следеhом формулацијом: "То ако1юv уivиш pc:u~ta.-r6c 
пvoi; <pc:poµ€vou атсо 'tOU qJOVOUV'tЩ" (Epic. Ер. II р. 13 Usen.). 

Дуго је у грчкој језичкој употреби p€w и pc:uµa. било асоцирано управо 
с језиком, говором и речима. Хомер и Хесиод су за то добри примери: 

"атсо уЛсi:н:юТЈс; ~t€Л.нос; yЛ.uкiov p€c:v a.u811'' 
(Hom. Il. 1, 249) 

"€:тес: €к сп6µа.-сос; pc:t: µc:iЛ.ixa." 
(Hes. Theog. 39,97) 

lОКомсдиограф Кратин, дуговеки атински аутор (520-423) на једном јс 
месту употребио и израз pc:uµa.-ca. €тсс0v. Од Хомера до Кратина се ово сматра ме
тафоричком употребом, као и у синтагми pc:uµa.-ca. кЛа.u8µс0v - "бујица јаука", ка
ко ес и у српском каже. Човек нс може да ес отме утиску да јс Демокрит ову 
врсту актуалне језичке формулације из књижевности просто пребацио на тео

ријски ниво и схватио је дословно материјалистички. 'PEu µа. је "tliat which flows, 
curгent, stгeam", са корадикалним језичким елементом у Демокритовим изразима: 

атсорроiа. или атсорро11, који, заједно с ava.eu~tiш::пc; "иснаравање", учествују у 
чулном сазнавањуУ путем чула мириса (Luria: De odoratu). Лурија и овде наводи 
једно текстуално сведочанство кога нема у Дилс-Кранцу (Luria N° 501), из Ари
стотеловог списа De sensu 5, р. 443 а 24: €:п 11 liva.8uµiш::пc; oµoiwc; Л.€уиш -ca.t:c; 
атсорроiшс;. Уз неке друге примере и објашњења (v. ор. cit. р. 529), Лурија даје и 
индикативну формулацију из Увоgа (7) Диогена Лаерhанина, коју Лурија наводи 
као "йоgражение ДемокриШу ": "Ei8c.0Лwv ТСАllРТЈ Elvщ ." 'tOV а€ра. ка-са атс6ррошv 

uтсо liva.8uµtcюc:wc;". У коментару уз овај параграф 501 (стр. 529) Лурија изричито 
каже: "Как мы видим, ттодобное исттарение из каждого тела бывает и влажным 

и сухим - это и есть Демокритово исШечение, йоШок аi:Uо.люв ". 

'' Пошто је говор материјалан, 11остоје такође r'tyr'tЛ.~нxтa cpcovfiEvтau юраз који ја не разумем као 
"Rede11de l3ilder", веh 11ре као "i111ages acoustiqL1es" у смислу Де Сосирове терминологије. СГ. 
Ксенија Марицки Гађански: ХеленСF<:а lло!Тiолоlија Пре Аристотела. - Нови Сад, Матица 
ср11сю1, 1975, р. SR, 97. 
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Тако и Лурија примењује "йойlок айlолюа" и на примање мириса као 

што Диоген Лаерhанин повезује елементе визуелног сазнавања, Еt8соЛ.а, са 

атсорроiа. 
Сви ови навсщи се, очиглеЈ(но, оЈ(носе на усл1ени го1юр и језик. Позна

то је Демокритово мишљење о писаном говору, који се састоји ОЈ\ слова, сло
гова и речи. Лурија и за ово наводи више нримера него што их има у Дилс

Кранцу, из Лактантија, ИсиЈ(ора Севиљског и Beda Venerabilis. Наводим до
словно тих неколико реченш~а: 

"А quo (sc. Leucippo) О. erllditlls ... Vario, inqllit, ordine ас positione (sc. atomi) 
conveniunt, sicLit litteгae: qше CLlm sint paucae, varie tamen collocatae innшneraЬilia 
verba conficiunt. At litteгae varias foпnas l1abent. lta, inquit, et \шес ipsa primordia". 
Lact. Div. inst. 111, 17, 23 (р. 232, 14 Brandt = Luria N° 565). 

"AtomL1s est qt1ia insecaЬilis esl. Sic et in litteras: nam orationem dividis in ver
ba, verba autem in syllabas, syllaba111 aute111 in litteras. Littera, pars 111i11i111a, atomlls est 
nec dividi potest". Isidor. Нisp. Etym. XII\, 2 (de atomis), 4, 108 (P.L. 82, р. 473). 

"Unde litterae per simile dicLшtш ele111enta, qL1ia sLшt partes simillimae, ita qt1od 
nil1il est pars illarшn". Beda Venembllis I, 2 (P.L. 90, р. 1132 = Luria N° 565). 

Ови позни латински текстови (између 4. и 8. века нове ере) очигледно 
говоре скоро исто, једино је код Исидора Севиљског необично што он говори 
о oratio, иако је јасно да је реч о анализи йuсшю'i текста. Лурија oratio овде 
превоЈ(и са речь, што на руском значи 'ioaop (р. 353). Занимљиво је што ови 
позни аутори не наглашавају да ли говоре о писаном језику или усменом. Јер, 

ако Лактантије каже да "litterae varias formas habent", недвосмислено је да гопо
ри о найuсанилt словима, јер нимало пије очигледно какпе би различите обли

ке имали гласови. ИсиЈ(ор, неких четврт миленија после њега, ипак пише ora
tio и дели га на verba, syllabas i litteгas. То, ваљда, показује да су они ове наводе 
преузимали дословно из нских приручника, нс удубљујуhи ес у нске могуhс и 

потребне импликације. Поред овога, из ове вековне, заправо миленијумске, 

појеЈ(ностављене рецеш~ије, закључујемо Ј(а се за Демокрита није формирао 

утисак код његових последника да он ниподаштапа писани говор у односу на 

усмени. Њему су очигледно потребни и један и други да би своје мисли учинио 

"очигледним", како за љегову језичку употребу каже Курт фон Фриц ("anscl1a
ulicl1").10 И у томе се Демокрит разликује 011 Платона, који је поновљено изра
жавао своје неповерење према писаном, статичном тексту. Узгред да поме
нем да мој увид у Платонове односе с његовим савременицима ноказује да, на

супрот чешhе израженој мисли да је ово неповерење према писаном тексту 
Исократ преузео од Платона, управо је обрнуто било у то време: Платон је то 
преузео од Исократа. 

То неhе у глотолошком смислу бити једина разлика између Демокри

та и Платuна. 11 Док је Платон изричито био против кatvo-cu~Lia -cwv ovo~La-cco, 12 

111 Kuгt vоп Fritz: Pholosophie und spl"acl1/ic/1eг Ausdl"uck bei111 Demokrit. Plato und Лгistoteles. - Ne'v Ушk. 
Stecl1ert, 1939. 

11 СС Ксенија Марицки Гађански: 1Iлatuo11 и)lелюкршu. - Филозофија 2 (Беогрщ1) (1%3) 1\У-У6. 
12 Ct". Ксенија Марицки Гађански: О 111ювmшјалш у језику коg софиста. - Годишњак Филозофског 
факултета у Но1Јом Саду XXlll (1УУ4) 341-34(); 'Еџ то!с; ,\џ6~юсп кшџото~1lа Ьу 1/ie Soplii.1·1.~. 
- Рефер<~т 11011нст на 1 О''' World Coпgгess Гог Classical Studies (ПЕС), Lavallc Uпivcrsity, Сапаdа, 26. 8. 
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Демокрит је, напротив, новайlорсШво у језику врло приљежно практиковао и 

очигледно поштовао. 13 

За Демокрита немамо сведочанстава, као за Платона, да је он било 

као младиh или касније, желео да буде оригинални песник. Само имамо цита
те који носведочавају његово познавање и трајно поштовање књижевности и 
књижевника. Платон, одfiацивши лично fiављење поезијом, постао јс хипер

критичан и према песницима, као што је познато. 
Платон је nеома хвалио математику, али сам није био креатиnан мате

матичар, за разлику од Демокрита, који је и сам био математичар. Демокрит 
јс био заинтересован за експеримент, а Платон протиn егзактног проучавања 

свега, па и језика. 
Ових неколико евидентних разлика између два велика философа има

ју и реперкусија на њихову глотологију. Платон је био изричито против сваке 
иноват~ије, како је веh речено, па и против иноват~ије у језику. У Закони.ма 
(715 cd) Платон каже да владаре није назвао слугама закона због промене у 
називу, да би сковао нов израз ( оuп кatvo1o~Lia.c; 6vo~t6.1rov ЁvЕка.), веh зато 
што од тога зависи снасење нолиса или његова нронаст. Његови разлози за 

иновирањем терминологије су, дакле, практични, заправо политички, и не 

представљају превасходно теоријско или философско трагање за истином. 14 

Демокрита, напротив, као неког модерног надреалисту, занимају фор

малне и семантичке могуhности језика. Пошто је њему језик метод анализе, 
он очигледно жели да схвати што више од могуhих асоцијација актуалног је
зичког израза. Листу таквих сачуваних података за Демокрита дају Никола 
Мајнариh 1 s и Класен у наведеном раду. 

По моме мишљењу, дакле, такви појединачни примери Демокритове 

језичке праксе, у недостатку 1~еловитијих трактата које је можда написао, не 
дају могуhност неког уопштавања његове евентуалне семантике. 

Основу њег01юг теоријског нристуна језику чини атомистичка нрирода 
звука и гласа, с једне стране, а с друге модел фрагментације исказа на речи, гла

сове и слова. Мада тај проседе понавља и Платон у Кра Шил у, 16 то јс толико чвр
сто било везано у традицији за Демокрита, да чак и хришhански Оци и позни ла
тински аутори тај метод анализе њему приписују, као што смо управо видели. 

Демокрит је био први хеленски философ који је свесно настојао да 
своје концепте биhа презентира "очигледно" кроз лингвистичке изразе. Ти 
глотолошки разлози оправдавају настојање да се Демокрит дефинитивно не 

1994; штам шт у часо1111су Filozojija i dгu.Љ·о 1111 (!Зеоgгаd), 1995, 39-46, у Г[Ј'IКОМ 11rе1юду: 'Ev то!~ 
оv6µшп кшvоtоµ[а: Н >t~/,~тrl tll~ уЛ<iюсrа~ ало иtЈ; rо,рюп;~. - 0~µata /,oyot~xvia~ 5 (А81)\•а) 
1 LJLJ7, <ЊА. 1 tilJ-175. 

IJ Ct'. Сагl Joacl1i111 Classe11, ор. cit. passiш. 
14 Cf. Ksenija Maricki Gada11ski: l'lato 's (i/0110/ogy in the "/,mvs "'. - l;irst 111tcrnatio1ыl Cogress 011 Лncie11t 

Tl10ugl1t "Plato"s Lmvs a11d tl1eir J1istorical sig11ifica11cc." U11iversidad de Salaшa11ca, 25. 11. 1998, 
штампано у часо11ису ПЛА TQN, toµoc; 51, Е'' A81jvai~. 2000. п. 151!-164. 

15 Никола Мајнариl'i: Де,1юкр11fй као ф11лоло2. - Зборник радовil Филшофског факултета у 
Загrебу, 1 ':151. 

16 Cf. Ксенија Марицки Гаl)ански, ор. cit. i11 11. l) [Јр. 64-75 et passiш; Ксенија Марицки Гађански: 
ПлmТiо1t о јез11ку 11 саз1tању. - Беогrад, Р<щ, 1 LJ77, нруго и:щање 1 LJl!I!, треће юдање 1 LJLJ':I. 
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третира као "пресократовски" мислилац, како још увек, следеhи Дилс-Кранца 
и класичну немачку науку, а супротно Џону Барнсту, поступа Албин Лсски. 17 

Ksenija Maricki Gadjanski, Ph. D. 

DEMOCRITUS ON LANGUAGE 

Sшn111ary 

In огdег to avoid the coпtemporary boвпdaries existiпg betweeп vario11s scieпces 
dealiпg witl1 laпgвage (sвcl1 as li11gвistics, pl1ilology, gram111ar, pl1ilosopl1y of la11gшge, 
\ogic, theory of теапiпg, poetics, etc.), the аррюасh to De111ocritвs' views оп laпgвage 
апd style is characterized as glottology iп this paper. 

Coпtrary to А. Lesky a11d i11 keepi11g witl1 .1. Bamet, De111ocritвs is поt treated as 
а "pгe-Socratic" philosopl1er. This is поt опlу for chгo11ological reasoпs, Ьвt also Ьесавsе 
of his glottology апd aпthropology, which аге precнrsors of 111odern Љпсtiопаl aпthropo
logy. Јп additioп to this, his glottology сап not simply Ье desigпated Ьу the terms v6~tco 
<р'бсrа Democritвs' golottology is st11died also оп the basis of Rt1ssiaп sclюlar S. Lнria's 
1970 exhaвstive critical edition, which sвpplemented Ьу тапу Greek and Latiп texts la
ckiпg iп Diels-Kraпz апd пeglected еvеп Ьу С. Bailey. 

Democritвs was the tirst to епdеаvош to ргеsепt tl1is oпtological pl1ilosopl1ical 
coпcepts ofbeiпg tl1roвgh his liпg11istic expressioпs. 

17 AIЬin Lesky: Geschichte de1· G1·iechischen Litemtш·. Dritte At1tlage. - Francke Verlag Oern uпd Mli11cl1en, 
1971. 
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ПРИЛОГ СЛАВИЗАЦИЈИ СТРАНАЦА У СРЕДЊОВЕКОВНОМ 
ДУБРОВНИКУ 

Проф. gp Дуutанк:а Динић-Кнежевић 

РЕЗИМЕ 

Окружен слоnенским, углавном спрским станоnнитптnом, које је рано 

почело да продире у град, Дубровник је до краја ХШ века у великој мери био 

славизиран, а језик дубровачке породице и комуникације међу становни
штвом је био словенски. Становништво са других говорних подручја, кога је у 
граду увек било, почев од неквалификованих преко трговаца и занатлија, до 
високо образованих - лекара, апотекара, нотара, учитеља и других, који су 
једној развијеној комуни какав је био Дубровник, били неопходни, морало је 
да се повинује законима средине. Мушкарци, махом млади, жене се Дубров

чанкама, а њихова ту рођена де1~а )\обијају имена типична за )lубровачку сре

дину. Прва генерација досељених још држи до свог порекла, па се то у званич
ним актима редовно бележи. На томе инсистирају и њихови неносредни по
томци, али се већ следеће генерације сасвим утапају у градску средину која је 

етнички претежно словенска, али ес од словенског, односно српског окруења 

разликује по припадности католичкој вери и западној латинској култури, што 

је код дубровачког становништва стш1.рало осећај посебности у односу на За
леђе. 

Кључне речи: славизација, словенски језик, Грци, Италијани, лекари, 

нотари." 

Стари Рагузијум, као и остали гра)101ш дуж Ја)lранске обале, у којима 
је почетком VII века пред налетима Словена и Авара налазило уточиште ро
манско становништво из околних насеља, да би опстао, био јс упућен на непо

средно залеђе. Виногради и nоћљаци Дубровчана су се још од најранијег вре

мена налазили на земљишту захумских и требињских кнежева, што јс визан

тијски цар Василије 1 (867-886), чију јс врхоnну власт Дубровник тада призна
вао, озаконио и утврдио висину надокнаде коју јс дуброnачка општина треба

ло да исплаћује требињским и захумским кпежсвима. 1 Тешко је поверовати да 

1 Плаћали су по 3!1 номизми за внногрщ1е у Требињу и 3!1 за винограде у Захумљу (Б. Фсрјан•1ић, 
Византијски извори за историју народа Југославије књ. 2, Београд 1959, 3f>); М. Динић, 
Дуброначки трибутн, Глас САН 16Н. Беогрщ~ 1935, 2!Ј7; .Т. Lt1cic, Iz proslosti dt1bгovackog kгаја t1 



14 Др Душанка Диниh-Кнежевиh 

је већ у ово вrеме међу Романима било и Словена, али је несумњиво да су 

Словени рано почели да продиру у овај град. До већег интересовања суседа за 

боравак у Рагузијуму, који ес од краја XII века у документима на словенском 
језику назива Дубровник, могло је доћи тек крајем XII и почетком ХШ века, 
кад град постаје занатски и тrговачки центаr, са појачаним интересовањем за 
трговину како на мору, тако и у Залеђу и са великом потребом за радном сна-
гом. 

Филозофи су међутим, на основу анализе личних имена, дошли до за

кључка да је већ у ХЈЈ веку словеснки елеменат у водећем слоју дубровачког 

становништва представљао врло значајан фактор, потпуно помешан с роман
ским елементом и уврштен у ред најутицајнијих породица. То потврђује и чи
њеница да се словенска и несловенска имена употребљавају упоредо скоро у 

свим породицама. Чврсто повезивање словенског и романског елемента 
претпоставља да јс продирање Словена међу Романе отпочело рано и дајс пре 
1100. године у један мах био нримљен nрло јак словеначки елеменат и то у 
највише слојеве градског становништва, на што упућују и дубровачки анали

сти. Тиме се може објаснити и чињеница да је словенски елеменат ударио свој 
печат дубровачкој породици, односно што ес ту афирмисала традиција јужно

словенске породичне организације, која је изражена у породичном праву ду
бровачког статута из 1272. године. 

Но, романски елеменат је располагао значајним културним снагама, 

које су и доцније налазиле ослонац у блиским везама с италијанским градови
ма, па је дошло до тога да је романски елеменат у културном погледу асими
ловао словенски. Међутим, непосредно окружење Дубровника, допринело је 

јачању словенског елемента, како због сталног прилива становништва с тог 

подручја у град, тако и због нривредне актиnности Дубровчана по словенским 
земљама, пре свега у Србији и Босни.2 

Резултат тог процеса био је продор словенског, односно српског јези
ка у дубровачку породицу, која јс у ХШ веку већ била добрим делом славизи
рана. Значајну улогу у томе је одиграла и кућна послуга, коју све до краја ХШ 
века чини женско робље са подручја патаренске Босне, али и из непосредног 

сиромашног дубровачког залеђа које је било у склопу српске државе. Мада 

формално потпуно обесправљене, у свакодневном животу су ове, махом мла

де жене чиниле део дубровачке породице. Њима су уз остало била поверена и 

деца на чување, па су оне на њих преносиле оно што су донеле из своје сло

венске средине, пре свега језик, па се с правом може претпоставити да је сло
венски језик рано ушао у дубровачку породицу и постао језик споразумевања 

шароликог становништва старог Дубровника. 1 

Један од првих доказа о употреби словенског језика у Дубровнику као 
говорног и међу дубровачком властелом, потиче из 1285. године. Ради се о 

doba RepuЫike, Dubrovпik 1990, 175; Д. Динић-Кнеженић. Миграције спtнонништва ю 
јужнословенских земаља у Дубровник током средњег века, Нови Сад 1995, 9. 

2 И. Манкен, Дубровачки патрицијат у ХЈУ веку САНУ Београд 1 %0, I0-8/i; К. Јиречек, Романи у 
градовима Далмације током средњег века, Зборник Константина Јиречека 11, САНУ Београд 
19/i2, 108-110. 

~ Д. Динић-Кнежевић, Миграције, 15-21. Тамо је 11ане11ени и најважнија литература о робљу. 
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једном спору који се водио од јануара до априла 1285. поводом физичком 
обрачуна између дубровачког властелина Бинчуле, сина Марина Бинчулића и 

кнежевих људи. Бинчула је по одлуци дубровачког кнеза, Млечанина Михајла 

Мауроцено био протеран из града, а његови рођаци и пријатељи који су се 

умешали у овај обрачун, били су новчано кажњени. Но он се је тајно вратио у 
град, а кад су кнежеви људи покушали да га ухвате, били су силом спречени 

од његових рођака и пријатеља, који су му испраћајући га на барци говорили 

"Подхи с Бого" (пођи с Богом).4 

И поред чињенице да је до краја ХШ, а нарочито у XIV веку, после 
страховите куге познате као "црна смрт", која је 1348. харала Дубровником и 
према писању дубровачког кнеза Николе Барбарига млетачком дужду (1355) 
покосила "Ја flor di boni hoшeni" и угасила 35 властеоских породица,5 што је са
свим изменило етнички састав дубровачког становништва у корист Словена 

који су попунили тај губитак, словенски језик је још дуго остао на нивоу поро
дичног језика. Латински се до краја Републике (1808) одржао као језик канце
ларије и нотаријата, а расправе у дубровачким већима вођене су на старом ду

бровачком језику. Покушај да га замени словенски је онемогућен одлуком 
Већа Умољених из 1472. кад је то забрањено.6 Почев од 1493. словенски језик 
се у одлукама дубровачких већа означавака као "lingua nostra", "ligua шatema",7 

али и поред тога није био признат као званични језик расправа у дубровачким 
већима. Упорно инсистирање на очувању стародубровачког језика у складу је 

с настојањем дубровачке властеле да и на тај нажин очува своју посебност и 

особеност у односу на суседне словенске државе, као и на Италију. 

Сразмерно рано успостављање словенског језика на ниво говорног је

зика у Дубровнику на најбољи начин симболизује етнички састав дубровачког 

становништва. Ту су, како смо већ истакли, већ од ХШ века Словени, односно 

Срби, пошто је дубровачко окружење било српско, чинили већину, али је у 
граду у мањем броју, увек било и припадника других народа који су ту долази

ли најчешће у потрази за послом. Поред становника из градова Далмације ме

ђу којима је било и Словена и Романа, али и других, овамо су пристизали нај
чешће пословни људи различитих струка, као и по неки физички радник или 
слушкиња и из удаљенијих крајева. То се систематски може пратити тек од 

80-тих година ХШ века, кад вођење дубровачке канцеларије преузима образо
вани нотар Томазино де Савере из Ломбардије, који је ударио темеље канце
ларијској служби у Дубровнику.н Но да су странци овамо пристизали и пре тог 
времена, види се већ из првих помена о њима, који речито говоре да су се ови 

4 
1. Lucic, Spisi dubrovackc kancclarijc knj. IIJ, Zagrcb 1988, 129-131, 223-226; G. Crcmosnik, Dubrovacka 
kancclarija do godiпc 1300, Glasпik zcmaljskog m11zcja 39, Sarajcvo 1927, 236; И. Манкен, Дубровачки 
!1атрицијат, 133. 

5 
S. LjuЬic, !stiпc о odnosajil1 izmcdu J11z110ga Slavcnstva i Mlctackc Rcp11Ыikc, k11j. 111, Zagrcb 1872, 78, 270; 
К. Јире<~ек, Романи у градовима Далмације, 114; D. Di11ic, Uticaj kt1gc od 1348. па privrcdt1 
D11brovnika, Годишљак Филозофског факултета књ. V, Ноnи Сад 1960, l 1-33. 

6 К. Јиречек, Романи у градоnима Далмације, 116; И. Манке11, Дуброnачки патрицијат, 54. 
7 

Filip dc Divcrsis, Opis Dt1Ьrov11ika, D11brovnik 1973, 35; К. Јирс'IеК, Романи у градоnима Далмације, 
116; И. Манке11, Дубровачки nатрицијат, 57-59. 

8 
Z. S11ndrica, Kako јс nastala i kako јс sac1;va11a lJOgata grada Dt1lxovackog arl1iva, Arl1ivist ХХ!Х, D11brovпik 
1978, 24-25. 
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људи ту веh одомаћили и засновали породи1~е које су се сасвим уклопиле у ду

бровачку средину. 

Пошто је Дубровник све до 1204. званично признавао византијску 
врховну власт, одатле су вероватно још пре тога, а можда и са распадом Ви

зантије (1204) појединци долазили у Дубровник и ту остајали. Скоро за све 
њих се у званичној документацији наглашава да су Грци. Марија "Greca", веро
ватно удовица Дубровчанина Јакова Вулничело, која 7. маја 1281. уговара са 
златаром Марком, да њен син Јован код њега 13 година изучава занат, можда 
је ту била рођена или је дошла сасвим млада. У уговору се помиње и њен зет 
Михајло Грк као гарант да Јован пре рока нсhс напустити свог мастора.~ Ма
рија "Greca de Clarencia", жена Дубровчанина Гердовација, била је робиња Ге
оргија, сина Јакова Склавцио, па је он уз сагласност своје мајке Десе маја 
1281. ослобађа свих обавеза. 111 

Познато јс да ес од првих година XIV века робље по дубровачким ку
hама замењује слободном послугом, што доводи до опадања, али не и до нре
кит~;а трговине робљем, која је најнеlш успон т~;остигла послет~;њих т~;еценија 
ХШ века. Mehy робљем које се прот~;авало у Дубровнику било је и оног из 
Грчке, односно Романије. Поред Дубровчана куповали су га и странци, најви

ше Млечани и Ђеновљани који би се ту затекли. 11 Отуда су све до половине 
XfV века повремено стизали и младиhи и девојке који су ступали у дугогоди
шњу службу код имуhних Дубровчана, уз уобичајене услове и скромну зара
ду.12 С правом ес може претпоставити да су по одслужењу уговореног рока 
остајали у граду и утапали се у градску средину. 

Порет~; ових сиромашних, које је борба за опстанак нагонила т~;а се, ве

роватно уз посредовање дубровачких трговаца који су залазили у разне дело
ве Романије, упуте у непознату средину, овамо су понекад долазили и предузи
мљиви, пословни људи који су овде успевали да се снађу и стекну иметак који 
им је омогуhавао пристојну егзистенцију. Тој категорији је припадао Никола 

Грк, који се у дубровачким документима помиње од 1282. па до 1313. године. 
Имао је три сина, без сумње рођена у Дубровнику, о чему сведоче њихова 

имена Календа, Десиња и Савиња, типична за ову средину, што је најбољи до
каз да му је жена била Дубровчанка, а није искључено да је и он рођен у Ду
бровнику. За његовог сина Калснду ес зна да ес оженио Станом, hсрком Ма
рина де Винацо, а помиње се све до 1323. Десиља се помиње до 1339. године 
као послован човек који т~;аје на зајам и веhе суме новца. 1) Савременик Нико
ле Грка био је "Georgius GrecL1s" који се помиње почев од 1280. али је у Дубров-

9 G. Cremosnik, Spisi dнbro''ncke knncelш·ije kпј. I, Zagreb 1951, 153; Б. Крекић, Дубровник и ЛеIЈант 
(12/Ю-1460), Вюантолошки институт САНУ књ. 4, Београд 1956, 97, 1 lR. 

111 G. Crenюsпik, Spisi d11bJ"Ovacke kш1cclarije 1, 15R; Б. Крекић, Дубровник и Левант, 97. Не наводи се 
због чега је Георгије то учинио, а не знамо ни да ли јс брак :Јакључила као робиња, што би било 
неуобичајено, или јс у ропство доспела као удата жена. 

J l О томе опширније Б. Крекић. Дуброuник и Лсш1.нт, 97. 
ll G. Cremosnik, Spisi dubrovncke kaпcelaгije !, 26R; Исти, И:Јвори :Ја историју робља и ссрвицијалних 
односа у нашим :Јемљама средњег пека, Историјско-правни :Јборник књ.!, Београд 1949, 160; Б. 
Крекић, Дубровник и Левант, 97. 

ll G. Crenюsnik, Spisi dнbrovacke kaпcelnrije !, 244; .Т. Lнcic, Spisi dнbJ"ovacke kaпcelarije kпј. П, Zagreb 
19R4, 224; Б. Крекиli, Дубршшик и Лева1п, 119-120. 
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ник морао ri:ohи знатно раније, јер је 110 тог nремена у гpari:y стекао и рођаке. 14 

За Дубровник се везао и Грк "Johannes Spadarius", који је 1312. примљен за ду
бровачког грађанина. 15 

Изразитији траг о себи су у дубровачкој документацији оставили Па

леолози, припадници последње nизантијске царске породице. Не може ес 

утврдити време њиховог доласка у Дубровник, али судеhи по првим поменима 

који потичу из 1280. до ког времена су се сасвим уклопили у ову средину, то је 
морало бити знатно раније. Изгледа да је први дошао Андрија Палеолог, ко

ме су се у Дубровнику, где се оженио неком дубровачком властелинком, ро

дили синови Дамњан и Матија и hсрка Братослава или Белослава, која ес уда
ла за Дубровчанина Јакова Драгања са миразом од 80 перпера. Пошто она и 
Јаков нису имали ri:eцe, он је тестаментом који је састаnио 25. јануара 1282. 
највеhи део имовине оставио у добротворне сврхе, црквама, манастирима, ду

ховним лицима, а понешто и рођацима. Ћерки Белославиног брата Дамњана 
оставио је три перпера, а кућу, виноград и извесну суму новца својој жени Бе

лослаnи. За изnршиш~е тестамента је између осталих ori:peri:иo и жениног ро

ђака Паскала, сина Клемента Мергнусића. 16 Њега је и Белослава, односно 
Братослава, како се назива у свом тестаменту, одредила за извршиоца теста

мента. Стога њен рођак Натал Палеолог, позивајући се на одредбе њеног те

стамента, тражи 5. децембра 1296. од Паскала Мергнусића да му исплати три 
дела њеног мираза. Овај јс тражио да ес исплата одложи за осам дана, а по

четком 1297. је именовао Фуска Лукаревића за свог прокуратора у спору с 
Наталом. Онај је ту обаnезу пренео на Паскалоnог брата Марина Мергнуси
ша.11 

За Дамњана Палеолога се зна да је имао сина Андрију и ћерку Десу. 

Андрија се новембра 1280. оженио Десом, ћерком покојног Андрије Тома и уз 
њу у мираз добио три nинограда у Жупи, једну шкрињу и кренет с постељи
ном.18 Марта следеше године удао је сестру Десу за Симона Јурковог и обећао 
да јој на име мираза да виноград у Жупи, 60 солди у новцу, 50 аксађа злата и 
одговарајуће одело. Тога се није у потпуности држао, па је јула 1284. дошло 
до спора између њега и Симона, а као свеr~:ок се појављује Марин Маврешић 

који јс присуствовао венчању у цркви светог Петра у Дубровнику и чуо кад јс 
Андрија обећао Симону 50 аксађа злата, једну слушкињу и одело какво се да
је "noЬiliЬus 111u1ieгiЬus Ragusii". 1 ~ То не изненађује кад се зна да му послови нису 
најбоље ишли. Више пута се помиње као дужник, а никада као кредитор. У 
почетку јс вероватно успевао да намири дуговања, што касније није био слу

чај. Читаве 1296. су га повериоци прогањали, а он је упорно тражио и успевао 

14 Као његов рођак се помиње неки С. D1-asi (G. Creшosnik, Spisi dubrovacke kaпcelarije 1, 95, 207; Ј. 
L11cic, spisi d11brovacke kancelarije 111, 237; Б. Крекић, Дубровник и Левант, 118. 

1" Monllшenta Ragusina V, Zagreb 1897, 98; Б. Крекић, Дубровник и Левант, 119. 
16 Г. Чремошник, Списи дубровачке канцеларије 1, 233-234; И. Манкен, Дубровачки патрицијат, 

349. У тестаменту cnor мужа се Јакобоnа жена на~иnа Белослаnа, а у сnом тестаменту 
Братослава. 

17 .Т. L11cic, Spisi d11b1·ovacke kaпcelarije Ш, 249, 321. 
1" G. Creшosnik, Spisi dL1brovacke kancelш·ije !, 103-104; Б. КрекиЋ, Дубровник и Левант, 111:>. 
19 G. C1·en10sпik, Spisi dL1bгovacke kaпcelarije !, 139; Ј. L11cic, Spisi dL1brovacke kancelarije Ш, 48, 121-122; 
Б. Крекиh, Дубронник и Левант, 118. 
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да одложи исплату. И он је као и многи други у то време трговао робљем из 
Босне, а бавио се и другим пословима,20 али је изгледа доста времена прово
дио и по крчмама, где се сукобљавао вербално и физички са својим суграђа

нима, па му је у неколико наврата суд изрицао новчану казну.21 

Наљешко или Нале Палеолог, син Дамњановог брата Матије, био је 
приближних година као и Андрија, али много сталоженији од њега, па га јс у 
ексцесним ситуацијама смиривао. Оженио се је убрзо после Андрије, јануара 
1281. Маргаритом, ћерком дубровачког властелина Миха де Цепре, уз мираз 
од 360 солди, 40 аксађа злата и одело које се давало властеоским кћерима. 22 

Бавио ес сличним пословима као и Андрија, али јс био активнији и успешнији 

од њега, па је у више наврата сам или заједно са другима давао новац на зајам, 
а ређе се сам зај\уживао.2l Да су се Палеолози сасвим уклопили у l\убровачку 
средину, уз остало показују и имена чланова њихове породице, посебно жен

ска - Белослава, Братослава, Деса. У Дубровнику се помињу и првих деценија 
XIV века.24 

У време млетачке врховне власти (1204-1358) из Венеције су долазили 
не само кнежеви који су стајали на чело дубровачке општине, која је у управ
ном и администритивном погледу били уреlјени 1ю угледу ни Венецију, него је 

врло рано отуда почео да пристиже и послован свет. Пре свих трговци и зана

тлије, а временом и образовани људи - нотари, лекари, апотекари, учитељи и 
други. Зна ес да јс први образовани нотар који јс дубровачку канцеларију во
дио од 1278. до 1284. био Томазипо де Савере из Ломбардије. Он се оженио 
Дубровчанком Станом, с којом је имао витпе синова и кћери, али се у теста
менту који је саставио 17. јануара 1284. њихова имена не наводе. По имену се 
помиње само његова ванбрачна шерка Марија, којој на име мираза оставља 

_50 перпера и захтева да до удаје живи заједно са његовом децом из брака са 
Станом.20 

Са разграњавањем канцеларијских послова, у Дубровнику се усталила 
пракси да се редовно ангажују 1ю четири нотири, обично Италијини који су до
бро знали латински језик, право и остало што је било потребно. Двојица од 
њих, образованија и поузданија бележила су јавне исправе, а друга двојица су 
водила канцеларију грађанског и кривичног суда. Уз њих, из Италије јс ангажо

ван и један књиговођа који је бележио општинске приходе и расходе. За коре
спој\ею~ију са господарима из Залеђа, Гј\е је у употреби била ћирилица, Дубров
чани су редовно држали писара који је подједнако знао и италијанско и словен

ско писмо.2° Један од њих јс био Џивс, односно "Johannes ParinesanL1s", син Сте
фана из Парме, који је у Дубровнику умро 1319. Џиве је био рођен у Дубровни-

20 Ј. Lucic, Spisi dнbrovacke kш1celal"ije 11, 123-124. 23f!, 240; 111, 1 Ю, 241. 
21 Ј. Lнcic, Spisi d11b1·ovacke kaпcelш·ije 111, 1 'Њ-198. За Палеолоrе у Дубровнику :та и К. Јиречек, 
Романи у градовима Далмације, 316. 

22 G. ёreшosnik, Spisi d11brovacke kancelшije 1, 124; Б. Крекић, Дубровник и Левант, l IR. 
2' G. Creшosnik, Spisi dнbrovacke kaпcelaгije 1, 286; Ј. Лу<111!i, С11ие1111убро11ачке ки1щелирије 11, Rf!, 1RR; 

1\1, 241' 249, 250, 252, 309, 340. 
24 Б. Крекић, Дубровник н Левант, 111\. 
25 Т. Sшiciklas, Codex diploшalic11s 1·egпi Croatiae, Dal111uliae et Sla\'OПiae vol. VI, Zagгeb 11)01\, 454-451); G. 
Creшosпik, Spisi d11brovacke kaпcelai-ie I, 157; И. Манкен, Дубровачки патрицијат, 256. 

26 Filip de Diversis, Opis D11brovпika, 38. 
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ку ОТ\ мајке Бијеле, па не изненађује што јс знао и италијански и словенски је

зик. Велико веhе га је 1348. изабрало за словенског нотара "ad scriЬendum et le
gendum literas sclavonescas". На том послу јс био све до 1363. кад га јс заменио 
брат по мајци Нико Бјелиh.27 И касније су словенску канцеларију повремено 
во}"\ила }"\еца Италијана рођена у Дубровнику, а најпознатији ОТ\ њих је био Ру

ско Христифоровиh, о коме he касније бити више речи. 
Од бројних латинских канцелара који су радили у Дубровнику поме

нућемо само Ксенофонта Филелфа, Италијана по оцу хуманисти Франческу 
Филелфу, док му је мајка била Византинка. Као даровит младиh, са препору
ком Сфорца, из Милана долази 1460. у Дубровник и као канцелар ради све до 
смрти августа 1470. године. Ту се је уз пристанак свога оца оженио Дубров
чанком Јакомином Турчиновиh. Његов син Петар рођен у Дубровнику поми
ње се све до првих година ХУ! века.2х 

Међу странцима у општинској служби била су и четири лекара и то 

двојица опште нраксе и дш1 хирурга, које је Онштина плаhшш из свог буџета, а 
они су бесплатно лечили све становништво гра}"\а. 2У И они су углавном Т\ОЛазили 
из Италије, ступали у општинску службу и ту најчешhе завршавали живот, а 
иза њих су остајали њихови потомци рођени у Дубровнику. Поменућемо само 
неке од њих који су оставили изразитији траг у дубровачкој документацији. Ме
ђу њима је "magister Nicolaus Miпor ... pl1ysicus'' из Па}"\ове, кога је Т\убровачка вла
да августа 1343. потврдила у служби и за следеhе две године, с платом од осам 
либара годишње. У служби је био и 134lJ. године. Ту му се родио син Матко, ко
ји је био ожењен неком Прnулом, која се 1389. помиње као удовица. 10 

Више се зна о магистру Христофору физику из Беневента, који је јула 

1360. потврђен од стране Владе на годину дана, с платом од 150 дуката годи
шње и био је активан све до краја 1398. кад му је плата износила 700 перпера 
или 200 дуката. Пошто због старости и слабости није могао више да ради, 
Влада му је 1399. због дугогодишње службе граду одредила награТ\у од 10 пер
пера месечно све док буде живео у Дубровнику. Умро јс почетком 1400. годи
не, а сву имовину је остаnио својој деци. У Дубровнику су му живеле две зако

ните кhери Урсула и Маруша, а у Апулији незаконита Писела. Имао је и юза 

сина Руска и Михајла, а Михајло сина Живка. 11 Руско је спадао у ред изузетно 
ангажованих људи. Пошто је стекао завидно образовање, маја 1384. постао је 
"scriЬanus curie minoris", а 2. јануара 1392. изабран је "pro scriЬano sclavico". По
чео је са платом ОТ\ RO перпера, }"\а би 1420. износила 220 перпера и 30 перпера 
на име кирије за куhу у којој је становао. Као словенски писар радио је све до 
смрти 1430. године. То му је била само једна од преокупација. За њега се може 
слободно реhи да је био претеча мапу-фактурпе производње сукна у Дубров

нику. После[\њих ГОЈIИНа ХЈУ и првих го}"\ина ХУ века ангажовао је веhи број 

27 К. Jirecek, Die Mittelaltericl1e Kaпzlei der Ragt1saпer, Arcl1iv fiir slaviche Pl1ilologie XXV, Berliп 1904, 202. 
2" К. .Jirecek, Die шittelalteI"icl1e Kanzlei der Ragusaner, Arcl1iv fiiJ· slaviscћe Pћilologie XXVI, 197-198; В. 
Крекић, Дубровник 11 Левант. 131. О пnтомцима других нотара у Дубровнику види И. Манкен, 
Дубровачки патрицијат, Н1-Н2. 

2
" Filip de Diversis, Opis Dt1brovnika, 56-57. 

'" R. Jereшic-J. Tadic, Prilozi za istorijll zd1·avstveпe kt1ltшe starog Dt1brovnika, Beograd 1939, 12. 
' 1 R. Јеrешiс-.Т. Tadic, Prilozi 11, 13-14; И. М:.111ке11, Дубровички патрицијат, Н1-Н2. 
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људи са Шипана и Колочепа да за њега прерађују у сукно и по неколико хи
љада либара вуне и лана, да би добијене тканине износио на тржиште. Захва
љујући разноврсној активности стекао је значајан иметак у некретнинама. У 
пословима му је помагала жена Катуша, а у производњу и трговину сукном се 

од 20-тих година ХУ нека укључио и његов син Никола. Руско је имао и дне 
кћери, Кристину која ес јануара 1424. удала за Тому Радосалића подстригача, 
са миразом од 300 вернера и 125 аксађа злата и Урсулу удату за сукнара Сте
фана Ивановог из Бергама са миразом од 500 перпера, који је пословно био 
повезан с њеним братом Николом.'2 

За Дубровник се везао и "magister Johannes de Aldoardis de Papia", један 
од најпознатијих хирурга у тадашњем Дубровнику. У Општинску службу је 
ступио 24. јула 1376. и активно је радио све до 26. фебруара 1415. кад је Вели
ко веће одлучило да се овом старом лекару који више није могао да обавља 
свој посао, дајс на имс дугогодишње савесне службе Републици по 200 перпе
ра, односно 50 дуката годиш1ье све док буде жив." И Иванов син Тома, најве
роватније рођен у Дубровнику, настанио је очевим стопама. Изучио је меди

цину и у почетку се уз оца бавио приватном медицинском праксом, али и дру
гим пословима. Марта 1419. био је примљен за дубровачког грађанина. А кад 
је мануфактурна производња сукна у Дубровнику узела маха, он је већ априла 
1419. уложио очев капитал у износу од 250 дуката и 500 перпера у производњу 
сукна, ангажујући једног свог рођака, сукнара из Фераре, који је дошао у Ду

бровник. Тома је као хирург у државној служби радио од 1. марта 1422. на до 
12. априла 1455. године, кад му Велико веће, као некад његовом оцу, одређује 
доживотну пензију од 200 перпера годишње. Живот је завршио у Дубровнику 
у дубокој старости као имућан човск.34 

За магистра "GeorgiLts-a SpanLts-a medicLts-a" зна се да је у државну слу
жбу ступио 18. априла 1444. и да се 1447. ту оженио Томазином, ћерком Радо
слава Утишеновића. Кад је 1453. привремено напустио Дубровник и отишао у 
Котор, жена и деца су му остали у Дубровнику. Поред жене Дубровчанкс, по
миње се и његова ћерка Маргарита, као и сип Паскал.35 И "magister Gabriel de 
Galvano, phisicнs", који је у дубровачку службу ступио пре децембра 1476, и ту 
био покошен од куге априла 1482. године, био је ожењен Дубровчанком Ан
дриолом, ћерком Боже Наљсшковиhа, а од деце ес помиње само његов син 

Михо.36 

Поред бројних Италијана који су као службеници дубровачке општине, 

касније Републике, завршавали живот у Дубровнику и ту остављали потомство, 

од најранијег времена је било и оних који су овамо долазили на сопствену ини
цијативу и укључивали се у занатску производњу или трговину. Осамдесетих 

JZ LiЬer dotiнm notarine, У, 19', 96; К . .lire~ek, Die mittelaltericl1e Kanzlei der Ragusaner, 174-208; М. 
Resetar, Die ragнsanischen Urkш1den des ХШ-ХУ .Jahrlншde1·ts, Archiv Шr slaviscl1e Philologie XVI, Berlin 
1894, 334; И. Манкен, Дуfirаш1чки т1тrи11ијат, Н1-Н2; Д. Ди11иh-К11ежев11h, Тка111111е у nри11rе11и 
средњавековнаг Дубровника САНУ Београд 19Н2, lf>, IЗf>, \Ю, 226, 243. 

л Filip dc Diversis, Opis D11brov11ika, 57; Р. Јсрсмиh-Ј. Тадић, Прнлши \\, 15-16. 
Ј4 R . .Jeremic-.J. Tadic, ћilozi II, 26-27; Д. Диниh-Кнежевнh, Тканнне, 117-1 ЈН. 
Ј; R. Jeremic-.J. Tadic, Prilozi П, 33-34. 
"'Исто, 40-41. 
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година XJll пека се у Дубровнику помињу деца, тада већ покој-ног Уголина из 
Болоње. Најпре hерка Богдана, која је била удата за неког Јана обуhара, у чије 
имс јануара 1282. исплаhујс изnссну суму ноnца двојици дубровачких трговаца и 
син Јоnан, који се у току априла и јуна исте године у неколико наnрата помюъе 
као кредитор, али и дужник пословних људи из Дубровника.'7 

У Дубровнику је добар део живота (од 1350. до краја 1389.) провео и 
млетачки тргшнщ Франческо Балдела, као посредник у трговини између Ду

бровника и Венеције. Ту се оженио неком Катушом, за коју се зна да је имала 
виноград и оранице у Ријеhи Дубровачкој. Она је из првог брака имала једног 
сина, а из брака с Франчсском бар једну hерку и једног сина.'~ 

Кад је 20-тих година Х V века у Дубровнику отпочела мануфактурна 
производња вуненог сукна, овамо су похрлили многи сукнари и пословни љу

ди из Италија и са других страна. Производњу је, као што је познато, започео 

Петар Пантсла из Пјачснце, који јс ту дошао с породицом и ближим рођаци

ма и трајно се nезао за Дубровник. С љим се поред многих других, пословно, 
али и родбински повезао Антонела или Анело Чехапеше из Напуља, који је у 

Дубровник дошао 1430. као фактор фирентинског трговца Гашпара Бонhани. 
Тргујуhи стекао је значајан иметак, па га је дубровачко Велико веhе 29. но
вембра 1440. примило за свог грађанина, уз обавезу да купи посед на подручју 
Републике вредности 1000 перпера. Умро је 1454. а имовину су наследили ње
гова жена Маруша и синови Живулин, Никола, Јероним и Петар, без сумње 

рођени у Дубровнику. Они су наследили и део Пантелине имовине, од које су 

и његове hерке Катарина и Франческа требало да добију по 1000 перпера на 
име мираза, али тек кад напуне 24 године.'~ 

Првом таласу италијанских сукнара у Дубровнику припада и Иван дс 

Кантис из Падове. Од 1428. се као сукпар и тргоnац уз њега помиње и rъегов 
син Угуције, који се октобrа 1430. оженио Дубровчанком Маргаrитом, hеr
ком Милоша Цуготиhа, која му је у мираз донела 1200 пепера у новцу и једну 
четвртину куhе која се налазила у близини манастира светог Симеона. Развио 
је широку делатност и спадао је у ред значајних произвођача сукна. Умро је 

веh 1436. а у пословима га је наследио син Кантис из претходног брака. 40 

Георгије Бруњоло из Мантове је као грађанин Дубровника од 1425. па 
до 1430. производио фустан, у чему му је помагао син Ђан Галеацо. Ђан је 
преко оца стекао дубровачко грађанство, па се као становник и грађанин Ду

бровника октобра 1434. жени Франушом, hерком Јакова Водопије, уз коју је у 
мираз добио 1150 пепсра и 200 аксађа злата, што му јс послужило као знача
јан почетни капитал у производњи сукна. Од тад па до 1458. стално је ангажо-

"G. Creшosпik, Spisi dt1brovacke kaпcelarije !, 22Н, 251, 273, 317. 
'" Б. Крек11!;, Франческо Бшщела - млетачки трговац у Дуброш1ику, 1350-13Н9, Зборник 
Филозофског факултета XIY/I, Београд 1979, 145-152. 

'" Д. Динић-Кнежевић, Петар Пантела - трговац и сукнар у Дубровнику, Годишњак Филозофског 
факултета Xlll/I. Нови Сад 1970, 113, 140; М. Спремић, Дубровник 11 Арагонци 1442-1495, 
Београд 1971, 107-109. 

40 Д. Динић-К11ежсннћ, Тканине, 137-141. 



22 Др Ду1ианка Диниh-Кнежевиh 

ван око произнщ"(ње сукна, коју кредитира и познати Каталонат"( у Дубровнику 
Иван Брул, а од 1458. па до 1481. окрсhе се кредитирању производње сукна. 41 

Франческо Ћованијев јс био ангажован за писара "ar1is \ane". Априла 
1448. ту се оженио Маргаритом, hерком Васила Јагодиhа, уз уносан мираз од 
2000 перпера и своју судбину везао за Дубровник.42 

У потрази за послом је у Дубровник дошао и магистар Лил из Трани

ја. Од 1410. 1ш дu 1416. изливао је тонове за 11uтребе Дубровачке Републике 
угрожене од Турака, као и сви балкански народи. На истим пословима је од 
1425. до 1444. био ангажован и његов син Мафео, вероватно рођен у Дубров
нику, а њега јс у производњи топова наследио син Матеј дс Лило. Кад јс Ма
теј 1454. умро, Република је узела у службу његовог сина Марина, који је ра
дио у Дубровнику око 20 година, а онда га је наследио син Христофор. Поред 
топова они су правили пушке и барут, уз награду од 80 до 120 перпера годи
шње и обезбеђен стан и радионицу.4~ Ово је само једна од италијанских поро
дица са тог подручја чији се боравак у Дубровнику може пратити током више 
генерација, која се временом утопила у шаролику масу која је чинила станов
ништво ондашњег Дубровника. 

Дубровник је нод угарску врховну власт дошао 18. фебруара 1358. али 
је становништво са подручја угарске државе овам почело да пристиже и насе

љава се прилично рано. Beh ес у првим сачуваним књигама Дубровачког ар
хива помињу Угри као власници куhа, дуhана и земљишних поседа на подруч

ју дубровачке општине. Поред оних из чијих се имена види да су Словенци, 

било је и правих Мађара, чији су потомци до 80-тих година XIll века веh носи
ли имена карактеристична за Дубровник. Веhина ових људи бавила се тргови
ном и занатима. Bch 1281. у Дубровнику ради Мађар Стефан обуhар, а код 
њега изучава занат Михаљ, син Андрије Мађара. Од 1411. до 1443. у дубровач
кој документат"(ији се често среће обуhар Георгије, син неког Себастијана, ко
ји је у Дуборвнику стекао куhу и радионицу. Ту се оженио неком Живаном, а 
ћерку Марију је удао за кројача Божидара Богдановића. Имао је и сина Јако

ва, који га је наследио у пословима. Међу Мађарима стално настањеним у Ду

бровнику било је и ковача, поткивача, оружара, клесара, кожара, златара, 
сликара и других, а било их је и међу најамницима у дубровачкој војсци. У 
производњу сукна се 20-тих година ХУ века укључио и Мађар Симон Домини

ков као ткач. У тестаменту који је саставио у Дубровнику маја 1433. помиње 
жену Миону и hерку Петрушу.44 

У Дубровник су повремено долазили и Немци. То су обично били 
искусни пословни људи или занатлије, које је понекад дубровачка влада анга

жовала у своју службу или су отварала сопствене радионит"(е и дуhане. Најви
ше се зна о браhи Хансу и Никлу Сасиновиhима, који су се 1365. из Босне пре
селили у Дубровник, пошто су продали рударска окна у Фојници и Остружни
ци, која су добили у баштину од босанског бана. Beh септембра 1367. прим;ъе
ни су за Ј"(убровачке грађане. Тргујуlш на релацији од Босне Ј"(О Венеције, сте-

"Исто.22,23, 141-142. 
42 Исто, 130. 
"М. Спремић, Дубровник и Арагонци, ЈЮ. 
44 Д. Ди11ић-К11ежс1Јиl1, Дуброш111к и Угарска у срецњем неку, Нони Сац 19Х6, 204-213. 
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кли су значајан иметак у некретнинама на подручју Дуброnника. За Ханса се 

зна да је био ожењен Ј елушом, ћерком Тудра Калића из Бара и да је из тог 
брака имао сина Пјерка и ћерке Маргариту, Катарину, Петрушу и Марушу. 

Пошто Никл није имао деце, а Пјерко је умро без наследника, ова породица 

се угасила по мушкој линији.4' 
Савременик Ханса и Никла Сасиновића био јс Мароје Сасиновић обу

ћар, ожењен Дубровачком Бони, али не знамо да ли је био у каквом сродству 

са њима, а нису нам познати ни његови потомци. Почетком ХУ века у Дубров

нику је имао "apotecam seu stacionem pellicarie" Јохан из Франкфурта, ожењен 
Дубровчанком Маргаритом, а крајем ХУ века се помиње "Coradus de Alemania, 
magister et guberator hoгologie in Ragнsio", ожењен Дубровчанком Катарином. 

"Minchus Teotonicus" био је ожењен пеком Добром, а магистар Антоније, син 
неког Ханса, који је био у служби Општине у Стону, неком Јакомином. 4h 

Да је дубровачка, претежно словенска средина, временом славизира

ла потомке странаца ту стално настањених види се из низа примера. Задранин 

Бланколини, који је у другој половини XIY века радио као кожар у Дубровни
ку и био ожењен неком Прnаном, сном сину рођеном у Дубровнику дао је име 

Радоје.47 То су редовно чинили и Албанци, којих је у средњовековном Дубров
нику било у не малом броју. Ћерка Ђина Малоизина, Албанца из скадарског 

дистрикта, звала се Мара, а Исака Албанца Стојна, која се 1388. године оба
везала да четири године служи Влаху Наталовом. Добра, ћерка Николе Ал
банца требало јс пст година да ради у кући Петра Живковића, а он јс обећао 

да ће са њом поступати као са ћерком. Дон Матко Газул, звани Мали, син Па

вла Газула из Задримља, који је жиnео у Дуброnнику и ту 1426. састаnио те
стамент, имао је нећаку Живану, удату за Алегрета (Радета) ткача, којој оста
вља извесну суму новца. Из Пилота јс био Никола, који јс у Дубровник довео 
своју нећаку Николету и ту је удао 1383. за Петра Радовановића из Пожеге. 
Фратар Георгије из Пилота, у тестаменту који је састаnио 1403. од родбине 
помиње само нећака Живка, који је живео у Дубровнику. Добрица, ћерка Ал

банца Ђона Гинчића, која ес јуна 1395. уд::Ј.Ла за Дубровчанина Брајка Петко
вића, вероватно је била рођена у Дубровнику. Исти случај је морао бити и са 
Славушом, ћерком Ђона Албанца, удовицом неког Јована Зорића, која се 
1432. преудала за Ратка Брајовића каменара. Крајем XIV века у Дубровник се 
доселио Марко Тани, властелин из Улциња. Ту се 1400. оженио Јелушом, ћер
ком Марина Хованти из Бара. Његова ћерка Маруша рођена у Дубровнику, 

удала се 1424. за Николу Крусиhа, а Славуша исте године за Урбана Марина 
Мекса из Котора. Син му се звао Марин, а унук Мароје. 

Из Љеша је половином XIY века у Дубровник дошао "Ghint1s AIЬane
se", односно "Ghin de Lessio", који је ту стекао велики углед, па је био примљен 
и у ред Антунина, као и његови ту рођени синови Руско, Пјерко, Јурко и Ник-

45 М. Динић, За историју рударства у срсдњсIЗсковној Србији и Босни први део, Београд 1955, 17; 
D. Kovacevic, Trgovina LI srednjovjekovпoj Bos11i, Sarajevo 1961, 151; D. Diпic-Knezevic, Nemci u 
sred11jovekov1101n DLibгovпikLI, Aпali Zavoda za povijesпe z11a11osti IC .ТAZU sv. ХУП!, Dнbгovпik 1980, 93-
97. 

41
' D. Diпic-Kпezevic, Neinci LI sгedwovekov110111 DLibrovпikLI, 97-102. 

47 Д. Динић-Кнежевић, Миграције, 101. 
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ша Гиноnиh. Никшине послане настаnио је његон син Марин, који се укључио 

у трговину тканинама повезујући се са својим тастом Стефаном Казела из 

Љеша, а после његове смрти 1449. са његовим синовима Франком и Петром 
Казела.4к 

Наведени примери недвосмислено сведоче да је Дубровник као разви

јена комуна на јадранској обали рано постао привлачан нс само за непосредно 

залеђе, веh и за послован свет из удаљенијих крајева, посебно из медитеран

ских земаља. Неки оп њих су ступали у држаnну службу, а }"(руги су отnарали 

сопствене ра}"(ионице и дуhанс, женили се имућним Дубровчанкама и трајно 
везивали за ову средину. Њихови потомци ту рођени су скоро редовно добија

ли имена карактеристична за ову средину и временом се у њу сасвим утапали. 

DtJsanka Dinic-Knezevic, Ph. D. 

DE LA SLA V\SA T\ON DES ETRANGERS DANS 
LE DUBROVNIK DU MOYEN AGE 

Resшne 

А la fin dtJ ХШ еше siecle, la ville de OtJbrovnik entouree d'une population sla
ve, serbe en шajorite, qlli s'est trcs vite infiltгee dans la cite, s'est trollve en grande part 
slavisee. Ое се fait la langue de co1шnL1nication dans la faшille, ainsi que dans la popllla
tion, etait slave. 

Les etrangers а la ville de Dllbrovnik, des Ollvriers, des marchands, des artisans, 
ainsi que des medicins, des apotl1icaires, des notaires et des maitres d'ecole, ont du s'a
dapter aux lois nature\les de leur entourage, couvrant les besoins d'une comшune deve
loppee tel\e quc l'etait DL1brovnik а cctte epoque. 

Les lюшшеs, sшtoL1t les jeL1nes, se шariaient avec les fешшеs de Dllbrovnik, 
ayant, pour la plllpart, llne dot importante, се qlli \еш perшettait de Sllbvenir а leurs beso
ins au debllt de lcur vie coшшllne. Les enfants, nes de ces mariages, portaient des noms 
tipiques pour се шilieu de Dubrovnik. La premiere generation de ces iшmigres teпait en
core а ses origines, се qlli se notaient tolljours daпs les docшnents officiels. 11 en va de 
тете pour lcurs descendants directs а Dllbrovпik, mais la seconde geпeratioп s'assimile 
tout а fait au шiliell citadin, slave en majorite, toL1t еп gardant sa religion catholique ainsi 
que sa tradition culturelle latiпe d'ouest, се qlli !еш donnait un sentimeпt de particlllai·ite 
par rapport а leur епtошаgе, c'est а dire par rapport allX pays s\aves, et а l'Jtalie. 

Mots cles: slavisation, slave, Grecs, Italiens, mediciпs, notaires ... 

'"Исто, 53, 126, 127, 130, 131, 159, 163, 164, 166, 213, 215. 
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КОБНА СИМЕТРИЈА У ЈУЖНОСЛОВЕНСКИМ ФОЛКЛОРНИМ 
БАЛАДАМА О ИНЦЕСТУ ИЗМЕЂ У БРАТ А И СЕСТРЕ* 

Проф. gp Зоја Карановић 

РЕЗИМЕ 

Основно полазиште овог рада јесте претпоставка да у начину на који ес 
структуирају (деструктуирају и деструирају) односи у традиционалној заједници 
лежи симетрија или њено нарушавање, односно да складност, пропорционалност 
и хармоничност односа - који се у заједници остварују на различитим нивоима -
почивају на симетрији. При томе се овде мисли на симетрију брачних и сексуал

них односа, те на симетрију која се манифестује у оквирима ширих породи'rnих 
веза. Све ове везе и односи, као и правила која их имплицирају, у традиционал
ним заједницама које су без писма, преносе ес усменим путем, манифестујући ес у 

разлwпrгим облицима овог типа комуникације, што је видно и у поезији. За оче
кивати је, )\акле, )\а се комуникација о)\нија у оба смера, о)\Носно )\а поезија може 

да осветљава неке димензије традиционалне друштвене организације, исто онако 
као Што колектив у њу језиком симбола "уписује" своја правила понашања. А 
ако је тако, онда се правила брачних и породИ'ШИХ везивања у датој заједници, и 
поезија која о томе пева, међусобно услонљанају. Бала)\е о иm~есту између брата 

и сестре јесу окосница од које се пошло у истраживању датог проблема. 
Кључне речи: инцест, родоскрвни грех, балада, брат, сестра, симетри

ја, друштво, структура, хармонија, дисхармонија, породица, брак, секс 

Овај pag й.освеhујел1 сени л10је 
несрећне сесШре Флоре 

Баладе о инцесту, односно у овом случају баладичне песме о родоскр
вном грсху1 измеl)у брата и сестре, некада су биле изузетно популарне широм 
јужнословенских простора.2 И то не може бити случајно. 

' Овај рад јс настао као део пројекта који ес под називом "Етнологија српског народа и Србије" 
ради у САНУ, а делими•1но га финансира Министарство за науку републике Србије. Иначе је део 
комплекснијих истраживања на тему инцеста у традиционалној поезији код Срба и балканских 
Слоnен<~, којом се ауторк<~ баnи neli изпесно преме. 

1 Иако је познато да је забрана инцеста универзално распрострањена (С. Levi-Straвss, 1969), ова 
забрана у свакој култури има специфичности. 
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Сукоб у овим песмама обликују само три јунака: брат, сестра и мајка. Ту не
ма других ликова. У испитиваним баладама су одсутни и отац, и друга браhа и сестре, 
остала родбина, па и припадтщи шире заједнице. Одсуство оца, на плану семашике 
социјалних односа, у овој балади, свакако, имплицира недостатак патријархалног 
узора и ауторитета, односно средишта око којег би се градили утврђени односи у по
родици.] И непостојање остале браhе и сестара - брат и сестра су jeguНiщ у лшјке (Да-

О поменутом питању, у времену формирања средњовековних држава на Балкану, иначе. говори 

већ "Законоправило" Св. Саве, из XIII века, Бе()rrад. 1991. 252б-254б. По њему је инцест сматран не 
само грехом, већ и преступом. односно веома строго санкционисаном појавом. Истовремено, 

прописи у "Законоправилу" указују на могуlшост постојања различитих облика инцеста, мада 
није могуће утврдити у којој мери је он заиста био распрострањен. 
Зна•шјна је и студија Левин, о сексуалним односима у православном словенском свету у средњем 
веку, са носебним освртом на одређене облике инцеста: Левин, 1991, 143-247. 
У оквиру патријархалне социјалне организације. у време пропадања феудалних држава. током средњег 
века и касније. инцест је. такође, у оквирима обичајног права и црквених брачних прописа, био 

забрањиван. мада разне форме "узимања у роду" или, ина•1е. забрањених сексуалних односа унутар 
породице спорадично и даље, према. мишљењу неких аутора. постоје, или су, барем, биле могуће: 

Пантелић, 1968, t\R-70; Ђорђе11ић, 1984. lt\0-168; Ленин, 1991. 143-247. Нека истражи11ања, међутим, 
упућују на трагове одређених форми ендогамних односа у прошлости: Барјактаревић, 19t'i0. 123, и даље; 
Вга~ш, 19t'i1, 239, ако не стварно, а оно барем на нивоу структуре мишљења. 
Све ово - забрана, страх од њеног кршења, као и митске основе божанског инцеста (Meletinski, б. г. 
и; Карановић. 1998) могло је утицати на однос заједнице према инцесту. без обзира на његово 
ст11арно 11рисуст110 у пракси. 

2 Тема инцеста између брата и сестре у фолклору је широко распрострањена - реч је о сижеима у којима су 
предстаољени бракоои између б1х1hе и сестара. намерни и ненамерни инцест. Ту су и песме и приче у 

којима је описана смрт сестре, због љубоморе према снахи, снахе према заови, брата према сестрином 

драгом: сестра се појављује као носилац зла у односу на брата (сестра неверница); удаја сестре на далеко ... 
Попис забележених песама и 11рича на тему родоскр11ног греха уопште, са различитим 
комбинацијама сродства, на српском и хрватском, као и шире. јужнословенском језичком 

простору, мада непотпун, сачинили су: Путилоо. 1 %5, 98-138; Maгetic. 1966. 265-2t'i8 и 282-283: 
Putilov, 1969. 213-218; Николић, 1969, 97-116; Милошевић-Ђорђевић, 1971, 214-260: Извори грађе 
налазе ес и у Pollok, 1971. 175-178;. Ђорђевић, 1984, 160-168; Рајковић, 1981, 75-83; посебно Kгstic. 
1984. 275-276; Златано11ић, РГ, 1985, 443-447. 
Баладама о греху у незнању, између брата и сестре. учињеном, или умало учињеном, на словенском 

терену и њихооим историјским коренима посебно се баnио Путилоn: Путилоn, 1965. 98-138 и 1969. 
213-21Н. Занимљиво је да он инсистира на историјским коренима тих балада. заснивајући своју тезу о 
стварним могућим раздвајањима најближих заробљавањем. услед борби са Турцима, губећи из вида. 
на јужнословенском терену распрострањен, варијантни круг песама о намерном инцесту. 

Фолклорна тема о којој је реч, иначе, је и интернационално распрострањена: Putilov, 1969, 213-218: 
Циоьян, 1973, 83-105; Избор радоnа о тој теми на терену 111ирем од јужнослоnенског: Николи!;. 
1969.108; Цивьян, 1973, 83-105. 
Текстови балада о којима јс у овом раду реч. за сада их јс сакупљено шездесетак, забележени су у 

XIX и ХХ веку, и њихови извори налазе се у прилогу овог рада. 
У овом раду би\iе говора само о намерном инцесту у баладама, песме о ненамерном инцесту 

између брата и сестре не улазе у његоnе окnире. Има, такође, на десетине епских и лирских 

варијаната песама са темом инцеста. које нису ушле у оквире овог испитивања. 

'У којој мери се у патријархалној заједници подразумева да су односи у породици, у којој нема оца. 
поремећени. и како то може да се рефлектује у поезији, казују стихови једне бугарске песме, у 

којој ес говори о греху и срамоти подизања деце без оца: 

Остана Пенка 11до11ица 
Сос м'шко дете на раце. 

Срам било Пенка. грех било 
Дете без башта да чува. 

(БНПП. 3119) 
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ница, бр. 221; ZNZO, ХХ, бр. 9, 156; Обрадовић М., бр. 90 и бр. 112; Обрадовић Б., бр. 
54), даље, указује на одсусшо социјалних регулатора раздвајања, чему снажно допри
носи и одсусmо осталих ликова, чланова шире заједнице. А све ово предсiавља по
длогу за кризу, о којој се у песми гшюри. 

Сукоб се, )\акле, у овој балади о)\вија унутар изолованог и затвореног 

простора крње породице, у троуглу који чине: мајка, брат и сестра. И у приро

ди односа тих ликова, који су упућени искључиво једни на друге, осветљених 
из контекста правила о брачним nезивањима у традиционалној патријархал

ној заједници4, треба тражити корене конфликта у овој песми. 
Брат и сестра су овде, наиме, од самог почетка упућени једно на друго, 

а затим на мајку, што показују уводни стихови низа испитиваних песама са те
мом братско-сестринског инцеста, као, на пример: 

Чува мајка Јову и Јованку, 

Чувала их ш~1Ћаест године, 

Расте Јова лепи и прелепи, 

А Јованка лепа и прелепа. 

(Манојловић, бр. 274) 

Везивање брата и сестре у егзогамној патријархалној заје)lници, у 

одређеном времену, док су деца, као што је то исказано на почетку ове бала
де, наравно, није изузетак, под условом да се та веза, у датом окружењу, нала

зи под дејством утврђених регулатива. Другим речима, брат и сестра су, по 
опозицији сродства, у патријархалној породици уобичајено описани предзна
ком сво/, и овај предзнак им не само допушта, већ и "препоручује" блискостfi, 
коју у датом случају подржава и мајка. 

. Поменуту братско-сестринску блискост, на почетку балада о инцесту, 

потврђује не само време трајања везе, већ и чињеница да брат и сестра обита
вају у истом простору, као у стиховима: 

'Овде се мисли на егзогамна правила о склапању брака и патрилокалне брачне везе. 
'У току rк11џ1 fШ тексту ни метну ло се коrи1111iење искуст<111а стrуктуrалиста и семиоТИ'Ш[Јil, по чијим 
схватањима у начину органюације архајских заједница леже бинарни односи, свој/~uуђи, и 

одговарајуће им опозиције. Види радове Леви-Строса и Тартуско-московске школе. 
6 Као на пример у песми: 

У Будиму граду чудно чудо кажу, 
[ ... ] 
Јунацима кажу танку пређу прести, 
[ ... ] 
Девојкама кажу Будим град зидати. 
[ ... ] 
Благо оном брату, који има сеју! 
Сеја lic за брата танку пређу прести. 
[ ... ] 
Благо оној сеји, која има брата! 
Бrатац lie :1<1 сеју Будим Г[Јilд зидати, 
Будим град зидати. куле изводити. 

(СНП 1, бр. ЗОn) 
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Селен пrета по калајној кули, 

За њим сеја од милине шета. 
(Б.М., бр. 15) 

Уосталом, близине као што је њихова, каже се, никада и нигде није ни 

У свијет ес наhи нс могаше, 
Да брат сестру љепше миловаше. 

(СНП V, бр. 682) 

Али, зна се да међусобни склад братско-сестринских односа, и њихова 
везаност у простору и времену, према правилима понашања у патријархалној 

заједници, не смеју преhи одређене границе, односно, кад за то дође време, 
брат и сестра треба да се раздвоје. У овој балади, међутим, до раздвајања не 
долази, всh ес, супротно социјално жељеном расплету приче, брат и сестра и 
даље приближавају, и то све до тачке у којој њихова близина постаје сабла

жњива. 

Тако брат и сестра, потпуно изоловани од осталих чланова заједнице, 
обнављају заједничке послове. Они чувају, или музу овце (Анк. САНУ, бр. 
2728 и бр. 16202; Васиљевиh, 1950, бр. 210). Брат и сестра, такође, сами иду не
коме у кумство (Рајковиh, Љ., 1978, бр. 79; СЕЗ, LXX, бр. 8, 592; Ђорђевиh
Златановиh, бр. 367; Матица, IV, 1869, 8, 175); одлазе на збор (Стоин, 1939, бр. 
940; Стоин, 1939, бр. 941); или иду у трговину (СЕЗ, LXX, бр. 8а, 592-593). А 
послови које брат и сестра обављају могу бити и допуњавајуhи. На пример, 
док брат напаса коње, или коси, сестра му доноси ручак (Даница, бр. 220; Етн. 
зб. САНУ, бр. 1-1-9, бр. 161; Обрадовиh М., бр. 90; Рајковиh, бр. 175 и бр. 176). 
Исто тако, док брат идс на орање, сестра одлази на белило (Милиhсвиh, 858-
859). Или, брат свира, док сестра везе (Обрадовиh М., бр. 81) и сл. 7 

Јачину везе брата и сестре овде илуструје и међусобно деминутивно
хипокористичко ословљавање. Сестра јс за брата: сесШрииа, сеј11, сека. А брат 
је за њу: браiUац, брајо, брано, брале, браШко. 8 А њихова веза се, код осло
вљавања, у песми појачава и атрибутивним додацима уз именицу. Тако је се
стра за брата у балади о родоскрвном греху уобичајено: мила сесШра, мила се
ја, моја сеја; а он је за њу: мили бpai:U и .мој брано. Врхунац градације овде је 
достигнут удвајањем поменутих епитета, где сестра за брата постаје: .лшла се
ја моја, сеја .моја gpa2a, gpa2a сеја моја, gpa2a gуша .л1оја; а брат за сестру: .люј 
м1ю брајане, мој били бpaiuo и сл. 

Везаност брата и сестре у датој балади појачана је, даље, семантич

ким и ритмичким усклађивањем њихових сличних имена. Они су: Селен и Се-

7 Занимљиоо је да се у опако стилюованим радњама брата и сестре, које, иначе, претходе юрицању 
жеље, манифестује и социјално условљена полна подела рада - што се посебно рефлектује у тзв. 
nослсничким песмама. О подели рада по половима у традиционалном свету, види: Карановић и 
Пешикан, 1994. Тuк1юм 1юделом рида се, на снецифичан начин, нагоuештава и ращuајање и 
препознавање брата и сестре, као мушкарца и жене, онда кад за то дође време. 

'Onaкno ослоnљаnањс ће. у 11астаnку, ]бог обрта који следи. попримити ироничан смисао. Иронија 
је. иначе, уобичајено средство изражавања у традицијским песничким текстовима у којима се пева 
о нарушавању правила понашања у заједници. 
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лена!-инка (Б. М., бр. 15; Ети. зб. САНУ, бр. 1-1-9, бр. 161), Иво и Ивана 
(Обрадовић М., бр. 90), Милун/Милен и Милена (Рајковић Љ., 1978, бр. 82; 
Ети. зб. САНУ, бр. 1-1- бр. 220) Јово!-ан и Јован(к)а (Kllhac, V, бр. 18741::, 295; 
Анк, САНУ, бр. 2728; Васиљевић, 1950, бр. 21(); Анк. САНУ, бр. 8471; Обра
довић М., бр. 81; Манојловић, бр. 274; Анк САНУ, бр. 16274; Петрановић 1, бр. 
357; Анк. САНУ, бр. 2728 и бр. 8471), Bug и Виgосава (Анк. САНУ, бр. 16202; 
Вила, бр. 178; Анк. САНУ, бр. 15748), Јанкул и Јаника (Милојевић, бр. 22, 15), 
Павле и Павлија (Даница, бр. 221). 

На овај начин, како јс показано, поступцима понављања и нагомила

вања, као и значењским и звуковним паралелизмима, који се различито кори
сте у оним балаr~:ама, брат и сестра ес приближавају и везују у простору и вре
мену, али и емотивно. Дакле, њихова иницијална блискост непрестано се по
већава. Они се ностенено међусобно почињу донуњавати, подражавати, од

сликавати и угледати. И брат и сестра, коначно, улазе у симетричан однос, 

као близанци. 

Брат и сестра, заправо, и јесу близанци, што потврђује и песма: 

Има мајка два близнака, 
Једно бјеше Селим момче младо, 
Друго бјеше Селинка девојка. 

(Етн. зб. САНУ, бр. 1-1-9, бр. 161) 

А будући да су сами и од свих издвојепи9 , да се налазе у истом времену 
и изолованом простору, као и стиховима: 

Чува овце чобан и чобанка, 

По имену Јован и Јованка; 

Чували су девет годин' дана, 

Чували су стадо небројено, 
(Рајковиh, Љ., 1978, бр. 81) 

брат и сестра улазе у неку врсту неразлучености и двојничког односа. Међу 
јунацима се и само двојништва доводи у нитање, односно они почињу да се 
изједначују. 

Али, оваква ситуација интензивне везе брата и сестре, што је подржа

ва мајка - овде исказана хиперболом времена које траје, али не тече 111 
- некако 

''Овде ес, пре свега, мисли на њнхоIЈу просторну изолацију (жеља ес изриче у тренутку кад су јунаци 
изван домашаја осталих чж11юю заједнице, гдс је надзирање онемогућено. Догађаји у oIJoj балади 
углавном се одIЗијају у zopulлuвagulua воgи - где јунаци доспевају у забрањену зону, која је, уз то, и 
locus communis састанака заљубљених, чиме се указује на то да су брат и сестра "заражени"клицом 
љубаnничке nезе. Гора, ooga, лиоаgа, такоlје. пре11стаnљају граничне простоrе. г11е је присустnо 
демонског 0•1еки1Јано: Eliatle. 1У!Ю,11-30; Lic, 1УЮ,51-5n и lOK-141; Deleli6, 1<)<)2,57-110). Али брат и 
сестра су и на сваки други начин и:ЈДIЈојени од осталих чланоIЈа уже и шире заједнице, о чему се у 

овом раду и говори. 
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се, ипак, мора прекинути, јер прсти да ес изнрнс у сноју сущютност. Да је тако 

потврђују стихови: 

У свијет се паhи не могаше, 

Да брат сестру љепше миловаше 

Што млад Богдан сестрицу Јелицу 
Љубили се за зло и несреhу; 

(СНП У, бр. 682) 

Дакле, по свему што јс песмом речено, брат и сестра ес, без обзира на 

остварену и могуhу блискост, у неком тренутку морају раздвојити, чак и онда 
када су биолошки близанци, јер они и јесу два биhа, што веh рођењем постају. 

И такви треба да остану. Песма, значи, овде xohe да каже да је "природна" ра
злика међу братом и сестром, заправо, огромна, и да занемаривање те разли

ке прети зло.лt и нecpeho.At. 
Другим речима, овим сегментом приче казује се о томе како се, када 

су биолошке разлике поремеhене, и на социјалном плану ствара несклад. Да 
до тог несклада нс би дошло, брат и сестра ес у заједници и подвргавају стро

гим правилима понашања. То практично значи, да би брат и сестра, који, ина

че, одрастају заједно, према егзогамним пранилима патрилинеарног брачног 

везивања, требало у једном тренутку да се раздвоје. Сестра би, као носилац 
предзнака женски требало да се уда и удаљи, да припадне другом, Шу/уе.Аt све

ту. А брат, као носилац предзнака йушкu, требало би да се ожени и да остане 
у сво.Аt свету. Дакле, хармоничан однос на једном нивоу требало би да се ра
спадне, зарад успостављања хармоније, која се, овога пута, заснива на пози

тивној (социјално нрихватљиnој) симетрији, на другом, бра чно-сексуалном, 
ниноу, међу супружниr~има'1, и то у нези која се не остнарује у окниру једне, 
веh две породичне заједнице. 

Наравно, отац би, по правилима патријархалних брачних nсзивања, 

овде требало да одигра пресудну улогу. 12 А пошто оца нема, очекивало би се 
да његову функцију преузме мајка. Она, међутим, у баладама о којима је реч, 
не испуњава очекиване задатке раздвајања, веh упорно покушава да одржи 
status quo, што је у једном нримеру баладе о инцесту и изречено директно: 

111 Период од девет година чекања. или трајања. често се помиње у народној поезији и могао би 

асоцирати период инкубације. 
11 Мисли се на 1Језу и ускл<1ђиuање момка и цеuојкс, и доцније сувружника, која вриказује 
сједињавање двају начела -~tушкоz 11 женскоz. што је. такође, на различите начине, опевано. као у 

стиховима: 

Ој деrюјко, питома ружиr\е! 
Кад си расла, на што си гледала? 

r".1 
Већ сам млада према теби расла. 

(СНП 1, бр. 422) 
12 Етнографски описи трающноналне сnа11бе. са литературом. покюују како и деnојачки и момачки 
отац у обредима у вези са склапањем брака. у везивању двају породица. имају важне улоге. Види 
библиографију етнографских описа свадбе: Кајмаков11h и Костић, 1'Јб1.154-17n. 
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Татr: се тr:иже Ђура тамничарко, 

Па посече триста брава стадо, 

Триста сече, а триста осташе, 

Мапу сабљу, отr:сече си главу: 
"Чујеш ли ме, мајко, остарела, 

Докле мене годину турила, 

Теј ти триста вуци удавили! 

Кад си имаш сина за женидбу, 

Што си сина на време не жениш? 
Кад ти имаш ћерку за удадбу, 
Што ти ћерку на време не даваш?" 

(Златановић,РГ,445) 

31 

И управо овакво мајчино инсистирање, на затварању у оквире сопстве

ног биолошког језгра, она пе жени сина који је за женидбу и не удаје кhер која је 
за удају, завршава се трагедијом. Тако ови стихови, који говоре о одсуству пра
ворсмсног деловања, показују како симетрија међу братом и сестром, у једном 
тренутку иначе прихватљива и одобравана, у другом, постаје саблажњива. 

У песми се, дакле, показује како везаност датих ликова, која прелази у 
симетричан однос, и идс до истовстности 1 1, на матрици социјалних односа задо
бија негативан предзнак, односно показује се како поменута везаност предста
вља наговештај кризе. Другим речима, братско-сестринска блискост, која је, 
иначе, условљена свакојаком сличношћу, онда кад јој није време, почиње да ес 
дефинише као огромна разлика; и то не само као међусобна разлика, веh и ра
зличитост у отr:носу на зајетr:ницу, тr:акле, као чудовишно. 

Другачије речено, међу братом и сестром, под датим околностима - које 
се у не.сми дефинишу као недозвољена блискост, у невреме - јавља се отворена 
опасност отr: инцеста, ппо је исказано стиховима: 

Тр'гнала ми т'нка Керка, 

Керкичке ле, брајновата. 
В 'рвели сто са вр'вели, 

Минали горе зелена, 
Ст'пили поле широко, 
На поле дрво високо, 
Под дрво уде студена, 

Седнали да си почуват. 
Брат на Керка одговарја: 
-"Мари Ксркс, сестро Ксркс, 
Досегас ме брат и сестра, 
А от сега - п'рво либе." 

(Стоин,1939,бр.942) 

"Овде је, несумњиво наговештена идеја о андрогину: В. Иванов, 1977, 45-li4. 
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Ликови, дакле, овим, бивају доведени у двосмислену ситуацију. Они 

задобијају атрибуте - и брата и сестре, ни брата, ни сестре; и мужа и жене, ни 
мужа ни жене. А кад до тога дође, хармонија љиховог иницијалног односа бе

зусловно се насилно пrекида. Уместо да је до удаљаnања дошло "на вrеме", 
како захтевају норме, исходишна идила из песме непрестано јс "тражила" ин

тензивирање блискости. И у том судару, центрифугалних и центрипеталних 

сила, конфликт је постао неизбежан. 
Да је идеја о неодрживости ситуације с почетка тачна, односно да је ин

тензивирање блискости брата и сестре, у случају кад нс дође до правовременог 
раздвајања, неизбежно, показује иначе устаљени сегмент ове приче, у којем је 
описана промена на сестрином лицу, као у стиховима: 

Пошла Стапа да кумује 

Са Јованом милим братом. 
Прошли гору нс зборили, 

Кад су били на крај горе, 
На кrај гоrе два студенца. 
Стани братац говорашс: 14 

"Умиј Стано бело лице" 15 

Сеја бrата послушала, 

Сину лице као сунце. 1 " 
Братац сеји говораше: 
"Досад си ми сеја била, 

А од сада верна љуба." 
(1\1атица,ЈV, 1869,8,175) 

Сесйlрино лине је, значи, умивањем, постало лине жене, и то у околно

стима које измичу контроли заједнице. 17 Управо од тог тренутка, она улази у 
gpy'iy димензију стварности, кад подиже поглед, ствари почињу да измичу кон-

1' Започињање разговора, након дугог ћутања, овде је. свакако, наговештај преокрета. 
" Вода јс овде и симбол очишћења, она, иначе, спира стари живот и освећује нови. Водом ес овде. 
тако, показује како се бришу миленијумске наслаге културе; заправо вода овде, на тренутак. 

укида забрану инцеста, а та забрана је, можда, највећа тековина културе. Иначе, у усменој поезији 
ко11 нас је уобич<.1јено Ј1<.1 покюиn<.1ње ли1џ1, н<.1кон умивањ<.1, пропоr\И[l<Ј еротску жељу, и у осталим 

песмама, које не певају о инцесту. као у стиховима: 

Кид су били на то сиње море. 
Умива се гиздава дивојка, 

Сину лице како жарко сунце, 
А то види Шиме Латинине, 

Маша јој ес руком у нидарца. 

(СНП!, ЗООа) 

ir, Симболизам изласка из таме. што ес ов11с манифестује сјајем лица, иначе, јс правило у 
иницијастичким обредима. 

17 Процес одрастања. иначе, мора увек бити под контролом заједнице. а овде јој је измакао (као што 
су њеној контроли, О/\ почетка, юми1\<.1ЛИ брат и сестра). Во11а, уоп111те. има амбипалентна 
свој ст па, она је извор живота и извор смрти, има потенцијал да ствара, али и да разара, што се овде 

и показује. 
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троли. 1 х Зато је брат у том погле11у и могао ухнатити "тајну жељу''. Па би у овој 
тачки, виђена из перспективе заједнице, могла бити и њихова заједничка "од
говорност".19 Јер, управо у датом тренутку, однос брат-сестра прешао је у своју 
супротност - у оквиру сво2 света (груне) додирнули су се сунротни волови, .му
щко и женско. Они који припадају исй:tом роду, у оквиру којег не постоји опо

зиција по полу; "грешком" су постављени у ту опозицију, односно брат и сестра 
су, у оквиру сво2 света, "непланирано" раздвојени. А када се та имплицитна за

брана додира различитих предзнака (мушко/женско), у оквиру истог круга, 
прелази, долази до неизбежне конфликтне ситуације, која је описана у овој ба

лади. Другим речима, сестра се, у односу на брата, стицањем новог статуса, су

штински мења. Она је, одрастајуhи, од огромне сличности с братом, прешла у 
суштину различитости. А све то је, на одређени начин, омогуhила њихова ини
цијална близина, која је, од тренутка подизања лица, недвосмислено дефиниса

на као саблажњива и чудовишна. 
Дакле, почетна грешка - чије јс постојање условила ситуација крње по

родице, а ова нојаву "страшне" симетрије - нараста, и, у овом тренутку, достиже 
кулминациону тачку. А то даље значи даје у балади исходишни положај припад
ности свом свету - у којем се између брата и сестре никада не артикулишу међу
собне полне разлике - због низа "погрешно учињених корака", овде превремено 
укинут. А тиме јс, и то не само над сестром, учињено екстремно насиље. 

Оним захтавом (уминањем) је, 11акле, напранљен ра11икалан рез, којим 
се дотадашња симетрична слика разломила на два дела. И тако су се и лик, и 
његов одраз у огледалу, распрсли у парампарчад, заувек. Уместо да, аналог

ним поступком раздвајања, буде вођена братовом руком своме суђенику20 , 
измењена сесШра!жена, "пробудила" јс у њему жељу нс само да јс заувек задр
жи, веh и да то учини, по сваку цену, чак и насиљем, што илуструју стихови: 

Пила воде сеја Видосава, 

Пила воде и умила лице; 
Сину лице као јарко сунце, 
А гр'оце као месечина. 

Проговара Виде чобанине: 
"Ил' ми волиш верна љуба вити, 
Ил' ми волиш сабљу целивати?" 
"Ћути, Ви11е, љубиле те гује, 
А у чело међу очи чарне!" 

(Вила, бр. 178) 

На овај начин, актери збивања испуштају из руку оно што су до тада 
имали, и никад више драгоценост братско-сестринског односа они неhе моhи 

досегнути. Истовремено, изгубљена је и свака могуhност остварења оног што 

се појавило као нова жеља, да сестра брату постане љуба. Јер то је, у оквиру 

"На nр11мер, млщџ1 се крије nелом; забрш1,ено је rле11ати у оnхою1у nono;жy краљшtа и сл. 
1
'
1 Они моrу бити жртвовани. и зато што нема никог (оца) да их заштити: Ziгar. 1990. 
'"Овакав поступак је у оквиру свадбених ритуала, чак и данас, уобичајен. 
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пранила које намеће зајеf\НИI~а, [\сфинисано као грех, па стога моrа [\а буf\с 
кажњено, односно спречено. 

Инцестуозна жеља, дакле, угрожава јунаке баладе, али она, преко 

њих, прети и систему и љеговом опстанку, јер атакује на његова правила оп

хођења. Зато ће заједница на насиље, које јој прети, реаговати истом мером, 
насиљем, па јс и наставак баладе управо прича о том насиљу. 21 Обоје - и брат 
и сестра - дакле, деле заједничку коб, они страдају, постају жртве, јер је њима 
загоспо[\арило насиље, које посе[\ује моћ {\а разори и зајсf\НИI~у. 

Баш због тога, због сталне латентне опасности да до њеног разарања 

дође, заједница, симболички кроз песму, поставља захтев правовременог ра

здвајања (сестра увек, кад за то дође време, мора бити удаљена од рода, одно

сно према опозю~ији простора саој!й1у/)и, она треба [\а буf\е Of\Re[\eнa на "Т\ру

гу" страну). А како до тога у песми није дошло, овај, у основи заједнички про
блем, артикулисан је као несрећа, која се, срећом, догодила само "тамо неким" 

појединцима. Али је њихово "заразно" присуство, ипак, претња заједници. 
Да је тако, потврђује сестрино страдаље, изражено скривањем лица 

нелом, како би се спречило [\а се кобни погле[\ и грешна жеља [\ефинитиnно 

вежу за објекат, што је изречено стиховима: 

Дај ми, мајко, три аршина платна, 

Да сакријем од Ивана лице, 

Од Ивана кано од туђина, 
Од туђина кано од Турчина! 

(ZNZO, ХХ, бр. 9, 156) 

Велом сестра, дакако, сакрива лице, и тиме се зауставља разорна моћ 

жеље. Али се, спуштањем копрене, истовремено, покрива и њено ново лице. 

Тако она остаје девица, осуђена на смрт као жена, и управо том, симболичком 
смрћу, омогућен јс њен прелазак у iuyl)u свет. Али, овим чином јс, можда, наго
вештена и могућност грађења новог квалитета симетрије, брачних односа, при 

чему сестра такође умире, али само за саој род, и тиме, опет, прелази у iuyl)u 
свет, што, ипак, до краја остаје нејасно. Другим речима, сестра "на крају" или 
симболички умире, јер се не удаје, односно остаје девица, али се тиме удаљава 

ОТ\ брата (велом на ли1~у); или се, пак, сестра, заиста, yf\aje, и на тај начин у[\аља
ва. Тако се у оба случаја, макар и симболички, успоставља "очекивана"структу
ра, односно потреба за симетричним односом између саоје и !Uyl)e групе, је реа
лизована, пошто је процес превођења бића женског пола, "на другу страну" 

обављен. 
Ако, пак, нс бива тако, Т\О раздвајања, некако, ипак, мора доћи - јер 

инцест мора бити избегнут. У том случају један ОТ\ чланова опозиције, 

caoj/!Uyl)u, било брат, било сестра (понека[\ обоје), мора умрети. Отуда и ло
гика сестриног "невиног"стра[\ања у балади, што је овде уобичајено, постаје 

21 О насиљу. условима :Ја његово јављање (у ситуацијама појаве сличног. и нивелисања ра:Јлика. 

какав је овде слу•~ај) и последицама које оно ююива: Zirar, 1990. 
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разумљивија, пошто она временом (а овде је то имплицирана иницијацијским 
поступком), за своју заједницу, задобија атрибуте припадности Шу!)ем свету. 

Сестрина физичка смрт се, r~:акле, може објаснити замишљеним, и друштвено 

условљеним, процесом њеног премештања из сво2 у iUyf)u свет, односно ана
логном операцијом премештања из света живих у свет мрi"йвих, пошто јс, пре
ма правилима патрилипеарне егзогамије, сестра (жена), уnек та која бива 
премештена. То значи т~:а ес сестра, као активни носилац прет~:знака Шу!)и, 

смрћу удаљава; а брат, као активни носилац супротног предзнака, који iUyf)e 
треба да преведе на своје, не, и зато он ређе умире.22 Дакле, сестра се лакше 
може жртвовати - како би се, иначе, могао разумети мајчин савет нениној 
кћери да се убије, када јој ова саопшти о братовој грешној намери, да је обљу

би, као и стиховима: 

"Отиди де у нове вајате, 

Тс ти узми једну крпу платна, 
Па ти иди мору па обалу, 

Зави очи, па у морс скочи -
Боље ти се утонути, Пајо, 

Него брату верна бити љуба." 
И то Паја мајку послушала, 

Она оде у нове вајате, 

Те узима једну крпу платна, 

Па отиде мору на обалу, 

Зави очи, па у море скочи. 

(Даница, бр. 221) 

. По свему, дакле, смрт је овде спасење од инцеста, или другачије рече

но, боље смрт пего инцест. И то јс порука ове песме. 

Али, како заплет и разрешење конфликта у балади никада нису једно
ставни, овде и брат, жељом за превођењем, врши преступ, пошто он, оно што 

још увек носи нредзнак своје, "чита"као предзнак iuyf)e. Па су зато и последи
це тог читања фаталпс.Ђ 

Дакле, за разлику од почетне ситуације, у којој су брат и сестра у си
метричном односу, који има тенденцију да пређе у истоветност - тс су самим 
тим, у одређеном тренутку, недозвољено близу - они, на крају, заузимају су
протне позю~ије; максимално су удаљени, смрћу. И на овај начин, нарушена 

хармонија света поново је успостављена. 

22 Ony претпоспшку подrжаш1 и митско поимање блюш1шџ1, г11е један од њих уnек припа11а днеnном 
светлу - живом. а други ноlшом - мртвом; један означава мушке, а други женске силе. Ћ. Дорфлес, 
1991, 70. 
"У слу•1ајевима братовог страдања, где долюи до премештања мушког •~лана у сnет мртвих, могуће 
је да песме "следе" трагове матрилинеарне егзогамије, при чему би и ситуација, с тачке гледишта 
полних улога. бит~ обрнута (Ја111то би, иначе, м<1јк<1 на себе пrеу:ЈИмала улогу npxoniюr судије и 
егзекутора). Мада. све то може бити и оr1ређени онд симболичке инверз11је соета, у обреду и 
поезији. 
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Песмом се, т~:акле, поrучује не оно тпто је њоме експлю~ирано, нећ 
обрнуто, оно што није - да сестра треба да се уда и оде (а брат да се ожени), 
кад за то дође време, односно да треба да ес раздвоје припадници различитог 
пола исШе групе. А, ако до тога нс дође, појављује се опасност која прети за

једници и њеном опстанку. 

Тако ес узрок казне у овој балади види у нарушавању поменутог прави

ла, мада казна, ма колико сурова била, не може да надокнади "једном изгубље
но"- макар и у појединачном случају реализовано нарушавање хармоније света, 
који се гради и разграђује непрестаним успостављањем и нарушавањем симе

тричних односа, на различитим нивоима структуре24, тако да ти односи за си
стем имају "потпорну" вредност.2' Управо симетризација је главни услов посто
јања заједнице, али само онај њен вид који "подупире" матрицу структуре.2" За
то и није искључено ri:a, у нашем случају, и појет~:инац, от~:носно субјекат, поступа 
аналогно заједници (али се са њом не усклађује, веh обрнуто), он у симетрији 
"тражи и налази котву која му омогућава да избегне тескобу асимстричног"27 И, 
нар<шно, тиме, ношто то чини самоиницијативно, долази у "засенчену зону". 

Упрано онако ниђену функт~ију симетризације у балщщ о инцесту 
између брата и сестре требало би испитати. Какве би могућности тих испити

вања, сада у фројдовском кључу, могле бити, само наслућујем. И, морам при
знати да ме је страх да на њих и помислим. 

Zoja Karanovic, Ph. D. 

ТНЕ FEARFUL SYMMETRY IN SOUTH SLAVIC FOLK BALLADS ABOUT 
INCEST BETWEEN BROTHER AND SISTER 

St1mmaгy 

Tl1is рарег addгesses the idea of symmetгy in tгaditional commt1nities, fltnctio
ning as the basic element in stгt1ctt1гalization of а\\ kinds of cowt1gal and sext1al гelation
ships, as well as being widely pгesent in а\\ sorts of tгaditional Љmily гelationships. Dt1e 
to the fact tliat the mentioned social eпviгonmeпt lacks liteгacy, а\\ kinds of these гelati
ons апd гt1Ies which imply them аге com1ш111icated ога\\у. Тhегеfоге, they exist in vaгio
us foгms of this type of commнnication. Thнs we сап expect that the symmetгy pгinciple 
сал occur iп folk роеtгу, as mнch as iп апу kind of ога! tradition. 

"О симетрији простора у оквиру свадбеног ритуала види. Байбурин. 1974, <19-71. Лекомцева. 1974. 
143-144, сматра да ритуал (који је један од облика структуирања архајског света) обавезно 
подлеже симетрији, а овде је о ритуалу и реч. О симетрији у оквиру свадбеног даривања. 

Карановиh, 1992, 11<1-149. 
" Дорфлес, 1991, Н8. 
"'Треба испитати оне ретке примере балада у којима је инцест одобравана појава у оквирима уже 
или 111иrе порОЈ\ИI\е, као: Етн. :Јб. САНУ, б[1. 22П, бр. 20, кrу111евачки крај: Рајковиh, Љ" 197Н, бр. Н2. 
Кожељ, Тимочка крајина. 

27 Дорфлес, 1991, Н9. 
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Т\1е experiment presented in tl1is paper demonstrated lюw tlie principle of sym
metry reflects in brotl1er-sister inccst Љlk ballads, wlюsc topic is spread all over tl1e wor
ld and very poplllar in the Sollth Slavic folklore. 
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«SVINJIZMI» ILI AUTOВIOGRAFIJA JEDNE PRASICE 
Jedan primer francuskog «Zenskog pisma» 

Dг Јvапа Zivaпcevic-Sekeru§ 

SAZETAK 

Mari Darijesek (Marie Darrieussecq) је izdavacki fenomen i knji.Zevno ot
krice 1996. godine u Francuskoj. U dvadeset sedmoj godini, ova profesorka knji
zevnosti na fakultetu u Lilu, dozivljava pravi trijumf romanom Sv1i1jizmi ( Trui
smes), pricom о kozmeticarki koja dozivljava metamorfozu i postaje krmaca. 

Kljucne reci: antropomorfizam, autoЬiografija, roшan. 

« ... kad budu svi roktali svojim sviпjskiш srciшa, 
posledпji jos koji се gledati ljudskiш ocima i osecati 
ljudskiш srceш Ьiсе опi kojiшa пе bejase straпo 
iskustvo uшetпosti ». 

Daпilo Кis 

Price о zivotiпjama, aпtropoшort·пim junacima bajki i basni koje mlade ci
taoce poducavaju uшecu zivota и svetu odraslih, пekako uvek vezujemo za rапо 
detiпjstvo. OdrastajuCi, citalac saznaje da zivotiпje koje govore zive i па Orvelovoj 
« Zivotiпjskoj farшi », te otkriva zastrasujuce Kafkine « Metamorfoze ». А meta
morfozu su doziveli i Odisejevi drugovi kada su stigli па ostrvo Eju, gde ih је ca
robпica Kirka udarcem siЬe pretvorila и sviпje. 

« Sviпjizшi »1
, rошап fraпcuskc spisatcljicc Mari Darijcsck (Maric Darric

ussccq), upravo јс prica о traпsformaciji јсdпс mladc zcnc и - krmacu. Mozda Ьi i 
za prcvod пaslova uspclijc rcscпjc Ьilo « Krmacizmi », buduCi da јс i sama autorka 
insistirala na rcci Truismcs (od [rancuskc rcCi Ја truic - krmaca), а пс na rcCi Coc
honismes (od t·rancuskog Је сосЈюп - sviпja), i time јаsпо uputila na pol glavog lika 
romaпa. 

Sigurпo da је sve ove literarпe asocijacije imala па umн mlada profesorka 
kпjiZevnost, Mari Darijesek (1969), kada је za heroiпu ovog romaпa odabrala pra-

1 Mari Darijesek, Sviпjizmi, Plato, Beogracl 1 <Ј<ЈН (Marie Darrieussecq, Tmismes, P.O.L. editeur, Paris 
199n); prevod sa fra11ct1skog:Aleksa11dar Grt1jicic. 
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sicu. U пајlю!јој t1жliciji pozitivistickog pгistupa kпjizcvпoш delu, па оvоше шe
stu svakako trcba spoшeпuti i autшkiп rodпi gгad па jugu Fгaпcuske, Вајоп (Ва
уоппе ), svetski pozпat ро proizvodпji sviпjskih suпki. Darijesekova јс cak јсdпош 
prilikoш izjavila da пс шоzс da zahoгavi kako su ulicaшa Вајопа, u izvesпa jut1·a, 
odjekivali krici sviпja. Otuda i citat Kпuta Нашsuпа, kao шоtо rошапа « Sviпji

zmi », koji паs bez okolisaпja, brutalпo uvodi и « sviпjsku proЫeшatiku »: 
« Zatim zariju 110z. Sluga ga dvaput kratko gurпe da mu proЬije kozu, а 

паkоп toga dugacka ostrica kao da se istopi zаЬiјепа sve do drske kroz slaniпu па 
vratu. Vepar isprva пista ne рriшеснје, nekoliko sekundi i dalje lezi kao da jos ra
zmislja. А опdа, с\а! Shvata da ga uЬijaju i pocinje da krklja sve dok ga snaga пе 
izda >>2

• 

1 jos јеdап podatak iz autorkiпe biograi'ije: Mari Darijesek doktorirala је 
na temi: « AutoЬiografskc prozc cetiri savrcmeпa pisca: Miscl Leris, Zorz Pcrek, 
Ervc GiЬcr i Scrz Dubrovski ». А « Svinjizшi » јс ispovcst pisaпa u prvom licu ru
koш/papkom јсdпс krmacc! Mcёlutim, profcsioпalпo bavljcnjc litcraturom i cvi
deпtпo zпanje i iskustvo iz oЬ!asti knjizevпosti kojc prethodi autorkiпoj imaginaci
ji, nisu Ьili zamorni balast оvош tckstu. 

Ova « autoЬiografija » ispricana u jednom dahu, bez podela na poglavlja, 
upozorava паs па ljudsku raspolucenost: juпakiпja se ubrzaпo pretvara u prasicu 
svaki put kada zaboravlja па moralne пorme, kada uziva iskljucivo u jelu, picL1 i 
seksu, а trenutak kalla se proccs lraпsformacije па kratko zaustavlja, ili se krece u 
obrnнtom smeru (od pп1sice ka ljшlskom Ьiсн), to је onaj momenat kada sc glavпa 
jнпakinja lati teksta, bilo с\а pisc svojн atoЬiografiju ili kacla pocne с\а Cita! Unesi
mo ovde ропоvо јес\ап poc\atak iz aL1torkiпe Ьiografije, LIZ izvesnll dozu ironije: 
ima li to Mari Darijesek, kao profesorka kпjizevпosti, bezgraпicпo povereпje u 
isceliteljsku moc pisaпe reci!? 

Ovaj romaп-prveпac izazvao је velikll pozorпost: jedaпaest straпih izdava
ca је otkupilo prava za staшpu pre пеgо sto se kпjiga pojavila u Fraпcuskoj ( do sa
da је оЬјаv\јепа u vise od trideset pet zеша\ја), a\i је i podelio шis\јепја kritike. Za 
јеdпе su « Svinjizmi » pos\edпji femiпisticki roшan, dok је za druge mozda alego
rijska satira koja гaskritl kava tota\itarni reziщ псkо се u ovjoj knjizi uociti пiz kli
sea, ili primetiti da је u шaniru гтпап а c/e/prcpuпa prozirпЉ a\uzija, uz рошос 
kojil1 sa lakocom otkrivamo licnosti iz fraпcuskog javпog zivota (poput politicaгa 
Le Репа ili modnog kreatora Sеп Loraпa); пeki smatraju da Ьi ovu « skaredпu mo
ralnu basnн podrzali i Volter i Markiz de Sad ». Misljeпja smo da је ova kпjiga sve 
to i jos vise, u zavisпosti od citaocevog licпog « kпjiZevпog prtljaga » koji sa sobom 
пosi i koji се о(пе )mogнCiti pravilпo iscitavaпje ove пepreteпciozпo duhovite pri
ce, Ciju liniju okvirnog kazivaпja prcsccaju Ьizarne epizode iz zivota zeпe-prasicc. 
« Sviпjizmi » su i kritika drllstva opscdпutog ројаvпiш, kojc пашссс iskljucivi (ra
sisticki) kапоп lcpotc (па primcг, cpizoda sa MaraЬuom koji koristi krcmu za ,bc
ljcnjc kozc, uprkos пјспој dokazaпoj stctпosti). Romaп јс i odbrana postojaпja га-

2 IЬid., str. 5. 
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zliCitosti, Dшgoga, llп1gacijeg. Ali јс ujedпo i katalog ze11skil1 tJ"ivijalпill opsesija 
(teziпa, kvalitet tепа, kozшcticki pI"cpaI"ati, garclcюba".). 

1 па poslctku, vratimo sc za treп detiпjstvu. Cuveпa prica о « Tri pI"ascta » 
i « Sviпjizmi » Магi Darijesck sadгze izvesпc istoгodnosti н naCiпu oh\ikovaпja di
skнrsa. ОЬа tcksta Sll paradig111a puta od пассlа zadovoljstva do пасе]а rea\пosti, 
odnosпo « poistoveCivaпje s prasiciшa iz bajke нСi da postoje razvoji - mogнcnosti 
napredovanja od пасе!а zadovo!jstva do nacela rcalnosti »1

. Mozda bas zbog toga 
ovu knjigн treba ропоvо procitati, sada kad јс pred паша vrcmc za sнocavanjc sa 
« nacelom rcalnosti )) ? 

Dг Jvana Zjvaпcevjc-Sekeгus 

«TRUISMES» OU L' AUTOВIOGRAPHIE D'UNE COCHONNE 
Un схсшр!с « d'ecriturc 1·eшiniпc » fraщaisc 

Resume 

Marie Darrieнssecq est рМпоmепе d'edition et revelation litteraire de 
l'annee 1996. А 27 ans, cette пorma\ieпne, agregec des lettres modernes, eпseig
nante а Ја facнlte de Lille, reпcoпtrc нn triomphe еп pнЫiant Truismes, l'histoire 
d'нne estheticieппe qнi sc metamorphose сп truic. Ecrit еп un mois et demi, cn
voye aux editeurs par courrier, се maпuscrit d'uпe iпconnue sort chez POL, qui Је 
vend, avant meme sa parutioп, daпs onze pays. En utiJisaпt le theme de la meta
morphosc, Maric Darricussccq dcvait ccrtaiпcmcпt s'attcпdrc а J'iпevitaЫc com
paraisoп avcc Franz Katka. Ccpcndant, si l'autcur dc la Metamorphosc livrait un 
recit sombrc ct descspere, la romaпcierc nous оПrс unc histoirc d'uпc graпdc t'rai
cheur par la grace de sa пaive hcroiпe. 

Mots clefs: J'aпthropomorphisme, J'autoЬiographie, Је rошап. 

'Bruno Betelhajm, Zти!епје bajki, « Jt1goslavija », Beogracl 1979, str. 57. 
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ЕНГЛЕСКИ ПЕСНИЦИ МИЛОША ЦРЊАНСКОГ 

Скица за пишчеву поетику 

Мр Горана Раичевић 

РЕЗИМЕ 

На основу анализе есеја "Моји енглески песници" (1973) аутор поку
шава да одреди упоришне тачке поетике Милоша Црњанског. Указује се на 
опредељење Црњанског за песнике чија јс поезија транслунарна - последица 
екстазе, што га сврстава међу заговорнике романтичарске идеје о природи и 

пореклу поезије. 

Кључне речи: Милош Црњански, поетика, индивидуално, транслунар
но, екстаза, романтично 

У мору критичко-теоријских радова посвећених Милошу Црњанском те
шко је наћи оне окренуте откривању и анализи пишчеве поетике - или, да будемо 
прецизнији, оног што се данас назива ексйлшшШном поетиком једног аутора, на

супрот и.мйлициШној - видљивој и доссгљивој кроз тумачење његовог књижевног 
поступка. Одговор на питање зашто је то тако, не би се могао исцрпсти тезом да 

Црњански о књижевности није писао много на теоријски, дискурзиван, аналитич
ки начm1: есејистички стил, тон, присутан је у његовим делима чак и као темељни 

литерарни принцип, а потреба да коментаром пропрати властиту поезију видљи
ва је још од самих стваралачких почетака. Истини за вољу, у литератури је ипак 

доста пажње посвећено његовим размишљањима и ставовима из есеја насталих 
20-их година, којима су многи критичари посегнули да образложе улогу Црњан
ског као програмског писца нове оријентације у српској књижевности после 
Првог светског рата - ексйресионизма или Црњансковим речником речено су.ма
Шраизма. "Објашњење Суматре" (1920) и "За слободни стих" (1922) узети су тако 
као стожери не само индивидуалног песничког става већ и једног новог погледа 
на свет. Црњански се у светлу свог ангажмана за нову поезију - поезију ексШазе 
без формалних ограничења - види као авангардни песник - један од претходника, 
претеча нове књижевне епохе, један од оних који, између осталог и због тога, 
има потребу да своје ставове о уметности, и нарочито поезији, образложи чита
лаштву у виду поетског коментара - једним рационалним језиком који није језик 
~rncтe поезије. Утркујуhи се са исхитреним аргументима оних који ће тврдити да 
језик и садржај Црњанскових есеја никада није чисто рационалан односно ди-
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скурзиван (о чему најбоље сведоче аутобиографске приче у виду поетских ко
ментара којима јс писац "опремио" своју Лирику ИШаке 1959. године), морамо да 
се сложимо са тезом да јс Црњански заиста ретко теоријски образлагао своју ми

сао о књижевности и да he нам стварање једне општије слике о његовој поетици -
на основу целокупног стваралачког опуса - бити, по свему судећи, отежано и про
блематично. Ако узмемо рапе критике у којима је, пишуhи о другим писцима и 

песницима и њиховим делима, износио властите ставове о потреби за новом пое

зијом која he одговарати захтевима једне нове осећајности, полемике између два 
светска рата у којима је жестоко бранио нека своја уверења (између осталог и о 
књижевности), као и један број интервјуа који је дао после Другог светског рата -
као грађу чија је главна мана не историјско-друштвена условљеност (јер је сваки 

нисани текст настао у nремену и простору), веh нека врста йри2оgносШи њене, 
конйlролне улоге коју је имала у односу на неке друге појаве у књижевности и 

друштву - онда нам у трагању за пишчевом поетиком на располагању преостаје 
невелик број есеја о домаhим и страним ауторима. Иако би се можда као најсуnи
слијс, чак као парадигматична, наметнуло успостављање паралеле односа Ан

дриh-Гоја - Црњански-Микеланђело, овога пута наше трагање усмериhсмо на 

другу страну. Предмет нашег интересовања у овом раду биhе есеј "Моји енглески 
песници" који јс 1973. излазио у наставцима у Књижевним новина.ма. 1 Ради се, да
кле, о позном есејистичком раду у којем зрели, формирани књижевник Црњан
ски даје и коментарише свој лични избор песника из енглеске књижевне тради
ције са којом се као, захваљујуhи нужним околностима, затечени енглески рези

дент упознавао, а ми верујемо и прибегавао као уточишту, у тренуцима када му 
ес дружење са новим сународницима није чинило ни лако ни пријатно. Открива

јући нам своје омиљене песшfкс - који, наглашава Црњански, и пису увек, у соп
ственом традицијско-критичком канону, били мерени његовим мерилима, чему 

налази узроке у властитој позицији странца и песника - он нам у овом избору 01-U

крива и нска своја схватања о природи поетског, о томе шта јс то што велику по
езију чини великом, који су то доминантни правци у историји књижевности и ка

ко ес они смењују. Овај есеј, којем досад у критици није посвеhена посебна па
жња, сматрамо значајним за анализу Цр1-ьанскових погледа на књижевност јер се 

ради о систематизованом излагању размишљања које је резултат дугогодишњег 
"надношења" над традицијом енглеског песништва из различитих књижевних 
епоха - од Чосера до савременика. Есеј јс, верујемо, написан када је и сам Црњан
ски из сличне позиције посматрао - као заокружено - и властито књижевно дело. 
Закључке на које овај текст упуhује могуhе јс и потребно поредити са тезама 
оног круга есеја који су пратили (објашњавали) нови поетски израз Лирике И1uа
ке и били теоријско образложење новог песничког правца на почетку Црњанско
ве песничке каријере, али исто тако и са ставовима који се мање или више јасно 

откривају у целокунном његовом стваралаштву. 
На самом по'rетку говори нам Црњански о кључном мотиву за писање 

овог рада - да читаоце упозна са личним ставом наклоносШи према одређеној 
врсти песништва, која завређује да пробије границу непознавања и продре до 

1 Из замог текста есеја, међутим, uиди се да је написан •~ак седам година раније -још 19Ы~ - дакле 
годину дана по повратку пишчевом у домовину: "Ларкин јс кад ово пишем стар 44, Тед Хјуз Зб, а 
Џон Фулер 29 година." Филин Ларкин pol)eH јс 1922, а Тед Хјуз 1930. године. 
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шире читалачке публике, осврћуlш ес на т~елокупну енглеску традит~ију од Бе

овулфа до поезије 20. века. На то га јс, каже, навео опет један лични став - og
бojнociUu његовој према одређеном типу песништва, које опет наша јавност 

познаје м1юго боље од оних првих. 

Када сам, године 1941, дошао у Енглеску, у поезији је било доба реакци
је против Елиота и Одна - против интелектуализма у песништву. Нови 
идол био јс Дилен Томас (Dylcn Tl10111as). Поезија оригинална, поезија 
инспирације, емоционална. И на то јс, ускоро, дошла реакција. Поезија 
професора ... Утицај те енглеске поезије осећа ес у Европи и сада, на се 
и код нас осећа. 

Пошто међу тим пастама, ја лично, немам много симпатија, па и зато, 

што ес та поезија дискутује, и данас - у полемикама у Енглеској - решио 
сам да у својим приказима шесторице енглеских поета - који су моја 

симпатија - одем до почетка енглеске поезије и да укажем на неке вели
ке песнике, које волим, а који су, чини ми ес, код нас, мање познати не

го најновији, међу којима треба споменути Филипа Ларкина (Philip Lar
kin), Теда Хјуза (Ted НL1ghes) и Џона Фулера (Јоlш Fulleг) ... 2 

Већ у овом почетном одломку назире ес схватање смене књижевних 
стилова и епоха која ес одваја по начелима реающје. Да ес у историји књи
жевности смењују два творачка принципа - принцип ин~UелекiПуално?. найора 
и мейlафизичке инсйираzщје јотп од Платона и Аристотела уочавали су многи 

филозофи и теоретичари, употребљавајући при том парове опречних терми

на као нпр. дионизијско-аполонско, наивно-сентиментално, класично-роман

тично, или узимајући као прототип овог односа за данашњег читаоца најин
формативнију разлику између роман~uичке и реалистичке књижевности. Без 
жеље Да упрошћавамо ствари чини нам ес прихватљивим опажање да се пла
тоновска идеја нagaxнyiuo?. песника, што промовише идеју поезије која не по

тиче из рационалних сфера човековог духовног бића и аристотеловска poetike 
techne (ars poetica) као умеhе и вешzuина којом је могуће овладати ако се уста
нове извесна йравила и канони који ес, да би се био успешан песник, морају 

поштовати, провлаче кроз целу историју зашщноевронске књижевности наи

зм.ени•tно смењујући једна другу као "једна од манифестација Хсраклитове су
протстављености путева: све ес креће ка својој супротности у духовном свету" 
(ЕС: 132). 

У овом раду, свакако, не желимо да уђеl\ю у расправу о консеквенца

ма схватања о смени доминантних творачких принципа и две концспт~ијс 

уметности, већ да покажемо склоност Црњанског оном, да га назовемо, ро
.ман~иичарском виђењу уметности и оно што јс у оквиру тс идеје за њега свој
ствено, специфично. О Црњанском као романтичару говорила јс још 1924. 
Исидора Секулић у есеју "Немири у књижевности", а новија критика је (А. 
Петров и др.), уочавањем тзв. стражиловске линије у српском песништву, 

2 Свако од првих пст поглавља есеја посвећено је једном од песника ю прошлости: Чосеру, 
Марлоу, Ралију, Дону и Шслију, а у шестом поглављу, које јс насловио "Савременици" говори о 
ситуацији у енглеском 11ссн11штuу 20. нска. юдвојиuши тројицу - Ларкина. Фулера и Хјуза. 
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указивала на његову везу са поезијом српског романтизма, нарочито са поези
јом Бранка Радичевиhа. Одушевљен радошhу "сребрног смеха" ове поезије, 
Црњански је позитивно вредновао победу лирског над ейским у српској духов
ности, што је критика опет назвала "дионизијским схватањем поезије" (АП: 
173) што "највише цени екстазу и осеhање животне радости" (174). И сам 
Црњански јс у интервјуима откривао своју наклоност ка романтизму и као 
епоси (у критици упуhеној Скерлиhу): 

Пре рата читаво једно сјајно доба наше књижевности, романтизам, про
глашено је као доба алкохоличарске поезије. (11448) 

али и као песничком стилу: 

Нашој је књижевности потребан пре свега један дубок романтизам ... 
(11445) 

И када бира своје енглеске песнике, Црњански се руководи истим ме
рилима: иста она победа лирског над епским (која је, међутим, код Енглеза 
дошла неколико векова раније) била јс услов за стварање праве, велике пое
зије. "Први, познати велики поет Енглеске" Џефри Чосер (Geoffrey Chaucer, 
1340-1400), за своје сународнике је, каже Црњански, био "творац лепоте ен
глеског језика и први велики творац психологије поетичних романса" а за на
шег писца " ... просто пост љубави, каквог Енглеска, после, нема, све до слиза
бетанаца'', са којим се " ... завршава крвава, теутонска, енглеска епика, а почи
ње европска, пуна чисте поезије." (158-159) Иако најчувенији по својим бока
човским КенШерберијски.м йричама (Гhе Canterbuгy Tales) као "storry-teller", 
оно што Црњански воли и уважава код Чосера то су меланхолична лирска ра

змишљања: 

Почетак његовог пролога за приче из Кентерберија, cehajy, по 
лепоти буђења нролеhа, на француске песнике Плејаде, иако је у њима 

остао траг средњовековног очаја: Наш ход је, - каже Чосер, - ход напи
тог човека, који, да има куhу негде, зна, оно што не зна то је, пут, до ње. 
Шта је овај наш свет? Шта би човек хтео? Са оном коју воли, лежи, а 

затим, у свом хладном, хладном гробу, сам, без иког норед себе. What is 
tllis world? Wllat is тап would have? Now witl1 llis love, поw iп l1is cold, cold, 
grave, lying alone witl1 non for company. Иако су лица у тим причама кен
терберијским, често као из Бокача, он тс хаџије сматра, меланхолично, 
за људе и жене сличне средњовековним сенкама. Овај је свет само ши

роки пут болова, а ми смо на њему пролазници, тамо, амо. О оном, што 

не можемо више, брбљамо, и, чаркама пепео, кад се ватра угаси. (159) 

Нови лирски сензибилитет Чосеров не исказује се кроз одушевЉење 
природом - тога је, каже Црњански, било и пре - већ кроз његово познавање 
психологије човека и жене и "нарочито љубави". У поеми Троила и Kpecuga 
(Гroilus and Cгiseyde) тако Црњански чак види предзнаке хамлетовског разми
шљања: 
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"If no \ove is, О God, w\1at fele I so?" 
Ако то није љубав шта јс онда, то, што оссhам? А ако јс љубав, 

шта је то и која је то? Ако је љубав добро, откуд онда долази тај јад? А 
ако је зло, чудим се што те муке, и јади које ми доноси, наносе толико 
сласти. Јер сам је све више жедан што је више нијем. Тај звук ћемо наћи 
после, у Шекспиру. (160) 

Први велики песник за Енглезе, Чосер је, за Црњанског, први од ен

глеских песника Евройејаиа који he своје следбенике наћи у ренесансним пе
сницима: "Крваве мрачне, готске, везе, са теутонским светом се прекидају, а 
везе са романским светом, - нарочито Француском и Италијом, - успоставље
не су. На помолу је, - иако још далеко, - Елизабетино доба. Доба најсјајније 
Енглеске, и у поезији". (160) 

Кристофер Марло (C\1ristop\1er Marlow, 1564-1593), писщ љубавних пе
сама које деца у доба Црњансковог боравка у Енглеској у школа уче напамет, 
али и писац драма о Тамерлану (Tamburlaine), Фаусту, Едварду II. Син обуhара, 
писац драма и глумац, у Шекспирово доба популарнији на позорници од Шек
спира, "ишао јс нско време, одевен у свилу, а после морао да просјачи", да би 
у 29. години страдао од руке неког Френциса Арчера у једној лондонској крч
ми. Црњански се чуди - не толико "раскошним стиховима тог песника, него 

инкарнаzщји ње2овој, у главним актерима његових драма". У Та.мерлану "син 
обућара говори, као да је рођен на песку азијских пустиња, као да је у њему 
инкарнација све самовоље татарских канова и воља да се завлада светом. От
куд то сину једног обуhара?" (161)3

. Оп није највећи када пева о љубави веh о 
насиљу, освајању - о чему говоре његове трагедије "боље рећи лирска места, 
у тим трагедијама, у којима млади пролетер говори, на уста Тамерлана, Фау

ста и краља Едварда II. У њима син обуhара открива свој сан, своју жудњу за 
силом·, терором, влашhу, над светом, над људима, и као Тамерлан и као Фа
уст" (163), каже Црњански и наводи опис Тамсрлановог повратка у родни 
град Самарканд: 

Уhи hy кроз улице са трупама побеђених краљева, у оклопу 
златном, који he сјати као Сунце. Три he се перјанице диhи из мог шле
ма, окићене дијамантима, и играhе у ваздуху. Да ме сви виде као импе
ратора света. - Бићу сличан краљевском сину Сатурна, у његовим коли
ма, која бљеште, позлаhена од пламенова. Кола ће ми вуhи принчеви, 
као орлови, путем поплочаним кристалима и засутим звездама, тако, да 

hc сви богови стајати, задивљени том помпом. Тако hy проћи улицама 
Самарканда, све док моја душа, растављена од овог тела, пе оде на 
Млечни пут небеса, да се, тамо, сретнемо. - На Вавилон, војводе, на
пред, на Вавилон. (163) 

Трагедија о Едварду 11 штампана годину дана после Марлоове смрти, 
иако је мање поетична од претходних, показује зрелост и хуманост песника, у 

' Чуђење ово неодољиво подсећа на чуђење Црњанског над поезијом Ђуре Јакшића и оним 
његовим "бисерним стиховима" о Венецији које пише "y•ia у Сабанти, без школа, без зиања, 
који Венецију није ни видео". Како то онда, чуди ес Црњански, Јакшић "зна зелено морс 
венецијанско". (152) 
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којој свргнутог краља син обуhара изводи на позорницу "не више као раско
шног ренесансног, блудника, и хомосексуалца, него као несретног човека, ко
ји чека, у смрадном подруму једног дворца, на своју смрт, остављен од свакога 

и понижен до скота" (163). За Црњанског завршне сцене ове трагедије спадају 
у најпотресније призоре енглеског барокног театра. 

Волтер Рали (Sir Walter Raleigh, 1552-1618) "најчувенији, и најпесрет
нији, "љубавник" најнесретније и највеhе, енглеске краљице" (167) изабран је 
опет због поезије "човека акције, доживљаја, велике историјске и интелекту

алне личности, која зна свет и људе, и живот, - читаве континенте." (168) Због 
тога је, каже Црњански, и заслужио да се чита ... И то не због оних стихова ко
је је написао као краљичин "мињон" и заповедник страже, веh оних када је са 
двора отишао, посвсhсних Синтији, која јс, у томе ес слажу сви, заправо кра
љица Елизабета. Судбина Ралијева, која опчињава Црњанског, замршена је, 

чудна, као и његова поезија: од бщ1авка на двору кад је био љубавник најчуве

није енглеске краљице, преко тринаестогодишњег тамновања у Тауеру за 
време Џемса 1 где је писао своју Исйlорију свейlа, експедиције, неуспешне, до 
америчке обале где he трагати за златном земљом Елдорадо, до смрти када 
му је у дворишту Вестминстер глава пала са пања. ''То је поезија инспирисана 

активним животом човека, писана само у великим тренуцима, и боловима, 

људског живота, а не, као данашња, свуд, често, у некој врсти литерарног 
књиговодства." (170) 

Тражеhи, каже, утеху у свом очају, као што јагње тражи виме, 
иако је одбијено. Као што тело, прекшшо, остаје тшшо, иако у њему 
живота више нема, али се, под утицајем природе, још трза, све док га не 
положе у гроб, под вечним каменом. Као што и земља, у хладне зимске 
дане, кад јс животворно Сунце напусти, под остацима његових зрака, 

још, понегде, зазелени, иако не као пре. Као што скрхана грана, понета 

бујицом, настави да се врти у вртлогу, па се окреhе иако је, ток воде, 

промењен, а кад више нема снаге, застане. 

Or as the yeartl1 yeven in cold winter dayes 
left for а time Ьу 11er 1ife gevinge soonп 

douth Ьу the poure ramayninge ofhis raves 
prodL1ce sшne green thollgh not as it hatl1 dllnn 

Or as а wl1eele forst Ьу tl1e fallinge streame 
altlюllgh the сошsе Ье turnde sume other way 
dollth for а tyme go rollnde нрроn the beame 

till wantiпge strenght to move it stands att stay. 

Што јс најлепше, тај фрагмент ес завршава, нимало плачевно, 

са сликом заласка Сунца. Са решен.ем, да би, док сумрак пада, требало 
написати историју свих, прошлих, столеhа и завршити их, пре него тпто 

се спусти, на нас, ноh. (173) 
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Рали је интелектуалац и као такаn анангарr~:а, претеча: "Само је тај 

човек отворио капије поезије енглеским метафизичарима, чије је столеће и 
данас још, најсјајније, у прошлости енглеске литературе". (170) 

Свога миљеника Џона Дона или Дана, како његово презиме звучи у 

Црњансковој транскрипцији (Јоlш Donne, 1573-1631 ), поменуо је наш писац 
још далеке 1920. у Срйском књижев1-юл1 гласнику, онда када за њега нису чули 
ни неки професори англистике са Београдског универзитета. (187) И толико 
година касније, у овом есеју Црњански сведочи о томе да своје мишљење о 

овом песнику није променио: "Мене за Дана везује, нарочита, симпатија. Ја 
једну, његову, песму сматрам да вреди три, осталих његових савременика". Он 
је "песник унутрашњег живота ... први велики дијалектичар енглеске поезије, 
али не религиозне, сnог нремена, него метафизичке", анантурист у млаr~:ости 
индивидуалист и егоист, зналац науке, у чијим стиховима кад остари "све ви
ше одјекује неки звук дубоке меланхолије, која ће бити узрок најлепших сти
хова, у његовој љубавној поезији" (186). 

Тако, тако, прекини тај последњи тужни пољубац 

који сише све душе, а обе у нару претвара. 

Окрени, ти, сени, оним путем, а мене пусти овим путем 

да смрачимо сами себи наш најсретнији дан. 

So, so, break offtl1is last lamenting kisse 
Which sucks two soules, and vapors both away, 

Turne thoн ghost that way, and let тее tL1rne this 
And let ош selves benight ош lшppiest day ... 

Те контрадикторне две половине живота стапају се у једну целину и 
то је оно што је, по Црњанском, демонско код његовог миљеника - песника 
који је написао неке од најлепших песама: "О плачу, о алхемији љубани" ("А 
Valediction of Weeping, Loves Alchymie"), "Ноктурно на дан зимске солстиције" 
("А Noctшal Upon St. Lнcies Day") и "Екстазу" ("The Extasie"). 

Поезија Перси Биш Шелија (Регсу Bysshe Shelley, 1792-1822), песника 
"који је заиста имао нечег анђеоског и r~:емонског, у себи" (196) опет је за 
Црњанског "последица, очигледно, једног, апсурдног живота" и зато: 

Да би читаоци, у оваквом, кратком, приказу, запазили велику 

поезију тог младог човека, који је живео свега 30 година, а радио свега 
10, ја мислим да треба да обележим податке из његовог приватног жи
вота, јер су ти догађаји, несреће, путовања, очигледно ударци крилима 

једног лабуда међу енглеским песницима романтике, који је свој живот, 
љубави, своју меланхолију, претворио у огроман опус свог стихотвор
ства. Шслијсва поезија и што ес тиче речника и што ес тиче осећања и 
што се тиче интелекта, не само да је идеална, него и ванредна, поезија. 

Пратећи Шелија на његовом бурном и трагичном животном путу све 
до смрти у мору код Ливорна у Италији, видео јс Црњански у тој судбини и тој 
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поезији знаке нечега што преnазилази љуr~;ску моh поимања и тумачења. Kari;a 
је, каже Црњански, у својој елегији на смрт Китсову, говорио о његовом гро

бу у Риму, говорио, због лепоте и мира тога места, да би човек могао да се за

љуби у смрт на саму помисао да буде сахрањен тамо "није пи сањао, да he, 
кроз годину дана, и његов пепео, и његово срце, - које је Трелоуни ишчупао из 
ломаче, почивати тамо." (195) И то није све, у последњој строфи ове елегије 
песник "који је зиисти имио нечег инђеоског, и демонског, у себи" пред1шдео 
је нластиту смрт "у бури, и мраку, мора, и таласа", што је за Црњанског "нај
виши доказ, нечег, што је назnано: "транслунарно" код енглеских песника о 
којима јс изабрао да говори као о својим симпатијама. 

Ветар чију сам моh ri;oзиnao, кроз cnojy песму, силази на мене, 
барка душе моје, отерана је далеко од обале, далеко од гомиле која дрх
ти, и чија једра нису никад била изложена бури. Отвара се земља, отва
рају сфере небеса преда мном и ја сам ношен мраком, страшно, далеко, 

док кроз најунутарњији вео неба, душа Адониса (Китсова) као звезда 
светиља сја, оданде, где Бесмртни станују. 

Tl1e breath wlюse migl1t 1 l1ave invoked in song 
Descends on me, ту spirit's bark is driven 

Far from Ље shore, far from the tremЫing throng 
Whose sails were never to tl1e tempest given; 
The massy earth and spl1ered skies аге riven. 

1 am borne darkly fearft11ly afar; 
Whilst burning through tће inmost veil ofhaven 

The soul of Adonais like а star 
Beacons from the abode, where the Eternal аге. (196) 

У покушају да одговоримо шта је то велика поезија за Црњанског, 
оставиhсмо за сада по страни виђење Црњансково поста његових савремени

ка. Јер, чак и за оно песнишпю за које гаји симпатије, каже Црњански ди је 
gpy2a'luje, ri;a то није нише она поезија коју ноли - какна је била некат~;. 

Прво што се као особина великог песништва, велике уметности, код 
Црњанског јавља је да је она инgивиgуална, и као таква јеgинсiйвена, нейоно

аљива, оригинална. Она је израз једне изузетне индивидуе и не може се тума
чити без познанања песниковог жиnота - оне спољашње стнарности која је, 

уверен је Црњански, у спрези са унутрашњом стварношhу из које се изнедри
ла његова уметност. Отуда код Црњанског та стална, упорна опсесија лuчнuм 

суgбина.ма видљива у овом али и у другим текстовима: "Мене тим песницима, 
привлачи, пре свега, њихова песничка судбина, личне трагедије, у њиховој по

езији, оно што Енглези зову 'personal feeling"' (160) ... "Поезија Ралијева не мо
же се разумети, ни волети, без 1юзнавиња живоzuа Ралијевог" (177) ... "Ји ми
слим да је најважније приметити оно, што је Универзитет у Кембриџу подву
као, код Џона Дана. Његову независност. Ја бих рекао ори2иналносШ." (182-
3) ... Или кад пише о Шслију: "Мислим да треба да обележим податке из њего
вог, приватног живота, јер су ти догађаји, несреhе, путовања, очигледно, 
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удаrщи крилима једног лабуда међу енглеским песнит~има романтизма, који је 
свој живот, љубави, своју меланхолију претворио у огроман опус свог стихо

творства." (190) 
Велика поезија је увек нова, jeguнc1Iiвe11a, нейоновљива, јер је израз, 

ексйресија једног "песничког садржаја", унутрашње стварности једног нейо
новљиво2, јеgинсШвено2 бића, јединствене индивидуе. Али, то што јс она ин

gивиgуална не значи и да је ауiliобио2рафска, она је ноезија из сfбе али нt: ну

жно и о себи. Да бисмо то појаснили, навешћемо један одломак у којем 

Црњански говори о поезији свога миљеника Џона Дона: 

Стан за своју породицу, на пример, добио је од једног великог 
господина, чије име и сад носи једна позната улю~а у Лондону. Тај вели

ки господин расплакао се био прочитавши елегију, коју је Дан написао 

над смрћу његове кћери, коју, - то је карактеристично, - Дан није ни по
знавао, пи видео. Да одмах додам, за идућу годишњицу те смрти младе 
кћерке тог великог господина, Дан је написао и другу елегију, а сад се 
обе сматрају као две најлепше елегије у енглеском песништву. Песник 

размишљања, очигледно, био је исти кад је нисао о смрти једног непо

знатог девојчета, као што би био, да је писао елегију над својом умрлом 

кћери. (182) 

То је "та хладноћа, срца, боље рећи ума, у Дана", која му омогућава да 
се као "инакарнација" јави у туђим судбинама, која је до савршенства остваре
на код Марлоа, као на пример у његовом Талtерлану, када "син обућара гово
ри као да је изашао из леда азијских планина, као да је у њему инкарнација 

све самовоље татарских канова и воља ga се завлаgа cвeilioлt" (161) - открива 
нам Црњански једну другачију врсту односа између живота и уметности. Ин
дивидуалност јесте јеgан og предуслова да се роди велика поезија, али није и 
је911н11. "Тонлина срца" није оно што чини велику ноезију великом, а није до
вољно ни оно да она буде само израз личних осећања. Треба се само присети
ти два наизглед опречна става највећег "објективисте" Гистава Флобера који 
јс, упркос зграђсности над песницима који простиру своје најинтимније боли 
пред ноге читалаца јер: "Страст не прави стихове, и што год више будете лич

ни, бићете слабији ... то је проституисање и уметности и самог осећања", изго
ворио чувену реченицу: Madame Bovary, с 'est moi. 

У том светлу треба посматрати и Црњансково читање Ралијсвог спе

ва, чији су стихови нанисани краљици Елизабети 1 - Послеgње йисмо океана 
СинШији (Гhе Last Book o.f'the Осеап to Cynthia), чији чудан језик "личи на замр
шене кораке, пуне морских звезда, у Океану, који могу видети само гњурци, 
који су мртви". (175) 

Да ли је та љубавна поезија Ралија, платонска, или последица 
неке реалне, и перверзне, везе са том чудном, ванредном, женом, са

свим је свеједно за нас, данас. Она је љубавно уверљива и није само оно, 
што се, у Француској, звало "дворска љубав". Рали је у ту поезију унео 
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свој ЖИRОТ, своје raтonc, своје победе, своју тrагедију, И пrетвоrио ИХ у 

стихове. (170 кур. Г. Р.) 

Не папирне изјаве писане по правилима француске куртоазне, галантне 

љубавне лирике - кулисе од стихова, веh йоезија og крви и .меса и зато ес "не мо
же ес разумети без познавања живота Ралијсвог и његовог столсhа". (177) 

Зар није и сам Црњански био један од ратника који је рушио симе

тричне грађевине српске поезије, ратник који је из својих похода у стихове 

унео кал, крв и смрт, да би из тог дна људског битисања узнео српску поезију 

у етеричне сфере гдс никада пре није била. По некаквим неписаним закони

ма, то бива увек и свагда: "када књижевност постане опасно књижевна, када 

нелики стваrаоr~и буду замењени неrптим изrабљивачима речи, када се nели

ка магија претвори у магију мјузикхола, наиђе нов животни подстрек који је 

спасава од смрти. Кад год византинизам запрети да оконча са уметношћу због 
претеране истанчаности, варвари дођу у помоћ, било са периферије, као Хе
мингвеј, било самоrодни, као Селин, коњаници који са крвавим копљима про
диру у салоне где плесњиви маркизи играју менует" (ЕС: 132-133). 

Шта је дакле, осим индивидуалности, оно што изазива оно дивљење и 
чуђење пред великом поезијом, оно што сина једног обућара претвара у та

тарског кана, чији стихови дирају песника Црњанског након толико векова? 
Велика поезија и уметност су "последице екстазе" и то јс једна од константи -
непроменљивих уверења Црњанског током целог његовог живота. Ђура Јак
шић није морао да путује до Венеr~ије да би nидео њено зелено моrе, јер: 

Не треба путовати ногама јер оне увек односе од једне земље до 
друге; не треба ни коњска кола ни некакав брод да припремиш; одбаци 

све то, немој гледати веh затвори очи, промени их и пробуди (очи) које 
има свако али се мало њих њима служи. (Плотин, Енеаgе, 1 8. (22-27) 

У овом есеју, да би означио велику поезију, узеће Црњански термин ко

јим је песник дrајтон (Michael Drayton), у једној снојој елегији, тума'mо маги•rну 
моћ Марлоа. То је, каже Драјтон, поезија ~uранслунарна, велики песник "почиње 
тек код те транслунарне супстанције". Осим што је на крају есеја стихове енгле
ских савременика окарактерисао као поезију "без месечине" (199), Црњански ни
је детаљније образложио зашто му је, да изрази оно што жели, одговарао овај по
јам слизабстанца Драјтона. Уроњен потпуно у енглески језик (што јс видљиво и 
по формулацијама које откривају директно превођење са овог језика)4 Црњански 
можда није имао пrедставу о томе да овај термин мање гонори једном српском 
читаоцу него енглеском. Зато сматрамо да нашем читаоцу треба у том мало по
моћи. У неком грубом преводу то би била "месечева поезија", или поезија илуми
нозна - која исијава пеком месечевом светлошћу. Месец је овде женског рода, не 

moon као обично небеско тело неh - luna као Луна, rимска богиња месеца, Иста 

' Када говори о годинама неког од ових песника, Црњански користи енглеску конструкцију која 
није уобичајена у српском језику. На пример, о Дону: "Био јс четири, кад јс изгубио оца ... " (182) 
- Не was five". 
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она која се налази у корену енглеске речи lш1atic што значи месечар, али му је 
примарно значење - лудак, душевно оболео, махнит човек. Велика резонанса 

значења прати феномен месеца још од слизабстанскс поезије - женски род као 
женски принцип луне у вези је са 1ьепом несталношhу, променљивошhу (месече

ве мене), недокучююшhу, са ирационалним делом човековог душевног биhа. Нај
веhи елизабетанац Шекспир у Сну леiuње ноћи кроз уста Тезејева каже: 

The 1unatic, tl1e lover, and the 
poet 
Are of imagination all 
compact. 
One sees шоге devils than 
vast l1e1l can lюld. 
That is the 111ad111an. The 
lover, а11 as frantic, 
Sees Helen's Ьеанtу in а brow 
of Egypt. 
Tl1e poet's еуе, iп а fine 
frenzy rolling, 
Doth glance from heaven to 
earth, from earth to heaven. 
And as imagination bodies 
fortl1 
The forms ofthings нnknown, 
the poet's pen 
Tшns theш to shapes, and 

· gives to airy nothiпg 
А local haЬitation апd name. 

Љубавник, лудак и песник 

су биhа 

Од саме уобразиље саздана. 

Један од њих види више 

ђавола 

Него што их у самом паклу 

има-

То ти је лудак. Заљубљени 

махнит исто 

Лепоту види Јелене 

Тројанске 

у лику неке Циганштуре 

ружне. 

А песникове речи, у заносу 

дивном 

Заколутане, гледају час с 

неба 
На земљу, час са земље на 

небеса; 

И док му се у машти роје 
слике 

Још незнаних ствари, њих 

песниково неро 

У облике претвара, те 

ваздушном "ништа" и место 

и имс ствара. 

у свету 

(СД: 278 превод Александар 
Петровиh) 

Иако долази из исте таме - таме ирационалног, уметност се ипак ра
зликује и од визија лудака и од заноса заљубљених. Или како је то видео један 
платониста 20. века, аргентински писац Ернесто Сабато покушавајуhи да 
направи разлику између уметности и сна: "Уметност излази, она је језик, по
кушај општења са другима. Вичеш своје опсесије другима, макар и кроз сим
боле." (ЕС: 202) 

Транслунарна поезија јс, дакле, поезија ексШазе - о којој јс Црњански 
говорио још у "Објашњењу Суматре": "дајемо чист облик екстазе" и "Нисмо 
одговорни за своје ја"' (20), и онда када је покушавао да слободном стиху 
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избори пратю грађанства упозоравајући 11а "није стих оно што чини песму пе
смом" (25). Песник није вешт слагач речи веh онај изабрани, способан да до
живи занос, попут пророка, видовњака, лудака, мистика. Нс lюmo faber, всh 
профет, визионар који види оним унутрашњим очима када дође у стаље ек
стазе. А екс-стазис - то је измештање из себе у трансцендентно, метафизичко. 
Велики песник, дакле - и то је други нужан предуслов настанка велике поезије 
- није само ою:1ј који говори из себе, веh из којег говори сама вечносШ. 

Иако многи критичари тврде да је Црњански изнад себе видео само 

"празно небо", можда нас овакво његово виђење велике уметности може по
колебати у таквим уверењима или нас радије навести да мислимо да јс цео 

свој живот провео у скупљању доказа за и против. Оно што је код Црњанског 
посебно, спет1ифично и чега, 'Тини нам се, нема код других "платониста", а 
што опет можемо посматрати као саставни део његовог трагања, чежње за 

бесконачним, јесте оно веh поменуто опсесивно интересовање за индивидуал

не људске судбине ... И то пе само опе песничке које he му помоћи у тумачењу, 
одгонетању тајни поезије, јер је та његста опседнутост људским судбинама 

видљива свуда, и када пише о свом Темишвару из младости, својим вршњаци

ма и учитељима, о најсрећнијој жени Југославије, о Микеланђелу ... То тужно 
клупко замршеног фатума има, наслућујемо, за Црњанског, неко тајанствено, 
недокучиво значење ... Он их приповеда али не даје одговор је ли судбина 
ствар карактера - да човек може али и не мора да постане оно што је - или је 
реч о игри "случаја комедијанта'', или свиме на земљи управља нека тајан
ствена, нејасна људима промисао. Изгледа нам ипак да је Црњански веровао 

да човек може да направи нешто од свог живота, чак и кад је притешњен ну

жним околностима, да нским својим гестом или поступком йpeiliвopu свој жи

воШ у йоезију. Јер осим што је увек тражио живоШ у поезији, онај "personal fe
eling", Црњански је тражио йоезију у животу. Видимо то и у овом есеју када 
говори о песнику Филипу Сиднију (Sir Pl1ilip Sidney, 1554-1586) "под чијим гир
ландама ренесансних стихова, није празнина, него мисао и доживљај" и који 
"је написао једну од најлепших песама о Месецу'', а који се упркос свему пам
ти највише по томе како је умро у својој 32. години у боју код Зутпена у Хо
ландији: 

Кад су га, тешко рањеног, пропели, пред првим редовима вој
ске, затражио је воде, у својим мукама, јер је, као сви тешки рањеници, 

осетио, страховиту жеђ. Младом аристократи, донета је чутурица воде. 
У тренутку кад је овлажио усне, запазио је, крај себе, једног другог ра
њеника, - обичног војника, - који га је гледао исколаченим очима, од 

жеђи. Сидни је наредио да му се да његова чутурица воде, рекавши: 
очигледно је: да је, његова жеђ, још веhа. Млади платонист завршио је 
живот, дакле, са ноетичном мишљу, да је највише, што се у животу мо
же учинити, сажалити се, и, помоћи другом, чија је патња, још већа. 
Био је поет и постао бесмртан у енглеској литератури тим својим ге
стом. (167) 
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Она поетизација жинота мож)lа је оно што је Црњанског принукло 
тројици савремених енглеских песника, чија је поезија gpyzaчuja, баш зато 

што "припадају заиста, нтиел-t времену, и gантињој Енглеској" (197). 
Они се". не разликују од просечног Енглеза. Песник, какви су опи, пи

је више оно, што је био пре, - сад би могао бити и неки наш, скромни, мирни, 
замишљени, тихи, комшија. (196-197) 

Tu је била, нрви нут, једна ноезија без месечине, која је могла бити 
масонна. ( 199) 

То је поезија обичног човека. Обичног живота, поетичног је то жи
вот. Поезија резигнација. (201) 

То сад више пије енглеска поезија транслунарна. 

То је поезија просечног Енглеза и његоног жинота ИН)IИЈЗИ)lуе, али ко

ја је јединка милиона. (204) 
Или можда чињеница да представља реакцију на интелектуализам у 

поезији који је Црњанском, и самом "месечевом" песнику, увек био стран: 
Против необично велике начитаности, против експеримената, против 

индиферентности према садашњици, и маси, код Елиота и Паунда". (202-203) 
И онда одбрана њена. Иако нокушава да је брани, да је оправда, унр

кос свој њеној айсурgносйlи, нема ту више оног одушевљења, искреног заноса 

у који га је узносила поезија "старих". Као да говори сам себи, као да самог 
себе уверава: 

Упрошћено би се могло рећи: И!\У ка с1ыки)lашњици у људском 

животу, и поезији у свакидашњици. То иде тако далеко, сада, да таква 
ноезија, но мом мишљењу, ностаје апсурд. Поезија реалности, стварно
сти, проза поетична. Што не значи да је без вредности и да не може да 

очара. И обичан човек је, као и поет, пун неслућених мисли, неслућених 
осећања, и неслућених, прећутаних доживљаја. Прозни опис једног по
греба, не мора заостајати за 1юетом о једном погребу. Питање је само 

каква му је форма. (202) 
Ево на пример, први део, песме Ларкинове, о једном венчању. Под на

словом: "Ветар венчања" ("Wedding Wind"): 

Tl1e wind Ыеw all 111y weddiпg day 
And 111у wedding night was the night ofthe high wind. 

Апd а staЫe door was banging again and agaiп, 
Tl1at l1e 111ust go and sliut it, leaving 111е 

Stupid in candelight, heш·ing rain, 
Seeing 111у face in tlie twisted caпdlestick 
Yet seeiпg 11otl1i11g. Wl1e11 l1e сате back 

Не said the lюrses were restless, and 1 was sad 
That апу man, ог beast, that nigl1t, slювld lack 

Т11е liappiness 1 l1ad. 
Ветар је дувао целог дана мог венчања, а ноћ мог венчања била 

јс ноћ олуја. А једна врата на штали лупстала су и лупстала, да треба да 
оде и да их затвори, оставивши ипак не видећи уз светлост свеће, ослу-
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ткујући киту, RЩ"\еlш своје ЛИI"\е уз тај пламен, а ипак не видећи ништа. 
Кад се вратио, рече да су се коњи били узнемирили, - а ја сам била ту

жна, да ма ко, чоnек, или животиња, у тој ноћи, нема срећу, коју сам ја 
имала. (203) 

Ово јс поезија свакидашњице под празним небом. Поезија резигнаци
је због празног неба? То нису више они несници који нам говоре о тајнама не

ба и пакла већ мирни, тихи, симпатични суседи. Или су богови напустили пе

снике схвативши да људима кроз поезију не могу више ништа да саопште јер 
јс нико више нс чита? Или ово време тражи нску другу поезију? 

Свако време има своју поезију, каже Црњански: "Шта је поезија, на то 
питање, свако столеће има други одговор". (205) И није нимало чудно да, но
ва, другачија поезија наиђе на неразумевање, тако да се неким читаоцима 
учини да то и није поезија већ новински извештај. Јер и из сопственог песнич

ког искуства зна да је "феномен временског предњачења поета, - а заостајања 

читаоца од времена, - просто материјална неизбежност, у литератури сваког 
времена, и сваког народа." (197) Естетско искуство, естетски доживљај је не
што што свики еноха изнова дефинише кида се појави нешто што у уметности 

изгледа тако ново и револуционарно, несводиво на било шта што је једна кул

тура и традиција оставила у наслеђе. Међутим, ово пробијање хоризонта оче
кивања (да ес послужимо савременим речником естетике рецепције) нс значи 
никада да се нити континуитета у потпуности прекидају: 

За 25 година, док сам живео у Лондону, дошао сам, међутим, до 
уверења, да нема тих дубоких, прекида, међу генерацијама, него да се 
прошлост, у садашњост, враћа, - иако се у нешто друго претвара. (197) 

Изабравши за крај "апсурдне, али одлично написане стихове" Џона 
Фулера из несме "У једном железничком комнартиману. У возу из Оксфорда 
за Лондон године 1884" о бизарном сексуалном убиству десетогодишње девој
чице, одаће нам Црњански ипак своју постојану приврженост једној врсти по
езије. Иако то више није поезија јаких индивидуалности, нс лична већ више 
описна, дистанцирана, без страсти, признаће јој осим "језивих момената" и је
дан други квалитет - само са различитим предзнаком: 

Фулер је то девојче и тог перверзног манијака претворио у сим

бол мрачних страна лондонских месечина, - које нису мрачније, него 
што су била губилишта Тауера, у елизабетанско доба." (205) 

Against tlle criшson aпn-гest Ieant а girl 
Often, Iюldiпg а mнff, twistiпg а сш!, 

Drшnmiпg l1er l1eels iп boredom оп tl1e tloor 
Until а white-lшired gentleman wlю saw 

Sl1e lшted travelliпg prodнced а case 
Of pнzzles; Seven Germans rtm а гасе ... 
Unwind tl1is maze, escape the lion's paw 
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Т11е princess must Ье lowered Ьу l1er hair ... 
Tlle train entered а tunnel, shrieking, all 

Tlle lights went Ollt and wl1en he took ћег hand 
She was tl1e princess in tl1e tower and 

А lion faced her on а moonlit wall 
Wl10 roared апd гeacl1ed апd caugl1t апd l1eld l1er tl1ere. 
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На плишаном седишту девојче од десет година, држи муф, а на

мешта косу, а добошари потпетицама о под, од досаде. Све док је један 
оседео џентлмен не запази да она не воли да путује и предложи игру од
гонетке: "Седам Шваба трче трку ... одгонетни ову загонетку, спаси се 
од канџи лава ... а принцезу треба спустити држећи је за косу ... " Воз је 
тад ушао у тунел, вриском, све се светиљке погасише кад је узе за руку. 
Она је тад била та принцеза на кули, и један лав искочи, пред њу, на ме

сечином обасјаном зиду, који заурла, који јс стиже, и зграби јс, и задр

жи тамо. (204-205) 

Тамна страна месеца је опет ту, овога пута у ниским, бизарним, сфе

рама у којима владају мрачни, тајанствени закони људске плоти. Пут до пое
зије визија можда није много дужи од оног који је био потребан да се пређе од 
пијане улице отаџбине до Суматре. Јер, закључује Црњански, иако свако вре
ме има своју поезију: "Поезија ће ... преживети сваког песника, све песнике. -
Она је у историји свих народа вечна." (205) 

Генерализације закључака ове анализе, међутим, могуће је правити 

тек када се упореде мишљења Црњанског о поезији расута у есејима и другим 
његовим делима - романима, путописима, интервјуима, аутобиографским за
писима ... Тек тада ћемо бити у могућности да одговоримо на питање да ли се 
може говорити о кохерентној пюпченој поетю~и или не. Онај ра)1 требало би 

да буде скица таквог по)1ухвата, тек први корак на том путу који можда неће 

бити лак и без потешкоћа, али који ћс нас сигурно довести до одговора који 
ће бацити ново светло на целокупно дело нашег великог писца. 

Навешћемо за крај један пример, наиме покушаћемо да из оне пер

спективе размотримо тезу једног од најбољих познавалаца Црњансковог дела 

Александра Петрова о контрадикторности аутора који је "од захтева за сло

бодном формом, која би изражавала екстазу непосредно ... за само пет година 
истакао захтев за "законима, челичним полугама и мистичним заветима и у 
модерној поезији и у њеном слободном' стиху" (АП: 164). Овај други захтев 
изнео је, каже Петров, у критици књиге ОГйкровење Растка Петровића 
(1923). Контра)1икторност би се заиста и могла уочити ако бисмо Црњанског 
видели као беспоштедног и искључивог заговорника слободног стиха који не
гира сваку везану форму из песничке традиције. Да он то није био, потврђује 
кључна реченица есеја "За слободни стих": 

Питање vers liЬre-a, слободног стиха је, осим код нас, давно ре
шено. Пошто није стих оно што чини песму песмом, и јер је тај појам 
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променљив као и сни r~;руги, то је слобоr~;ни стих постао равноправан 

стиху са метром и римом. (25) 

То што he неки песник узети да пише слободним стихом, то не значи 
да he у исто време писати велику поезију. Једино што Црњански жели је да 
слободан стих коначно добије "право грађанства" у нашој поезији, да ес избо
ри за право нових младих људи да своју gру2ачију, нову сензибилност, нови 
ритам својих унутрашњих r~;оживљаја пренесу у форми која ће бити равно

правна стиху са метром и римом, дакле право да не буду због тог свог избора 

формс од критике унапред дискредитовани. Свако време и свака генерација 
тражи нове облике изражавања, углавном - видели смо, уочио је Црњански -
то се оr~;вија по некаквом неписаном пранилу кретања по супротности. У есеју 

о Растковој књизи, у складу са тим, написаhе: 

Стих у овој збирци скоро свуд потпуно имитује стих који сад 
влада на Западу. Сад је на врхунцу слободе. Лично, ја не могу да се от
мем уверењу да he се ускоро, враhати дантовским геометријским обли
цима, које дух толико тражи. (322) 

Не ради се дакле о изненадној регресији Црњанског, повратку у кон

зервативност, всh о једном дубоком историјском осећају који јс, како видимо, 
живео у њему од младости и који га је неких пола века касније водио у разу

мевању песничке траr~;ш~ије, онога пута енглеске, али и не само ње. Љуr~;ски 

дух, осеhајност јесу променљиве категорије и то Црњански зна. И далеко од 
тога да је промена става била узрок критике Растковог дела (која уосталом 
пије само негативно интонирана). Оно што Црњанском смета то је "опасност 
од манира", "папирнатост фразе". 

Није искључено да и он сврши у једној огромној папирнатој ка
тастрофи пуној фраза, модернизма, мистификаторства, али данас је он, 
мада је баш сад у кризи, најгломазнија снага нашег стиха (325). 

Иако тога, каже, на жалост код Растка у овој књизи нема, песник је и 

тari;a за Црњанског "сенка битних снета1щ, мистика, проналазача". Јер то је 
оно што ће бити одлика сваке поезије, ма каквом се формом заоденула, ма из 

које епохе дошла - она је .ма2ија а не слагање речи. 
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MILOS CRNJANSКI'S ENGLISH POETS 

Sшnmary 

Analyzing the essay "Му English Poets" ( 1973) the author attempts to identify 
some basic points of Milos Crnjanski's poetics. She's pointing out the writer's Ьias to
ward poetry that is not only individual bllt "translLшai·" - а conseqL1ence of exthasis. 
Crnjanski appears to Ье ап advocat of romantic idea of the poetry origins and nature. 

Кеу words: Milos Crnjanski, poetics, individual, translunar, romantic, extasis. 
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ПРЕПОЗИЦИОНАЛНЕГЕНИТИВНЕСИНТАГМЕ 

Проф. gp Весна Бериh-Ђукиh 

РЕЗИМЕ 

Извршена јс контрастивна анализа прспозиционалних гснитивних 
синтагми у немачком и српском језику. На основу семантичких особености 

сврстане су у групе, мщ1;а анализа може да се усмери и са аспекта преводних 

кореспондената. 

Истраживања су дошла до резултата да немачке синтагме у највећем 

броју (са 80%) случајева дају такође генитивне препозиционалне синтагме у 
српском. Особености треба да буду важан параметар њиховог систематизова

ња у циљу бољег усвајања немачког језика. 
Кључне речи: семантика, генитивне синтагме, немачки-српски. 

0.1. Генитив у немачком језику, као и остали коси падежи, поседује 
особине да њиме регирају одређене препозиције. Међутим, истовремено се и 
разликује од других падежа, јер не исказује никакву радњу. С друге стране, 

мада се разликује од других падежа, генитив је изузетно добро маркиран 
флексемима -с или -ес (у немачком језику). 

По свом значењу генитив јс свакако најсложенији падеж. С тим у вези 
може да се доведе чињеница да велики број препозиција регира генитив. 

0.2. Препозиције су прагматички неопходне, јер представљају везу са 
одређеним казусом помена или прономена, градеђи синтаксичке конструкци
је, али у неким случајевима с адјективом, партиципом или адвербом. По свом 
облику оне су инваријантпе, али омогућавају комуникативну иницијалну дија
ду, а по потреби и више. 

Оне се најчешће налазе испред лексема на који се односе, отуда и њи
хов назив нренозиције, али има и оних које заузимају циркуларну позицију 

или циркум-позицију (наравно, у немачком језику), као нпр. шn .. willen. 
Веhина препозиција рсгира више падежа, али има одређених које ре

гирају само један падеж. 

1.0. Нумерички најзначајније нренозиције су свакако оне које иду са 
генитивом стварајући генитивне синтагме. У немачком језику ес сматра да 
има око 50 препозиција које иду са генитивом. Ипак ма колико бројне њихова 
фреквенција није велика. Наиме релативно највећи део релативно велике 
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групе препазиција припаr1а стrучним језю~има (најчешће језику аr1министра
ције, права, трговине, поморства и сл.), с тим да оне постепено прелазе и у оп

шти језик. Понекад је скоро немогуће повући оштру границу између оба јези

ка. Истовремено с друге стране три четвртине препозиција у српском језику 
регира генитив. 

1.1. У оквиру обимнијих истраживања синтагми проучавање генитив
них синтагми представља њихов значајан део. Релативно већи број - с обзи
ром r1a је у питању само јеr1ан паr1еж - у немачком језику захтева генитив. При 
томе нису узете у обзир бивалентне тј. оне које алтернативно, наравно тек
стуално функционално условљено, захтевају генитив или датив, као ни трова
лентне тј. оне које алтернативно могу да иду са генитивом, дативом или аку
зативом. 

1.2. Препозиције су рег se билатералне: с једне стране су углавном де
семантизоване, а са друге стране су полисемантичне. У оквиру синсематично

сти се исказује њихов начин употребе. 

2.0. Генитив је сам по себи јеr1ан изузетно јасно маркиран паr1еж. У Т\И
мензији израза пружа тачније детерминацију текста, с обзиром да се генити
вом постиже потпунија изражајност и тачност значења. Генитив иначе пред
ставља везу лексичког значења номина здружених са њим, јер су номина као 

база, али и као веза генитива. 

2.1. На основу лексикографског описа може да се изврши класификова
ње употребе препозиција, у конкретном случају препозиција с генитивом. Истра
живања су усмерена на анализу генитивних синтагми, препозит~оналних, у којим 

су препозиције рекцијом везане за номинални део (реченичног члана). 
Начин употребе појединих препозиција у оквиру целог система пре

позиција са генитивом изражава њихова семантичка обележја. Та семантич

ност обележја пружа могућност сврставања препозиција. Истовремено треба 
додати да њихово сврставање може да се изврши и са аспекта резултата кон

трастивне анализе. Са тог становишта разматрано уочавају се две групе пре
водних кореспондената: категоријална кореспонденција и текстуална коре
спонденција. Овде је извршена анализа препозиција сврстаних на основу се
мантичких обележја (мада ће бити речи и о преводним кореспондентима). 

Груне су наведене но нумеричком обиму: месне (локалне), узрочне 
(каузалне), заступничке (с обзиром на њихову функцију да заступају односно 
замењују), начинске (модалне), затим оне препозиције које изражавају рела
цију и допуснс (концесивне) препозиције. 

2.1.1. Месне или локалне препозиције: 

ЛBSEITS* (1) des Stadtzeпtrt1ms 
AUSSER Laпdes 
AUSSERНALBS dcr Lcgalitat 
BEIDERSEIТS tler Str<isse 

DIESSEIТS JENSEIТS tler Berge 
ПNGANGS dег Kurve 
INNRRHAIЯ Rerlins 

- ИЗВАН центра града (2) 
-ВАН земље 

- ИЗВАН/ВАН законитости 
- С ОБЕ СТРАНЕ улице 

- С ОВЕ/ С ОНЕ СТРАНЕ брега 
- ПРИ УЛАЗУ/УЛАСКОМ у кривину 
- У ОКВИРУ Берлина 

пemacki - srpski 
G G 
G G 
G 'G 
G G 

G 
G 
G 

G 
G 
G 
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INMIТTEN des Parks 
LANGSSЫTS des Scl1itTes 
LINKS/RECIIТS der Donau 
OBERHЛI ,B/INTRRl-IЛIЯ des D()rfes 
SЫTLICH des Wageпs 
SETWARTS des Weges 
UNWEIТ ues Flusses, Belgraus 
UNП3RN (retko) = UNWEIТ 

WF::SТIJCH, OSТIJCH, NORDIJCH 
SUDLICH der Greвze 

- УСРЕД парка 
- ДУЖИНОМ брода 
- ЛЕВО/ДЕСНО од Дунава 
- ПОВИШЕ/НИЖЕ села 
- ПОРЕД кола 
- ПОРЕД пута 
- НЕДАЛЕКО од реке, Београда 

-ЗАПАДНО, ИСТОЧНО, СЕВЕРНО 

ЈУЖНО од границе 

2,1.2. Узрочне или каузалне препозиције 

ANGESICHTS dcr Gcfal1r 
ANLASSLICH ues 250. Geburlstages 
BEHUrS* Гeststelluпg 

ll1rer Perso11alie11 
BIПR!::П'S* eiпer Sacl1e 
BEZUGLICII seiпes Plaпes 
Besoпderer tJmstaпde HЛLBER 
(samo postponiraпo!) 
HINSICHTLICH seiпer Wil11scl1e 

INl'OLGE llochwassers 
KRЛFT eines Gesetzes 
UNBЬSCHAUЬTdes Bescl1werdereclits 

des Gesetzes 
VORBEHALTLICH behorulicher 

Geпehmiguпg 

VERMOGE* seines Wissens 

VOM ... WEGEN (cirkнmpozicija) 
VON Reфts WEGEN musste sie ... 
VON Amts WEGEN wird 111а11 

UM ... WILLEN (cirkшnpozicija) 
UM der Wahrscheit WILLEN 
UM Gottes WILl,EN 
UM seiпer Gesundheit WILLEN 

- ПРЕД опасношћу 
- ПОВОДОМ 250. рођендана 
- ИМАЈУЋИ У ВИДУ/НА ОСНОВУ 
утnрђиnања Ваших личних података 

- ШТО СЕ ТИЧЕ једне ствари 
- ШТО СЕ ТИЧЕ његовог плана 
- ЗБОГ посебних услова 

- ШТО СЕ ТИЧЕ његових жеља 
У ОДНОСУ НА његове жеље 

- УСЛЕД високог водостаја 
- СИЛОМ закона 
- БЕЗ ПОВРЕДЕ права на жалбу 
закона 

- УЗ ОГРАДУ одобрењн власти 

- ЗА ХВ АЉ УЈУћИ сnоме знању 
УЗ ПОМОЋ свога знања 

-ЗБОГ 11рава би морала ... 
-ЗБОГ службе= службено, званично 
по службеној дужности 

- Истини ЗА вољу 

ЗА име божје 
Здрављу ЗА љубав 

2.1.3. Заступничке (3) (заменичке) препозиције 

ANHAND der bewal1rte11 Uпterlageп 
ANST А ТТ eiпes Morpl1e111s 
ANSTЫL!ё: seiпes Kollegeв 
NAMES seiner Regierung 

- НА ОСНОВУ сачуваних докумената 
- УМЕСТО једног морфема 
- УМЕСТО свога колеге 
- У ИМЕ своје владе 

2.1.4. Начинске или модалне препозиције 

BAR* aller Mittel 
EINGEDENK seiner Verdieпste 
GELEGENTLICH eiпes Gesp1·acl1s 

- БЕЗ икаквих срсдстаnа 
- СЕЋАЈУЋИ СЕ његових заслуг<Ј 
- ПОВОДОМ једног разговора 

2.1.5. Препозиција изражава релацију 

SEIТENS seiner Familie - ОД СТРАНЕ његоnе породице 

G 
G 
G 
G 
G 
G 
G 

G 

G 
G 

G 
G 
G 
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2.1.6. Допусне или кою~есинне препозиције 

HNF.RЛCHTП/!JNGFЛCHTП des 
Oberwacћungsaussclшsses - БЕЗ ОБЗИРА на над~орни одбор G А 

3.0. Стицајем околности није приступачно да ли постоје егзактне ана
лизе ни вербалних ни субстантивних структура у немачком језику. Стога није 

могуће да се дii ни свеобухватна семантика превозиција. Ипак неопходно је 

дати систематичне поставке о компатибилности појединих препозиција у пре
водним еквивалентима или кореспондентима, јер некада постоји и више од 
једне варијанте. 

3.1. На основу контрастивне анализе могу да се уоче следеће каракте
ристике: 

3.1.1. Немачке препозиције са генитивом често су и саме маркиране 
генитивним флексемом -с. 

3.1.2. У немачком језику а и у преводним варијантама на српски језик 
често се јанљају облици који изнорно нису препозиције. Реч је о ранијим 

адјективима, адвербима и фразама које су временом постале препозиције у 
немачком језику, јер својим обликом изражавају одговарајући семантички 
садржај. 

3.1.3. У оквиру месних/локалних препозиција све препозиције у немач
ком језику дају одговарајућим семантичким садржамсм генитив у српском јс-

зику. 

3.1.4. Узрочне или каузалне препозиције не показују такву )lосле)l
ност, јер скоро једна трећина регистрованих препозиција у немачком језику 
даје у српском језику датив, акузатив или инструментал. 

3.1.5. У преосталим препозиционалним групама (заступничке, начин
ске, )lопусне и оне која изражана рела~~ију) генитини )lajy генитинне синтагме 
у преводним еквивалентима, осим у једном случају (унгеацхтет/унерацхтет). 

3.1.6. У оквиру преводних кореспондената са аснекта контрастивне 
анализе уочавају се две групе: категоријална и текстуална кореспонденција. 

На подручју категоријалне кореспонденције немачкој препозицији са 
генитивом увек одговара генитив у српском језику. Стога може да ес говори о 
преводним еквивалентима. Управо с обзиром на идентитет облика не постоји 
проблем у о)lносу на њихону употребу. 

На подручју текстуалне кореспонденције једној одређеној препозици

ји са генитивом у немачком језику одговара друга прспозиција алтернативно 
текстуална кореспонденција или више преводних кореспондената у српском 

језику. Она се на анализираном корпусу јавља у шест случајена: у )\на случаја 
генитив у немачком алтерира са генитивом и акузативом, једанпут са дати
вом, а у три случаја даје једном инструментал, а у два преостала акузатив. 

3.2. Разматрање резултата истраживања корпуса од 46 препозиција 
указује на закључак да препозиције са генитивом у немачком језику дају у 
прсводним еквивалентима у српском језику у највећем броју случајева гени
тив (реч је иначе о нумерички сувише мнлим количинама да би се израчунали 
проценти, али апроксимативно у 80% случајева). Стога би добијени прагама-
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тични резултати могли да се утврђивањем идентичности и разлика сврстају у 

лингвистичке универзалије. 

3.3. Last not the least чини ес да би управо ово класификовање препози
ција уопште, а конкретно ових са генитивом, на основу њихове семантичке 

карактеристике могло да представља један од основних параметара њиховог 

систематизовања, наравно, не губеhи из вида њихову рекцију. Истовремено 

треба свакако узети у обзир нреводне кореспонденте и категоријалне и кон
текстуалне, посебно са аспекта учења и усвајања страног језика. 

Напомене: 

1. Примери обележени * припадају стручним језицима и обично се 
изузетно ретко користе. 

2. Корпус је много веhи, али услови штампања предвиђају мали обим, 
те је наведен само по један илустративан пример који може да се сматра ре
презентативним за дотичну препозю~ију, мада често има и више од једног пре

водног еквивалента. 

3. Определили смо се за овај назив да не би створили асоцирање на за
меницу/прономен. 
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Vesna Beric-Dllkic, Ph. D. 

G ENIТIVISCHE PRA POS ITIONA LSYNT AGMEN 

Zllsammenfassung 

Es wшde eine kontrastive UntersL1chL1ng der genitiviscћen Prapositionalsyntagmen 
im Deutsclien und SerЬiscl1en durc\1gefli\1rt ш1d i\1re Кlassifizierung auf Grund semantisc11er 
Eigenschaften gemacћt. Zugleicћ ist ћinzuzL1fLigen, dass eine Einteilung аuсћ unter einem be
stimmten Aspekt t1.z. at1fGrt1nd der Obersetzt1ngsentsprechtшgen erfolgen kann. 

Die UntersL1clшng brac\1te die Ergebпisse, dass die deutscl1en Syпtagmen a\s 
Obersetzungsentsprechungeп im SerЬischen atICh genitivische Prapositionalsyntagmen in 
der grбssten Zahl der Fa\le - in са 80% - haben. Der At1tor ist deslialЬ der MeinL111g, dass 
sema11tisc\1e Eige11sc\1afte11 a\s ein wic\1tiger Parameter i\1rer Klassifizierш1g die11e11 sol\, 
um die fremde Sprache besser zu erlerпen. 

Schliisselwi:irter: Semaпtik, genitivisc\1e Syntagmen, deuts\1c-serЬisc\1. 





Гоgшињак Филозофскоz факулi"йеi"йа у Новом Cagy. Књиzа ХХЈХ (2001) 
Аппиа/ Review of"tl7e Faculty of" Pln/osopl7y. Novi Sad Volume ХХЈХ (2001) 

UDK: 929 Kreuder, Ernst 

"Fort la/3t sic\1 nicht steigern" 1 

Einige Voriiberlegungen zu einer Biographie Ernst Kreuders 
anhand seiner Balkanfahrt 1926/27 

Stephaп RaL1er, lector 

1. EINFUHRUNG 

Texte zll Erпst KreL1der schlieBeп gerne2 mit eiпem Zitat aus der an Kreuders 
Grab gehalteпeп Rede УОП Karl- Heiпz Deschпer: 

"Er war iп seiпem Besteп, sеiпеп Yergriffeпeп Bticherп, ein Dichter Уоп so LIП
YerwechselЬarer Eigeпart, daB es mir, оhпе ihп selЬst hier tiberschatzeп zu wolleп, пicht 
Yermesseп scheiпt ZLI sageп: es gibt kеiпеп seiпesgleicheп Llпter LIПS, Llпd geht es mit 
rechteп Diпgeп zu, wird man sicl1 eiпes Tages wieder ап ihп eriппern". 

Auch heute посh ist al\erdiпgs Kreuder (1903-1972) Yergesseп geпug, dass Btir
ger seiп Nachwort zu dem Briefwechsel Н.Н. Јаhпп- Kreuder mit der Frage Ьеgiппеп 
kanп: "Wer war Ernst KreL1der?" (Btirger, 1995: 287). Seit KreLJders Tod im Dezember 
1972 siпd eiпige seiпer Texte пеu aL1fgelegt wordeп3 , er ist allf dem bL1пdesdeL1tscheп 
Buchmarkt praseпter als УОП dеп Ьiographischeп Koordiпateп her Yergleichbare (= zwi
scheп 1933 uпd 1945 пicht emigrierte, direkt пасh dem Krieg mit Yerschiedeпeп PL1Ьlika
tioпeп bekaпntgewordeпe)4 uпd nicht iп der Gruppe 47 yertretene Autoren wie z.B. Emil 
Belzпer, Horst Lange oder Heinz Risse (und weniger praseпt als z.B. Н.Н. Јаhпп, Ато 
Schmidt, W. Koeppen oder Н.Е. Nossack). Auch iп der DDR ist УОП dеп aпfaпgs gе
паппtеn Autoreп m.W. nur УОП Kreuder еiп AllswahlЬaпd mit fiktioпalen Техtеп uпd Do-

1 Agimos: 282 
2 Scliiitz, 1988: 167, at1cli (z.T. gckiirzt): Scliнlz, 1992: 411, Biirgcr, 1995: 307 (Nacl1wort), s.a.: Sclюcllcr, 

1996: 501 
3 so z.B. in dcn lctztcn Jalircn bci Rotbt1cl1 (Dic Unat1fti11dbarcn ( 1996), Dic Gcscllscliaft vom Dachbodcп 

( 1999; au/3erdem iп einigeп Ausgaben bei Sul1rkamp), "Hereiп оlше a11z11klopГe11" ( 1981/ 1986). Es sind 
allerdings immer wieder dieselЬen Texte, die пeuautgelegt werdeп: weder vоп "Agi1110s", посћ vоп 
"Horensagen" nocl1 vom "Mann i111 Balш,vИrterliaus" lшl es m. W. eine zweile At1Пage gegebeп. Mil antleren 
Worten: Das lnteresse konzentriert sicl1 auf'Kret1der als Nacl1kriegsat1tor. 

4 also Vertreter der von Scblifer, 1976 apostrophierteп "juпgen Generatioп" 



70 Stephan Rauer 

kшnепtеп Yorbeгeitet wогdеп (= Fiedleг, 1990). Die Уоп Stoll/ Goldmaпп, 1974 zusam
meпgestellte BiЫiograpl1ie eпtl1alt еiпе mel1reгe Hundert АпgаЬеп шnfasseпde Liste УОП 
Rezeпsioпeп uпd Naclш1fen. lп Kiel giЬt es eineп "Agimos"- Veгlag, die Satiгezeitschгift 
"Titaпic" hat sicl1 Kreudeгs Апfапg dег 80ег Јаhге посh eiпmal апgепоmmеп, uпd 

schlie/31ich hat er es 1987 zu eiпem Reclamhaпdcheп gebгacht (Кгеudег, 1987). Мап 
kоппtе Kreudeг also Yielleicht als еiпеп 'Ьеkапntеп uпЬеkаппtеп' Autor bezeichпeп. 

Ein nahezu 'unbekannteг bekannteг Unbekannter' allerdings ist ег Шг die geгma
nistische Literaturwissenschatt. So konstatiert Ch. Schulz iп seiпer Dissertatioп i.iber 
Kгeuder 1992(Schlllz,1992: 25), die zugleicl1 die eгste tmd m.W. einzige systematische 
Uпteгsuchtmg Yon Krelldeгs laпgeren Erzahltexten ist (tmd auf die icl1 mich im 
Folgendeп haufig beziehe), es gebe nur ft1nf literaturwissenschaftliche Abhaпdlungeп Zll 
Кгеudег mit еiпег Laпge Уоп mehг als zehп Seiteп. Eiпige weпige (У.а. Nachworte) siпd 
iп der Zwischeпzeit dazugekшшneп. 

ОЬег die Gгtiпde lasst sicl1 пur spekuliereп. Sicherlicl1 ist Krellder im bundes
deutscheп Lite1-aturbetrieb пасh der Verleilшпg des Bilchпerpгeises 1953 zuпehmeпd iпs 
Abseits geraten5

. Gleichzeitig eпthalt die BiЬ!iographie Уоп Stoll, Goldmaпп, 1974 еiпе 
laпge Liste Уоп Aпthologie- Beitragen Kгeuders (auch iп einigen Textsammlllпgeп ft1r 
Schlllen) l\Пd Ьis zu seiпem Tod еiпе Vielzahl Yon Rezeпsioпeп seiпer langereп Erzah\
texte. Mog\ich, dass Kreudeг a\s Nichtmitglied des "Zentralorgaпs des [bllпdesdelltschen] 
Literaturbetriebs" (Falcke, 1995: 574), der Grllppe 47, der Koпtakt Zll den "Meiпllngsft1-
hrern des Literatшbetгiebs" fehlte. Aber auch Nossack, Schmidt, Коерреп llnd Hochhllth 
hаЬеп an dеп Tagllпgeп der Gп1рре 47 пicht teilgeпommen, оhпе dass sie deshalЬ Уоп 
dег germaпistischeп Liteгatшkritik Yernachlassigt wогdеп wагеп. Au/3eгdem war Kгeuder 
als Mitglied dег Daгmstadteг Akademie uпd des bllпdesdeutscheп PEN durchaus iпstititu
tioпell eingebuпden uпd unterl1ielt freu11dscllaftlicl1-kollegiale Kontakte zu Н.Н. Јаћnп, 
Nossack, Boll, Krolow, Scl1midt u.a .. Moglicl1 scbliel3licl1, dass eiпige Eigenarteп Yon 
Kreuders Техtеп eiпer Ьгеitегеп literatuгwisseпschaftlic\1en Diskussioп im Wege staпdeп, 
wie auch die llartпackige Аппаhmе, Kreuders SchreiЬeп sei еiп zeiteпthobeпes geweseп6 • 
Schulz, 1992 und Fiedler, 1990 hаЬеп der Behauptung УОП Kreuders "Eskapismus" Yel1e
meпt uпd mit guten GrUпdeп widersprocheп. 

Fiedler, 1990: 620 macht die "Makler der westdeutsclleп LiteraturЬOrse" Љr das 
Zllnehmeпde Abseits, iп das Kreuder "gedraпgt wurde", Yeraпtwortlich: "Еiпе dem Zeit
geist tmd Yor allem dеп Marktgesetzeп aпgepa/3te Kritik half dabei mit, Kret1der der 
We\tfremdheit zt1 bezicl1tigeп llпd zшn Uпzeitgema/3eп abzustempeln, aпstatt nach 
Griiпdeп fйr seine eigenwillige Position zu forscheп", Schulz, 1992: 409 f., bezieht sich 
auf diese Diagпose und kommeпtiert: "wег immer die Treпds des westdeutscheп Liteгa
tuгmaгktes "macl1te"- Kгeuder scl1гieb, iп tllematiscl1eг wie stilistiscl1eг Hinsicl1t, eigeп
sinnig uпd beliaггlich ап ilшеп Yorbei", Gгilnde Шг Kгeudeгs "(Nic\1t-) Rezeptioп siel1t ег 

5 \VOl1l 11icl1t zu U11recl1t koшшeпtiert Sclюellcr, 1996: 508: "Кreude1· erl1ielt 1953 dеп Biiclшerp1·eis. Der \Virkt, 
von l1ct1tc aus gcschcп, wic сiпс Priimic flir cinc vcrgaпgcпc Lcisttшg, \Vic das Eintrittsbillct zt1m У crgcssc11 
des Aulors." 

'' exemplariscl1 daflir Wel1deking, 1990: 117: "Sei11 zwiscl1e11 шystischer Ganzheitlicl1keit, Hesse t111d 
Heiueggers Existenzpl1ilusupl1ie scl1w<1nke11uer Soпuer\veg suwie eine Poetik bar јеuеп Zeitreчuisils uпu 
Eпgagements flil1rten zшn rascheп АЬпеlш1с11 des lпte1·esses Ьеiш Leser der sptite11 fliпfziger Jal1re bis l1eute". 
Kritisch dazu: Sclшlz, 1992: 402 
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auch in seineп Bi.icl1ern selЬst: sie sind nicћt leicћt zu konsшniereп, uпgewolшt ist Kreu
ders weitgel1e11der Verzicht auf "Ko11fliktspa1111u11g", er 11at iп sеiпеп Техtеп seћr ћetero
genes Materia1 zusammengefLigt: "Eine so\cl1 irritierende, singulare Erscћeinuпg mu/3te 
es auf dem Bнcћmarkt einfach scћwer haben" ( ebda: 411 ). 

Sowoћl Fiedler als ансћ Sclшlz wollen, wie gesagt, Kreuder gegeп dеп Vorwurf 
des "Eskapismнs" in Schutz neћmen. Dabei bezieћen sie sicћ У.а. auf die essayistiscћeп 
Passagen iп seinen Texten, aн/3erdem auf Kreuders explizit politisches Engagement in der 
Anti- Atoшrlistнngsbewegнng Ende der 50er Jahre. Was die UntersнchLmg Уоп Motiv
mustern und narratiYen Struktшen angeht betont Schlllz "tiberzeitliche", kreнdersche Ele
mente L1nd beschreibl seinen Ansatz wie folgt: "Eine schriftstellerische Entwicklllng ist 
innerhalЬ des Hauptwerkes kaum aнszumachen. Kreuders Hauptwerke weisen нnterein
ander so gro/3e нnd weitgehende Ahnlichkeiten auf, daB es mir sinnYoll erscћeint, sie 
synoptiscl1 zu beliandeln. Die Gefal1r, bei dieser Darstellung das Einzelwerk aus dem 
81ick zu Yer1ieren, scblitze icl1 als relatiY geriпg ein; Kreuders Texte sind kaum Yoпeiпan
der und Yom Gesamtwerk abgegrenzt" (Schulz, 1992: 93). 

Zentral fйr KreL1ders Reflexion zum "Veгhaltпis УОП au/3erliterarischer ("wirkli
cher") und abgeschilderter Welt" ist laut Schulz das Sujet, eiпem Erzal1ler, der Wirklich
keit realistiscћ iп Sprache umsetzeп mochte, beim Erzahleп zнzuschauen (Schulz, 1992: 
201). Bis auf die Erfahrung des Ausbruchs анs der bisherigeп Lebeпswelt gebe es fLir 
Kreuder пichts, was Уоп dem Vorlebeп der Figureп soпst ZLI bericћteп ware; анf Ьiogra
phische RtickЫeпdeп der Figureп werde iп dеп Техtеп weitgeheпd Yerzichtet (ebda: 97-
107), die Persoпen wie aL1ch die Gegeпgesellschaften seien "statisch" gezeichпet, KreL1der 
1eugпe ЬiograpЫsche Kausa1ketteп, die Berufe und Physiogпomieп der Figuren ЫiеЬеп 
оhпе Bedeutuпg: "Dепп Cl1araktere hat Kreuder nicht geschaffeп" (ebda: 107) . Au/3er
dem Yerzicl1te Kreuder анf Aus1euc11tuпg des psyc1юlogisc11en Iпneпlebeпs seiпer Figu
ren. "Ger.ade das Schemen11afte, Nic11t-Mel1r-lпdiYiduelle, macht iп Kreuders Anthropo-
1ogie (die ("") sich weseпtlich aus buddhistischeп Que11en speist) das Humaпe seiпer Fi
gureп анs. Sie braucheп keine IпdiYidualitat ("") Kreuders Figuren siпd Anпaheruпgeп 
ал das ldea1, das sie iп Уiе1еп Stelleп seiпer Bi.icher im Muпde Љhrеп: das Епdе des Ich" 
(ebda: 111). 

Um die Lesart Уоп Schulz zusammenzufasseп: Kreuder schreiЬt zwar ZLim Tei1 
realistisch, aber im GrL1пde "L1nmimetiscl1"7;er ordпet seiп SchreiЬkonzept eiпem weltaп
schaL1lichen Konzept L1nter, das sicl1 im Laнfe seiпer scl1riftstelleriscl1eп Laнfuahп пасh 
dem Krieg пicht Yeгandert hat Llnd aL1toЬiograpl1isches Schreibeп Уоп Yornheгein aL1s
schlie/3t. 

Demgegeпtiber mochte icl1 Yorschlageп, Kreнders Erzahltexte allf Differenzeп 
hiп zu uпtersL1cl1e11. 8 lcl1 gel1e dауоп alls, das Kreuders Erzahltexte auch ausgesprocheп 
zeitgebuпden siпd L111d dass il1гe narratiYeп StrL1ktL1re11 ZLim Beispie1 (aL1cl1) auf die (Nicl1t) 

7 
Vgl. aucl1 die Ьi11scl1atzu11g vоп l'etcrseп, 1992: 211. de1· Kreuders Texte de111 Typus der 111odcme11 
"Gcgcпwcltro111a11c" zнscl1lagt: "Gcgcпwclt- Ro111a11c wciscп оlшс Uшsch,vci!C анf das Епdс dcr mimesis als 
Gruпdlage der Ьrzal1lku11sl l1i11." (s.u.). 

' Ahпlich wie iп der Amo- Scћmidt- Forscht111g еiпе postнlierte "Homogcnitat des Erzal1le11s" vo111 Frtil1- bis 
zuш Spalwerk iпzwischeп kritiscl1 geselн:n "'ird (vgl. А!Ьrесћt, 1998: 103 !'.); Scl1шidt und Kreuder lasseп 
sich trotz gruпdlegender U11lerscl1iedc i11 vielerlei l!i11sicl1t vergleicl1e11, auBerdem beziel1e11 sie sicћ in il1re11 
Texten gelegentlicl1 autcinnпder uпd sta11de11 iп dеп FUпfziger Jnl1re11 aucl1 iп perso11liche111 Kontakt. 
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Rezeption reagieren. Kreuder l1at sicll zeit seines Scl1reiЬens gegen 'den Realis111usan
sprucll' gewel1rt. Die Abwel1rstellungen, die er dabei beziel1t, wie aucl1 die Gegenweltent
wilrfe, die seine Texte prasentieren, sind gelegentlicl1 widersprUcl1licll und scheinen sicl1 
au/Зerdem (hier wilrde ich Schulz also widersprechen) im Laufe der Zeit zu verandern 
(bei vielen gleichЫeiЬenden, 'leuchtturmartigen' Merkmalen, die gleicl1ЫeiЬen). Ein ent
scheidender Faktor scheint mir Kreuders Umgang mit der eigenen Geschichte zu sein (die 
(Nicht-) Rezeptionsgeschichte ist ein Teil davon), bzw. die Frage nacl1 dem autoЬiograp
hischen SchreiЬen. Dabei mt1ss zwischen tiktionalen und nichtfiktionalen, zwischen 
бffentlichen und nicht бffentlichen Texten unterschieden werden. Moglicherweise ist der 
Versuch, anschlie/Зend beide Ebenen (also Biographie Ltnd fiktionale Texte) in BezLtg zt1 
setzen, prodLtktiv Љr die Klarung einer ganzen Reihe von augenscheinlichen Wider
sprilchlichkeiten, die Kreuders Texte durchziehen. U111 ein Beispiel zu geben: Wider
sprilchlich ist die Diskrepanz zwiscћen in den essayistiscl1en Einscl1tibe11 in Kreuders 
fiktionalen Langtexten vertreteпen poetologiscl1en Positionen und il1rer fellleпden Einlб
sung in den Texten se1Ьst9 • К. ist "ein listiger Scћriftsteller" (Scћulz, 1992: 203), iсћ 
wilrde davon ausgeћen, dass die SelЬstexplikationen 10 in den fiktionalen Texten mit 
gro/Зer Vorsicћt zu genie/Зen sind, ahnlich wie im Obrigen die autoblograpћischen 
SelЬstaussagen (zu letzterem s.111.1.). Ein Vergleich mit nichtбffentlicћen Texten Kreu
ders kann hier moglicћerweise klarend sein. 

Iсћ stelle im Folgenden als einen ersten, vorlaufigen Beleg fi.ir die angeftЊrten 
Thesen einige Oberlegвngen vor, die sicћ (at1cl1 in HinЫick darauf, dass dieser Beitrag in 
Novi Sad erscheint) dem angesprochenen ProЫemkreis von einem Randbereich von 
Kreuders Biographie aus annahern, namlich von der dreizehnmonatigen Balkan-'Тramp'
Tour, die Kreuder zusam111en mit seinem Freund Hanns UIЬricht 1926/ 27 unternommen 
ћаt. 

Dabei vergleicl1e icl1 zвr Frage nасћ at1t0Ьiograpћiscl1em Scl1reiЬen Dokшnente 
(v.a. Reisebriefe) mit Darstellungen in seinen бffentlicћen Se1Ьstbescl1reiЬungen (П.1.) 

sowie zwei Fassungen einer auf Erlebnissen dieser Balkanfaћrt basierenden Erzahlung 
(П.2.) und frage nach moglichen Grtinden Љr die sicћ zeigenden Abweicћungen. Ein Ex
kurs fragt, inwieweit der Balkan fiir Kreuder eine"Gegenwelt" darstellt und nach mogli
cћen Funktionen des Balkanschauplatzes in "Agimos". Der "Agimos" ist m.E. der viel
leicћt am hautigsten missverstandene langere Erzahltext Kreuders. Die Schlu/Зbemerkung 
skizziert aвsgehend von dem hier vorgeschlagenen Verfahren einige gr6/3ere Fragenzt1-
sammenhange Љr eine Kreuder- Biographie. 

9 vgl. Schulz, 1992: 369-383 
'" zum Begriffvgl. Voigt, 1995: 263-266 
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11. BALKANREISE 

11.1. Darstellungen in der Sekundiirliteratur und in Kreuders explizit auto

blographischen Texten 

Ftir die Erl1el1ung der Biograpl1ie Kreuders tiber iшшеr wieder wiederholte All
gemeinplatze l1inausgeћende Ьiograpl1iscl1e Materialien finden sicl1 vor allem in den An
merkungen und im Nacl1wort von Btirger zшn Briefwecl1sel mit Н.Н. Jaћnn (1995), in 
dem von Fiedleг 1990 l1erausgegebenen SammelЬand und in Edscћmid, 1990 (= I. Kreн
der, Ј 990). Ein ausfLiћrlicћerer, que11engesttitzter Ьiograpћiscћer Abriss feћlt Ьisћer. Zur 
Balkanreise Ј 926/27 scћreiЬt Schulz, der (auf dem Hintergrund der oben dargestellten 
Annaћme, dass Kreuder ausdrticklicћ nicht autoЬiograpћiscћ gescћrieben ћаt) seine 
knappe biograpћische Darstellung (Scћulz, 1992: 22-24) lakonisch mit den Worten "l1ier 
noch, zur besseren OrientierLJng des Lesers" prasentiert (Schulz, 1992: 22): 

"1926/27 gehen KreLJder und Hanns UIЬricht auf eine dreizelш Monate lange 
Wanderung durch den Balkan Ьis Griechenland. Die Reise endet im Malariahospital in 
Saloniki; Geldsammlungen in der Heimat ermбglichen die Rtickkeћr" (Schulz, 1992: 23). 

Schulz sШtzt sich bei seinem Ьiographischen Abriss nach eigenen Angaben 
(Scћulz, 1992: 25) auf Kreuders aut0Ьiogгapl1ische Texte, den Text von Irene Kreuder 
und einige andere wenige Sekundartexte. 

Andere Autoren bringen bringen ahnliche und z.Т. ein wenig ausfLihrlichere ln
formatio)len: 

Fiedler, l 990: 612 (Nachwort): "l 926/27 unternaћm Kreuder zusarшnen mit 
UIЬricht mit dem Vorschu/3 der "Frankfurter Zeitung" eine dreizehn Monate wahrende 
"Tippelfahrt" durch die Balkanlander, die allerdings mit einem finanziellen und gesund
heitlichen Fiasko eпdete. Die auf dieser abenteuerlicl1en Reise gesammelten Erfahrungeп 
verarbeitete Kreuder бfters, so in der Erzahlung "Der Apotl1eker von Lamia"". 

Biirger, 1995: 230 (Anmerkнngen): "Die Reise, die Ьis in den Orient flihren 
sollte, endete im Malarialюspital in Saloniki". 

Ein RoRoRo- Prospekt (Was sie schreibeп, 1954 ) ist aL1sfiihrlicher: "Schon 
dicl1terisclle Versнcl1e des Einundzwaпzigjal1rigen in der "Fraпkfuгter Zeituпg" fanden 
Beacћtung. Die gleicl1e Redaktion scl1ickte illn 1926/27 auf eine Waпderfaћrt durch Ju
goslawien, AIЬanieп L1nd Griechenland, die Reise endete im Malaria- Hospital in Saloni
ki. Die "Literariscl1e Welt" drLJckte KreLJders "Ballade vom YagabLJndeп" uпd aLJf diese 
Weise war illm geholfen" 

KreLJder selЬst erwalшt seine Reise in seinen autoЬiograplliscllen Техtеп immer 
wieder, mit jeweils LJnterscћiedlicћer Deнtнng (s.LJ.). Eine aнsfiihrliche Darstellнng fin
det sich in "Durchgehcnd geoffnet" (: 195): 

"Mit einem Vorsclш/3 der "FraпkЉrter Zeitung" (zwei Hнnderter) flir Reiseпoti
zen zog icll 1926-27, meist Zll Fu/3, mit dem jugend1ic11en Lyriker 1-1anns UIЬricl1t dшсћ 
den Balkan. Jнgoslawieп, AIЬanien, Griechenland. Tippelnd Lmd stromernd. Vori.Њerge-
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heпd verhaftet uпd iпs Gefaпgпis vоп Belgrad geworfeп, weil uпser Visum abgelallfeп 
war. Ich kаппtе also die Not uпd das Eleпd der Uпbehausteп, Vertriebeпeп, Getltichteteп, 
Heimatloseп. Ап welcheп Ttireп hatteп wir пicht нm Brot gebettelt, шn еiпеп Zehпpfeп
пig. Iп welcheп Strohhaufeп, Schuppeп, verlasseпeп Schlafsiileп, ап welcheп Straпdeп 

hatteп wir пicht, auch iп eigeпs dazLt umgekippteп Вооtеп, geschlafeп? Nachdem посh 
die 25 Кloster der MoпchsrepuЫik Athos besucht wordeп wareп, schtittelteп mich die 
Malaria- Aпfalle allzu oft uпd regelmaBig. Mit 40,6 Grad Fieber im Kraпkeпhaus vоп Sa
loпiki erreichteп mich die Sрепdеп Berliпer Studeпtiппeп, sie hatteп mеiпеп Eleпdsbe
richt geleseп, den Willy Haas in der "Literarischeп Welt" verбffeпtlich hatte." 

"Kontraste" (:99) :"Vielleicht -пiemaпd sagte es zu ihm- versuchte er schoп 
( .... ) auf Tippel- und Stromerfahrteп durch бsterreich, S\oveпieп, Batschka und Вапаt, 
durch А\Ьапiеп und Griechenlaпd, Gedichte vоп Georg Heym im Rucksack, "Welt" in 
den Sinn und iп die Siпne zu bekommeп, dreiundzwaпzigjahrig?" 

"lch iiber mich"(: 9): "Nun lockte mich das Land Buddl1as. Mit einem Vor
schuB von 200 Reпtenmark trampte ich mit 23 Jahreп iп der Gesellschaft eiпes juпgen 
Lyrikers durch Jugoslawien, AIЬanieп uпd Griecl1eпland. Wir besucћteп die Кloster des 
Monchsstaates Athos und laпdeten mit Malaria im Kraпkeпhaus von Saloniki. Willy 
Haas von der "Literarischen Welt" drнckte eiпen Notbrief von mir, woraнf Berliner StLt
dentiпnen fйr uпs sammelteп und die Heimkel1r der Gestrandeteп ermoglicl1ten". 

Eiпige dieser АпgаЬеп siпd, wепп шап sie mit Reisebriefeп Kreuders an seiпe 
Freunde Ernst Haпdschuch uпd Carl Mumm uпd Kreuders Notizbtich\eiп vоп der Fahrt 
(MLA) vergleicht nachweislich falsch oder ћa1Ьwal1r. 

Tatsachlich erkrankt Kreuder Ende Dezember 1926 auf dem Weg von Philiatra 
nach Thessaloniki ап Malaria (s. u.) uпd wird iп eiпem Hospital iп Tћessaloпiki 13 Tage 
lang behaпdelt (Brief ап Carl Mumm vom 07.01.27). Auf der Rtickkeћr vоп eiпer vier
zigtagigeп Reise dшch die Chaldike нпd die Kloster des Bergs Atlюs liegt Haпns Ul
bricht mit eiпem Abzess am liпken Веiп (Brief ап Mшnm vom 29.03.27) eiпige Wocheп 
iп eiпem verwaпzteп uпd verlausteп Hotelzimmer iп Jerissos fest (drastische Beschrei
buпg z.B. iп dem Brief ап ML1mm vom 15.04.27), und wird пасh eiпer abeпteuerlicheп 
Rettung durch Hilfe eiпes Eiпheimiscl1eп schlieВlich im Spital iп Thessaloпiki aufge
nommeп. Auch klagt KreL1der i.iber пеl\е Malariaaпfalle auf dem Berg Athos (Brief ап 
Mumm vom 20.02.27) und пеuе Aпfalle iп Jerissos (Brief ап Mumm vom 29.02.27). ln 
dieser Situatioп wendet sich Mumm iп der Heimat ап Willy Haas, dеп Chefredakteur der 
"Literarischen Welt", mit der Bitte нm UпtersШtzнng und dem Aпgebot, еiпеп Brief 
Rilkes ап U\Ьricht 11 meistЬieteпd zu versteigern. Haas aпtwortet Mumm am 19.5.27 uпd 
sagt ZLI, dеп Brief Rilkes нпd auch "eines oder das aпdere der Gedichte" abzudrllckeп, 
und erkuпdigt sich, wohin er das Hoпorar sc\1ickeп soll. 

Die PнЬlikatioп ("Literarische Welt" 3 (1927, Nr. 22, S.5) bringt dеп Brief Rilkes, 
zwei Gedichte vоп Наппs UIЬricht, dеп Brief Мшшns Llпd eiпige Aпmerkllпgeп vоп Haas. Ат 
04.06.27 weпdet sicl1 Haas пос\1 ei11111al ап Мшnщ шn il1m mitzuteileп, er werde il1m "von ei
пer Dame, die пicht gепаппt seiп will", 20 Mark flir KreL1der нпd UIЬricht zuseпdeп. 

11 = Rilke, 1950: Briet' ап Н. UIЬricl1t v. 24.03.1926 
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Јл Т\1essaloniki ist das Ес\10 auf diese Versucl1e Mumms zu \1e\fen е\1ег zwie
spaltig. Kreuder ап Мшnт am 15.04.27: 

"wir waren beide emport, als wir von Deinen Unternehтвngen vernahmen. Wir 
"anerkenneп" вnd Ьilligen ohne Zweifel Deinen Entschlнss, вns zш Нilfe zв eilen, 
indessen scheint Dein Staatsexaтen, wie Hanns meint, Dich ein wenig verrlickt 
gemacht zu haben. ( ..... ) ( .... ) in der nachsten Woche wird unsere erste Saloniki
Wochenschaн тit aktвellen Szenen iт besten Kino Salonikis \aвfen. Ich zeichne 
dabei als "Manнskript нnd Regie". Heute brachte "ТОФОS", die grosste Zeitung 
Mazedoniens einen Artikel ilber вns ( .... ). Es scheint also, dass sich nвn wieder 
Aussichten ergeben авf ein besseres Fortkoттen.- О, wie gern wilrde ich heiтfa
hren, mais, оћпе "Handhaben", o\1ne Geld geћt das пiсћt, ћatte iсћ zнhaus Ыeiben 
konnen". 

Ат 30.05.27 bericћtet Kreнder Мнтт brieflich wieder von inzwischeп drei 
Wochen daнernden Malaria- und Fieberanfallen нnd dass U!Ьricht посh im Hospita\ liegt. 
Gerne wilrden sie "einтal" nach Нанsе fahren, wenn sie Geld ћatten. Dann aber: 

"zu Нанsе erwartet mich der Ьёsе trostlose Aufenthalt, wie ich ihn vor einem Ja\1r 
verliess. Die Polizei erkundigte sicћ Ofters nach mir wegen Schнlden. Dass ich 
vielleicht wieder gesund wilide aber ohne Geld нnd Rвhe ware." 

Ат 13.06. schreiЬt KreL1der an Мшnт, die "нnbekannten" 20 Mark seien ange
koттen. Und nicht nш die: 

"Saтstag, also vorgestern, befanden wir нns in einer ( ... ) вnbescl1reiЫich konkret 
elenden Lage ( ... ) . lch fand Paral\elen in der Geschichte нnserer Reise. Nach 5h 
nachтittags, hнngrig, тild (es war zшn Heнlen- und was schтiss нns so zшilck? 
Кlagliche Krankl1eiten) betrat iсћ mit Hanns die Post, obwohl 1·ein gar nichts zн 
erwarten war. Man ilbereicl1te uns den Brief von Willy Haas, worin dieser 70 
Mark avisierte вnd aвsserdeт Honorar und die Verбffentlichнng in der Li-We 
тitteilte. Gleichzeitig lagen in eineт Brief von Hannsens Mнtter 10 Mark, woтit 
wir gerettet waren. Hier iт Cafe dann (ich schreiЬe dies rasch, wahrend Hanns 
draнssen im Krankenhaнs ist, verbнnden wird нnd bald wieder zurilck ist) brach 
ein vielleicht der нngel1eL1erlicl1ste ЈнЬеl los (oder aus), den ich Ьisher zu verzeich
nen gel1abt \шЬе. Dazwisc\1e11 prok\amierte Hanпs entzilckt die Heiтreise. A\so 
"Uпtergang", авf der anderen Seite." 

Gleicћzeitig grenzt sich Kreнder von der Darstellung in der "Literarischen Welt" 
аЬ (ebda): 

"Gestern, Sonntag тorgen, traf ich Hanns hier iт CafehaL1s тit den Exeтplaren 
der LiterWelt, allwo woh\ ein wenig "fa\sc\1er Тат-Тат" шn uns gетасћt wurde. 
So ganz stimmt es nicht, dass unsere Fa\111 durcћ bsterreich, Dalmatien, Adria
Gestade, Heгzegowiпa, Bosnien, SerЬien, Montenegro, AIЬanien нnd ganz Grie-
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cllenland in der Cl1aldike ein "trauriges Ende" fand. Und irrsinnig war sie wobl 
weniger, sonderп gaпz gefasst und roнtiпiert. ( ...... ) Wir sasseп gesterп, Sonntaga-
bend Ьis gegen 111 nachts in dem scl1onsten Konzertkaffee Salonikis, am Meeresн
fer нnd untersuchten unsere Dekadeпz melancholisch, hielten fest, dass wir immer 
gerade so mit einem Ьlauen Auge daYon kamen". 

Ат 29.06.27 siпd Kreuder und UIЬricht wieder in Ni.irnberg (Brief an Mumm 
УОП Karl Frenz). 

Jch habe das Reiseende so aL1sfiihrlich dargestellt, Llm zu zeigen, dass KreL1ders 
Darstellung in seinen autoblographischen Texten die Tatsachen z.Т. Yerdrellt: weder hat 
ег se!Ьst einen Brief an Willy Haas geschrieben, nocll haben (au/3er, hinter der unbekannt 
ЫеiЬеn wolleпden Dame Yerberge sicl1 еiпе Gruppe УОП StL1dentin11en) Berliner Studeп
tinnen gesammelt, aucll endete die Reise nicl1t im Malaria- Hospital, sondern- im Cafe 
(mit dem Brief УОП Willy Haas, der das Autorenhonorar in Aussicl1t stellte). Grob fahr
lassig falsch ist im Obrigen die Darstellung in dem Prospekt Yon Rowohlt, das Gedicht 
"Von den Vagabunden" erschien tatsachlich in der "Literarischen Welt", allerdings erst 
Yier Jahre spater (1931, Nr. 25, S.3). 

Auch ein anderes Detail aus Kreuders Se!Ьstdarstellung ist nur halЬrichtig: Den 
Gedichtband Yon Georg Heym, mit dem er dLirch den Balkan gereist sein will, hat er noch 
am 13.06. 1926 (Ygl. NotizblJcher УОП Kreнder) in Liezen/ Osterreich als Gastgeschenk 
einer gewissen "Hertha" i.iberlassen (Ygl. Brief an Mumm Yom 03.11.26: "Bis jetzt Ьin 
ich, seit Liezen, wo ich meinen "Heym" als Gastgeschenk liess, ohne Bi.icher gereist".) 

Was schlie/31ich das urspri.ingliche Reiseziel angeht, sind die Aussagen Kreuders 
widerspri.iclllicll, keineswegs lasst sicl1 eiпdeLitig feststellen, dass "das Land Buddlias" 
lockte. Анf eiпem Passpl1oto KreLiders aLis dem Jal1r 1926 (abgedruckt in Stoll u.a., 1974: 
120/21) hat Kreuder auf der Ri.ickseite Yeпnerkt: "Dargestellte Person, aпgeЫich Scl1rift
steller, reist z11 Fu/3 nach China". Diese ALissage sti.itzen zwei a!Ьanisch-, bzw. serblsch
sprachige Visitenkarten mit einer Kurzinformation i.iber die Reise, auf denen angegeben 
wird, sie wollten ZLI Fu/3 durch "Ешора, Nord- Afrika Lind Zentralasien" reisen. Ат 
01.04.26 berichtet KreLider MLimm Yon einem BesLich in der "Frankfurter Zeitung", wo er 
mit zwei Redakteuren seine "Asienreise" besprochen habe. Am 22.04.26 wendet er sich 
hektisch a11s Frankfшt mit der Bitte шn UntersШtzLing an UIЬricht: 

"Eilt! Eilt! Jch stehe mit der Frankf. Ztg. in weiteren Verhandlungen! 
Lieber Hanns, 
gib mir bitte sofort auf einer Postkarte drei kleinere interessaпte Stadte (keiпe 

Zentreп) ап, durch die wir auf 1111serer Reise kommeп werdeп im Balkaп. Dalmatieп aus
geschaltet, da l1at die Fraпkfurter Zeitung bereits Be1·icl1terstatter. 

lch bekomme meine 120 Mark nur, wenn icl1 drei Stadte angebe, ft.ir die icl1 
mich Yerpflicl1te, innerhalЬ еiпег bestimmten frist је einen Reisebericht ZLI schreiЬen Yon 
zwei Spalten- im Grossen Feнilletoп. lп Betracht kommt also der Balkaп aLisser Dalmati
en. SchreiЬe mir auch, wапп wir t1ngefal1r die betreffenden Orte beri.ihren werden. 

( .... ) taнseпd herzliclle Gri.i/3e Уоп deiпem 1111freiwilligeп Balkanberichterstatter 
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Ernst Kreuder 
Wenn icll eininal im Grosseп Feuilletoп Ьiп, sind wir gerettet." 

Ат 27.04.26 berichtet Kreuder Mшnm: 

"Vorher brachte ich es fertig, auf der Balkankarte drei Orte ausfindig zu machen 
und sie meinen Redakteureп mitzuteilen.( ... ) [UIЬricht, d. Verf.] Uberliess es meinem 
ScharЉlick, obwohl ег weiss, dass ich keine Ahnllпg habe, welche obskuren Wege wir 
eiпschlageп werden. Tollt egal?" 

Die Reise wurde also alles aпdere als plaпYoll und mit festgesteckten Reisezie
leп апgеgапgеп. Auch wahreпd der Reise wechselп die weiteгeп Рlапе haufig, mal moch
te UIЬricl1t nacll Bulgarieп геisеп, ma1 Kreuder weiter nacl1 "Mesopotamieп" usw. usf. 

Dass Kreuder aus tatsacl1licl1 Yollig Yerarmteп Verhaltпissen auЉracll, zeigt ein 
Brief an Mumm YOm 07.05.26, iп dem ег beгicl1tet, den Vorschuss УОП der Fraпkfurter 
Zeituпg erllalteп uпd daYon Љnfzig Mark Љr die Reise zurtickgelegt zu ћаЬеп. Ат 
27.05.26 brecheп sie auf, am 08.06. berichtet er Mumm aus Liпz , illr Geld sei "arg ge
schmolzeп", am 17.06. iп Graz bringt das Notizbuch die kпарре Mitteilung "Kein Geld". 
АЬ da reisen sie ohne Geld, indem sie betteln, bei Bauern um Obernachtung Ьitten, in 
Gendarmerien schlafeп uпd kleinere Geldbetrage alls der Heimat gescllickt bekommen. 
Geldmangel ist iп dеп Briefeп standiges Thema. 

Zusammengefasst ergiЬt sicll der Eiпdн1ck, dass Krellders aL1toЬiographische 
Texte fur еiпе Biographie im Detail Uberpгtift wегdеп mtissten. Lasseп sich iп dеп Yoгge
stellteп Abweichuпgeп RegelmaBigkeiteп, Stгuktureп, SelЬstbllder еrkеппеп? lch mochte 
im folgendeп YersL1cl1en, aпl1a11d dieses Ьiograpl1isclleп Mikгobereic11es der Balkanreise 
eine Tl1ese fonnuliereп, wie KreLtder stilisiert, das l1eiВt, welcl1es SelЬstblld er in seineп 
autoblograpћiscl1eп Техtеп Yermittelп mochte. Dabei beziel1e icl1 micl1 пеЬеп den aпge
Љhrteп aL1toblographiscl1eп Техtеп allf еiпе kleiпe Erzal1lung aus dem Jahre 1953. 

11.2. Der Apotheker von Lamia 

Die Erzahluпg "Der Apotlleker Уоп Lamia" ist Уоп Kreuder immer wieder 
uпter L1nterschiedlicl1eп Titeln eгOffeпtlicht wordeп 12. Das der Erzaћlung zugruпdeliegen
de Erlebпis schildert KreL1der in sеiпеп IЗriefen ап Mllmm uпd Haпdschuch УОП Апfапg 
1927. Еiпе frtihere literarisc11e Verarbeituпg dieses Erlebпisses stellt die Erzahlllпg "Un
terwegs" dar, die Kreuder in seiпen ErzalllЬand "Das Haus mit den drei Baumen" aufge
nommen hat ( 1944: 142-151 ). 

Beide Erzaћlllngen sind iп dеп dargestellteп Eiпzelheiten Ьis allf kleiпe Abwei
cl1L1пgeп identisch, L111terscl1iedlich ist die Ral11ш111g L1nd die Abfolge der kolportierteп 
Begebenlleiten; aL1Berdem ist die spatere raSSLlng etwas gerafft. 

12 Vgl. Stoll u.a., 1974: Nr. 261, [rsttassш1g 1953 нnter dem Titel "Episode in Griecl1enland". Kreuder hat die 
Erzahlung in seinen Kнrzgescl1ichtcnbaпd "Тшшеl zн vermieten" aufgenommen. 
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"Ich erwacl1te ат Morgen iп dem kleineп, dUsteren Hotelzim111er in Lamia und 
icl1 fror und es scl1Uttelte micl1. Als icl1 aufstand, wurde tnir scl1warz vor Augen." - Der 
Jch- Erzahler in "Unterwegs" hat die Nacllt zшn 24.12. in Lamia in einem Hotel zuge
bracht, sein Geld ist fast alle. Er hat hohes Fieber und begiЬt sicll in eine Apotheke. Dem 
Apotheker, der ein wenig Deutscll spricht, erzahlt er seine Geschichte: nachdem er sich 
von seinem Reisegefal1rten Нu!Ь 13 , mit dem er mehr als ein ha!Ьes Jahr gemeinsam den 
Balkan bereist hat, in Athen nach einer Meinungsverschiedenlleit wegen eines Aschen
bechers getrennt hat, f:ihrt er mit der Fahre von Athen nach Patras und landet nach einem 
Iangeren FllBmarsch die Schienen entlang nach Ph ... , eine kleine Stadt an der WestkUste. 
Dort erteilt er einigen angesehenen Dorfuewohnern DeL1tschL1nterricht llnd wolшt einige 
Wochen im PolizeigebaL1de, Ьis ihm langweilig wird. Als ег einen Brief von Нu!Ь erhalt, 
der ihn zurUck nach Saloniki rllft, zieht er wieder los. Der Apotheker Iasst ihm eine Sup
pe bringeп und giЬt il1m ChiпintaЫetten. Еiп jllnger Мапn alls Lamia, der iп MUпcl1en 
Staatswissenschaft studiert liat, orgaпisiert bei einem Oпkel etwas Geld fйг die Weiter
fahrt mit dem Zug пасh Thessaloniki, fLir die der Jch- Erzahler zu FuB noch zehn Tage 
gebraucht hatte. Morgeпs llm sieben kommt der Jch- Erzahler in Saloniki an, findet eiпi
ges Geld fLir sich auf dem Postamt vor, fahrt zum Koпslllat und erhalt dort ein SchreiЬen 
ftir das Krankeпhaus. Auf dem Weg dorthin findet ihп Нu!Ь, der ihn zufallig von dem 
Dach des Neuballs, auf dem er wohnt, vorbeigehen seheп hat, uпd begleitet ihn ins Kran
kenhaus. Im Krankenhalls hat der Jch- Erzahler 40,6 Grad Fieber нnd scl1Iaft еiп: 

"llnd danп war ich bald анf einem Wllnderbareп, groBeп, weiВen Dampfer, der 
langsam den Hafen verlieB, Glocken laL1teten iп der Stadt llnd die Kapelle spielte щ1f dem 
Heck eineп Tusch пасh dem andern, ich hatte еiпеп wеiВеп Bordaпzllg an uпd еiпе Ka
pitaпsmUtze auf dem Kopf, llпd Нu!Ь kam Uber das Mitteldeck auf mich zu, er grUBe mi
litariscl1 und meldete: 

"Zu Befebl, Kapitaп, es kaпn jetzt bescl1ert werdeп!"" (151) 
Die erzahlte Begebeпl1eit wie aucl1 die Details lassen sich anhand der Reisebrie

fe Kreuders als autheпtisch belegen: Anfang November 1926 beschlieBen U!Ьricht uпd 
Kreuder iп Atheп, getrenпt weiterzureiseп. 

Kreuder an Mu111m, 3.11.26, Patras: "Jch will nicht verschweigeп, dass sich ei
nes Abeпds ein unerquicklicher Disput zutrug, worauf Hanns dеп Vorschlag der Тren
nung machte ( da er meine Begleituпg als eine Last empfaпd)." 

An U!Ьricht, 15.12.26: "Уоп Patras pilgerte icl1 die Bahnschienen (deнtsches Fa
brikat 1898) entlang Ltпd gelangte eines Tages sans Drachme iп Philiatra an, wo man 
mich in der nachsten Stuпde sсlюп als Lehrer der deutschen Spracl1e fLir mehrere Мопаtе 
engagiert hatte." 

Ап Haпdsclшcl1, Pl1iliatra, 13.11.26: "Meine Scl1Uler siпd Ьis jetzt sieben ап der 
Zahl: drei Advokateп, ein Professor des Gy111пasiшns, der Chef der Polizei, der BUrger
meister, der Postdirektor. Wir arbeiten nacl1 eiпer griechisch- deutschen Methode, und da 
die meisten еiп weпig franzosisch kоnпеп und icl1 griechisch lesen kann, klappt die, Sa
che. Geld bekomme ich vorschussweise allf Wunsch, diesbezUglich mangelt es ( ... ) dies-

" = Hanns ULBricl1L 
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mal nicht. ( .... ) Diese Stadt ist keine Stadt. Ein griechisches Nest an der Ktiste, unvor
stellЬar. 1 О.ООО Einwol1ner. Unmassig viele Cafes, sonst nichts. lcl1 Ьin in Gefahr, vor 
Langeweile eiпzugeheп, zu verwesen. Icl1 wohne iп der Polizei, vorerst. НаЬе nichts an
deres zu tun, als vоп Cafe zu Cafe zu gehen, oder Weiп zu triпken, jeder grtil3t ehrerЬietig 
dеп Germanos, dabei ist meiпe Garderobe am Zerfall - einzig das Meer uпd am Abend 
die Olivenhaine, wепп die uпtergeheпde Sоппе ihr Gold hineiпstreut, trёisteп etwas." 

Ап Mumm, Philiatra, 17.11 .26: "Um acht Uhr habe ich еiпе Stunde, die diesmal 
in einem Klasseпzimmer stattfiпdeп soll, da ich Tatel und Kreide brauche. Ich habe viel 
Arbeit mit der Aussprache, allabeпdlich nach Schl11ss Kopfschmerzeп.( ... ) Der Uпter
richt ist unbeschreiЫich ergotzlicl1 und komisch Der Chef der Polizei in Uпiform und 
Sporen stottert: Таг kute kamarat, tti kute svasstiir (Schwester)-. Оа ich bei Bodemeyer 
artikuliereп lernte, erxerziere ich mit ihпеп. Sie halteп mich alsdanп Љr eiпen grossen 
Philologeп." 

Ап Mumm, 7.1.27, Saloпiki: "Јп Eilmiirscheп rtickte ich аЬ, bekam aber unter
wegs das Fieber, musste plotzlicl1 iп einem kleineп Nest, dem Umsinken nahe, mich un
tersuchen lasseп, sass iп eiпer Apotheke, 39,8 Grad Fieber. Мап sammelte Geld Љr mich, 
es war Heiliger Abend, uпd ich fuhr in der Nacht im Fieberdelirium mit dem Express 
nach Saloniki, wusste nattirlich nicht Haпns' Adresse, hiпterlegte auf der Post eine dies
beztigliche Aufforderuпg, ging darauf ( 1. Feiertag!) zum deutscheп Konsulat und erreich
te nach grossen Schwierigkeiten, dass ich eine Aпweisllпg ans hiesige Hospital bekam. 
Allf dem Wege dorthiп, iп Begleitllпg des Konslllats-Dieners, fasste mich plotzlich je
maпd vоп hiпteп bei der Напd-: Hanпs! Er m11ss ziemlich erschrocken sein tiber mein 
Allssehen, quitteпgelЬ l!Пd eiпgefalleпes Gesicht. Dапп lag ich mit 40,7 Grad Fieber im 
Hospital, grosser weisser Saal mit 26 Betteп, bekam Љrchterlich schmerzhafte Eiпsprit
zungen, musste uпgel1euerlicl1e Mengeп Cl1inin vertilgeп. Кеiпеп AllgenЫick jedoch war 
ich von einer eigeпttimlich rul1igeп Gefasstl1eit verlasseп. ( ...... ) Gesterп Mittag wurde ich 
entlasseп; Наппs, der Maler sowie der FilmopeJЋteur holteп mich аЬ uпd brachteп mich 
hierher auf das Dach des hochsteп Hauses vоп Saloпiki, wo sie eiпige kleiпe Kiimmerleiп 
bewohпen. Das Haus ist еiп Hotelпeubau, uпfertig( ... )." 

Wiihreпd "Uпterwegs" mit eiпem 'klassischeп' Short- story- Апfапg sofort iп die 
Erziihlung еiп- uпd mit eiпem 'traumhaft' оffепеп Епdе aussteigt, das verschiedeпe Iпter
pretationen zulasst (Weihпachteп iп der Fremde, Beziehuпg z11m Reisepartпer, Fieber
phaпtasie), begiппt die spiitere Erzahlllпg "Der Apotheker von Lamia" mit einem gaпz 
апdеrеп Thema iп eiпer gaпz апdеrеп Situatioп: 

""Was wolleп Sie eigeпtlich?", fragte Gtiпther, "es gel1t Љпеп gut uпd Sie siпd 
bekanпt. Uпsereiпer plagt sicl1 tiiglicl1, шn das Notigste zusammeпzukriegeп. Sie kопnеп 
gar keiпe Al1пllng haben, wie scl1wer das alles l1el!te Љr einen Studenteп ist, der пiе eineп 
Wechsel bekam, weil ег kеiпеп Vater hat, der eine Krawatteпfabrik besitzt." 

"Briпgeп Sie zwei Flascheп Bier uпd zwei klare Schпiipse", sagte ich zu dem 
Wirt, der ап dеп Tisch gekommeп war. 

"Nuп", sagte ich danп, "es geht Љпеп hel!te, wie es mir damals gega~gen ist." 
(Fiedler, 1990: 308 f.) 
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Оег Icl1- Егzа.111ег beгicl1tet dann, wie sei11e Eltern ihг Veгmёigen in dег Inflation 
verloгen hatten und sei11 Vateг nacl1 eineг Gel1irnЫutung nicl1t mehг aгbeite konnte, son
dern zu Hause einen Kiosk betгieb 14 • "Ich studierte da111als in Fгankfurt, und als sicl1 das 
nicht mehr finanzieren lie/3, zog icl1 mit eine111 Fгeund los, 111it Rucksack und Schlafdek
ke, wiг nannten das eine Studienгeise und kamen durch Osterreich, Jugoslawien, AIЬani
en nach Gгiechenland" (ebda: 309). Die weitere Binnenerzahlung entspricht den in "Un
terwegs" geschilderten Begebenheiten. Auch diese Fassung endet im Krankenhaus in 
Thessaloniki: 

"lch stгeckte 111ich in dem wei/3en Bett aus und zog die weiche Decke нnteгs 
Kinn. Dann schlo/3 ich die Allgen. Ich war zie111\ich elend und ganz zllfrieden Llnd eigent
lich g\Gcklich. 

So viel wollte ich lhnen gаг nicht erzahlen. Nun, ahnliche Episoden dег Verelen
dung wuгde miг in meiпem LеЬеп ёifteг angeboten, und sie wurden aucl1 im Dutze11d 
nicht Ьilligeг. Ich konnte nie wissen, wie sie ausgingen. Vielleicht wu/3te icl1 mit dem In
stinkt, zu beschuldigen wаг hieг niemand und zu eгk!aren gаг nicl1ts, man hielt entwedeг 
aus oder 111an kniff. Schlie/3\icl1 wo\lte ic\1 ја eines Tages Schriftste\ler weгden, und da 
kommt es vог a\lem darauf ап -man mag Ihnen erzahlen, was man wi\1- da/3 man aushalt" 
(ebda: 313). 

Auffallig ist, dass KгeL1der der Erza!1lung einen Rahmen mit einer 'Мога! von 
der Geschichte' veгpasst, die die Begebenheit анf' die Sch1·iftstelleг- Existenz ausweitet. 
Оа sich der Student ја eigentlich nicht beschwert hat, dass ег Schwierigkeiten hatte, als 
jungeг, Ltnbekannter Alltor ernstgenommen ZLI weгden о.а" sondern, dass ег sich als StL1-
dent p\agen muss, das Nёitigste zusammenzukгiegen, wiгkt dег letzte Satz wie nach
trag\ich angeklebt, ег hat mit der sonstigen Eгzahlung keine innere VeгЬindung. Ансh 
enthalten die Reisebгiefe Kreudeгs wenig Hinweise auf eine Deutung dег Reise als еiпе 
Bewahгungspгobe dег scl1гiftste\leгiscl1en Existenz. Stattdessen folgen sie el1er einem 
SelЬstdeutungsmuster eineг А benteuerreise in und aus materie\leг Not 15

. 

In einem Text, der sich ansonsten von dег fгtiheгen Fassung und auch den Ьio
graphischen Mateгialien kaшn unteгscl1eidet, Iasst sich also konstatieгen, dass Kгeuder 

seine Biogгaphie auf die Schriftstellerexistenz hin шninterpгetiert. 
Die oben angefLihrten Abweichungen in Kreнders aнtoЬiograpћischen Texten 

(der Heym-Band, mit dem er gereist sein will und sein eigener Elendsbericht, den Haas in 
der Literarischen Welt verёiffentlicht haben so\I) folgen m.E. dem gleichen Мнstег. Dass 
Кrенdег die Spenden der Beгliner StL1dentinnen im Hospital erreichten, ist eine literari
sche Dramatisierung, die ich (zшnindest in "Durchgehend geёiffnet") in Zusammenhang 
mit dег dortigen 'Verwendllng' der Balkanfahrt sehen wtiгde: In dieseг autoЬiographi

schen Skizze namlicl1 die11t die k11appe Scl1ildeгung seineг Balkanfahrt dег Begгtindu11g, 
waгum ег im Dгitten Reicl1 niclн emigriert ist: "Eine Flucht i11s (vorlaufig) freie Ausland 
\ockte mich nicl1t. Keine Laune, micl1 aus dem Odenwald vertгeiЬen zu lassen. Meine 
"Lehrjahгe" an Notquartieгen, an Bettelsнppe11 lagen hinter mir" ("Duгchgehend geёiff-

14 vgl. dazн z. R. "Durc\1ge\1end geOГ!i1el": 194 
15 dass Kreuder natiirlic\1 шit der Rcise auc\1 sc\11"iftstel\e1·iscћe НоПiшпgеп verbaпd, zeigt deutlic\1 der оЬеп 

zitierte Drief ап U\Ьric\1t vош 22.04.26: " Weпn ic\1 ei11111a\ i111 Grossen Feuilleton Ьiп, sind wir gerettet." 
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net": 195). Uпd, пасl1 der Darstelluпg der Balkaпfahrt explizit: "Erfa\1ruпgen, die шir die 
Eшigratioп Yerleideteп" ( ebda: 196). 

In "Koпtraste" dieпt die knappe Erwahnung der Ba\kanreise in eineш liiпgeren 
poetologischeп Exkurs uш die Frage пасh dem Kriterium Уоп "Welthaltigkeit", dem 
Nachweis, dass schoп der juпge Kreuder Yersucht habe, "Welt iп dеп Sinп" zu Ьеkош
mеп. Auch hier also wird die eigeпe Geschichte gaпz explizit iп dеп Dieпst ап der Litera
tur hin uminterpretiert. 

Nattirlich hei/Зt at1t0Ьiographisch zt1 schreiЬen immer zu gewichten und die eige
ne Geschichte zu iпterpretiereп. lch hoffe, durch die gewisserma/Зen peniЫe Nachpri.ifнng 
der Se1ЬstaL1ssageп KreL1ders ZLI seiпer Balkaпfahrt zweierlei nachgewieseп ZLI haben: 
zum einen sollteп Kreuders бffentliche autoЬiographische Texte nicht ungeprUft als 
Grundlage flir Ьiographische Darstellllпgen Yerweпdet werden (die hier Yorgestellten АЬ
wеiс\шпgеп siпd relatiY Ьапаl uпd uпweseпtlicћ; erheЬ!ic\1 iпteressanter dUrfte allerdiпgs 
eine OberprUЉпg der Offeпtlic\1eп aut0Ьiograpl1iscћeп SelЬstaussageп Kreuders zu seiпer 
Zeit in uпd nach dem Dritteп Reicl1 seiп). Zum апdеrеп kбпnte,ein Ьiographisches Verfa
hren, das Martynkewicz flir Аrпо Schmidt Yerwendet hat, namlich die Deutung Уоп 
Schшidts SchriftstellerЬiographie УОП eiпem psychosozialen Ansatz her als eine 
"SelЬstinszenierL1ng" aL1ch fLir eine KreuderЬiographie еiпеп brauchbareп Aпsatz darstel
len. 

11.3. Balkanwelt als Gegenwelt? 

Wie der Begriff der "SelЬstinszenierL1ng" vielleicht einen Scl11Ussel zu Kreuders 
autoЬiographischem SchreiЬen darstellen kann, kбnnte der Begriff der "Gegenwelt" ge
eignet zн sein, Llm Kreuders Texte aLJf Differenzen hin ZLJ lesen: Inwieweit lassen sich 
Uпterschiede zwischeп dеп jeweiligeп GegeпwelteпtwUrfeп iп Kreuders laпgereп Erzahl
texten ausmachen und wie lasseп sich diese Unterschiede erkliireп? So schliigt auch Pe
terseп, der in seiпer gruпdlegeпdeп Studie "Der DeLJtsche Romaп der Moderne" eiпige 
(sehr anregeпde 16

) AпmerkLJпgeп zu KreLJder als ALJtor der Moderne gibt, Kreuders Texte 
dem 'Тypus' der "Gegeпwellromaпe" ZLI, dereп Fllпktioп er iп der "Untermiпierllпg der 
Realitiit" sieht, uпd die ег, mit eiпer FoпnL1lierL1пg Уоп Н. GnUg als Ausschweifeп der 
"Ыо/3 tagtriillmeпdeп Pliaпtasie ( ... ) gleichsam >оhпе Falirplaп<" besclireiЬt (Peterseп, 

1992: 204). Die Frage ist, "was aпders ist a\s iп der uпs шngеЬепdеп Realitiit" (ebda: 
202). Im Gegeпsatz zu Scieпce- Fictioп- uпd utopiscl1eп oder aпtiutopischeп Rоmапеп 
siпd пас!~ Peterseп Gegeпwelten erst danп tatsacl1licl1 "andersartig", wепп sie sicl1 "frei
macheп УОП dеп Vorgaben der Yorhandeпeп Welt" (ebda: 204). Ausgehend Уоп Hesses 

"' Anrcgcпd schoп dcshalЬ, \Vcil Pctcrscп cinigc Tcxtc Krct1dcrs als Tcxtc mit (auch) cxplizit "modcшcn" 
l:::rzal1lmuster11 liest uпd ilш damit iп еiпеп gгб/Јегеп Koпtext mit апdегеп moderпeп l:::rziillltexteп stellt. Uies 
ist sichcr at1ch insofcm cin produktivcr Aпsatz, als sicl1 viclc cliaraktcristischc Einzcl- Ziigc von KrcL1dcrs 
l:::г.1:iihltexte11 aucl1 bei апdегеп neuereп Autoreп \Viederliпdeп lasseп, also alles апdеге als origiпar 'kreudcrscl1' 
sind. Iпtertextuelle ZL1sammeпl1a11gc zu beacl1te11 ist dabei Љr dic lпterpretatioп vоп Kreuders Техtеп 
uпabdingbar. Beachteпswert iп dem Zusшшneпlшпg aucl1 der Нiп\veis von Bilrger ( 1995: 289), der keiпen 
"zeitgeпossischen literarisc!1e11 Ver\\'aпdteп im deutscl1spracћige11 Raum" ausfiпdig 111ас!1еп kaпn, aber meiпt: 
"vielleicћt wird man bei tre111dspracl1ige11 Autoren Beпacl1bartes finden, et\va bei Witold Gombrowicz". 
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"Glasperlenspiel" bescl1reibt er Texte von Nossack uпd Kreuder iЉer den Ansprucl1, in 
einer geistigen Gegenwelt die "eigentlicl1e Welt", die "Welt l1inter der Welt" darstellen zн 
wollen (ebda: 208). Oline 111icl1 in eine Diskнssion der Frage des Wirklicl1keitsbegriffs 
bei Kreuder verstricken zu wollen, шochte ich in dеш l1ier gesteckteп Ral1111en "Balkanre
ise" ЫеiЬеn und einige knapp gehaltene Anmerkungen geben zu der Frage, оЬ sicl1 Spu
ren dieser Reise in Kreuders langeren Erzal1ltexten finden lassen und оЬ flir Kreuder da
bei der sildost-europaische Rаш11 eine Rol\e bei der Konstituierung von "Gegenwelt" 
("was anders ist als iп der LJПS umgebeпdeп Realitat") spielt. 

Drei von Kreнders lange1·en Erzahltexteп ("Agimos", SpLlr tJПterm Wasser" нпd 
"Horensagen") spielen (ансh) анf si:ldost-eшopaischen Schaнplatzen. Eiпige lndizien 
sprechen daflir, dass wenn Uberhaupt einer der langeren Erzahltexte, dапп der Roman 
"Agimos" von der Balkanfahrt beeinflнsst worden ist. Die Wah! der Schauplatze in "Sрш 
unterm Wasser" im Golf vоп Volos dilrfte dt1rcl1 Kreuders Aufentl1alt in Griechenland 
анf der lnsel Trikkeri im Jal1re 195i7und die Scl1aнp!atze von "Horensagen" (Julisc!1e 
Аlреп uпd lstrieп) durcl1 spatere Urlaнbsaufeпtlialte Kreнders iп Jugoslawien aпgeregt 
wordeп seiп 18 ; auch ist Kreнder анf seiner Wanderung durch Jнgoslawieп uпd Griechen
laпd 1926/27 weder in Istrien noc!1 am Golfvoп Volos gewesen 19. 

Ап "Agi1110s" l1at Kreнder wobl von 1948 an gearbeitet20 . Оа Kreuder zwischen 
seiner Ba!kanfahrt 1926/27 нnd dеш Beginn der Arbeit an "Agimos" пicht mehr in 
Sildost- Europa gewesen ist, ist der einzig mogliche Ьiographische Zнsammeпhang flir 
die Wahl des Balkan- Schat1platzes also die Trampfahrt 20 Jahre vшher. At1ch ist пш im 
"Agimos" die Rede vom "Balkan" als Handlungsschauplatz, die stidosteuropaischen 
Schaup!atze iп den anderen langeren Erzahltexten siпd jeweils spezifischer festgelegt. 
Vom "Balkaп" aber spricl1t Kreнder ансl1 iп seineп explizit aut0Ьiographisc1le11 Техtеп 
gelegeпtlicll, wenn ег die Ћa111pfal1rt 1926/27 bescl1reibt (vgl. etwa "Dt1rcl1ge!1end ge6ff
net": 195); auch in "Apotl1eker vоп Lamia" (: 311) und "Unterwegs" (:145) ist vош "Bal
kan" die Rede (in "Spt1r нnterm Wasser" нnd "Horeпsageп" hingegen nicht). 

Nachweisbare direkte Eпtsprechtmgen zwischen der Fabel 21 der Rahmeпhaпd
lung von "Agimos" tmd Kreнders Erlebnissen finden sich allerdings weпig. Moglicher-

17 wohin Kreuder mit einem Ro\vohlt- Yorscht1ss gefal1re11 \Var, шп dеп "Agimos umztiarbeiten" (vgl. Kreuders 
Briete ап Jahnn, 1995: 200, 203). Kreuder \volшte \val1rend dieses Aufenthaltes in dem Њшs von Al!Ons 
I locl1hauser in Trikkeri/ Yolos (vgl. !3гiеГ ш1 []tern vom 12.10.57). At1f Trikkeri/ Volos spielt ein groBerer 
Teil der Handlung von "Spur unterm Wasser". Лlfoпs Hocli11auser wiederuni lшtte lJlbricht 1926 in 
Тl1essaloniki kenпeпgelernt: gemeiпsa111 niit Kreuder lыЬеп sie 1927 die !'ilmfirn1a "Zeit- !'ilni" gegrtiпdet 
und einige Monate in dem noch ш1 fertigen 1-Jotel iп Tliessa1oпiki gewolшt. 

'" vgl. z.B. die Eгza11luпg "Dacl1ka111111er an1 Mittel111eeг" ( 1965), die eiпen U1·laubsaufeпtlialt in der Nal1e von 
Rjieka besc11reibt. 

1" шп Kreuders Reiseгoute iп Sticl1woгtc11 Zll rekapitt1liere11: Ntirпbeгg, Graz (6/1926), Кlageпfurt, LjuЫijaпa, 
Dalmaticn (617 /\ 926 ), Hcrzcgoviпa. Mostar, Sarajcvo, Zvorпik, Pctrovopo1jc (7 /8, 1926), Bclgrad, 
Smederevo, Lazarevac, Yaljcvo, Belgrad (8/9, 1926), Kosovo, Мопtепеgго (9/1926), АIЬапiеп, Korfu, А111еп 
( 1О,1926), Pclcponпcs (Patras, Pl1iliatra ( 11/\ 926), Pclckanada, Koriпth, Laшia, Saloniki (12/ 1926 ), Saloniki 
( 12/ 1926 - 2/1927), Berg Лtlюs (2/\ 927-3/ 1927), <Jыldike, Saloвiki (3/4/1927), Saloпiki ( 4/1927-6/\ 927). 

211 vg1. Btirger, 1995: 231; auГdic 1ange E11tstclш11gszcit ("iЉег 1 Jal1rze1111t") ver\veist at1f
0

A. Sc11midt (1988: 
324), der von 1955-1958 iп Daппstadt lebte t111d mit Kreuder in K011!<1kt stand. 

21 IЗegriПe пас\~ der rt1ssisc11c11 Forшa1istisc11en Sclit11e (geraffte Darstelltшg in El1rlicl1 (1 Irsg.), 1987: 268 f.): 
uпter "fabula" (Fabel) \Vird die Gesamtsш11me der iп еiпеш Erzal11werk zur Darstellt111g kommenden 
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weise stellen einige ungew0lшlicl1e Scl1auplatze einen Reflex auf die Balkaпfal1rt dar, so 
z.B. die stillgelegte Bierfabrik, in der sicl1 der "Pl1ilosopl1isc]1e Ge11ei111dienst" niederge
lassen liat (Agimos: 121 ff.) auf die Bierfabrik "Olympos", in die Kreuder und die ande
reп Mitglieder des Fil111tea111s "Zeit-Fi\11111 im Mai 1927 iп die Bierfarik "Olympos" ge
zogeп siпd (vgl. Brief an Мшnт, 30.05.1927); auch Љr die "Olmi.ihle", in der Frederiks 
nach Berenice sucl1t (Agimos: 315 ff.), giЬt es einen Vorlaufer auf der Reise (vgl. Brief 
ап Mumm vom 29.11.1926). Schlie/Зlic\1 konnte Frederiks Schloss iп der Nahe von Hei
de!Ьerg, in dem der zweite Teil des Romans spielt, inspiriert worden sein von einer Вшg 
iп Nilrnberg, der ersteп Station der Reise von Krel!der und UIЬricl1t. (vgl. Brief an 
ML!mm, 8.6.1926). Die aL1geпfalligste Eпtsprechllпg aber liegt in dem ziellosen Herllm
streifeп zweier Hal!ptfigшeп vоп "Agimos" (Janos, Dr. Asbjorn Frederiks) mit Krel!ders 
und UIЬrichts ebenfalls eher planloseп Waпdeгuпgen (s.o.). 

Auc\1 wenn icl1 vorschlagen тосћtе, Kreuders Texte auf das l1in ZLI lesen, was 
sie voneinander unterscl1eidet, ist Schulz Ll.a. nattirlic\1 zuzustimmen, dass sich bei Kreu
der vie1e Motive wieder1ю1eп. Еiп solcl1es, zentrales Motiv Љr alle Hal!ptfigшen in Kreu
ders Iangeren Erzahltexten ist das Allsbrechen, genauer das "Ausgebrochensein" aus dem 
Alltag. Alle Wandlungsfahigkeit des Meпschen wird al!f dieseп eiпen Puпkt - den Alls
bшch- hin redl!ziert (Schн1z, 1992: 105). Wahrend einige vоп Kreuders Figuren sic\1 (auf 
eineп anderen Wohnsitz) zi.irilckziehen (so der Jch- Erzahler in "Der Mann im Bahnwar
terhaнs" in das Reftigiшn eiпes stillgelegteп Bahпwarterlшнses, Ј. С. Collins L!nd "Ernst 
Krel!der" in "Hereiп ohne anZL1klopfen" iп eine Nerveпheilanstalt LJsw.), brechen andere 
aus dem Alltag aus L!Пd begeben sich auf Waпderschaften durch Del!tschland oder ins 
Auslaпd, dort (mit Ausnahme der "Unallffindbaren") ап Orte, die Kreuder aus eigener 
Anscћauung kanпte (Sclшlz, 1992: 147), so in "Horensagen" zum Beispiel пасh Sildfrank
reicl1 шid Sildameгika, im "Маnп im Ba1111warterl1aus" aucl1 nacl1 "Russland", iп den 
meisten Fal1en allerdings nacl1 Si.idost- Ешора22 • 

Kreuder se!Ьst war еiп al!sgesprocheп sessliafter Autor. Nach einigen Wander
jahren (Stнdiшn in Fraпkfurt, ( 1922-1924), einem Allfeпtha1t in Mi.inchen (1932-1934; 
Arbeit im "Simplicissimнs") zog ег sicl1 1934 in die Kaisermi.ih1e bei Darmstadt zurilck, 

[reignisse verstanden, unter "sjt1zet" (! !andlung) die Art und Weise, \vie die ГаЬеl erzal1lt, die [reignisse 
miteinander verbundeп werdeп. 

22 
Siidost- I':uropa ist auch Scliaup!atz von vielen vоп Kreuders kurzeп I':rzaЫtexten. So z.B. aus der Sarnrn!ung 
"Das Haus rnit den drei Rtiumen" ( [ 944) пеЬеn dem oben vorgestellten "tlnterwegs" aucl1 "Am lш1iscl1e11 
Meer", "Mittelmeerfal11i irn F1·ii11ling" "Abenteue1· in Sal011iki". fiir die allerdings kei11e direkten stofflicl1en 
Quellen von der Ralkanfal1rt her auszшnacl1e11 si11d; \VOhl аЬег sind die Orte Kreuder (Коtог (Moпtenegгo), 
loniscl1es Meer uпd Tl1essalo11iki veгtratit: aucl1 ist ег wie die Held/-i1111en Z\veier dег Erza11ltexte selЬst шit 
dcrn Schiff von Koгft1 пасh Atl1c11 gcrcist (Bric!" ап Handscht1cl1, 3. ! ! .26). Vagabtindicrc11d rcist Вlооп iп 
"Mitte!meerfahrt iш l'rШ1li11g" duгcl1 SегЬiеп t111d Mo11te11eg1·0. шп sicl1 "vоп eiпer besti111111te11 Unrast" zt1 
bcfrcicn. Allcrdiпgs vcrfiigt с1· iihcr at1srcicl1c11dc Gcldmittcl, шп jcdcrzcit andcrs zt1 rciscп. Dic Hat1plligt1r 
von "Abenteuer iп Saloпiki" heil3t Dr. ~·rederic, tilшlicl1 \vie l)r. l'rederiks iп "Agi1110s" also. Die Марре шit 
Kreuders kurzen ErzЊltexteп zur J3escl1ickш1g ''ОП Zeitschritlen ш1d Zeitungen im MLA eпtha!t eine Reihe 
vun \Veiteren Erztihlungeп, die zшл Teil i11 Zt1san1111enl1ш1g mil der TrampЉI1rl slel1e11, z.B. "Petrovopo!je", 
ein Text, der dеп At1fe11thalt in eiпem deutscl1en Dorf in 13osnien bei !Зijelina bescl1reiЬt (nicl1t bei Stoll, 1974) 
(realer Нintergruпd vgl. Notizbuch 6.8.-! 0.8. ! 926). 
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wo er Ьis zu seiпem Tode lebte нпd die ег пш fUг eiпige Reiseп Yeгlasseп lшt23 , die keiпe 
Ahпlicl1keit mit dеп аu/Зегеп AusbгUcl1e11 sеiпег Figшeп tгаgеп (z. В. еiпе mel1гmoпatige 
Lesereise пасl1 SUdamerika im Auftrag des Auswartigeп Amts 1962 (Ygl. Ireпe Kreuder, 
1990: 250 ff.) oder 1957 der schoп eгwahпte Gгiecheпlaпdaufeпthalt). Dег juпge Kreuder 
hat пасh eigeпem Bekuпdeп Yersucht, bei der Fremdeпannee aпzuwerbeп, ist damit aber 
wegen kбrperlicher Uпtauglichkeit gescheitert ("Koпtraste": 95). So ist Kreuders Balkaп
reise 1926/ 27 der einzige tatsachliche au/Зerliche Ausbruch in seiner Biographie. 

Die MotiYe, die Кгеudег 1926 zu seinem Ausbruch auf den Balkan Yerleitet hа
Ьеп, siпd gaпzlich andeгe, als das, was Јапоs Llпd Fгedeгiks апtгеiЬt: wahreпd Krellder, 
wie оЬеп dargestellt (11.2.), wohl У.а. al\s koпkreter Armllt uпd aL1/Зerdem iп der Hoff
пuпg, sich literaгiscl1 eineп Nameп zu macheп, losgezogeп ist, bricht Јапоs, еiп Aпti
quar, auf, пachdem ег mit einem аndегеп Aпtiquaг Yeгwecl1selt wшde, Ltm heгauszufiп
den, "wie das mit diesem zшn Verwecl1sel11 alшlicl1e11 LеЬеп wаг, das icl1 Ьisl1er gelebt 
hatte" (Agimos: 15) uпd шn Persбпlicl1keitsscl1rott loszuweгdeп (ebda: 49). Wie Kreuder 
schlagt er sich mehг oder miпder оlше Ge1d durch uпd lebt Уоп dem, was ihm die Hirteп 
zusteckeп. 

Wahreпd Јапоs пш am Anfaпg des Romaпs еiпе Rolle spielt, ist Dr. АsЬјбrп 
Frederiks еiпе fLir die Erzah1konstruktioп zentrale Gestalt. Seine Geschichte erzahlt er 
dem Madcheп Asiпa (auf dem Нiпtergгuпd einer polemischen Vergegenwartiguпg Уоп 
Hiroshima): Als er eine yergewaltigte Madcheпleiche tindet, giЬt er seine Tatigkeit als 
Neurologe анf, da er sich als A1·zt aн/Зerstaпde sieht, ап den eigeпtlicheп Ursacheп fLir 
z.B. Triebkгaпkheiteп etwas ZLI aпdern Llпd aL1s dem Gefi.ihl eiпer aL1ch moralischeп Ohп
macht: "Ich hatte kein Recht, еiпеп Lustmбгdeг ZLI Yeгllгteileп, zu Yeгdammeп, iп eiпem 
Laпd, das eiпen Weltkrieg Ьеgоппеп hatte, durch den fUnfundfUпfzig Millioпen Men
scheп getбtet wurdeп (Agimos: 229 f.)" Ег ziel1t los, шn "fortan nacl1 dеп Weпigeп, Un
bekaппteп, Eiпzelпen zн sucl1e11, die mit mir iп der нnbediпgteп Veracl1tung нпd АЫеl1-
пнпg dег heL1tigen, бffentlicl1 peгfekt fuпktionieгendeп, sataпischeп Unmeпscl1licl1keit 

i.ibeгeiпstimmten" (ebda: 230). Diese Sнche fLihrt ihп анf dеп Ва\kап, wo ег "Geschich
teп" sucht, "keiпe Autoren" (ebda: 18). Die Geschichteпeгzahler Iad er iп seiп Schloss iп 
dег Nahe УОП Heide!Ьerg ein, das ег анs Mitteln eiпer Erbschaft erworbeп hat, wo der 
Aнtor Paridam SchreiЬer aus dieseп Geschichten FlнgЫatter und еiп Buch machen sol\, 
bzw. (die егstеп 330 Seiten УОП "Agimos") bereits gemacht hat, Texte, die den Meпschen 
ihre Aggressionen пеhmеп solleп (Ygl. ebda: 137 f.). 

Waгllm siedelt KгeL1der die RahmeпhaпdlL1пg шn die so eiпgefiihrte Figш Frede
riks heгum auf dem Balkan an uпd warum bгechen die Figuren im "Agimos" in dieses 
Geblet aus? Podak Yeгmutet in seinem Nachгвf auf Кгеudег, dег Balkan stehe fiiг 

"scl1wiпdelerregeпde Abeпteueгlaпdschafteп" uпd zugleicl1 fLir Kгeudeгs "Sicћl1iпeiпtrau
me11 iп Heiles, gel1eiltes, аЬег 11icl1t uпgefal1rlicl1es LеЬеп" (Podak, 1973: 27). Fi.iг Miпder 
bedeutet das Mittelmeer Kreнder eiпerseits das "Verlotterte, miesig U11zt1Iaпglicl1e'', zн
gleich аЬег tгеtеп "die humaпeп ZUge zt1 Tage впd das RaL1schhafte wiгd miterlebt" (Miп
der, 1967: 65). Ahпlich liest Oliass, dег пеЬеп dem "AbeпteL1erlicheп", das er У.а. als 

23 abgesehen voi1 dег Zeit. in dег ег zuг Flak iш Ru\1гgebiet eiпgezogen, bzw. iп KгiegsgeГaпgensclыli wаг 
( 1940-1945) sowie dег Zeit in den Dгeil3igeг Ја\1геn, in dег \геnе Кгеudег in 1 \а\\е aгbeitete und пас\1 Љгеп 
Aussagen auch Кгеt1dег doгt gewolшt I1at (\гене Кгеudег, 1990: 240). 
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"grandiose Parodie" liest, die Mitmenscl1lichkeit, wegen der Janos iiberleben kann, hera
usstreicht (01iass, 1960: 51 f.) Ziem1ich abwegig, wei1 nicht im Text zu belegen, scheint 
mir Werner He1wigs Interpretation des Balkan in "Agimos" a1s dem "Europagefilde der 
unbegrenzten Mбglichkeiten" (Helwig, 1959: 58). Der Balkan also, zt1sammengefasst, a\s 
etwas Yer\otterter, abenteuerlicher, aber auc\1 "heiler" Raum Yoller ht1maner Mitmensch
lichkeit. 

Dabei haben die Interpreten zum Tei\ eigene Vorstellungen Yom "Balkan" in 
Kreuders Text hineinge\esen, anderes 'i.iberlesen'. Weder flir Кrettder auf seiner Tramp
tour, noch ftir Janos oder Frederiks stel\t der Balkan so etwas wie eine 'realexistierende' 
(bessere), heile Gegenwelt dar. Gri.inde, warum es die Figuren gerade auf den Balkan ver
schlagen hat, lassen sich, ahnlich wie bei der realen Reise Kreuders kaum ausmachen. 
Wie Kreuder interessieren sich auch die Figuren in Agimos nicl1t sonderlich flir Kultur 
und Geschichte der Lander, in denen sie l1erшnstreifen, hingegen spielen landschaftliche 
Eindri.icke in "Agimos" wie aucl1 in Kreuders Reisekorrespondenz haufig eine Rolle; die 
zentrale Rolle der Natur flir Kreuders Texte ist a\lerdings kein spezifisches Balkanthema, 
sondern findet sich in Yielen anderen Texten ebenfalls. Zusammenfassend ist Schulz si
cher zuzttstimmen, dass der Symbolwert Уоп Schaup!atzen dieser Art in Kreuders Jange
ren Erzahltexten У.а. "das Andere, Ungewбhnliche, Nicht- Alltagliche ( ... ), das Nomadi
ge, Fliichtige" darstellt (Schulz, 1992: 149) und dass sie Yerstarkend auf "das Andere, den 
Auszug aus dem AI1tag, die spielerische Existenz und Natшnahe" Yerweisen(ebda: 150). 

Dari.iber hinaL1s wi.irde ich zwei Gri.inde sehen, die Kret1ders Entscheidung ftir ei
nen Balkan- Schat1platz als eine Art "Gegenwelt" ("was anders ist als in der t1ns нmge
benden Realitat") ftir die Rahmenhandlung des "Agimos" motiYiert haben kбnnten: 

(1) Balkan als Raum der Geschichtenerzahler: Der Balkan ist der Ort, zu 
dem Frederiks aufgebrochen ist, t1m seine "eigent1ic11en" Geschichten zu finden, "Ge
schichtenerzahler", nic\1t "Autoren". Auch Janos erwahnt g\eich zu Anfang: "ln diesen 
Ba1kan\andern ( ... ) soll es noch richtige, echte Geschic\1tenerzah\er geben. Es sind Yiel\
eicht die \etzten ihres Bert1fs. Мап hat hier noch Zeit zuzuhбren" (Agimos: 13). "Agi
mos" besteht У.а. aus Binnenerzahlungen, die mi.indlich erzahlt werden. Allerdings spie
\en die meisten der Yorgestel\ten Binnenerzahlungen in Det1tsch\and und rekapitulieren 
Ausschnitte aus der Biographie ihrer (det1tschen) Erzahler. Kreuder interessiert der Bal
kan als konkreter Rallm von konkreten do11igen Gescl1icl1ten nicht (allch in der Reise
korrespondenz finden sich keine Beschreibllngen von Erzahlerlebnissen, die ihn beein
druckt hatten); der Balkan als RaLJm der Geschichtenerzah\er wird eher yorgestellt als ein 
Raum, der die Figшen zum Erzahlen bringt, und ist У.а. der Hintergrund, auf dem die 
Geschichten erzahlt werden24

. Aucl1 dieser Hintergrund allerdings wird "erzal1It": 

(2) Balkan als Abenteuer- Kulisse: In der Sekllndarliteratur ist immer wieder 
darauf Yerwiesen worden, dass Kreuder in seinen Texten disparate Elemente zusammen-

24 Au/Зerdem merkle 1:rederik ан, "iн diescн siidlicheн Laпderп" werde "viel mehr geleseп ,als bei uпs", шn 
gleich darauf' t'estzt1stelle11, at1ch ан!' dem Balkan merke mан davoп at1f den Stra/3e11 nichts: "Uberall sieht es 
heute in den SlrafJen doch so aus, als l1Шlen Valery oder Miller, Prousl oder Јоусе, Faulkner oder DuЫin nie 
ein Wort verб1Tentlicl1t" (Agimos: 31 О). AнfЉllig ist tatsacl1Jicl1, dass einige Einheimiscl1e als Leser 
vorgestellt \Verdeп, so еiп Лгzt, der Valery uпd Сеlап, еiп (,ct1tna11t, dcr Нспrу Miller Jiesl. 
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fйgt. Zu diesen disparateп Elementen gel1oren 11aufig Anleil1en aus dem Bereich der Tri
vialliteratur, wovon aucl1 "Agimos" (hier auf "Balkan"- Kliscl1ees zugespitzt25

) voll ist. 
Dies wird auch von den Hauptfiguren selЬst tl1ematisiert: Frederiks fragt: 

"Erinnert Sie unsere Situation nicht an ein bestimmtes Gestell, an eines der vielen 
Facher in Ihrer Buchhandlung?" 
"Jugendliteratur", fli.isterte der Antiqllaг, "Kara Ben Nemsi. >Durcl1 das Land der 
Skipetaren<. >ln den SchlLtchten des Balkan<" (Agimos: 45). 

Auch Oliass (1974: 51) sieht eine "Balkanwelt, die ( .... ) von Karl Мау inszeniert 
ist", deren Funktion v.a. in der Parodie (auf Krieg und Politik) liege. 

Wie alle langeren Erza11ltexte Kreuders ist auch "Agimos" unter anderem auch 
ein vielfaltig verschacl1teltes Erzal1lexperiment. Jch wtirde davon ausgel1en, dass die Bal
kankulisse der Ral1menl1andlung des "Agimos" ein trivialliterariscl1es 'Gegensttick ZLI den 
eigentlichen' (Binnen-) Erzahlungen ist, die Frederiks sucht, und die KгeL1ders Alter- Ego 
Paridam SchreiЬer im Scbloss zu einem druckfahigen Text шnformt. Paridam SchreiЬer 
ist ein "Old- Timer". Janos, der Antiquar, erinnert sich, seinen Namen von "Broschtiren" 
her zu kennen: "PS" ( Agimos: 48). Anscl1einend hat Paridam SchreiЬer also (wie KreLt
der aucl1) neben ernsthaften Texten ("vier Bticher" 26 (ebda: 331)) Unterhaltungsliteratur 
geschrieben, ttm zt1 i.iЬerlcben. Das Bt1ch, an dem er jetzt arbeitet, hebt ег von seinen Ьis
herigen Texten аЬ: "Jch habe noch nie ein solches Bt1ch gescl1rieben ( .... ). Ein Bt1ch, das 
aus Geschichten besteht, die, jede fi.ir sich, wieder at1s Geschichten bestehen, also Ge
schichten aus Geschichten aus Gescl1ichten, das ist ft.ir mich neu" (ebda: 331 ). Јт Unter
schied zu den meisten Iangeren Erzal1ltexten Kreuders fehlen in "Agimos" selЬstexplika
tive Ausfalle gegen die Gegenwartsliteratur fast vollstandig; eine kritiscћe Anmerkung 
findet sich allerdings eben an dieser Stelle, wenn Sc\1reiЬer tiber "die episcl1en Leute, auf 
die man heute zahlt" spricl1t: "Sie sind nocl1 imstande zu schreiЬen, >als Felix und Кlara 
an diesem Abend sich endlich zur Ruhe begaben .... <" (ebda: 330). So also mochte 
Schreiber seinen Text (der erste Teil von "Agimos" stellt den fertiggeschriebenen Text 
SchreiЬers dar) nic\1t gelesen wissen. 

Auf dem Hintergrt1nd dieser Befunde wtirde ich davon ausgehen, dass А. 

Schmidt und at1ch Scht1lz in ihrer Kritik am Agimos vorbeizielen, bzw. Kreuder attt' den 
Leim gegangen sind: So kritisiert Arno Schmidt "dieses infantile, mit verdachtiger Fret1-
digkeit beschriebene Geknalle" tind meint: "Freilich lassen sich durch solche Balk.anme
thoden sehr leicht >kompositorische Brtiche< tarnen: wenn man nicht mehr weiter wei/3 
oder mag, Ia/3t man die Gesellschaft dшch ein MG auseinandersprengen " (Schmidt, 
1988. 325 f.). Schulz stimmt in seiner Kritik mit Schmidt i.iberein: nacl1dem er darauf l1in
gewiesen liat, dass Kreuder regelma/3ig27 Spannungsszenarien aufЬaut, шn dann die Er-

25 Yergleiche etwa das "kollektiYe Јшаgе des Balkaпs", das ftir TodoroYa ( 1999: 177) z.8. iп Agatha Christies: 
"The Secre! of Cl1i111пeys" ( 1925) reprodt1ziert wird. 

" diese Zabluпg sti111111! i111 ОЬгigеп 111it Kr·euders eige11c1· Ziil11uвg bei dег Verбffeпtliclшпg УОП "Agiшos" 
iibcrciп (scinc fгШ1сп Erzal1lbli11tic ptlcgt сг aucl1 soпst 11icl1t 111itzuziil1lc11) 

27 z.B. die Herstelluпg der Wuпderdroge iп "Horeпsageп", die ап p1·iyatdetektiYiscl1e Mt1ster aпgelelшte 
Rah111cпhandlt111g УОП "Spur t111tcrш Wassc1"', dic St1cl1c nacl1 cinc111 Scl1atz iп dсг "Gcscllscl1aft vo111 

Dacl1bode11" u. У. lll .. 
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wariungen der ["eser zu епШi.нsсl1еп (die "Weigerung Kreнders, gefahrlicl1e, spannende, 
phantastiscl1e нnd i.Њerrascl1eпde Vorgaпge sнggestiY zн scl1ildern" (Sclшlz, 1992: 109)) 
kritisieri er die Reiseп нпd Flнcl1teп zнsammeпfasseпd als "Staffage нпd Yodergri.iпdige 
Егzенgнпg уоп Sрапnнпg",- Kreuder Yerfahre пicht aпders als "еiп Filmregisseш, der ein 
schlechtes Drehbucl1 mit eiпgeft.igteп Verfolgungsjagdeп uпd pyrotechnischeп Effekten 
aufzшnбbelп Yersucht" (Schнlz, 1992: 152). 

М.Е. di.irfte es Kreuder im "Agimos" пicht darum gegaпgen seiп, noch einmal 
nachzuweisen, dass er das Haпdwerks des spaпnend- uпterhalteпdeп Erzahleпs dшchaus 
beherrschte. Vielmehr hat KretJder die Erwartнпgeп, die die triYialliterarischeп MLtster 
weckeп, bewujЗt Llпbefriedigt gelasseп, шn die "eigeпtlicheп" (Вinпеп-) Erzahlllngeп Yon 
einer triYialliterarischen Folie abzuhebeп2 к, die еЬеп пicht "Gegeпwelt" darstelleп soll. 
Nicht an "zerstreuuпgsbegierige" Leseг УОП Abeпteuergeschichten richtet sich Kreнders 
Text, sonderп ап Leser wie die Frau, die il1rem Мапп daYoпgelaufeп ist, um Mitglied der 
AGIMOS- Gesellscl1aft zu werdeп нпd am Епdе des Romaпs il1re Leseerfal1ruпg mit dеп 
Biichern eines Aпweseпden, also wol1l SchreiЬers, wie folgt bescl1reiЬt: "Icl1 war Yon die
ser ( .... ) traumerisch sichereп, hellsichtig schweigenden [HerYorhebuпg У. Verf.] uпd po
etisch gепаuеп Prosa пicht nш fasziпiert, ich war ihr sogleich verfalleп. Es war, als hбrte 
ich meiпem еigепеп Leben zu, meiпer Kindheit, meinen Traшnen, meinen Erinnerungen" 
( 400)29

. 

111. SCHLUSSBEMERKUNG 

Zusammenfasseпd scl1ei11t Kreuders Balkaпfal1rt 1926/27 У.а. iп dreierlei Нin
sicht in s.einen Texten forizuwirken: als aut0Ьiograpl1isches Material zш SelЬststilisie
rung zum Schriftsteller, als Fuпdus fiir Fabel нпd Kulisse eiпiger Iaпgerer uпd У.а. ki.irze
rer Erzahltexte uпd iп Yermittelter Form iп der Erzal1lkoпstruktion des "Agimos". Weder 
die Reisekorrespoпdeпz посl1 Kreuders Erzahltexte, die sich auf diese Reise beziehen 
mбgеп, legeп паhе, dass Kreнder im Balkaп so etwas wie "heiles" LеЬеп oder eine reale
xistiereпde Gegenwelt getundeп liabe. Wie Kreuders Figureп dem Leser meist als bereits 
ausgebrocheпe eпtgegeпtгeteп, diirfte Kreнder seiпe Schriftstellerexisteпz als sein 'eigeп
tliches' Bereits- Aнsgebrocl1eпseiп iпterpretiert hаЬеп. lпsofern wird ihm die VorstellLшg 
eiпer Balkaпwelt als realer Gegeпwelt ferngelegeп hаЬеп, dепп: "Fort Iasst sich пicht 
steigern". 

" d.11. aпdere Gescl1icl1te11 (und 11icl1t cl\va "Aпliegeп" о.а.): vgl. at1cl1 Sclшlz, 1992: 134 f".: "E11twe1·tet der 
Autor ( .... ) nicl1t weitc Passageп seines Werkes, iпdem е1· dic l1andlungsgesattigte11 Teile zum Ыоl\с11 Mittel 
zщ11 Z\veck eгklart, zш11 Koder, dсн ег de111 uпtcrlialtuнgs- ш1d zerst1·euш1gsbegierige11 PuЬlikuш l1i11wirll. uш 
cs danacl1 шnso nacl1drlicklicl1cr шit sciпcm "A11licgc11", sciпcr "!Зotschati" zt1 koпlro111icrc11?" Sclшlz fiihrt 
als Belege fiir Kreuders 'Веkеппtпis' zu Sрашншg ш1d Kriшiпalroшaп selЬstexplikative Aussageн aus 
fiktionalcп Tcxtcn ап (Sclшlz, 1992: 131 ГЈ). Zu tragcn warc, оЬ Krct1dcr a11nal11n, sciпc ansprнcl1svollcn 
laпgereп J:rziЉltexte Пir еiн I'uЬlikшn zt1 scl1reibe11. dеш ег шit derartige11 "Кudегп" l1alte koшmen mlisseн 

29 
Eine uш/'assende lнterpretation шlisste diese !Зetliнde iн !Зezt1g setzen zt1 ai1deren Eigeпarten, die "Agim~s" 
vоп aпderen liiнgereп ErzШ1ILexle11 Kп:шkrs ш1lerscl1eide11: so lt:l1le11 iп Agiпюs liJst vбllig Ausllille gegeп die 
Gegerl\vartsliterattJГ: aucl1 spielt das Т11еша der Sexнalitat еiпе grбBere Rolle als iп irge11dei11e111 анdеrсп Text 
Kreuders. 
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Abscblief3end m6cl1te icl1 ilber die vorgestellteп Oberleguпgen, die sicl1 auf ei
nen kurzen, vom Quellenmaterial l1er ilberschaubaren, Absclinitt in Kreuders Biograpl1ie 
beziehen, hinaus einige wesentlicl1e weiter gehende Fragenkontexte ftir eine zu schrei
bende Kreuder- Biographie skizzieren:. 

1.) Werk und Biographie: Eine von Kreuders durchgangigen theoretischen 
(poetologischen)und praktischen (narrativen) Grundpositionen ist die Abwehr realisti
scher SchreiЬansprilche. Gleichzeitig gehe ich davon aus, dass Kreuders Texte zumindest 
teilweise aL1toЬiographisch gefarbt sind. ZLI fragen ist, in welches Verhaltnis diese aL1toЬi
ographische SchreiЬhaltLing zur Abwehr realistischer SchreiЬansprtiche ZLI bringen ist. Ei
nen Schllissel dazu stellt moglicherweise die Eiпbeziehung Ьiographischer Zusammenha
nge dar. Biographische Zusammenhange meint Ll.a. Kreuders Verhaltnis ZLIШ Literaturbe
trieb, zu Kollegen und Freunden und vice versa, die Frage nacl1 m6glicl1en intertextuellen 
Zusammenhangen u.v.m. 

Zu fragen ist in erster Linie nасћ Wecl1selwirkungen auf der Ebene narrativer 
Strukturen, um der Gefahr eines (moglicherweise schnell leerlaufenden und wenig erhel
lenden) positivistischen 'Detektivismus' hinsichtlich Ьiographisch- authentischer Details 
zu entgehen. Zu untersuchen ist, inwieweit sich poetologische und weltanschauliche Ver
teidigungsstellungen und Gegenweltentwtirfe im Laufe von Kreuders SchreiЬen veran
dern und inwiefern Ьiographische Hintergrtinde (in dem oben angeПihrten weiten Sinne, 
d.h. v.a. auch die (Nicћt-) Rezeption dL1rch Kollegen Llnd Literaturbetrieb) ZL1r DeL1tL1ng 
herangezogen werden konnen. 

Die Untersuchung der (Nicћt-) Rezeption konпte dabei auf3erdem ein kleiner Beitrag 
zur ( ost- und west-) deutscћen Literaturgescl1ichtsscl1reiЬung der Nachkriegzeit sein. 

2. Stilisierung und Gesamtkunstwerk: Kreuders aut0Ьiograpl1iscl1e Aussagen 
sind wohl Teil des "Gesamtwerks". Interessant (und fLir Kreuders Biographie wie aucl1 
seine Texte entscheidend) dtirfte sein zu untersuchen, inwieweit er seine Geschichte in 
den Jahren 1933-1945 nachtraglich stilisiert hat. Untersucht werden konnte in diesem Zu
sammenhang, inwieweit sich die offentliche (bundesdeutsche) "Erinnerungskllltur" in 
Kreuders (sich wandelnder?) Darstellung und Deutung der NS- Zeit wiederspiegelt. Zu 
fragen ware also z.B., оЬ Kreuder die seit spatestens Mitte der Sechziger Jahre einsetzen
de kritische AL1seinandersetzL111g mit der scћllldћaften Verstrickung der Vatergeneration 
in den NationalsozialismLtS rezipiert hat und оЬ sich markante Veranderllngen seiner 
Sicht der eigenen "inneren Emigralion" im Vergleich zu den eigenen (offentlichen und 
nicht Offentlichen) Texten aus der unmittelЬareп Nachkriegszeit feststellen \assen. 

3. Ein Insider als AuBenseiter: !ећ gеће davon aus, dass die Bescl1aftigung mit 
Kreuder auch fLir die Beschaftigung mit anderen Nacl1kriegsautoren relevant sein kann. 
Dies deshalЬ, da Kreuder Zeit seines Lebens (Llnd auch danach) in einer merkwЏrdig 
hybriden Zwischenposition zwischen Auf3enseiter und Insider des bundesdeutschen Lite
raturbetriebs, zwiscllen bekanntem und unbekanntem Autor 'klemmte', sich se!Ьst zнm 
Auf3enseiter stilisierte, andererseits aber als eine Zeitlang recћt popu\arer Autor eine Viel
zahl von Korrespondenzpartnern hatte; einiges Wenige davon ist in den letzten Jahren 
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verбffentlicl1t worden30
, der Katalog der Briefpartпer eпtl1alt aber еiпе Reil1e weiterer il

lustrer Nameп, so z.8.: Gottfried Вепп, Heinricl1 8611, Rolf Dieter Briпkmaпn, Wilhelm 
Emrich, Hermann Hesse, Walter Hбllerer, Hermann Kasack, Hans Erich Nossack, Hans 
Werne1· Richter, Arno Schmidt, Wolfgang Weyrauch LJ.v.a.m .. 

Die drei genannten Fragekгeise sind Arbeitshypothesen, die untereinander und 
auch mit anderen Fragen zu 'verlinkt' werden milssen. So ist sicherlich nach Kreuders ei
genartiger Zwischenposition zwischen Tradition und Moderne zu fragen (аuсћ kбnnte 
diese Zwischenposition woћl in Verbindllng Zll mёiglicherweise ahnlich gearteten 
Zwischenpositionen wie der А. Schmidts llnd vielleicht aL1ch DбЬlins gesehen werden). 

Jch persбnlich glaL1be nicht ап eine regelrechte "Kreuder- Renaissance" - daflir 
waren Krellders Texte uпd aucl1 Positionen zu widersprtichlich und wohl letzten Endes 
zu einflusslos, au/Зerdem ist die literarische Qualitat (llm eine persбnliche Einschatzllng 
zu wagen, die allerdings von aucl1 Kreuder wol1lgeso1111enen Rezensenteп immer wieder 
hervorgelюbeп wird) seiпer Texte daflir ZLJ scl1wa11keпd. А ucl1 kann inzwiscl1en mit Si
cћerћeit festgestellt werden, dass sicl1 Н. Мауегs (und anderer) Annahme, das Aufkom
men der Aussteiger- und Umweltsclшtzbewegllng kбnnte die Kreuder- Rezeption befli1-
geln31, jetzt, wo die Aussteiger L1nd Umweltschtitzer Regierungs- L1nd andere Verant
wortung waћrnehmen, nicht bewahrћeitet hat. 

Gleichzeitig war Kreuder ein streckenweise faszinierender, ein "mitrei/Зender Er
zahler ( .... ), wie er sicl1 in der deL1tschen Literatur des 20. Jahrhllnderts nicht hallfig tin
det" (Schtitz, 1988: 164), ein Erzahler von Texten dazLI, deren Modernitat L1nd aL1ch Wi
derspri.ichlichkeit noch nicht aL1sreichend LIПtersllcht ist. 
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PRILOG ISTRAZIVANJA BJOGRAFIJE ERNSTA KROJDERA 
SA POSEBNIM OSVRTOM NA NJEGOVO BALKANSKO 

PUTOYANJE 1926/27. GODINE 

Rezime 

Autor u ovom prilogu, polazeci od arhivske i druge grade, osvetljava odredene 
momente iz zivota i stvaralastva u velikoj meri zaboravljenog nemackog pripovedaca 
Ernsta Krojdera ( Ernst Kreuder, 1903-1972), koji u novije vreme ponovo privlaci paznjн 
nemacke kultшne i knjizevne javnosti. U sklopu razmatranja pitanja odnosa izmedu 
Ьiografije pisca i narativnih struktura, autor posebnu paznju posvecuje Krojderovom 
putovanju ро Balkanu 1926/27, godine. Naime, Ernst Krojder је zajedno sa svojim 
prijateljem tokom trinaest meseci proputovao JL1goslavijн, А!Ьаniјн i Grckн, sto se па 
svoj nacin odrazilo u njegovom pripovedackom delu. Nastojeci da Ernsta Krojdera uklopi 
u odredene tokove savremene nemacke knjizevnosti, autor, polazeci od Krojdera i 
njegove Ьiografije, razmatra odredene aspekte modernog pripovedanja uopste. 
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NEMACKA KNJIZEVNOSTU CASOPISU MISA0(1919-1937) 
- BiЫiografska grada -

Blazan Stjcpanovic 

REZIME 

Rad predstavlja ЬiЬ!iografski pregled nemacke knjizevnosti и casopisu Mi
sao, jednom od najznacajnijih srpskih casopisa izmedu dva svetska rata. Casopis 
Misao izlazio је и Beogradu od 1919. do 1937. godine, sa prekidom od 1934. do 
1936. godine. S obzirom na koпcepciju casopisa, materijal је podeljen и dve grupe: 
Ј Eseji i prikazi i ЈЈ Prevodi i beleske. Radovi koji su predoceni и ЬiЫiografiji mo
gu da koristc svima koji sc intcrcsuju za ncmacku knjizcvnost, а narocito onima 
koji se bave nemacko-srpskim knjiZevnim i kulturnim vezama. 

Юjucne reci: Nemacka knjizevnost, casopis Misao, ЬiЫiografija 

"КnjiZevnost kao umetnost bastini iskustva covecanstva na jedan poseban 
nacin. Ona је uvek Ьi\а i ostala nit koja povezuje ne samo ljude kao pojedince nego 
i Citave narode. Knjizevna dela su uvek Ьila izraz i odraz vremena и kojem su na
stajala, svedoci drustvenog zivota. Ona su Ьi\а ta koja su obogaCivala sadгZaj ljud
skog Ьivstvovanja uopste. Kпjizevпost dakle, и svojoj blti poseduje i kosmpolitski 
karakter, ра је stoga obaveza svakog pojedinca koji se bavi njome, da poznaje ne 
samo svoju, nacionalnu knjizcvnost, nego i drugc svctskc kпjizcvnosti. Tck tada 
ima smisla baviti se knjizevпoscu, kao jednim od пajreprezentativnijih viclova 
umetnosti. 

Takvu jednu kosmpolitsku ulogu imao је i casopis Misao. On је imao za 
cilj da citaocima predoCi sva Ьitш1 desavaпja и okvirima domace knjiZevпosti, а sa 
posebпim pijetetom desavaпja и evropskoj kao i celokupпoj svetskoj knjizevпosti 
tog vremena. Ali и vremeпu и kojem је Misao nastajala nije Ьilo nimalo lako izbo
riti seЬi mesto i at"irmisati se. 

Bilo је to, kako rece јеdап od prvih uredпika Misli Velimir Zivojinovic, 
pred pocetak leta 1919. godiпe, и profesorskoj soЬi Druge heogradske gimnazije, 
izmedu casova. Zivojinovicu se tada javila ideja koju је predocio svom kolegi, pro
fesoru Miloradu Jaпkovicu, dн pokreпu јеdнп novi casopis. Argument za tako ne
sto proizilazio је iz Сiпјепiсе da је u to vreme kod паs postojalo veoma malo ozЬilj
nijih casopisa takvog karaktera. Ubrzo zatim utvrdilc su se pojedinosti о veliCiпi li-
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sta i пjegovoj opremi. Trebalo је da list izlazi dvaput mesecпo. UpuCivana su pisma 
па razпc adrcsc, objavljcп јс poziv па prctplatu u komc su Ьilc izlozcпc potrcbc i 
пamere lista. Sauredпistvo је ропudепо Simi Paпdurovicu. Poпuda је prihvaceпa i 
1. пovembra 1919. godiпe izasao је p1·vi hroj u redakciji oha uredпika. 1 

Prvi poceci Misli пisu Ьili пimalo laki. То је vreme пesredeпih drustveпih 
odпosa i пestaЬilпih materijalпih prilika koji su Ьili prisutпi te 1919. godiпe. Јеdпа 
od osпovпih vrliпa lista, kako kaze Zivojiпovic, Ьila је пjegova potpuпa пezavi
sпost, ali је to и isti mah Ьila i opasпost za пjegovu dalju egzisteпciju. Upravo iz tih 
razloga, па samom pocctku izlazcпja lista, Ьilo јс dosta пcargumcпtovaпih параdа 
koji па srecu пisu aпulirali taj pocetпi eпtuzijazam ljudi koji su ga kreirali. Naroci
to su Ьili priustпi materijalпi proЫemi. Hartija se jedva пalazila bez ikakvih garaп
cija da се је Ьiti za пaredпu svesku. Ali ipak, i pored svega ovoga, Misao је uspela 
da se afirmise kao kulturni Ciпilac и vremeпu koje је za posleпike kulture Ьilo izu
zetпo tesko. Та afirmacija lista ipak пе Ьi zazivela da пiје Ьilo pre svega moralпog 
kapitala pojediпaca koji је и njega ulozeп. Upravo takav moralni kapital је sav\a
dao rezervisaпost puЫike koja ipak ропајЬоlје zпа da proceпi prave vredпosti. Тај 
moralпi kapital, ро misljeпju Zivojiпovica, uspeo је da savlada пероvеrепје koje је 
protiv Mislisireno. Uspeo је da pravi\110 determinise uhedenja pisaca i da oko \ista 
okupi zavidaп broj пajboljih пasih ljudi od pera.2 

Casopis Misao, kao sto је vec pomcпuto, росео је da izlazi 1919. godiпe и 
Beogradu. Ро svojoj koпcepciji оп је Ьiо kпjizevпo-politicki, ali i паuспi casopis. U 
pocetku је izlazio dvaput, zatim jedaпput mesecпo, do aprila 1937. Medutim, kao 
sto se mozc zakljuCiti, casopis је и toku svog izlazcпja пailazio па mпogc proЫeme, 
tako da рuпе dve godine, od 1934. do 1936., uopste nije izlazio. Izasle su ukupno 44 
knjige и 344 sveske. Naizmenicпo su ga uredivali Sima Pandurovic, Ranko Mlade
пovic, Zivko Milicevic, Velimir Zivojinovic i па kraju Мi\ап Dokovic.1 

U casopisu Misao pored domace kпjizevпosti zavidпo mesto su zauzimali i 
prilozi iz straпih kпjizevпosti. U okviru straпe kпjizevпosti пajzastupljeпije su ru
ska, eпgleska, пemacka, fraпcuska kao i druge kпjizevпosti, a\i u daleko maпjem 
oЬimu. Mcsto пcmackc kпjizcvпosti јс и casopisu па zavidпom пivou sto sc mozc 
videti i ро broju ЬiЫiografskih jediпica. U razdoЬlju izlazeпja casopisa dolazi do 
afirmacije i utemeljeпja domace, srpske geпnaпistike. То је vreme kada пasi ger
maпisti objav\juju svoje radove pretezпo ро domaCim kпjizevпim casopisima kao 
sto је casopis Misao. Radovi пasih germaпista obradivali su teme iz пemacke kпji
zevпosti ili teme iz delokruga uzajamпih veza izmedu пemacke i паsе kпjiZevпosti i 
kulture.4 u casopisu su zastupljeпi, pored ostalog, prevodi i beleske iz пemacke 
kпjizcvпosti, а prcvodcпa је uglavпom poczija. 

Zbog svega ovoga Ciпi se celishodnim da se izradi јеdпа selektivпa ЬiЫio
grafija пemacke kпjizevпosti. Pojam "пemacka knjizevnost" uzima se pri tome u si-

1 Velimir Zivojinovic Massuka, Povodom desetogodisnjice "Misfi'; u Misao, knj. 31. sv. 5-8, Beograd, 
1929, str. 193-194. 

2 IЬid, str. 195-196. 
3 Encik!opcdi1~1 Jugos/<?vijc, lzdaпjc i пaklada Jt1goslovcпskog lcksikografskog zavoda, knj. б, Zagrcb, 

1965, str. 135. 
' Miljan Mojasevic, Nemcako jugos/oveпske kи!tигпе veze, Beograd, Izdavacko-iпformativni ceпtar 

studenala, 1974. slr. 255. 
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rem znacenju. Kad su u pitanju radovi i prilozi u casopisu, najprevodeniji su Gete i 
Hajnc, а sto sc ticc cscja i prikaza opct ih ima najvisc о Gctcu. То ima opravdanjc i 
u Cinjenici da је upravu 1932. gudine, kada se casupis Misнo vec uveliku Ьiо afirmi
sao, obelezena stogodisпjica Geteove smrti. Те godiпe је casopis ohilovao prilozi
ma о Geteu kao i prevodima njegove poezije. Pored toga zamasan је i broj knjiZev
no-filozofskih eseja i prikaza о pojedinim autorima i nemackoj knjiZevnosti uopste. 

То је vreme kac\a se u nemackoj knjizevnosti, pod uticajem francuske knji
zevпosti, jos uvek osecaju odjeci naturalizma na koji se nadovezuju pravci koji se 
mcdusobno prcplicu: imprcsionizam, simbolizam, ncoromantizam, cksprcsionizam 
i neorealizam. U nasuj knjizevnusti tu је periud avangardne knjizevnosti, а njen 
vrhunac је nadrealizam koji se 1930. godiпe javlja kao organizovan kojiZevni po
kret, valjda jedini kojiZevoi pravac koji se kod oas javio u isto vreme kada i u dru
gim evropskim kojizevnostima. 

U casopisu Misao svoje radove је objavljivala, hronoloski gledano, prva 
geoeracija oasih germanista. Vodeca Jicnost te prve generacije od osnivanja Kate
dre za germaoistiku u Beogradu 1905. godine, bez sumnje је Milos Trivuoac. U 
izucavanju oemacke knjizevnosli najvise se posvetio nemackoj klasici, а u okviru 
оје Geteovom stvaralastvu. Njegove dve kпjige Geteov Faust i Gete i danas pred
stavljaju nezaoЬilaznu literaturu svakome ko se bavi izucavanjem Getea kod nas. 
Koliko је njegov rad Ьiо cenjen, pokazuje i Ciojeoica da је 1939. godioe kao prvi 
oas germanista izabran za redovnog clana Srpske akademije nauka i umetnosti. 5 

Pored Trivunca u tu prvu geoeraciju spada i MomCilo Seleskovic koji u casopisu 
objav\jujc nckoliko cscja о Gctcu, а poscbno јс znacajao njcgov rad u kome se on 
bavi metodom izucavanja knjizevnosti. Seleskoviceva tumacenja pojedinih lema sв 
veoma cesto filozofska. То i ne izпenaduje, buduCi da se on u pozoijim godinama 
skoro potpuno posvetio filozofiji, а pored ostalog objavio је i .Lednu knjigu о Kan
tu.6 Uz ove pionire nase germanistike treba pomenuti i Alojza Smausa, licnost koja 
је dala nemerljiv doprinos и razvoju nase germanistike kao naucne discipline. Kul
turnoj javnosti Smaus је pozпat pre svega, kao пеkо ko је dobro Ьiо upuceп u пasu 
knjiZcvпost iz kojc јс dosta prcvodio па пcmacki jczik (sctimo sc samo prcvoda 
Njegosevug Gorskog vijencн na пemacki jezik). Smaus, profesor slovenske filulugi
je па Minheпskom uпiverzitetu, Ьiо је dvaпaest godioa lektor za пemacki jezik па 
tadasпjem Filozofskom fakultetu u Beogradu, ostavivisi iza sebe izuzetпo plodo
tvorпo delo. U casopisu Misao Smaus se isticao i kao slavista i kao germaпista. U 
svojim radovima bavio se pitanjima nauke о knjiZevnosti, estetike i knjizevпe kriti
ke. Njegova posredпicka uloga slaviste zasnivala se na geteovsko-grimovskim tra
dicijama. Mcdutim, radovi kojc јс objavio u casopisu Misao dcklarisu ga prc svcga 
kao izuzetпog germaпislu. Ти se ima и vidu pre svega пjegov srazmerпo оЬimап 
rad Danasnja nemacka nauka о knjizevпosti koji је objavljeп u sest пastavaka. Ova 
Smausova studija nastaje u vreme kada se u пemackoj nauci о knjizevnosti traga za 
odgovarajucim metodoloskim koпcepcijama izucavaпja knjizevпosti. Iako пedovr
sen, moze se slobodno reCi cla rad preclstavlja veliki clop~inos ukupnoj nemackoj 

5 Tomislav Bekic, Geгmaпistik iп SегЬiеп, iп: Gerшaпistik iп Mittel- uпd Osteuropa 1945-1992, Berliп, 
Nenj York, 1995, S. 225. 

6 Љid, S. 227. 
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nauci о knjizevnosti.7 Isto tako, licnost koja је u casopisu Mjsao ostavila neizbrisiv 
trag kao urcdnik, prcvodilac, cscjista i kriticar јс pomcnuti Vclimir Zivojinovic 
Massuka. Prevodio је sa eпgleskog, пemackog i ruskog jezika. Njegovi prevodi Ge
teove poezije su prava umetпicka dela. То пе izпeпaduje huduCi da је i sаш pisao 
eoeziju а dohro .ie пauCio пemacki jezik studirajuCi јеdпо vreme u Lajpcigu. Pored 
Zivojiпovica treba pomeпuti i паsе istakпute kulturne posleпike: Radosava Mede
пicu, Viпka Vitezicu, Sloboclaпa Popovica i Marka Cara. 

Pri izradi ove ЬiЬ!iografije korisceпi su primerci casopisa iz legata Jase 
Prodaпovica ЬiЬ!iotckc Filozofskog fakultcta u Novom Sadu. BiЬ!iografija јс radc
пa "de visu", cime se postize lacпost i autenticпost podataka koji se prezeпtuju ko
risпiku. BiЬ!iografske jediпice, kojih ima ukupпo 151. rasporedeпe su al1eceg110 ро 
prezimeпu autora, а u okviru istog autora abecedпim redosledom пaslova. Casopis 
је pisaп Cirilicom, ali ima priloga koji su pisaпi па straпom jeziku origiпalпim pi
smom. Pojediпi radovi Ьili su пepotpisaпi i опi se vode ll ЬiЬ!iografiji pod апопimе 
koji sн stavljeпi па prvo mesto ро ahecedпom redosledu пas\ova. Neki radovi sн 
Ьili potpisaпi iпicijalima i pseudoпimima. Neke od пjih razresio sam па osпovu re
gistra sifara iz ВЉЛоgгаДје Сiаш1kн, ГN!>prava ј k11j1zevnih radova Leksikografskog 
zavoda u Zagrehu. Опе iпicijale i рsенdопiше koje пisam uspeo da razresim, osta
vio sam опаkо kako su potpisaпi i takve ih naveo н okvirн drugih ЬiЬ!iografskih je
diпica abecedпim redosledom. BiЬ!iografski opis sadrzi: autora, пaslov, godiпu 
izlazeпja casopisa, broj kпjige, broj sveske i straпe па kojima se prilog javlja. 

S obzirom па koпcepciju casopisa odluCio sam da samu gradu podelim u 
dvc tcmatskc ccliпc: 

Ј Eseji i pгjkazj 
ЈЈ Prevodi i [Jefeske 
ОЬе ove tematske oЫasti povezuje koпtiпuiraпa celiпa tj. broj. Uz пеkе 

ЬiЬ!iografske jediпice date su i anotacije koje su preuzete doslovпo iz casopisa. 

BIВLIOGRAFIJA 

I ESEJJ Ј PRJKAZJ 

АТ ANASIJEVIC, Kseпija 
1. Imaпuel Капt: јеdпа skica, kao sесапје па dvestogodisпjicu пjegovog ro

denja / Kseпija Ataпasijevic. -1924, knj. 15, sv. 3-4, str. 721-730. 
2. Lic~ost Sopc;1haucrov~ (1) / Kscпija Ataпasijcvic. - 1923, kпј. 13, sv.3, str. 

1411-1422. 

CAR,Marko 
3. Demokratizam i нmetпost / Marko Car. - 1924, kпј. 15, sv. 1, slr. 561-5q9. 
4. Klasici literarпe umetпosti / Marko Car. - 1925, kпј. 19, sv. 1, str. 1143-

1147. 

7 Tomislav Bekic, Alojz Smaus kao germaпista, н: Godisпjak Filozot'skog fakt1lteta LI Novom Sadн, kпј. 
18/1, Novi Sad, 1975, str. 329-345. 



с. 

NEMACKA KNJJZEVNOST lJ CASOPISlJ MISAO 97 

5. Mladi Gete / Marko Car. - 1929, knj. 29, sv. 3-4, str. 178-184. 
6. Poslcdnja ljubav Hajnriha Hajnca / Marko Car. - 1928, knj. 26, sv. 3-4, str. 

211-218. 
7. Roшaпtizovaпje Ьiografije: zivot Geteov od Zaпa-Marije Karea / Marko 

Car. - 1928, knj. 28, sv. 7-8, str. 492-495. 

8. Jedna пешасkа knjiga о ratu / С. -1921, knj. 6, sv. 1, str. 71-75. 

DIMIТRIJEVIC, lvan R. 
9. Dusevпi pokreti и паsеш патdпош pesпistvu: s obzirom па Homera, 

Dantea i Sekspira od Svetoшira Ristica / I[van] R. Dimitrijevic. - 1920, 
knj. 4, sv. 5, str. 1765-1771. 

10. Prcdgovor Hancli / lvan Dimitrijcvic. - 1924, knj. 14, sv. 3, str. 194-200. 
Копfегепс1ја о гepгizi "Hanelinig Vaznesenja" u sali Manje:la 27. decembгa 

1923. 

DIRLMAJER, Franc 
11. Gete i Gotika / Fraпc Dirlmajer. -1932, knj. 38, sv. 1-2, 72-89. 

DIVAC,N. 
12. Studije optimizma / N. Divac. - 1920, knj. 4, sv. 1, str. 1454-1458. 
Pгikaz kпjige od l Ј Mecпikova; prevela s гuskog Zoгka М VelimiгoviC. 

DZONIC, lJros 
13. Aleksa Santic / lJros Dzoпic. - 1919, knj. 1, sv. 4, str. 306-311. 

DORDEVIC-Нlapec, Julka 
14. Iz posledпjih godiпa carevine Austrije (1914-1919) / Julka Dordevic-Hla

pec. - 1921, knj. 6, sv. 7-8, str. 433-437. 

DORIC, Dragutin N. 
15. Moderni prevodi паsе umetnicke poezi.ie na nemacki jezik (1) / Dragutin 

N. Doric. - 1927, knj. 25, sv. 5-6, str. 256-263. 
16. Moderni prevodi nase umetnicke poezije na nemacki jezik / Dragutin N. 

Doric. -1927, kпј. 25, sv. 7-8, str. 385-392. 

DlJKIC, Trifun 
17. Gctcov uticaj па pocctak Zmajcvog pcsnickog rada / T[rifun] Dukuc. -

1932, knj. 39, sv. 5-8, str. 405-408. 

DlJRIC, Mihajlo 
18. Ekumenske koпtemplacije / Mih[ajlo] Duric. - 1920, kпј. 4, sv. 2, str . 

. 1481-1486. 



98 В/а7ап Stjepaпovic 

DURIC, Milos 
19. Zivot, kultura, vccnost / Milos Duric. - 1924, knj. 16, sv. 7, str. 1642-1631. 
20. Povodom metalogike u narodnoj pesmi / Milos Duric. - 1923, knj. 12, sv. 

5-б, str. 976-995. 
21. Ekumenske kontemplacije: obrtaпje vrednosti / Mih[ajlo] Duric. - 1920, 

knj. 4, sv. 4, str. 1646-1653. 

GRВIC,Z. 
22. Medu luzickim SrЬima / Z. GrЬic. - 1924, kпј. 17, sv. 5-б, str. 348-405. 

Н.К. 
23. Najпoviji пemacki dramaticari / Н: К. - 1920, knj. 2, sv. 7, str. 952-955. 

HILKENE, Filip 
24. Dozivljaj i stvaranje kod Getea (1) / Filip Нilkene. - 1932, knj. 38, sv. 3-4, 

str. 129-142. 
25. Dozivljaj i stvaraпje kod Getea (2) / Filip Hilkene. - 1932, knj. 38, sv. 5-6, 

str. 309-322. 
26. Dozivljaj i stvaraпje kod Getea (2) / Filip Нilkeпe. - 1932, kпј. 38, sv. 7-8, 

str. 443-456. 

HRISТIC, Stevan К. 
27. Betovenova proslava: Ludvig vап Betoven, povodom godisnjice njegove 

J.Z. 
smrti / Stevan К. Hristic. - 1927, knj. 23, sv. 7-8, str. 463-470. 

28. Prosvetni pokret nasih Nemaca / Ј. Z. - 1920, knj. 3, sv. 5, str. 1280-1285. 

LEBL, Paulina 
29. Vrednost emocije u zivotu / Paulina LеЫ. - 1919, knj. 1, SV. 2, str. 89-94. 
Копiегепсiја оdг7апа 9. поvетhга 1919. и kmi'it "Dгu!ftva za pгosveCivaпje 

iепе ј zastitu пјепi/Ј рга va ". 

LOVRIC, Bozo 
30. L. v. Bethoveп: povodom stopedesetogodisnjice / Bozo Lovric. - 1921, 

knj. 5, sv. 8, str. 622-625. 

MAGAZINOVIC, Maga 
31. Maks Rajпhart (1) / Maga Magazinovic. - 1921, knj. 6, sv. 2, str. 147-151. 
32. Maks Rajnhart (2) / Maga Magaziпvoic. - 1921, knj. 6, sv. 3-4, str. 267-

271. 

MANOJLOVIC, Todor 
33. Duh Futшizma / Todor Maпojlovic. - 1923, kпј. 12, sv. 3, str. 808-814. 
Odlomak iz "Osпove i razvoj тоdегпе poezije ". 
34. Intuitivпa lirika / Todor Maпijlovic. - 1922, knj. 9, sv. 1, str. 690-691. 



NEMACKA KNJIZEVNOST U CASOPJSU MISAO 99 

MATL,Jozef 
35. О proЫcmu jcdnc sociologijc kultuшog i knjizcvnog razvitka / Jozct· 

Matl. - 1929, kпј. 31, sv. 5-8, str. 387-403. 

MEDENICA, Radosav 
36. Bajka о Parisu: odlomak iz Geteove autoЬiografije / Rad[osav] Medeni

ca. -1932, knj. 38, sv. 1-2, str. 60-71. 
37. Hajne i prevodi njegovih pesama (1) / Rad[osav] Medenica. - 1924, knj. 

16, sv. 1, str. 1169-1178. 
38. Hajnc i prcvodi njcgovih pcsama (1) / Rad[osav] Mcdcnica. - 1924, knj. 

16, sv. 2, str. 1232-1243. 
39. Hajne i prevodi njegovih pesama (1) / Rad[osav] Medeпica. - 1924, knj. 

16, sv. 3, str. 1223-1233. 
40. Hajne i prevodi njeguvih pesama (1) / Rad[osav] Medenica. - 1924, knj. 

16, sv. 4 str. 1379-1387. 
41. Hajne i prevocli пjegovih pesama (1) / Rac\[osav] Medenica. - 1924, knj. 

16, sv. 5 str. 1452-1459. 
42. Најпе i prevodi пjegovih pesama (1) / Rad[osav] Medeпica. - 1924, knj. 

16, sv. 6 str. 1543-1553. 
43. Konrad Ferdinand Majer i uokvirena Novela / Radosav Medenica. -

1929, kпј. 31, sv. 1-4, str. 2-22. 

MILICIC, Dusan Z. 
44. KnjiZevna estetika francuskog simbolistickog pokreta / Dusaп Z. MiliCic. 

- 1919, knj. 1, sv. 3, str. 192-198. 

MILINKOVIC, Antun 
45. Tragedija.coveka modeшe kulture: slucaj pesnika Helderlina / Antun 

Milinkovic. - 1932, knj. 40, sv. 5-6, str. 293-301. ,,. 

MLADENOVIC, Ranko 
46. Diholdova kritika anarhije u drami / Ranko Mladenovic. - 1923, knj. 12, 

sv. 7-8, str. 1089-1093. 
47. Jeringove pozorisne inspiracije / Ranko Mladenovic. - 1923, knj. 11, sv. 1, 

str. 1-7. 
48. Repriza "Elge" / Ranko Mladenovic. - 1922, knj. 8, sv. 3, str. 226-227. 

NEDELjKOVIC, Milorad 
49. Romaпtizam u drustveпim паukаша / Milorad Nedeljkovic. - 1922, kпј. 

10, sv. 5, str. 1562-1566. 

NIKOLAJEVIC, Dusan S. 
50. А. Strindberg / Dusan S. Nikolajevic. - 1920, kпј. 2, sv. 6, str. 815-824. 
Konicrcncija odriaпa и Narodпom pozoriStu prcd Striпdbcrgovom dramom 

"Otac''. 
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OSTROVSKI, Henri 
51. Gotika i mistika и nasim dusama / Hcnri Ostrovski. - 1926, knj. 21, sv. 1-

2, str. 35-44. 

PANDUROVIC, Sima 
52. Eticka osnova и poeziji/ Sima Pandurovic. -1919, knj. 1, sv. 2, 96-101. 
53. Eticka osвova и poeziji (kraj) / Sima Paвdurovic. - 1919, kвј. 1, v. 3, str. 

180-186. 

POGODIN, Aleksandar 
54. Gete и Rusiji i kod Sloveвa / A[leksandar] Pogodin. - 1932, knj. 38, sv. 1-

2, str. 90-105. 

POPOVIC, Bogdan 
55. Ifigcnija и Tavridi: imprcsijc i rct1cksijc / Bogdan Popovic. - 1932, kвј. 

38, sv. 1-2, str. 1-14. 
POPOVIC, Slobodan 

56. Psihologija kazivanja karaktera и drami / Slobodan Popovic. - 1930, knj. 
32, sv. 3-4, str. 195-204. 

PRODANOVIC, Jasa М. 
57. Politicka poezija / Jasa М. Proclanovic. -1927, knj. 24, sv. 1-2, str. 1-3. 

RADOVANOVIC, М. 
58. Gete kao naucnik / М. Radovanovic. - 1929, knj. 29, sv. 3-4, str. 168-177. 

SA VIC, Milan 
59. Prevodi и stihu i sliku: odgovor g. Bogdaвu Popovicu na осени и 1. i 2. 

broju Srpskog knjizevnog glasnika 1921 / Milan Savic. - 1921, knj. 6, sv. 5-
6, str. 424-427. 

SA VKOVIC, Milos 
60. Faust ва паsој pozorпici / Milos Savkovic. - 1933, kпј. 41, sv. 1-2, str. 93-

102. 

SELESKOVIC, MomCilo Т. 
61. Geteov "posmrtni" zivot / M[omcilo] Т. Seleskovic. - 1924, knj. 14, sv. 2, 

str. 116-123. 
62. Geteov "posmrtпi" zivot: 1·aze Geteografije / M[omCilo] Т. Se!eskovic. -

1924, kпј. 16, sv. 1, str. 57-66. 
63. Escj о mctodi izucavanja kпjizcvвosti (1) / MomCilo Sc!cskovic. - 1923, 

kпј. 12, sv. 7-8, str. 1158-1170. 
64. Esej о metodi izucavaпja k11jizev11osti (2) / Momblo Seleskovic. - 1923, 

knj. 13, sv. 1, str. 1262-1274. 
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SENТ-BEV, Sarl Ogisten 
65. Gete i Betiпa / Sent Bev [Sarl Ogisteп]; s francuskog О. К. - 1932, kпј. 

38, sv. 5-6, str. 298-308. 

SKERLIC, Jovan 
66. Prvi kпjiievni rad Јоvапа Skerlica: Hajduci, drama и pet Cinova od Silera 

/ Јоvап Skcrlic. - 1924. knj. 14, sv. 5-6, str. 960-965. 

SMAUS, Alojz 
67. Danasnja nemacka nauka о knjizevnosti (1) / A[lojz] Smaus. - 1930, knj. 

34, sv. 3-4, str. 129-133. 
68. Danasпja пemacka пauka о kпjizevпosti (1) / A[lojz] Smaus. - 1930, knj. 

34, sv. 5-6, str. 257-262. 
69. Daпasnja пemacka nauka о knjizevпosti (1) / A[lojz] Smaus. - 1930, knj. 

34, sv. 7-8, str. 385-398. 
70. Danasnja nemacka пauka о knjizevnosti (1) / A[lojz] Smaus. - 1930, knj. 

35, sv. 1-2, str. 75-79. 
71. Danasnja ncmacka nauka о knjizcvnosti (1) / A[lojz] Smaus. - 1930, knj. 

35, sv. 3-4, str. 205-210. 
72. Danasnja nemacka nauka о knjizevnosti (1) / A[lojz] Smaus. - 1930, knj. 

35, sv. 5-6, str. 349-356. 
73. Diletantizam u umetnickom dozivljavanju / A[lojz] Smaus. - 1929, knj. 

29, sv. 1-2, str. 63-67. 
74. Knjiievns kritika: metodoloska razmatraпja / A[lojz] Smaus. - 1928, kпј. 

28, sv. 3-4, str. 129-144. 
75. Konstantiп PeiCic (2) / A[lojz] Smaus. - 1932, kпј. 38, sv. 5-6, str. 347-356. 
76. Osnovni pojam Lipsove estetike / A[lojz] Smaus. - 1927, knj. 24, sv. 3-4, 

str. 129-144. 
77. Prohlemi romantizma (1) / A[lojz] Smaus. - 1927, kпј. 25, sv. 1-2, str. 67-

73. 
78. ProЬ!emi romantizma (2) / A[lojz] Smaus. - 1927, knj. 25, sv. 3-4, str. 212-

216. 
79. Robert Michel: die geliebte Stimme: Roman / A[lojz Smaus]. - 1929, knj. 

29, sv. 3-4, str. 234-236. 

TRIVUNAC, Milos 
80. Janko Borislavic К. S. Dalskog i Gctcov Faust / Milos Тrivunac. - 1932, 

knj. 38, sv. 1-2, str. 106-112. 
81. Lesing / M[ilos] Trivunac. - 1929, knj. 29, sv. 3-4, str. 129-136. 
82. Na Hajneovom grobu / Milos Trivuпac. - 1930, kпј. 32, sv. 1-2, str. 1-11. 

VINA VER, Stanislav 
83. Ukrotitelji haosa / Stanislav Vinaver. - 1923, knj. 12, sv. 4, str. 890-896. 
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VIТEZICA, Vinko 
84. El ingcnioso Нidalgo dоп Quijotc dc la Mancha / Vinko Vitczica. - 1924, 

knj. 14, sv. 8, str. 620-625. 
85. Eritis sicut deus ... (!) / Viпko Vitezica. - 1924, kпј. 14, sv. 1, str. 49-57. 
86. Eritus sicut deus ... (5) / Vinko Vitezica. - 1924, knj. 14, sv. 6, str. 440-445. 
87. Hamlet (4) / Vinko Vitezica. -1924, knj. 16, sv. 4, str. 1388-1396. 
88. Hamlet (5) / Vinko Vitezica. -1924, knj. 16, sv. 5, str. 1460-1468. 

ZIVOJINOVIC MASSUKA, Velimir 
89. Gostovaпje Berliпske dramske trupe / V[elimir] Z[ivojiпovic]. - 1927, 

knj. 24, sv. 1-2, str. 119-121. 
90. Мiпјоп: opera и tri сiпа od А. Тошаsа / V[elimir] Z[ivojiпovic]. -1920, 

kпј. 4, sv. 1, str. 1448-1449. 
91. Nemacka dramska proizvodпja / V[elimir] Zivojiпovic. - 1924, kпј. 15, sv. 

7-8, str. 981-987. 
92. Repriza "Egmoпta' / V[elimir] Z[ivojiпovic]. - 1927, knj. 23, sv. 7-8, str. 

493-494. 
93~ Rcpriza Fausta / V[climir] Z[ivojiпovic]. - 1927, kпј. 13, sv. 7-8, str. 495-

497. 
94. Umetпost i sazпanje / V[elimir] Zivojiпovic. - 1920, knj. 4, sv. 2, 1465-

1473. 

ZUKOV, Evgeпije 
95. BuduCi rat и kpoj knjizevnosti zapada / Evgenije Zukov. - 1920, knj. 29, 

sv. 5-6, str. 305-312. 

11 PREVODI Ј BELESKE 
ANONIM 

96. Gete: "Раtпје mladog Vertera" / [Апопim]. - 1923, kпј. 11, sv. 3, str. 239. 
Beleska о prevodu. 

ANONIM 
97. Geteov Faust / [Апопim]. -1920, knj. 4, sv. 1, str. 1461-1462. 
Bele!fka о prevodu. 

ANONIM 
98. Gctcova lirika па srpskom / [Aпonim]. - 1932, kпј. 38, sv. 5-6, str. 279. 

ANONIM 
99. Iz kпjizevпosti / [Апопiш]. - 1919, kпј. 1, sv. 1, str. 88. 
О knjizi "Iz knjizevnosti" od Pavla Popovica. 



NEMACKA KNJIZEVNOST U CASOPJSU MJSAO 103 

ANONJM 
100. Nарошепе uz pI"evode Geteovih реsаша / [Anoniш]. - 1932, knj. 38, sv. 

1-2, str. 118-120. 

ANONIM 
101. "Nuva Evrupa" povodom Gekove stogodisnjice / [Anunim]. - 1932, 

knj. 38, sv. 5-6, str. 279. 

BORDO,Anri 

Dr.S. 

102. Na Rajпi: Betoveпova kuca / Aпri Bordo; preveo Dusaп Tamiпdzic. -
1921, kпј. 5, sv. 2, str. 119-125. 

103. Desi Stiпnes; Die Sohпe / Dr. S. -1924, knj. 14, sv. 3, str. 239. 

104. R. Leonhard: Die Insel / Dr. S. - 1924, knj. 14, sv. 3, str. 239. 

105. W. Serпer: Der elfte Fiпger; Zum Ыаuеп Affen / Dr. S. - 1924, knj. 14, 
sv. 3, str. 240. 

DUКIC, Trifun 
106. Geteova Ifigenija: draшa и pet cinova / T[rifuп] D[ukic]. - 1929, knj. 29, 

sv. 5-6, str. 381. 

ESTHEТIKUS 
107. Osпovi ekspresioпizшa и пешасkој poeziji / Esthetikus. - 1923, knj. 11, 

· sv. 7, str. 557-558. 

GETE, Johan Volfgang 
108. Dobrodoslica i п1staш1k / Јоhап Volfgaпg Gete; preveo V[elimir] 

Z[ivojinovic]. - 1921, knj. 6, sv. 7-8, str. 471. 
109. Dobroslica i rastaпak; Majska pesma; Kristel; Kralj u Tuli; Nova ljubav, 

novi zivot; Loti; Sarloti fоп Stajn; Rimske elegije / Johan Volfgang Gete; 
prevodi V[elimira] Z[ivojinovica]. - 1932, knj. 38, sv. 1-2, str. [49-59]. 

110. Faust: odlomak / Јоhап Volfgang Gete; preveo V[elimir] Z[ivojinovic]. 
- 1929, knj. 29, sv. 3-4, str. 158-167. 

111. Harfist / Јо!ып Volfgaпg Gete; preveo V[ eliшir] Z[ivojiпovic]. - 1921, 
kпј. 7, sv. 7, str. 497. 

112. Minjon / Johan Volfgaпg Gete; preveo V[eliшir] Z[ivojiпovic]. - 1921, 
knj. 5, sv. 2, str. 112-113. 

113. Minjon / Јоhап Volfgang Gete; preveo V[eliшir] Z[ivojinovic]. - 1921, 
knj. 5, sv. 5, str. 340-341. 

114. Posvcta / Јоhап Volfgaпg Gctc; s ncmackog T[rit"uп] Dukic. - 1932, knj. 
38, sv. 1-2, str. [46-48]. 
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115. Puzпu useCc:шje / Juhaп Vo!Igaпg Getc; preveo V[elimir] Z[ivujiпuvic). 
- 1921, kпј. 7, sv. !, str. 29. 

116. Prometej / Јоhап Volfgaпg fоп Gete; preveo V[elimir] Z[ivojiпovic]. -
1921, knj. 5, sv. 4, str. 260-261. 

117. Putпik / Јоhап Volfgaвg Gete; preveo V[elimir] Z[ivojiвovic]. - 1932, 
kпј. 38, sv. 3-4, str. 194-199. 

118. Iz Najвeove lirike / Н. -1924, kпј. 14, sv. 5, str. 397. 

HAJNE, Hajnrih 

I. 

I. А. 

к. 

L. 

м.м. 

M.ST. 

M.U. 

119. Dva grenadira / Hajnrih Најве; preveo V[elimir] Z[ivojiпovic). - 1920, 
knj. 4, sv. 4, str. 1656-1657. 

120. Iz nemacke knjiZevnusti: Mihael Birkenbil: Demunske nuvele; Jakub 
Fingermaп: Ljudi и pomnru; Emi Heпinge: Das Braпdmal; Jozef Ber
nhard: Srednjovekovпa mistika / I. - 1923, kпј. 11, sv. 1, str. 76. 

121. Dапаsпја nemacka umetпost: Kelпska izlozba pre rata; Novi putevi и 
toku rata; Eksprcsionizam / I. А. - 1922, kпј. 10, sv. 2, str. 1391-1392. 

122. Moderпa пemacka drama / К. - 1924, kпј. 14, sv. 4, str. 318-319. 

123. Tomas Мап о svome stvaranju / L. - 1928, knj. 28, sv. 7-8, st. 379-380. 

124. Fraпcuski clanak G. Trivuпcev о Geteu i Jugoslovenima / М. М. -1932, 
kпј. 38, sv. 3-4, str. 249. 

125. Eduard Berпsteiп: Aus dеп Jahren meiпes Exils: Erinпerungen eines 
Sozialistcn / М. SТ. - 1919, knj. 1, sv. 2, str. 164-165. 

126. Јеdпа kпjiga verskog aпarhizma: Hugo Ball: Zur Kritik der deutscheп 
Iпteligenz / М. U. - 1923, knj. 11, sv. 3, str. 238. 

MEDENICA, Radosav 
127. Неrmапп Weпdel: Der Kampt' der Si.idslaven um ihre Freiheit und Eiп

heit / R[adosav] M[edenica]. -1925, kпј. 19, sv. 7, str. 1576-1578. 
128. Јеdпа studija о Geteu / Rad[osav] Medeпica. - 1932, kпј. 38, sv. 1-2, str. 

120-121. 
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MONDSAJN, Jozef Gabriel 
129. Gctcovi oltari / Jozcf Gabric\ Mondsajn; prcvco iz rukopisa s poljskog 

Z. [Velimir Zivojiпovic]. - 1932, kпј. 38, sv. 7-8, str. 440-442. 
POPOVIC, Slobodan . . 

R. 

130. Gctc kao objckat fiziogпomickih ispitivaпja / Sl[obodan] Popovic. -
1932, knj. 38, sv. 7-8, str. 504-505. 

131. Geteov Faust kao dusevпi pustolov / S[lobodan] P[opovic]. - 1932, knj. 
38, sv. 5-6, stг. 279. 

132. А. Wu\fstein; Muн.ler uшl Tri:iumer / R. - 1924, knj. 14, sv. 3, str. 239. 
133. Alrauпa: rошап od Н. Нај пса Eversa / R. - 1922, kпј. 1 О, sv. 5, str. 1629. 

RENER, Gustav 

-S. 

S.A. 

134. Bi i prodc / Gustav Rcпcr; prcvco V[climir] Z[ivojinovic]. - 1921, knj. 5, 
sv. 3, str. 190-191. 

135. Artur Sopeпhauer: о pisaпju i stilu / -S. - 1927, knj. 23, sv. 3-4, str. 252-
253. 

136. Hermann Wendel: aus c\rei Kulturen / S. А. - 1923, kпј. 11, sv. 3, str. 
237. 

SELESKOVIC, MomCilo Т. 
1·37_ Gczcmaп i prcvodi s ncmackog / M[omcilo] Т. S[c\cskovic]. - 1921, kпј. 

6, sv. 3-4, str. 296. 

SPASIC, Zivko А. 
138. Geteova lirika u prevodu / Z[ivko] А. S[pasic]. - 1932, knj. 40, sv. 5-6, 

str. 347-349. 

SMAUS, Alojz 
139. Fridrih Siler: balade: za dacku \ektiru iz nemackog jezika priredio sa 

predgovorom i objasnjenjima Milan Vujaklija / D. [Alojz Smaus]. - 1929, 
kпј. 31, sv. 5-8, str. 49. 

140. Jedna aпketa medu nemackim piscima / D. [Alojz Smaus]. - 1928, knj. 
28, sv. 1-2, str. 125-126. 

141. Lepa kпjizevпost u Nemackoj: bllaпs za 1928. i progпoza za 1929. godi
nu / S. [Alojz Smaus]. -1929, knj. 39, sv. 1-2, str. 126-128. 

142. Najnoviji romaп Hajпriha Мапа/ S. [Alojz Smaus]. - 1931, kпј. Зб, sv. 1-
2, str. 121-122. 

143. о sustini knjizevnog plagijata /А. [Alojz Smaus]. - 1930, knj. 34, sv. 3-4, 
str. 249-251. 
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144. Srpska knjiZevna zadrвgi:I i Geteova pros!i:IVi:I /А [Alojz Smaвs]. - 1932, 
knj. 3R, sv. 1-2, str. 121-122. 

145. Teodor DojЬ!er: povoclom njegovog boravka u Beogradв / S. [Alojz 
Smaus]. - 1930, knj. 32, sv. 3-4, str. 247-249. 

146. Kajzerling i SrЬija /У. Ј. -1923, knj. 13, sv. 5, str. 1613-1614. 

У ASILjEV, Sp. 
147. Jcdan roman mladih ljudi / Sp. Vasiljcv. - 1933, knj. 41, sv. 7-8, str. 505-

507. 

ZIVOJINOVIC MASSUKA, Velirnir 
148. Geteova godina u Jugoslaviji /У. [Velimir Zivojinovic]. - 1933, knj. 42, 

sv. 5-8, str. 473-474. · 
149. Jedna studija о Lesingovim basnama u Dositeja Obradovica / Z. [Veli

mir Zivojiпovic]. -1931, knj. 37, sv. 7-8, str. 379-380. 
150. Milos Trivuпac: Geteov Faust / S. [Velimir Zivojiпovic]. - 1921, knj. 7, 

sv. 4, str. 319-320. 
151. Nov prevod Fausta / Z. [Velimir Zivojiпovic]. - 1928, knj. 26, sv. 1-2, str. 

124. 
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Blazan Stjepanovic 

DIE DEUTSCHE LIТERATUR IN DER ZEIТSCHRIFТ MJSA0(1919-1937) 

Zusammenfassung 

In dieser Arbeit wird ein ЬiЫiographischer UberЫick iiber die deutsche 

Literatur iв Misao, einer der bedeutendsteв serЬischeп Zeitschrifteп zwischeп dеп 
zwei Weltkriegen gegebeп. Die Zeitschrift Misao erschieп iп Belgrad von 1934 Ьis 
1937, mit cincr Uпtcrbrcchuпg von 1934 Ьis 1936. Dcr Konzcption dcr Zcitschrift 
entsprecheпd, wird das Material in zwei Gruppen eingeteilt: Ј Essays und Bespгe
chungen und 11 Йhersetzungeп ипd Notizen. Die Arbeiten, die in dieser BiЫio
graphie praseпtiert werdeв, kоппtев alleв vоп Nutzeв seiп, die Iвteresse ап der 
deutschen Literatш haben, besonders deпen, die sich mit den deutsch-serЬischen 
literarischen uпd kulturelleп Beziehungen beschaftigen. 

Schliisselwi:irter: Deutsche Literatur, Zeitschrift Misao, ВiЫiographie. 
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АГЕНТИВНОСТ, АГЕНТИВНЕ ИМЕНИЦЕ И 
КАТЕГОРИЗАЦИЈА ПУТЕМ ПРОТОТИПА' 

Дои.. gp ТврШко Пphuh 

АПСГРАКТ 

Рад се бави синтактичким, семантичким и прагматичким аспектима дефини

сања и категоризације агентивности и агентивних именица. Подељен је на четири 
одељка, на следеhи начин: 1 разматра агентивност, каузативност и транзитивност као 
компоненте прототипске агентивне ситуације, 2 дефинише десет обележја која омогу
hавају категоризацију агентивних именица, З анализира однос између инструментал
ности и агентивности, а 4 нуди једно тумачење полисемије агентивних именица. 

Кључне речи: агентивност, каузативност, транзитивност, агентивна именица, 

категоризација путем прототипа 

1. Компоненте прототипске агентивне ситуације 

Било какав покушај адекватне и обухватне категоризације агентив
них именица неизбежно мора бити доведен у везу, непосредну или посредну, с 

ванјезичком категоријом агентивности, на којој је, у крајњем изводу, и засно
вана. Као што ће током излагања бити образложено, агентивност по својој 
природи није бинарна већ изразито скаларна категорија, структурирана на 
принципу прототипа. Штавише, градијентност је уочљива у толикој мери да 

не би била далеко од истине констатација како агентивност представља про
тотип категорије која би се најуспешније могла описати уз помоћ прототипа. 

Отуда је модел који ће бити понуђен у наставку подстакнут и инспи
рисан разматрањима претежно таквог усмерења (алфабетски): Booij 1986, De
Lancey 1984, Hopper & Thompson 1980, Lakoff 1977, 1987, Lakoff & Johnson 1980, 
Van Oosten 1977, Schlesinger 1979, 1989, Taylor 1989, али је допуњен и друкчијим 
виђењима: Cruse 1973, Dillon 1974, Dressler 1986, Kastovsky 1973, Keenan 1976, 
Lyons 1968, 1977,Panagl 1977. 

Поред агентивности, наведени аутори мање или више додирују и пи
тања каузативности и транзитивности, с обзиром на постојање извесних пре
клапања између ове три категорије (о чему he бити речи касније). Иако већи
на радова овим појавама прилази махом са становишта синтактичке јединице 
(реченице), овде ће бити учињен покушај њиховог осветљавања у првом реду 
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с аспекта агентивне именице као лексичке јединице (лексеме), односно с тач
ке гледишта творбе речи. У целини гледано, између агентивности реченице и 

лексеме нису приметне суштинске разлике, тим пре што су ове јединице син
тактички и семантички повезане, будући да се, рецимо, изведена лексема 

swimmer може довести у трансформацијску везу с реченицом Опе swims, а сло
жена лексема bus-driver s реченицом Опе drives а bus. 11 

Агентивност је могуће тројако тумачити - као својство именице, гла

гола или реченице, мада се најтачнијим чини став D. А. Crusea (1973: 14) ~~ко 
се ради о односу између глагола и именице. Тај однос своди се на семантичке 
функције елемената у саставу реченице, у првом реду синтактичких статуса 
субјекта и објекта. У зависности од тога да ли се ради о глаголу радње, који је 
окосница динамичке ситуације, или глаголу стања, који је окосница статичке 
ситуације, субјекат може корелирати с неколико семантичких функција, које 

су ради економичности овде означене следећим скраћеницама (уп. Прћић 
1995: 2.3): 

• <Ао>, од енг. Agent other-oriented, везује се за прелазни глагол радње, без 
обзира да ли је објекат реализован или не, и представља најчешће, иако 
не увек, особу која врши и/или узрокује радњу инхерентно усмерену 

према неком другом ентитету, као у Опе drives а bus :: bus-driver, с реали
зованим објектом, те Опе reads (somethiпg) :: reader, с нереализованим, 
одн. имплицитним, објектом; 

• <As>, од енг. Agent self-oriented, везује се за непрелазни глагол радње и 
представља особу која врши и/или узрокује радњу инхерентно усмерену 
према самој тој особи, као у Опе swims :: swimmer; 

• <Е>, од енг. Experiencer, везује се за искуствени глагол стања и предста
вља особу која се налази у неком менталном, емотивном или перцепци
оном стању, као у Опе believes (iп somethiпg) :: believer; 

• <В>, од енг. Beneficiary, везује се за релациони глагол стања и предста
вља особу која се налази у неком стању бивања или имања, као у Опе 

owпs (somethiпg) : : owпer; 
• <I>, од енг. Instrument, представља помагало којим се служи <Ао> да би 

извршио и/или проузроковао радњу изражену глаголом, као у Опе орепs 

bottles with it > [Ј_ орепs bottles : : bottle-opeпer. 

Објекат може корелирати са следећим семантичким функцијама: 

• <Ра>, од енг. Patient affected, везује се за глагол радње (изузев оних под 
следећом тачком) и представља ентитет над којим се врши радња или 
који је подвргнут промени израженој глаголом, као у Опе sells books :: 
book-seller; 

• <Ре>, од енг. Patient effected, везује се за глагол радње са семантичким 
обележјем стварања и представља ентитет који настаје као последица 
радње изражене глаголом, као у Опе writes soпgs :: soпg-writer; 
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• <Pn>, од енг. Patient neutral, везује се за искуствени или релациони гла
гол стања и представља ентитет који је пасивно повезан са стањем 

израженим глаголом, као у Опе owns /and :: land-owner. 

Да би се могло приступити категоризацији агентивних именица, прво 

је неопходно издвојити и образложити она дијагностичка обележја (или кра
ће, ДгО) којима се дефинише агентивност, да би потом био понуђен и сам мо

дел категоризације. Према хронолошкој и логичкој хијерархији, прототип 
агентивности чинио би следећи скуп ДгО - уз објашњења тамо где су она по

требна (на ова обележја упућиваће се касније, у Табели 1, уз помоћ подвуче
них трословних скраћеница): 

• [ANIMATE]; 
• [HUMAN]; 
• [VOLIТIONAL] изражава својевољно, а самим тим и намерно, вршење 

радње; 

• [IN CONTROL] изражава утицај на ток одвијања радње, те одговорност 
за њен исход; 

• [DECISION-MAKING] изражава способност логичког и креативног ра
змишљања и доношења одлука; 

• [CAUSING CHANGE] изражава узроковање промене стања, која се огле
да у облику, изгледу, положају, функцији, итд.; 

• [ACТIVELY INVOLVED] изражава активну, динамичку, укљученост у 
вршење радње; 

• [UNMEDIA TED] изражава деловање без ичијег посредовања, уз приме
ну сопствене енергије; 

• [EFFECT ON ANOTHER] изражава уочљиве последице на неком другом 
ентитету; 

• ~ONCRETE]. 

Из овог описа назиру се и кључне компоненте прототипске агентивне 
ситуације: (а) особа која (б) својевољним деловањем (ц) узрокује настанак 
промене (д) на неком другом ентитету. Поред два основна ентитета, <Ао> и 
<Ра>, потребно је споменути још и трећи, <1>, којим се особа, као <Ао>, поне
кад може служити приликом свог деловања. Агентивна ситуација, при томе, 

представља јединствен и непрекинут догађај, у коме се све компоненте нижу 
У временско-просторном следу, на начин како су управо наведене. 

Од свих својстава прототипске агентивне ситуације, без сумње је нај
значајнија каузативност (узрочност). Глобално следећи изузетно проницљива 
опажања S. DeLanceyja (1984), каузативност се може разложити на најмање 
!РИ чиниоца, који заједно образују ланац каузативности: покретачки (иници
јални), стварни (медијални) и непосредни (финални) узрок. Прва два сматрају 
се обавезним за агентивну ситуацију, док с непосредним то није случај, што ће 
постати јасније у наставку. 

Покретачки узрок читаве ситуације чини воља, односно намера, изве
сне особе да изврши неку радњу. Како истиче Cruse (1973: 18), употреба спо-
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собности воље (енг. willing) врста је деловања, без обзира на то да ли је усме
рена ка стању, процесу или радњи. Уз то, ДгО [VOLIТIONAL] обично се јавља 

заједно с ДгО [IN CONTROL] и новопредложеним ДгО [DECISION-MAКING], 
што, опет, подразумева и одговорност за извршено. Међутим, неки аутори 

(Lakoff 1977: 248-9; Van Oosten 1977: 468) одговорност издвајају као посебно 
обележје, дајући му чак предност над претходна два. Ово образлажу тиме 
што се радња може извршити и ненамерно (случајно)- дакле, без ДгО [VOLI
ТIONAL] - иако за њу и тада постоји одговорност. Па ипак, модел који се овде 

предлаже ограничава се само на то да сви случајеви ненамерне каузативности 
одступају од прототипа и испољавају нижи степен агентивности, што у једном 
каснијем раду прихвата и сам Lakoff (1987: 55). 

Стварни узрок састоји се у активном деловању извесне особе, којим 

се доводи до промене стања неког другог ентитета, подстакнуте, наравно, по

кретачким узроком. Сматра се централном кариком ланца каузативности. И 

на крају, особа, ради свог ефикаснијег деловања, може употребити и неко по
магало, које се, заправо, јавља као продужетак њене воље (DeLancey 1984: 
207), и у таквим ситуацијама представља непосредни узрок промене. (О овом 
узроку, те о <1> уопште, биће детаљније говора касније.) Но, мора се нагласи
ти да у осталим ситуацијама долази до поклапања стварног и непосредног 

узрока, обједињеног у једном истом ентитету - особи. 

ДгО [CAUSING CHANGE] обично се јавља заједно с ДгО [ACТIVELY 
INVOLVED], [UNMEDIATED] и [EFFECT ON ANOTHER]. Из тога произлази и 
друго значајно својство прототипске агентивне ситуације - транзитивност 

(прелазност), која, према традиционалном (и етимолошком) тумачењу, по
дразумева преношење, или прелажење, резултата деловања <Ао> на <Ра>. И 

овде је могуће разликовати виши и нижи степен агентивности, у складу с при
родом заступљености појединих обележја. 

Када је реч о субјекту и његовој активној укључености, вишу агентив

ност показује динамичка ситуација, коју оличава <Ао>, јер претпоставља ки
нетичку и транзитивну радњу, као и самостално деловање субјекта, уз приме

ну сопственог унутрашњег извора енергије. Прогресивно нижу агентивност 
имаће, извесно, ситуације које у било ком погледу одступају од описане. У 
првом реду, то је интранзитивна радња, <As>, а затим и обе врсте стања, <Е> и 
<В>, с релативно пасивном укљученошћу субјекта, без обзира на транзитив
ност, пошто последице стања нису подложне преношењу (Hopper & Thompson 
1980: 252). Ово указује на околност да сви синтактички прелазни глаголи не
мају нужно и подједнак степен семантичке транзитивности (Lyons 1968: 350-
1 ), те да би традиционално поимање транзитивности било неопходно модифи
ковати и учинити прецизнијим. 

С друге стране, када је реч о објекту, ситуација с вишим степеном 
агентивности по правилу је везана за <Ра>. Код <Ре>, међутим, посреди је 
врло специфична врста транзитивности, очитована у радикалној промени 
облика и/или функције ентитета, тако да би можда боље било говорити о два 
одвојена, иако у основи сродна, ентитета, који настају као последица дате рад
ње. Због тога се таква транзитивност, а тиме и агентивност, сматра ако не 
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слабијом, оно свакако друкчије испољеном. Најнижа транзитивност, као што 

је малопре наговештено, приписује се <Рп>. 

У светлу онога што је до сада речено, назире се и однос између аген
тивности, на једној страни, те каузативности и транзитивности, на другој. Не 
улазећи овом приликом у појединости, уколико се као главно својство кауза
тивности узме ДгО [CAUSING CHANGE], а транзитивности ДгО [EFFECT ON 
ANOTHER], може се закључити да прототип агентивности обухвата, бар дели
мично, својства и каузативности и транзитивности. Природа тог преклапања 

упоредива је са смисаоним односом хипонимије (уп. Прћић 1997: 95-7), при че
му уже категорије каузативности и транзитивности наступају као кохипоними 
шире и општије категорије агентивности. 

Посматрано унутарјезички, прототипска агентивна ситуација може се 

прилично поуздано утврдити дијагностичким тестом Опе does / is doiпg / has dо
пе somethiпg, уз претпоставку да наведена конструкција манифестује (већину) 

обележја агентивности у више-мање чистом облику (Cruse 1973: 14). Овај 
тест, наравно, издваја све глаголе који представљају кохипониме лексичког 
глагола do, што Cruse поткрепљује и тестом нужне импликације (енг. entail
ment). Наиме, свака конструкција с динамички употребљеним глаголом (тре
бало би да) нужно имплицира горњу конструкцију. Тако, на пример, реченица 
Опе drives а bus, а самим тим и лексема bus-driver, нужно имплицира Опе does 
somethiпg. Уколико то није случај, посреди је одређено одступање од прототи
па. 

2. Категоризација агентивних именица 

Након ових уопштених и поједностављених назнака, сада је могуће 
приступити и конкретној категоризацији агентивних именица. На почетку 

претходног одељка истакнута је важност корелације између поступка катего
ризације и ванјезичке категорије агентивности. Према моделу који ће овде 
бити понуђен, та корелација сматра се врло директном, што подразумева да 
утврђивање прототипа агентивности уједно одређује и прототип агентивне 
именице, будући да оба прототипа деле готово иста ДгО. Полазећи од те пре
мисе, у Табели 1 представљена је категоризација свих агентивних именица. 
На левој половини налази се приказ заступљености појединих ДгО у односу 
на постављени прототип, а на десној половини десет припадајућих релативних 

рангова заснованих на природи одступања од прототипа; сам прототип истак

нут је затамњеним пољем. 
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9 eye-opener 
:::;;: 

8 pain-killer ::i:: 
;Ј> 

::i:: 

7 grater ~ 
з:: 
;Ј> 

6 Ыender 
...., 
::i:: 
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5 computer 

4 ant-eater 

3 owner ;Ј> 
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2 believer з:: 
;Ј> 
...., 

1 swimmer 
::i:: 
:::;;: 

ЛЕГЕНДА: 
-.Ј = заступљено обележје 

! = заступљено у различитом облику 
0 =небитно 

Табела 1: йройlойlий а'iенйlивносйlи и релайlивни ран'i а'iенйlивних именииа 

Табелу треба тумачити на следећи начин: код прототипа агентивне 

именице, с Рангом О, заступљено је ( .../) свих десет ДгО, док се код осталих, с 
Рангом 1 до 9, наилази на три могућности -ДгО заступљено углавном у непро
мењеном облику (када се симбол не понавља), ДгО заступљено у различитом 
облику(!) и ДгО се сматра небитним (0). Пре него што у наставку укратко бу
де описана суштина сваког појединачног ранга, која проистиче из Табеле, неоп
ходно је нагласити да је карактер предложене категоризације - упркос схемат
ској организацији у десет оделитих целина - градијентан, с благим прелазима 
не само између рангова него, штавише, и унутар једног истог ранга. Отуда, оде
лит приказ рангова треба сматрати привидним и првенствено методолошки мо

тивисаним. 'Релативност' рангова опредељена је устројством њихових меlјуод-
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носа, с обзиром да било који ранг испољава вишу агентивност у односу према 
наредном (осим Ранга 9), а нижу у односу према претходном (осим Ранга О). 

Овај модел категоризације агентивних именица представља комбина
цију три основна семантичко-прагматичка параметра: дијагностичких обеле
жја смисла, денотације (уп. Прћић 1.997: 55-8) и семантичких функција. (Тако, 
узгред, модел постаје применљив на целокупан спектар агентивних именица, 
без обзира да ли су настале поступком суфиксације, као ове о којима је реч, 

или нису - попут агентивних конверзија cook, pepper-mill, те мономорфемских 
лексема doctor, king, pencil.) Као што је у Табели означено, првих пет рангова 
обједињује аниматне ентитете (особе и животиње), чија заједничка особина, 
типично, јесте самосталност током посматране ситуације. 

• РАНГ О (bus-driver), који представља прототип агентивне именице, обу
хвата: особе, семантичку функцију <Ао + Ра/Ре> и прелазне глаголе рад
ње; нпр. brick-layer, murderer, weight-lifter, wood-cutter; constructor, shoe-ma
ker. Својствена за овај ранг су сва раније наведена обележја прототипа 
агентивности. Нижу агентивност имају радње· мање кинетичности, 
укључујући и непрелазне глаголе с допуном везаном за објекат; нпр. bo
ok-seller, child-minder, founder, reader, sight-seer; car-dealer, као и оне које 
су настале ненамерно; нпр. discoverer, killer, winner (напоредо с њиховим 
намерним, вољним, тумачењем). 

• РАНГ 1 (swimmer) обухвата: особе, семантичку функцију <As> и непре
лазне глаголе радње. Својствено за овај ранг је то што се активна укљу
ченост не сматра битном, док промена, тамо где се о њој може говори

ти, није усмерена ка другом ентитету, већ ка самом себи; нпр. listener, 
passer-by, standee, sun-bather, theatre-goer. Нижу агентивност имају радње 
на чије се одвијање, у нормалним околностима, вољом не може утица

ти; нпр. sleeper, sneezer, snorer. 
• РАНГ 2 (believer) обухвата: особе, семантичку функцију <Е> и искустве

не глаголе, без обзира на прелазност. Својствено за овај ранг је то што 
се ради о стању, на чији ток особа и даље утиче својом вољом, мада без 
видљивих промена; нпр. adherent, music-lover, worshipper. Нижу агентив
ност имају ситуације у којима утицај воље није изражен; нпр. dreamer, 
forgetter. 

• РАНГ 3 (owner) обухвата: особе, семантичку функцију <В> и релационе 
глаголе, без обзира на прелазност. Својствено за овај ранг је то што је 
такође посреди стање, у које је особа пасивно укључена, али на чији 
ток не мора, а понекад и не може, да утиче; нпр. convalescent, loser, survi
vor. 

• РАНГ 4 ( ant-eater) обухвата: животиње, семантичку функцију <Ао + Ра/Ре> 
и прелазне глаголе радње. Својствено за овај ранг је то што воља, а са
мим тим и доношење одлука, код животиња представља првенствено ма

нифестацију инстинкта; нпр. grass-hopper, warЫer, wood-pecker, или, ређе, 
последицу дресуре, када је вероватнија семантичка функција <I +Ра/Ре>; 
нпр. pointer, retriever, setter. Нижу агентивност имају биљке, <As>, код ко-
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јих је приметна тек извесна промена - углавном, положаја; нпр. climber, 
creeper. 
Преосталих пет рангова обједињује инаниматне ентитете (помагала и 

апстракције), чија заједничка особина, типично, јесте несамосталност током 
посматране ситуације. Због тога увек захтевају извесно посредовање са стране. 

• РАНГ 5 (computer) обухвата: помагала - специфично, интелигентне (нај
чешће, електронске) уређаје, семантичку функцију <1 + Ра/Ре> и прела
зне глаголе радње. Својствено за овај ранг је то што су уређаји, након 
претпрограмирања и стављања у погон, способни да доносе одлуке и са

мостално управљају одвијањем и резултатима радње; нпр. aircraft-carri
er, interceptor, printer; synthesizer. 

• РАНГ 6 (Ыender) обухвата: помагала - специфично, сложене (најчешће, 
електричне) направе, семантичку функцију <1 + Ра/Ре> и прелазне гла
голе радње. Својствено за овај ранг је то што направе, иако донекле 

способне за самостално деловање, не могу управљати одвијањем и ре
зултатима радње; нпр. excavator, refrigerator, windscreen-wiper; generator. 

• РАНГ 7 (grater) обухвата: помагала - специфично, просте (најчешће, ме
ханичке) алатке, семантичку функцију <1 + Ра/Ре> и прелазне глаголе 
радње. Својствено за овај ранг је то што алатке изискују пуно споља
шње посредовање, пошто нису предвиђене за било какво самостално 
деловање; нпр. cigarette-lighter, peeler, screw-driver. 

• РАНГ 8 (pain-killer) обухвата: помагала - специфично, хемијска средства, 
семантичку функцију <I + Ра/Ре> и прелазне глаголе радње. Својствено 
за овај ранг је то што деловање ових средстава најчешће не мора бити 
видљиво, већ обично само њихови ефекти; нпр. contaminant, deodorant, 
fertilizer. 

• РАНГ 9 (eye-opener) обухвата: апстракције, семантичку функцију <I + 
Ра/Ре> али и <Ао + Ра/Ре> и прелазне глаголе радње. Својствено за овај 
ранг је то што ентитети нису опипљиви, нити је њихово деловање уоч

љиво, већ се једино могу спознати настале последице; нпр. brain-teaser, 
tie-breaker, thriller; font-designer. 

Управо предложеном категоризацијом агентивних именица у једну 

исту категорију укључени су крајње диспаратни и наизглед неспојиви ентите

ти, попут дрвосече, мравоједа, упаљача и дезодоранса. Овакву флексибилност 
пружа, несумњиво, само категоризација путем прототипа,''' која омогућава 
обједињавање хетерогених ентитета на основу уочених међусобних додирних 
тачака, односно сличности према прототипу (Taylor 1989: 60). Суштина се, да
кле, не налази у истоветности и потпуном поклапању својстава, као што зах
тева класични (аристотеловски) приступ категоризацији, већ је тежиште ста
вљено на сличност и делимично поклапање својстава. 

При томе, није потребно да ентитети буду слични међусобно, већ у 

погледу извесног обележја заступљеног код прототипа (Schlesinger 1989: 207). 
На тај начин, они ентитети који одступају од прототипа, могу бити укључени 
у дату категорију уколико су им заједничка одређена кључна обележја (Lakoff 
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1987: 65). Наравно, што је број таквих обележја већи, посматрани ентитет је 
ближи прототипу - и обрнуто. Друкчије речено, извесни ентитет поима се као 
бољи (централни) представник дате категорије, а неки други, опет, као слаби
ји (периферни). 

За изражавање градијентности категорије и сам језик поседује соп
ствена средства, која Lakoff назива 'оградама' (енг. hedges). Како тврди Ј. R. 
Taylor, на чијем је приказу (1989: 76-80) ова интерпретација заснована, њихова 
сврха састоји се у томе да учесницима у комуникацији омогуће давање опаски 
о својој употреби језика. Од више споменутих ограда пажњу заслужује неко
лико, вероватно најфреквентнијих. Ограда loosely speakiпg проширује катего
рију, потискујући централне представнике; нпр. Loosely speakiпg, а screw-driver 
is ап ageпt, док ограда strictly speakiпg сужава категорију, потискујући перифер
не представнике; нпр. Strictly speakiпg, а bus-driver is ап ageпt, или Strictly spea
kiпg, а screw-driver is поt ап ageпt. Врло слично понаша се и ограда techпically 
speakiпg, с том разликом што је примерена експертској категоризацији, а не 
популарној, попут претходне. rv 

Овоме се, као својеврсне ограде (узгред, 'својеврстан' је такође огра
да, напоредо с 'на неки начин' и 'у неку руку'), могу још придодати и два мо
гућа назива за ентитете који одступају од прототипа: 'квази-агенси' (уп. Pa
nagl 1977: 9; DeLancey 1984: 208), настао композицијом, те, овде први пут пре
дложен, 'агенсоиди', настао суфиксацијом. 

Када је реч о ДгО агентивних именица заједничким с прототипом, ко
ја су омогућила толику хетерогеност ове категорије, њих је могуће лако пре

познати у Табели 1 - по непопуњеним пољима. Тако, Рангови 1 до 4 с прото
типом деле кључна ДгО [ANIMATE] и [IN CONTROL], код Рангова 4 до 9 ради 
се о ДгО [CAUSING CHANGE] и [EFFECT ON ANOTHER], док сва остала обе
лежја одређују природу разлика међу ранговима. 

Као што је већ истакнуто, темељ категорије агентивности, у целини 
узев, чини динамичка ситуација, коју карактеришу кинетичност, каузативност 

и транзитивност. Отуда се статичке ситуације (Рангови 2 и 3), иначе размерно 
малобројне у односу према динамичкима, морају сматрати маргиналним чла
новима ове категорије. Упркос томе, њихова релативно висока позиција на 

скали агентивности последица је заступљености кључних ДгО [ANIMATE], 
[HUМAN], [IN CONTROL] и, делимично, [VOLITIONAL] - покретачког узрока 
највећег броја како динамичких тако и статичких ситуација. Имајући на уму 

ову околност, остатак излагања биће посвећен динамичким ситуацијама - на
рочито, односу између <Ао> и <I>. 

3. Инструменталност као врста агентивности 

Пажљивија анализа предложене категоризације открива да је катего
ријом агентивности обухваћено, заправо, више посебних категорија - <Ао>, 
<As>, <Е>, <В> и <I>. Прецизније речено, у категорију агентивности укључено 
је више поткатегорија, међу којима је најзначајнија инструменталност, <I>. 
Прототип инструменталности могао би, условно, бити дефинисан следећим 
ДгО: [INANIMATE], [CAUSING CHANGE], [MEDIATED], [EFFECT ON ANO-
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THER], [CONCRETE], чему би одговарале именице tiп-opeпer, screw-driver, и сл. 
Пошто се и овде ради о градијентности категорије, одступања од овог прото

типа била би заснована махом на ДгО [MEDIATED], односно на степену и при
роди самосталности ентитета. 

Наведена ДгО јасно раздвајају једну категорију од друге, али уједно 
указују и на међусобне кључне сличности, које су омогућиле укључивање ка

тегорије инструменталности у овако схваћену категорију агентивности. Шта
више, могао би се пројектовати и уопштен закључак да нижа инструментал
ност нужно имплицира вишу агентивност - и обрнуто, што нарочито показују 

Рангови 7 до 5 (grater, Ыепdеr, computer). Ово се потврђује и у језичком контек
сту, с обзиром да у реченици, од ова три ранга, само именице с Рангом 5 могу 
попуњавати позиције типичне за особе, односно за вишу агентивност, као у 
примеру The computer has dопе / showп / calculated / drawп it. Иначе, постизање 
описане дистинкције представљало је главни мотив за увођење DgO [DECl
SION-MAКING] при опису прототипа агентивности. 

Кључну додирну тачку између поменуте две категорије чини, нарав

но, каузативност (Sch\esinger 1989: 194). Раније је напоменуто да се <1> јавља 
као непосредни узрок одређене ситуације, и то у својству помагала којим се 
<Ао>, као стварни узрок, може служити ради свог ефикаснијег деловања. Из 

овога недвосмислено следи како <1> наступа тек као индиректни узрочник не
ке промене, иако у ланцу каузативности по правилу заузима место непосред

ног узрока. У таквим условима, <1> се може сматрати 'неком врстом' агенса 
(енг. sort of; још једна од Lakoffovih ограда), који врши радњу (Sch\esinger 1989: 
205), мада је објективно само употребљен при њеном вршењу. 

Насупрот томе, директни узрочник јесте увек <Ао>, при чему под 'ди

ректношћу' треба разумети незаобилазну улогу особе, као стварног узрока, у 
настајању промене - било кроз самостално деловање, било кроз покретање, 

руковање или управљање радом датог помагала, <1>. Ово потоње може по
стојати у реалном времену, када је особа присутна, те преко раније обавље
них припремних радњи (тамо где је то изводљиво), када особа није присутна. 

Поред семантичко-прагматичке утемељености, горе понуђена катего

ризација мотивисана је и синтактички. Наиме, њоме се имплицитно доводи у 

глобалну корелацију, ако не и изједначава, семантичка функција агенса и син
тактички статус субјекта, тако што се сваком субјекту приписује известан 
степен агентивности. У том смислу, може се говорити о градијентности и ка

тегорије субјекта, утврдивој на основу посебних критеријума, које је детаљно 
разрадио Е. L. Keenan (1976). За ову расправу нарочито је релевантан један од 
његових закључака, како су синтактички изведени субјекти обично понешто 
мање налик на основни субјекат (енг. basic subject; Keenan 1976: 323) - или, тер
минологијом овог рада, прототипски субјекат, који би, глобално, могао да од
говара прототипском агенсу. 

Код агентивних именица, помињање 'синтактички изведеног субјек
та' одмах наводи на реченицу с адвербијалном допуном with it, на пример, Опе 
cleaпs with it, која бива трансформисана у Jt cleaпs, те у лексему cleaпer. Такав 
субјекат, са семантичком функцијом <1 +Ра>, у сваком случају има мање свој
става прототипског субјекта од неизведено~; субјекта реченице Опе cleaпs и 
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лексеме cleaner, са семантичком функцијом <Ао+ Ра>. Изведени субјекат, при 
томе, изгледа као субјекат, иако се не понаша у потпуности као субјекат (Kee
nan 1976: 325). 

На овом месту, неопходно је проговорити и о томе када и зашто се
мантичка функција <I> у реченици с адвербијалном допуном with it бива поме
рена на позицију субјекта, чиме две семантичке функције бивају обједињене у 
један синтактички стутус, а посредно и једну семантичку функцију. До овога 
долази само уколико се у први план жели ставити помагало, као непосредни 

узрок, којим се особа служи при свом деловању, док сама особа, <Ао>, као 

покретачки и стварни узрок, остаје у другом плану (Schlesinger 1989: 191). Уз 
то, може се, условно, приметити да је у случају помагала тежиште обично 
стављено на ефекат радње, [EFFECT ON ANOTHER], док се код особа тежи
ште налази на њеном узроковању, [CAUSING CHANGE]. 

Полазећи од брижљиво образложених опажања I. М. Schlesingera 
(1979: 317), може се рећи да је овде посреди семантичка асимилација,v када се 
један ванјезички (концептуални) однос, у циљу језичког енкодирања, третира 
као неки други. У једној другој расправи, Schlesinger (1989: 206) предлаже 
истовремено приписивање двеју семантичких функција датом синтактичком 
статусу, па се <I> у позицији субјекта може посматрати и као <Ао> и као <I>, 
очито у зависности од заузете тачке гледишта. Било који овакав поступак 
синтактичка-семантичке рекатегоризације заснован је на неутрализацији ме

ђусобних разлика између категорија (Lyons 1968: 298; Panagl 1977: 3), док пред
ност, како је већ истицано, припада сличностима. Наравно, ово важи и за 

остале семантичке функције, <As>, <Е> i <В>, а не само за <I>. 
Међутим, наведени језички мотиви нипошто нису и једини - штавише, 

нису ни примарни. Описана рекатегоризација, наиме, одражава начин на који 
човек посматра свет око себе, па је, према томе, у првом реду ванјезички 

условљена. Према Schlesingeru (1979: 309-10, 320), постојање две оделите језич
ке категорије не значи да се оне оделито и поимају. Когнитивне структуре чо
века, по свој прилици, нису устројене на принципу оделитости, већ претпоста

вљају континуум, чија два краја, у овом случају, чине <Ао> и <I>. Сегментима 
тог континуума, који се често међусобно преклапају, у језику бивају додељене 
семантичке функције. Овде понуђена категоризација агентивних именица на
стојала је да одслика такву градијентност, а као својеврсна флуидна вододел
ница између аниматних особа и инаниматних помагала, наступају животиње 

(Ранг 4) и, делимично, апстракције (Ранг 9), које, како је показано, могу има
ти обе интерпретације - <Ао> и <I>. Отуда се, у закључку, може устврдити да 
агентивна суфиксација полази, у основи, од номинализације агентивне ситуа
ције, при чему је тежиште стављено на обављање и/или извршење радње и 

последице те радње, док је разлика између <Ао> и <I>, као стварног одн. непо
средног узрока, занемарена - или тачније, неутрализована. 

При свом "посматрању" света, језик, будући да располаже оделитим, а 
уз то и ограниченим, средствима, намеће сопствену категоризацију оваквих 
континуума - како је малопре речено, у виду семантичких функција. Под 
'ограниченим средствима' овде се подразумева недостатак специјализованих 

суфикса за енкодирање сваке појединачне семантичке функције, а најмање 
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<Ао> и <1>. Услед тога, јавља се функцијска конвергенција агентивних суфик
са, као номинализатора субјекта са свих пет семантичких функција. Тако, ре
цимо, оно што објективно представља <1> бива енкодирано у језику као <Ао> 
(Schlesinger 1989: 195). 

Енкодирајуlш, сасвим оправдано, и особе, и животиње, и помагала, и 
апстракције, језик више-мање доследно одражава континуум агентивности. 
Снажна психолошка и когнитивна веза између ових категорија тиме се додат

но потврђује и кроз језик, пошто исти скуп језичких јединица (суфикса) енко
дира све њих. (Наравно, у неким другим случајевима подударност између две 
категоризације није обавезна.) Између семантичке асимилације, на плану 
садржине, и функцијске конвергенције, као њене реализације на плану форме 
постоји, дакле, јасна корелација. Другим речима, дубинску изједначеност, у 
овој корелацији, нужно прати и површинска. 

Висок степен конвергенције очитује се, штавише, и у томе што исти 

агентивни суфикси могу послужити за аутономно енкодирање само помагала 
(Panagl 1977: 13; Levin & Rappaport 1988: 1068-9). Тако, лексеме попут computer, 
dryer, toaster, disinfectant, simulator, немају устаљене интерпретације везане за 
особу, или су оне веома ретке. 

4. Полисемија агентивних именица 

Још један семантичко-прагматички проблем актуелизован досада
шњим излагањем јесте полисемија агентивних именица. То само по себи по
дразумева и да једна иста лексема може бити сврстана у више рангова пре
дложене категоризације - у зависности, наравно, од њеног смисла и денотаци

је. Тако ће, рецимо, особа cleaner имати Ранг О, а хемијско средство cleaner -
Ранг 8. Међутим, до сада нису помињани разлози коју условљавају и образла
жу полисемију агентивних именица - специфично, везу између <Ао> и <1>. 

Пре свега, треба указати на чињеницу да се код агентивних именица 
уочава оно што Ј. D. Apresjan (1974: 16) назива регуларном полисемијом, чије 
основно својство представља систематска предвидљивост, с обзиром да се 

исти образац испољава у више посебних лексема. Регуларна полисемија, дода
је Apresjan, најчешће се јавља код метонимијског преноса значења. (Насупрот 
томе, метафорички пренос карактеристика је ирегуларне полисемије, која се 
испољава само у једној лексеми.) 

Ако се, за почетак, има у виду да је од сваког прелазног глагола рад
ње, готово без ограничења, могуће извести агентивну именицу ради именова

ња не само особе већ и помагала којим се она служи (уп. Прћић 1995: 6.3.1; 
1999), предуслов постојања систематског обрасца у целости је испуњен. Из 
овог општег одређења проистиче да је агентивна полисемија утемељена на 
метонимији, односно на извесном издвојеном карактеристичном својству, за
једничком за два различита али међусобно просторно/временски повезана ен
титета, пре свега као целина која се пројектује на део и део који се пројектује 
на целину (уп. Прћић 1997: 26). 

Заједничка карактеристична својства посматрана два ентитета оличе

на су у ДгО [CAUSING CHANGE] и [EFFECT ON ANOTHER]. Особа и његово 
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евентуално помагало несумњиво су два различита ентитета, која су простор
но/временски повезана, пошто се потоњи, као део пројектован на свеукупност 
ситуације, јавља као продужетак снаге, умења и, у крајњем изводу, воље прво-

га. 

Но, Panagl (1977) даје и једно алтернативно тумачење, засновано на 
метафори, које, међутим, знатно заостаје за првим - из најмање два разлога. 

Прво, метафора полази од извесне уочене сличности између два међусобно 
различита и неповезана ентитета; посматрана два ентитета ипак се не би мо

гла назвати неповезанима, док је њихова сличност у погледу облика, позици
је, намене, особине, понашања, способности, у најмању руку, нејасна. И друго, 
метафора није систематски предвидљива, док овде разматрани однос свакако 
јесте. Због тога, метафорички пренос значења може да послужи за интерпре

тацију једино појединачних случајева, као што су персонификације sky-scraper, 
bone-shaker, choker, али не и за интерпретацију важне систематске семантичке 
везе између <Ао> и <I>. 

На самом крају, није на одмет споменути и чињеницу да рекатегори
зација и полисемија агентивних именица постоје и у другим језицима, међу 

којима су немачки, холандски, француски, италијански, руски, српски и ма
ђарски (Beard 1990, Booij 1986, Dressler 1986, Panagl 1977, Winther 1975), за шта 
конкретне потврде може да пружи увид у одговарајуће речнике. Ова окол
ност наводи на помисао да су посреди појаве (можда и) универзалног обухва
та и значаја. Тај проблем, међутим, увелико надилази оквир постављен за 
овај рад. 
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Agentivity, Agentive Nouns and Prototype Categorization 

Summary 

The paper deals with syntactic, semantic and pragmatic aspects of definition and 
categorization of agentivity and agentive nouns. It is divided in four sections, as fol\ows: 
1 discusses agentivity, causativity and transitivity as components of а prototypical agen
tive situation, 2 defines ten features which еnаЬ\е categorization of agentive nouns, 3 
ana\yses the relationship between instrumentality and agentivity, and 4 offers опе inter
pretation of polysemy in agentive nouns. 

Keywords: agentivity, causativity, transitivity, agentive noun, prototype catego-
rization 
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ПУТ У ХАОС: ОКРЕТАЈ ЗАВРТЊА ХЕНРИЈА ЏЕЈМСА 

Др Влаgислава Горgић 

РЕЗИМЕ 

Рад се бави наративним, тематским и интерпретативним аспектима 

позног романа Хенрија Џејмса који јс изазвао много контроверзи у критич

ким приступима. 

Кључне речи: Хенри Џејмс, нарација, фантастично 

Окретај завртња Хенрија Џејмса (The Turn of the Screw, 1889) припо
веда наоко једноставну причу: младу гувернанту унајмљује један привлачан 
господин да се брине о његовим нећацима. Обећавши да he на себе преузети 
сву одговорност за децу, девојка одлази на имање Блај. Њено задовољство 
окружењем и послом помуhују необјашњиви догађаји - пред очима гувернан
те појављују се духови њене претходнице, госпођице Џесел, и слуге Питера 
Квинта, који су за живота били у страсној љубавној вези и умрли под неразја
шњеним околностима. За гувернанту ти духови постају оличење зла од ког 

жели да своје мале штиhенике, Мајлса и Флору, по сваку цену одбрани. Она 
сматра да су духови дошли по децу, да их одведу у свет греха и зла: међутим, 
док се бори са Квинтом за душу малог Мајлса, дете умире у њеном наручју. 

Овај заплет, предочен кроз троструки наративни оквир о коме Ћемо 
рећи нешто више, представља праву замку за критичаре и теоретичаре. Исти
на о овом Џејмсовом позном фикционалном делу очито није нешто што се 

налази, него нешто што се ствара, или бира. Једну од таквих истина спретно 

конструише и Шошана Фелман, тумачећи Окреiйај заврШња као мистерију 
писама и духова, и као текст који деконструише поларитете између доброчи
нитеља и злочинца, починиоца и трагаоца. Окреiйај је анегдота о путовању у 
хаос, како каже сам Хенри Џејмс у свом предговору 1 • Има мишљења да је ово 
дело хоторновска алегорија о борби добра и зла, хришћанска поема о дуали
зму човекове природе, модернизовани моралитет, или пак фројдовска пара

бола.2 Критика читалачке реакције (reader-response criticism) указаће на три 

1 Shoshana Felman, Writing and Madness, Henry James: Madness and the Risks of Practice, Turning the Screw 
oflnterpretation, Cornell University Press, Itliaca, New York, 1985, Р. 148. 

2 Упореди са Alexander Е. Jones, Point of View in The Turn of the Scre\v, PMLA, March 1959, vol 
LXXIV, по 1, стр. 112. 
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могуhа начина читања романа: буквално, иронично и трагалачка, зависно од 
тога да ли читалац верује приповсдачици, доводи у сумњу њену поузданост, 

или пак роман посматра као лавиринт лажних знакова и варки. Психоанали

тичко читање у први план ставља психолошке и сексуалне проблеме виктори
јанске жене (тс отуд духове посматра као пројекцију гувсрнантиних подсве
сних жеља), а слику жене као "анђела у куhи" претвара у анђела психолошке 
деструкције. Марксистичка критика нагласак he ставити на историјски кон
текст, социјалну хијерархију и односе :моhи - понајвише на однос господара и 
слугу. 

Оквир приповедања 

The story had held us, rouпd the fire, sufficieпtly breathless, but except the obvio
us remark that it was gruesome, as, оп Christmas Eve iп ап old house, а straпge ta
le should essentially Ье, I гemember no commeпt uttered till somebody happened 
to say that it was the опlу case he had met iп which such а visitatioп had falleп оп 
а child. 
(The Turn ofthe Screw, str.7)3 

ОкреШај заврШња почиње - причом. Тачније, приповедањем некакве 
приче о духовима коју слушају даме и господа окупљени око ватре, на сео

ском имању сличном имању Блај, на коме he се одиграти гувернантина по
вест. Не говори се подробно о причи коју окупљени помно слушају у тренутку 
кад улазимо у њихов свет - не подробно, али ипак сазнајемо довољно да бисмо 
је упоредили са причом која he уследити и која заузима средишње место у 
Џејмсовој новели. 

The case, I may meпtioп, was that of ап apparitioп iп just such ап old house as had 
gathered us Љr tl1e occasioп - ап appearance, of а dreadtt.1! kiпd, to а little Ьоу sle
epiпg iп tlie room with his mother апd wakiпg her up iп the terror of it; wakiпg hег 
not to dissipate his dread and soothe him to sleep agaiп, bu to encouпter also, her
self, before she had suceeded iп doiпg so, the same sight that had shakeп him. 
(The Turn ofthe Screw, str. 7) 

Главни јунак тс наоко узгред поменуте приче јс дете које јс видело ду
ха; оно је пробудило мајку у страху, а она га није могла умирити јер је угледа
ла исто што и оно. У овом шкрто скицираном "случају" постоји све чега у гу
вернантиној повести нема - као прво, јасно и недвосмислено знамо да је 9еШе 
ви9ело 9уха, оно то признаје и објављује; друго, буди мајку да јој духа покаже; 
треће, од ње затражи заштиту. Учинило је оно што Мајлс и Флора неhе учи
нити: они неhе посветити своју гувернанту у фантастичне приказе које су ви
дели - нити he јој ишта признати, нити ишта показати - и неhе од ње затражи
ти номоh. Она he признање изнуђивати, а номоh наметати; духове he, нак, 

3 Henry James, Thc Тш·п of thc Scr-cw, Penguin Books, Harmondsworth, 1994. Сви цитати у оригиналу 
преузети су из ооог издања. 
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врло f\Обро ВИf\ети. Чим их углеf\а, суочиће се са f\Ba заf\атка који наf\илазе 
људске моћи: да своје искуство йоШарgи и да духове йорекне. 

Отуд је прича коју ћемо тек чути, гувернантина повест коју посредује 
Даглас, beyond everything. Даље од свега, изван свега, мимо свега. Нешто што 
се не може појмити (као што heyond helief значи "невероватан") - ако everyt
hing, "све", разумемо као "свет", дакле, све оно што знамо и опажамо, онда 
нас Даглас упозорава да јс прича која следи непојмљива, недокучива, да ес нс 
може спознати. Отуд је ту причу тешко испричати, јер се све што знамо и по

имамо опире томе, јер немамо језик којим бисмо је испричали. Beyond everyt
hing подразумева и неуспех језика да причу каже - ако је изван "свега", она је 
и изван језика. 

Неименовани приповедач ће морати да наваљује на Дагласа, да га 

присили на приповеf\ање, исто онако како гувернанта присиљава малог Мај

лса да призна да је општио са духовима - а њој је потребна потврда њиховог 
постојања како би могла да их порекне. И приповедач и гувернанта ће пред 

неспознатљивим морати да користе силу - све оно што се опире нашем поима
њу и говору морамо потчинити, или бар осећамо потребу за тако нечим. При
поведач ће присилити Дагласа и да му остави рукопис - по његовим речима, 
Даглас му на самрти gaje рукопис, али читалац његовим речима ипак неће по
веровати. Овај приповедач је у том тренутку непоуздан - читалачком интуи
цијом поимамо да је он захШеаао рукопис од Дагласа, будући да осећамо ко
лико силно жели да сазна ту причу, и знамо колико јс у тој жељи истрајавао. 

Приповедач жели повест о духовима - жели да је има у наручју, баш 
као што гувернанта своје штићенике Мајлса и Флору најјаче стеже у наручју 

онда кад осећа да су јој њихове мисли неухватљиве - жели причу баш зато зна 
да јс непојмљива, да ес опире поседовању. И сам пут до рукописа јс прилично 
дуг: Даглас мора йошШом послати кључ од тајне ладице свом човеку у Лон

Т\ОН (да ли је "човек" слуга, или можf\а Дагласов повереник, пријатељ или 
адвокат, није сасвим јасно, а можда ни важно). Потом рукопис стиже поштом. 
Давно пре тога, рукопис је Дагласу гувернанта његове сестре била йослала 
йошШом кад је осетила да јој се ближи смрт. 

Око гувернантине повести - око њеног романа, јер она је писац, као 
што ћемо видети, а нс мемоариста који ес исповеда - стежу ес обручи увода, 
иницијација у причу, обручи који је и најављују и спречавају, који је и пожуру
ју и Оf\Лажу. Одлагање почетка Дагласове приповести, које се манифестује 
ћутањем, слањем кључа и слањем рукописа Дагласу, присуством два детета 
као два окретаја. "If the child gives the effect another turn of the screw, what do you 
say to two children?" пита Даглас. Двоје деце учвршћују причу, појачавају њен 
ефекат. Прича постаје чвршћа конструкција, али, да ли то значи да постаје и 
уверљивија? Сви су спремни да Дагласу поверују на реч кад каже "It's quite too 
horriЫe", "It's beyond everything. Nothing at all that 1 know touches it", а једини при
поведач тражи разлог тог неописивог ефекта: "For sheer terror?" пита он, наво
дећи страх као могући разлог. "For dreadful - dreadfulness!", одговара Даглас. 
Није у питању обичан страх, него гроза. "For general uncanny ugliness and Iюrror 
and pain". Даглас појачава ефекат, од страха, преко грозе од чудновате ружно
ће, ужаса и бола. Кад јс већ прича таква, испричај нам јс, сугерише приповс-
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ri:aч ("Well tl1en, ( ... ) just sit rigl1t down апd begin."). Даглас неочекивано от~:говара: 
"1 can't begin". И прича се доиста не може ни започети. Даглас је неhе моhи 
испричати зато што јс записана. Он дајс предност писму над говором, али нс 
зато што се боји да he ефекат боље дочарати писани текст, него зато што се 
прича не може OIJaUiu - она се мора оШкриШи. Она се не сме испричати, она се 
мора прочитати, јер је текст приче доказ да се она одиграла. Прича није део 
традиције који се преноси орално, како се махом и преносе приче о духовима 
- она је тајна која се чува записана. Опа не припада свима, него само неколи
цини одабраних. Она се мора извадити из скровите ладице, пронаhи, откључа
ти, пустити на слобоr~:у из таме тајне у којој је била годинама. Прича је као за
твореник пуштен на слободу. Зато приповедно "ја" одједном стиче увид све
знајуhег приповедача и каже за Дагласа: "Не had broken а thickness of ice, the for
mation ofmany а winter; had had his reasons for а long silence". 

"1 can't begin", "the story won't tell", речи су којима ес унапред упозорава 
да прича неће испунити очекивање; њено се дејство ограничава упозорењем 
да она неће бити кључ најављене тајне. Прича he само испричати тајну, неће 
је и открити. Прича he бити знак који указује на тајну, а не знак који тајну 
обухвата и поседује. 

Прича, чак, нема ни наслов, нема своје тајно име. Наслов се даје само 

загонетки, јер она има решење; тајна нема решење, него само причу у којој се 

на тренутак настањује. Зато нас по окончању приче приповедач неhе вратити 
у круг око ватре - ако желимо, можемо се после краја гувернантине повести 
вратити почетку Џејмсовог романа и устврдити да је прича слушаоце окупила 
око ватре и одузела им дах ... Причу можемо перпетуирати у том смислу, пер
петуираље неће наудити тајни коју прича показује. А ако то нс желимо, пре
пустићемо се тишини. 

Елементи фантастике у ОкреШању заарШња 

ОкреШај заарШња је прича о духовима и прича о љубави. Чак би се 
могло рећи ri:a у њој т~:ухови нат~:омешhују љубав. Они се увек појаве тамо где 
нема предмета љубави, и ономе коме је љубав ускраћена. Духови Питера 
Квинта и његове љубавнице су једини вид отелотворења немогуће љубави, 

тачније немогућих љубави: љубави између духова и деце, гувернанте и госпо
дара, гувернанте и деце - све те односе карактерише недоступност, немогућ

ност поседовања. 

Oкpezuaj заарШња је енигма безмало колико и Шекспиров ХамлеШ: 
наводи нас на питања без одговора, на питања парадоксална и апсурдна, као 
што је питање "да ли су духови стварни", које сасвим озбиљно поставља кри
тичар Александар Џоунс. Може ли дух бити стваран, реалан, постојсћ, или јс 
то питање беспредметно? Цветан Тодоров вели да је дефиниција фантастич
ног жанра у неот~:лучности, колебљивости између неуверљивог рационалног 
објашњења и уверљивог ирационалног. "Фантастично, то је неодлучност што 
је осећа биће које зна само за законе природе кад се нађе пред наизглед нат-
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природним догађајем"4 Владимир Соловјов, ког Тодоров цитира, каже да "у 
правом фантастичном" постоји могућност једноставног објашњења, али да то 
објашњење "уопште нема унутрашњу вероватност".' Тодоров наводи и П.Г. 
Кастекса, који каже да је фантастично продор тајне у оквир стварног живо
та." Можемо ли, стога, помислити да тајна, као ни дух, не може наћи своје 
одређење у дихотомији стварно/нестварно? Речи којима Кастскс описује од
нос тајне и стварности сугерише улазак на територију која нам не припада ни 
по ком основу. 

Фантастично је, дакле, по Тодорову, неодлучност. Њему "неодлучност 

(".) дајс живот".7 Оно јс једнако далеко од потпуне вере и потпуне неверице, 
својом неодлучношћу ком од двоје припада оно се издваја; тачније, над њим 
дистинктивност вере и неверице, стварног и нестварног, немају никакву моћ. 

Стога је и читалац неодлучан у избору између "природног" и "натприродног" 
објашњења. Као пример те неодлучности и пример двосмислености Тодоров 

ће навести управо Окрейlај заврйlња, рекавши да не знамо, нити можемо да 

одлучимо да ли је имање Блај настањено духовима или је пак гувернанта по
дложна халуцинацијама.х Главни камен спотицања у том делу је опажање, 
опажање које поставља препреку уместо да је уклања - по Тодорову, проблем 
је што опажање не даје одговор, него производи недоумицу. "Пажња нам је 

тако снажно усредоточена на чин опажања, да нам природа оног што опажа

мо увек остаје непозната."~ 
Психоаналитичко тумачење Окрейlаја заврйlња укида неодлучност 

која одређује фантастично: оно чак иде до тога да порекне фантастично тако 

што тврди да духови не постоје. Едмунд Вилсон каже: "Духови нису стварни 
духови, него су халуцинације гувернанте." 10 Духови ни не могу бити стварни, 
али та "чињеница" не пориче фантастично као жанр - барем то не чини до
вољно уверљиво. Међутим, ако су халуцинација, постоје и онда, за ону која их 
види. 

Духови су, заправо, с ону страну сваке разлике која се повлачи између 

стварног и нестварног - при чему је "нестварно" преширок појам. Оно, наиме, 
може садржати оно за шта знамо да није стварно (машта, сан), и оно што се 
индивидуално прогласи стварношћу на основу појединачног запажања (при

виђења). Стварност је, у пеку руку, gо2овор, произвољност која се озакоњује, 
као и језик којим се служимо. 

Неодлучност о врсти егзистенције услов је егзистенције духа. Дух по
стоји само док нисмо сигурни да ли га има, он дела док смо у недоумици о ње
говој природи. Порекло духа краља Хамлета, уосталом, престаће да буде ва
жно кад Хамлет схвати да дух говори истину, када то буде доказано. Дух неће 
бити потврђен егзистенцијално, него ће његово постојање потврдити сазнање 

' Цвt:тан Тодоrов, Увод у фантастич11у KIЬHЖCBllOCT, Рац, Беогrа11, 19Ю. стr. 2\1. 
'Тодоrов. оп. цит. стr. 29-30. 
6 Тодоrов, оп. цит. стr. ЗО. 
~ Тодоrов, оп. цит. стr. 35. 
~ Toдorou, оп. цит. стr. 4К 
Тодоrов, 011. цит. стr. 109. 

111 "The ghosts аге not real ghosts, but tће l1allt1ci11ations of' tће governess." Цитиrано пrема Alexaпder Е. 
Јопеs, оп. цит. стr. 114. 



130 Др Вла9ислааа Гор9иh 

које Т(оноси главном јунаку. Дух ће потрти разлику између овоземаљског и 

подземног света, између говора и тишине, између знања и незнања. Он даје 
некакав лик и облик стварности која је ишчезла, стварности која је део про
шлости, али коју он може да врати у садашњост. Није важно да ли су духови 

халуцинација, или опсена чула, јер њихова функција није онтолошка, већ епи
стемолошка. Они нису ту да бу9у, него нам нешто кажу. Они јесу илузија, али 
не у смислу опсене, него у смислу игре. Латински глагол illudere значи играти 
се, шалити се, ругати се, преварити, упропастити, оштетити, осрамотити11 • Ду
хови су ту да се поиграју са истином, са текстом, са границама реалног. 

Са гувсрнантиним трудом да спозна природу и намеру духова игра 
прераста у грубу шалу и ругање, потом у превару и пропаст - дакле, смрт. 

Њен отпор произВОТ\И све снажније реаю~ије Т(ухова, као и све већи притисак 
на децу. Гувернанта пречи духовима да кажу оно што имају и та забрана гово

ра је почетак страдања. С друге стране, она је у исти мах и оличење присиле 
да се говори. Оличење жеље да каже, експлицира, истера на чистац, да обја
сни свет. Њено божанство је (саопштена) истина, а њена потрага је потрага за 

значењем. 

Vladislava Gordic, Ph. D. 

AN EXCURSION INTO CHAOS: ТНЕ TURN OF ТНЕ SCREW 
ВУ HENRY JAMES 

Sшшnary 

The paper deals with the narration and interpretation of The Turn of the Screw, 
а novel Ьу Henry James whose critical analyses have offered multiple and myriad angles 
from which to study it. 

Кеу words: Henry James, narrative, fantastic. 

11 Јоuан Чолиh, Ре•шик лати11ско-српско-хрватски, Дере·1-а, Београц, 1991. фототипско изцање изцања из 1936. 
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AN EXEMPLIFICA TION OF TRANSLA TION STRA TEGIES RELEVANT 
ТО А LIТERARY GENRE 

Radmila Sokic 

ABSTRACT 

Siпce traпslatioп, literary traпslatioп iп particular, briпgs about пumerolls CLtltu
ral boпds, traпslators 111ust thereby undertake every translation task expertly and thoroug
hly. Though the traпslator finds most trouЫe at the semaпtic level, all this due to the fact 
that the aesthetic effect or symbolics characteristic of а literary work has to Ье restored 
properly, he also faces manifold foпnal changes which are justifiaЫe on\y from the stan
dpoint of the faithful rendering of the seпse of the source text. In other words, traпslatioп 
presupposes good knowledge of one's mother toпgue, as well as the target langL1age, then 
the aЬi\ity to penetrate the sense of tl1e original, to interpret its cultural and historica\ bac
kgrouпd, which confirms the fact that translatioп is truly а very complex process, but ap
pareпtly, а realizaЫe опе. 

Кеу words: literary translation, semantic level, the original, com
plex process 

1. INTRODUCTION 

Daпilo Kis, а famous Yugoslav poet апd novelist, опсе declared that по traпs\a
tioп cou\d transfer all the iпterpretatioпs and instances of the source-language texts, all 
historical, literary, national, religious, etl1nograpl1ic and poetic associations of the origi
nal. One of the best trans\ation theorists, Eugene Nida (1964: 160), wou\d agree in so far 
as to state that "absolute commllпicatioп is impossiЫe, but that is true not оп!у between 
languages but also within а language". Due to the fact tl1at there are semantic similarities 
between laпguages and fundamental similarities in the syntactic structures of \anguages, 
namely at the core level, there is no mistaking that effective iпterliпgual commuпicatioп, 
tl1at is translation, is always possiЫe. Т11е existing plюnetic, morphological, syпtactic, le
xica\ апd other differences of the receptor language in relation to the source \aпguage ra
re\y allow а mechanical traпsfer of а message. Changes of varioнs kinds are beiпg made 
in order to restrнcture tl1e sense of tl1e original, hence so111e degree of loss and distortion. 

Iп recent years, the pнЫished articles апd textbooks dealing with traпs\atioп 
methodology draw atteпtion to the typology of the text being traпslated from the source 
to the target \anguage. Sne\1-Hornby, а trans\ator and а \ecturer in Trans\ation stlldies at 
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Viеппа Uпiversity developed "Ап lпtegrated Approach" (1988:31) whicl1 coпceпtrates 
оп the relatioпship betweeп the types of texts опе traпslates апd the techпiques of traпsla
tioп. Dissimilitude betweeп the two main types of texts, namely literary апd пoп-literary 
опеs, lies iп the followiпg: for the sake of coпveyiпg а very precise message (staпdardi
zed termiпology) in non-literary texts опе has to narrow the scope of interpretation, whe
reas in literary texts, as artistic pieces of work, the esseпce of thiпgs апd Ље aesthetic im
pressioп are encompassed Ьу the very language expression. The emotioпal tопе апd pic
turesqueness represent the important factors of а literary utteraпce. Apart from transfer
riпg the correct information of а literary text, опе shoL1id also keep all expressive/emotio
пal nuances ofthe message. The aesthetic dimensioп is the core of а literary utterance. 

То illustrate translatioп proЫems iп literary texts, 1 have translated а short secti
oп from the novel Timor Mortis Ьу Slobodan Selenic ( 1990: 10-11 ), the пovel never 
translated iпto Englisl1; tl1e translated text will show tl1e proЫems related to the aesthetic 
dimension апd to the adopted approacl1es and applied tl"aпslation strategies. 

The original and the translation are giveп iп Ље Appendix. 

2. TRANSLA TION STRA TEGIES- ILLUSTRA TIONS AND COMMENTS 

Contrary to non-literary, tactual texts in which the invariant element is the maxi
mum proportioп of fact, and which in effect allow а greater degree of literalness iп tran
s\ation, literary texts retlect that fundamental drive to free invention to а certain degree so 
as to restore the equiliЬrium between the original and the target-language text. On acco
unt of the fact that а literary piece of work is а system of images involving the auЉor's 
basic idea, а great many of translation tl1eorists claim that а translator does not translate 
words but figurative or symbolic images. lmagery is the "foundatioп stone" in translating 
belles lettres. 

The lsraeli sclюlars, Even-Zoliar and Toury (in Hermaпs (ed): 1985), viewed li
terature as а complex and dynamic system, а l1ierarchically structured set of elements, а 
polysystem whose constituent systems and subsystems are in а state of perpetual flнx. 

According to tће polysystem tћeory itself, translation sllows а crucial instance of wliat 
happens at the interface between different linguistic, literary and cultural codes. 

It is worthwile taking into consideration Nida's approach (1964: 165) to translati
on based on comparative linguistics providing а dynamic dimension with а focus upon 
semantics. Newmark (1995:39) also advocates semantic translation which is complex, de
tailed and which, above al\, tends to reproduce the exact meaning of tће original. А pro
cedure according to wl1icl1 the translator is boнnd first to analyze tће message of the sош
се laпguage, then transfer and restructure it to the level in the receptor language which is 
most appropriate for tће audience he intends to reach, has been adopted in the translation 
of tl1e literary text Ьу Slobodaп Seleпic. Tl1e complex processes of analysis, wl1icl1 in
volve at least three different sets of featшes - namely, grammatical relationships between 
coпstituent parts, the referential meanings of the semantic Llnits, and tће connotative mea
ning ог valL1es of syntactic and semotactic strнctures, sееш to Ье valid and jнstifiaЫe on 
formal grounds. 

Thнs, while translating the text, 1 arrived at the sentence "Beograd se, skriven 
ро podrumima ... , tresc i паdа. "(paragraph 1, sentence 2), and its English cщшterpart " 
Hidden in its basements and unsafe sl1elters ... , Belgrade is tre111Ыing witlюut losing ho-
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ре." Ву placing the participial component "hidden" at the head of tl1e sentence, it will 
certainly carry а heavy communicative dynamism as part of the rheme. This kind of non
finite, -ed participle clause is particularly favoured in the studied style of written prose. 
As for the end of the sentence, 1 translated it at first as "Belgrade is tremЬ\ing and still 
hoping." On my second reading the paragraph 1 decided to reinforce the emotive or the 
so-called connotative value of the proper noun, Belgrade, being already personified. The 
equivalent effect has been obtained and, in addition, the sense of "hoping" has been stren
gthened. А shift in the syntactic structure did not affect the semantic level. Stylistic tac
tors were predominant in my choice of the translation "losing hope" instead of "is ho
ping". 

This text-segment reflects а situation in а specific socio-historica\ context, na
mely it gives an insight into the war-Iife in Yugoslavia (the Second World War is in que
stion), and accordingly all those expressions denoting fear, hatred and crime in wartime, 
assume great importance. They al\ude to mental states, historical and social circumstan
ces and customs as well. It is interesting to note that the sentence 5, paragraph 1, - Oslo
badjaju Beograd., indented with the so-called stylistic hyphen, is written in italics. It is а 
useful device for highlighting the important information. The sentence represents а rea\ 
emotional, dramatic utterance. The "islands" of the subjective, hero's consciousness are 
punctuated mostly with а hyphen; it announces reactions of the heroes to the events who
se witnesses and participants they аге. At the grammatical level there has been а transpo
sition from active in the source to passive in the target language, since the latter is more 
common in English than in SerЬian.The subject in the original is not overt, it is implicit. 
In fact, it need not Ье expressed in SerЬian, whereas it must Ье explicit in English. The 
implicit subject in the source text is "tlley"- and one is certain (from the socio-historica\ 
context) that that tl1e pronoun "they" stands for the partisans. Although tће structure of 
the sentence changes under voice transformation, its meaning remains basically the same. 
Functional sentence perspective is not infringed. 

Тће sixtll sentence of tl1e second paragrapћ: "Jedпostavпo za takomislece пе 
pisem ovu knjigu." is transferred as "Simply, 1 do not write this book for those who 
think so." Since there is no exact English equivalent Љr the SerЬian word "takomisleci" 
one is compelled to сапу out ап analytical redistriЬution of this component. Even iп Ser
Ьian this is а rare word, а coinage wl1ich may Ье regarded as being idiosyncratic, part of 
the writer's style. If translated Iiterally, one-to-one, this component, so-thinking peo
ple/thinking-so people, would become cшnbersome and unfamiliar to English-speaking 
people. Due to the lack of one-to-one relationship, one is bound to apply certain modifi
cations wllich do not affect tће sense of the original, although it must Ье admitted that 
stylistically it would Ье better if there were а corresponding target-Ianguage coiпage. Fur
thermore, there was also а shift in word order owing to the fact that the word-order pat
tern is not strictly defined in Serblan, whereas its more or Iess fixed pattern in Englisћ is 
Subject-Predicate-Object/Complements. 

If the translation is to satisty the four basic conditions - namely to convey tће sense, 
the spirit and style ot· tће original, to possess tће naturalness of interpretation, and make the sa
me impression on tће readers of tl1e translation as it does on the readers of tl1e original, it is 
clear tћen that in most cases there сап Ье а conflict between tће form and tће content. Natural
Iy, the form is sacrificed to the content. For example, tl1e sentences 4 and 5 in tће last para
grapћ "Na drvenom tronll sedeo је Starac. Prav i krL1t kao lutak." were rendered as "Upright 
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and rigid as а doll, the Old Мал was sitting on this throne of wood." If 1 had applied one-to
one translation 1 would have got the Љllowing version: "On the wooden throne the Old Мап 
was sitting. Upright and rigid as а doll." In SerЬian it is possiЫe to write something like this. 
Moreover, writers use sentence fragments quite intentionally for emphasis ог special effect. In 
English, sentence fragments should Ье avoided. In order to preserve the functional and seman
tic aspects at the expense of the syntactic aspect, 1 placed the supplementive adjective claвse 
at the beginning of tl1e superordinate sentence. This rearrangement was carried out owing to 
the productive syntactic rвles in the English language. 

Similarly, in order not to impair fidelity to the sense of the original, 1 had to 
translate the sentence 8, paragraph fll, "Prisao sаш bas njeшu, prisao шu has ја ... " as 
"lt was him that I myselfapproached ... ". The one-to-one translation ofthe first part ofthe 
sentence would Ье "1 approached just him ... "; instead of using the emphasizer "jL1st", and 
for the purpose of retaining the same focal prominence, cleft sentence seemed to Ье tl1e 
best device for rendering emphasis in the translation. The element on which the focus fell 
took the objective case since the vегЬ "арргоасh" reqвires an objective case of the prono
un, the relative pronoun placed after the focal element being normally "that", Ьесавsе it is 
virtually impossiЫe to вsе "whom" preceded Ьу а preposition, when the verb "арргоасh" 
is being considered. The sense in "! myself' is sharpened with this reflexive pronoun. In 
the original version tliere is an emphasizer "just" preceding tl1e personal pronoun "1"
"Ьа{ ја"; the writer implied that it was !1е, овt of all the others, who approached the Old 
Man - therefore, Ьу adding а reflexive pronoвn empliasis was preserved. However, one 
should not promote tl1e sub-text to tl1e extent tl1at it goes beyond the words of the origi
nal. The original should not Ье betrayed. There is also а prevailing view ( Snell-Hornby, 
1988: 115 ) that "lf а text is of а literary type, the status of the source text is usually hig
her because it is perceived as а work of агt in the mediшn of language." 

The tenth sentence of tl1e same paragrap\1 "Cutao је i gledao sve и istu daleku 
tacku." was transferred as "Не kept quiet, his eyes still fixed on the same distant point." 
There was no need fог me to avoid the literal translation which was "Не kept quiet and 
looked at the same distant point", but as the verb "look" appeared once within this para
graph, in the sentence "Не was looking into the distance", 1 tried to avoid the repetition of 
the verb for stylistic reasons, and at the same time ргеsегvе the semantic aspect of the 
context. Hence, 1 arrived at tl1is translation Ьу using the absolute clause wl1ich has а se
mantic quality of adapting to the context, thus not infringing the semantic equivalence. 

3. CONCLUSION 

Deeply rooted in practical application, translation process presupposes extraordinary 
command of one's motћer tongue, tl1en tl1e target language and linguistics, stylistics, semiotics, 
aesthetics and literary history. Ве that as it may, however good the translation theory is today, it 
will never provide LIS with а priori translation strategies which will еnаЫе LIS to produce perfect 
translations. Опе also cannot ћеlр mentioning wl1at Bassnett and Kuћiwczak (1988:42) said 
upon finishing а translation project of theirs: "Translation is а complex multi-layered process 
that goes jar beyond knowledge ој а given language and ап abllity to use а dictionary. " Indeed, 
regardless of tl1e fact tl1at one may ћаvе detailed knowledge of а wide range of matters on tran
slation, опе will still struggle with words, nuances of meaning, for it has, quite justifiaЫy, been 
said that "At the bottom ој every word is magic. " ( Newmark, 1995 :89 ) .. 
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Radmila Sokic 

ILUSTRACIJA PREVODILACKIН STRATEGIJA 
PRIMERENIH KNJIZEVNOM ZANRU 

Rezime 

S obzirom da se prevodeпjem, роsеЬпо kпjizevпim prevodeпjem ostvaruju 
mпoge kulturпe veze, to prevodioci morajн zпalacki i savesпo da pristнpe svakom pre
vodilackom poduhvatu. Iako пailazi па пajvise poteskoca па semaпtickom пivo11, buduci 
da se valjaпo mora пadomestiti опај estetski efekat, simbolika koja karakterise neko 
knjizevпo delo, prevodilac se suocava i sa brojпim formalпim izmeпama koje su oprav
daпe jediпo sa staпovista verпog рrепоsепја smisla izvomog teksta. Drugim reCima, pre
vodeпje pretpostavlja dobro zпапје materпjeg, kao i jezika па koji se prevodi, zatim spo
sobпost da se proпikne u smisao origiпala, da se protumaci пjegova kulturoloska i istorij
ska pozadiпa, sto нistiпн potvrdнje сiпјепiсн da је prevodeпje veoma slozeп proces, ali, 
ocigledпo, пе i пesavladiv. 

Юjucne reci: knjizevno prevodenje, semanticki nivo, origiпal, slozen proces 

Appendix 

Slobodaп Seleпic, Timor Mortis, рр. 10-11. 

Negde od Avale, iza mojih Ieda, iz pravca Cukarice i Вапјiсе, снје se topovska 
ра\јЬа. Beograd se skriveп ро podrшnima i nesigurnim skloпistima, bez stшje, bez vode, 
bez hraпe i пovih vesti, trese i nada. Pre jedan sat, kada su pojediпacni pucпjevi poceli da 
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rio oCi poslednji pt1t, i pogledao kroz шеnе, u pravcu Avale. Objasnih, шаdа me nista nije 
pitao: 

Oslobadaju Bcogгad 
Кlimшю је glavom potvrdujшSi da zna, ра ravnodusno rekao: 
Jo§jednom. 

1 umro. 
Bilo mu је sto cetiri godine, cetiri meseca i sest dana. 

Moram odшah reci da licnoj i javnoj istoriji Stojana Blagojevica i nasem troipcr
godisnjem sapatnistvu pridajeш znacaj koji се, mozda, onim sumnjicavim, а naroCito ne
t1pнcenim Citaocima izgledati preteran i praznoveran. MoZda се, dakle, пшоgi smatrati 
dugi zivot starca Stojana prirodinom neobicnoscu koja ne uvecava znacaj onoga sto је 
iskusio, а cudne podudaшosti kojima 0Ьilt1je nase poznanstvo - tek nevaznom slucaj
noSCll. Neka misle tako oni koji tako misle. Ne ljt1tim se. Ne smeta mi. Jednostavno, za 
takomislece ne pisem ovu knjigu. Neka ven1ju, recimo, daje puka slucajnost to sto se dcr
godilo da nase poznanstvo sa оЬа kraja omede dve simbolicne tutnjave. 

Zemne ostatke vrle starine, evo, ispracam, zbunjen i potresen, uz zvuke razome 
kanonade kojom росiпје oslobodenje mog Beograda. 

Upoznali smo se, pre tri i ро godine, uz sestoaprilske eksplozije sa kojima је 
pocela njegova okt1pacija. Slabo zemljano skloniste t1 dvoristu Vaznesenjske crkve, pre
pt1no polt1obt1cenih i raspamecenih Beogradana - medt1 njima moji otac i majka - pogo
dila јс bomba. Kada sam, poslc prvog nalcta, trazcCi roditcljc dotrcao do Vazncscnjskc 
crkve, video sam dubriste suta, ljudske kose, krvi, rasporenih jorgana, lutaka bez glave, 
rdzvaljenih kartonskih kofera i na celom stratistt1 polomljenih cigli i kostijt1 - jedan jedini 
uspravan predmet: veliku, grubo istesanu, drvenu stolicu sa naslonima za ruke. Na drve
nom tronu sedeo је Starac. Prav i kn1t kao lutak. Ruke prekrstio preko grudi. Gledao је u 
daljinu. Prisao sam bas njcmu, prisao шt1 bas ја, tck nckoliko minuta sirocc, omamljcn 
svezinom novog i strasnog iskustva јег sаш odnekud pouzdano zпао da u tom casu mo
ram bas to t1ciniti: 

- Hajdemo - геkао sam. 
Cutao је i gledao sve u istн, dalekн tacku. 

ВотЬагdији Beogгad - objasnjavao sam, а оп је sa istom dosadom l1 glasu 
kao i pre jedan sat, i onda izustio: 

Јо§ јеdпот. 

The Englis/1 t1·anslation -

Somewhere fгom А vala, behind my back, from the direction of Cukarica and 
Banjica, а саппоn fire сап Ье \1eard. 1-Iidden in its basements and unsafe shelters, without 
electricity and water, with no food апd latest пews, Belgrade is tremЫiпg withollt losing 
hope. It was ап lюur ago that tl1e sporadic shots Ьеgап to turп iпto moпotoпolls, in some 
way primevally daпgerous souпd of tlie саппопаdе, w\1еп \l\ustrissimlls opened his for 
the \ast time, апd looked t\1roL1gћ me, iп the direction of А vala. Thougl1 he did поt ask 
те, 1 said: 

»!Зelgrade is being liherated.« 
Не пodded his head iп coпfirmatioп, апd said iпdiftereпtly: 
»О псе again. « 
Апd t\1еп he died. 
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Не was one hundred and four years, four months and six years o\d. 
1 must say immediately tl1at 1 attacl1 great signiticance to the personal and puЬ\ic 

history of Stojan Blagojevi} and to ош three-and-a half-year old mt1tual suffering, which 
will, perhaps, seem exaggerated and superstitious to tlюse distrustful readers, particularly 
the uninfoпned ones. Hence, many people will presumaЫy consider the long life of the 
old man, Stojan, as nature's peculiarity wl1ich does not increase tће importance of what 
he experienced, and the strange concшrence with which our acquaintancesћip abounds -
tћеу will regard as нnimportant coincidence. Let these people think the way they do. 1 am 
not angry. 1 do not mind. Simply, 1 do not write this book for those who Љink so. Let 
tћem believe, say, that it is а mere coincidence for our acquaintancesl1ip to l1ave been bo
unded on Ьоtћ sides Ьу the two symbolic tћunders. 

Puzzled and deeply upset, here 1 am administering the last rites to the earthly re
mains of the veneraЫe old man, witl1in the sound of the thundering cannonade, with 
wћiсћ the liberation ofmy Belgrade begins. 

1 made his acquaintance tl1ree and а ћalf years ago, at tће time of the explosion 
on 6 April which betokened tl1e beginning of tће occupation of Belgrade. А weak earthen 
shelter in the courtyard of the Ecumenical Church, overcrowded witћ ћalf-dressed Bel
grade citizens out of their wits - among them ту father and my mother - was hit Ьу а 
bomb. Wћen after the first air raid, searcl1ing for ту parents, 1 reacl1ed tће Ecшnenical 
Church, 1 saw а heap of rubЬisl1, hшnan hair, Ыооd, torn quilts, headless dolls, damaged 
cardboard sнitcases; and on Ље entire dtшghill of broken bricks and hнman bones there 
was а single erect object: а Ьig, гoughly chiselled wooden chaiг with arm rests. Upright 
and rigid as а doll, the Old Man was sitting on this tћrone of wood. Не was looking into 
the distance. It was him that 1 myself approached, being an orphan for а few minutes alre
ady and dizzy witl1 tl1e freslшess of а new and terriЫe experience, because tlшt was exac
tly what 1 knew, somehow, 1 had to do at that moment. 

"Let us go", 1 said. 
Не kept quiet, l1is eyes still fixed on tl1e same distant point. 

"Belg1·ade is being bombed. " - 1 was trying to explain. 
"Опсе again. " - he t1ttered wiЊ the same sotшd of boredom in his voi

ce as he did an lюur ago. 
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НЕКА ПИТАЊА ЗА XXI ВЕК1 

Борислааа Еракоаиh 

РЕЗИМЕ 

У раду се скреће пажња на нека питања која су у досадашњој литератури о 
превођењу остала неразјашњена, недоречена и у великој мери запостављена. Указује 
се на неодређености у употреби термина сленг /жаргон/арго/ шатровачки у литерату
ри о превођењу, на потребу да се њихово значење прецизира на примерима романа 

Catcher in the Rye Џерома Д. Селинџера, Оп the Road Jacka Kerouaca и fдs/ Exit /о Brooklyn 
Huberta Sе\Ьуја. Уз осврт па искуство преводиоца Алекса~щра Саше Петровића, изне
том у Мосйlовима из 1980, такође се поставља питање пријема превода дела у којима 
јс у великој мери заступљен нски од супстандардних варијетета језика и начина одре

ђивања функционалних еквивалената у оваквим случајевима. Треће питање на које се 
у раду скреће пажња јесте питање дуговечности оваквих превода, односно њихове 

ефемерности условљене језичким варијететом који је у њима најзаступљенији. 

Кључне речи: превођење, сленг, арго, жарго 

I Увод 

У 44. броју часописа Mociiioвu, преводилац Александар Саша Петро
вић је у чланку под називом ПрисШуй йревођењу йрозно2 књижевно2 gела, на 
себи карактеристичан и неуобичајен начин, овако описао посао ког ес поду

хватио: 

"Роман Послеgње скреШање за Бруклин Хјуберта Селбија, на на1ием је
зику сам предао "Просвети". Кажем, "предао на нашем језику", ... а не 
"превео на наш језик", јер ја тај роман заправо нисам превео, већ сам -
искрено и без икакве нескромности говорећи - сео и просто га йоноао 
найисао нашим језиком. ПревесШи тај роман - не би се могло, јер, цео је 
написан данашњим сленгом њујоршког најдубљег подземља: и дијалози 
и ауторова нарација - све потпуно истим језиком, тако да се ту аутор де
ла уопште нити види нити чује. А речи и фразе америчког енглеског 
сленга написао је "фонетички", онако како се тај говор тамо чује, а не 

1 рад је прочитан на XXV међународним београдским нреводилачким сусретима, маја 2000. 
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како би требало да се йише, па макар то деловало и крајње неписмено. 

Зато је спајао и речи и фразе и колокације, и на тај начин тако gефор
мисао писани енглески језик да сам сваку реченицу морао гласно чита
ти да бих је разумео. После тога требало је "преводити". Не, ја то нисам 
могао да йревоgим. "2 

Готово су две деценије прошле од овог броја МосШова, а на нека пи
тања која се назиру из ових редова још нема одговора. 

11 

Прво би се питање могло односити на то како назвати језик о ком се у 

наведеном цитату говори. У литератури на српскохрватском језику која се ба
ви супстандардним говорним варијететима, поред термина сленг и арго, ја

вљају се и термини жаргон и шатровачки говор, и нису ретка преклапања у 
употреби ова четири термина. Тако се често не прави разлика у значењу тер

мина сленг и арго, па се и један и други употребљавају за именовање супстан
дардног језичког варијетета "с обавезном компонентом афективности и псјо
ративности"Ј којим се служе извесне маргинализоване друштвене групе. Тер
мин жаргон се односи на "популарни омладински говор" или на "претерану 
неформалну употребу стручне терминологије, нпр. лекарски, правнички, ад
министративни жаргон"4 или на "елитни, ексклузивни вокабулар нске струке 
или друштвеног слоја". У социолингвистичкој литератури која се бави пита
њима социолеката говори се о "шатровачком говору, криминалном аргоу, 

омладинском сленгу, жаргонима појединих струка или урбаних субкултура, 

итд."5• 
Сличну али много разрађенију класификацију супстандардног слоја у 

америчком енглеском даје амерички лексикограф Стјуарт Флекснер и ми hе
мо се у раду служити том класификацијом, прилагођеном у том смислу што 
hемо термине сленг и жаргон сматрати делимичним синонимима у складу са 

укорењеном употребом термина жаргон за означавање професионалног го
вора припадника неке струке и супстандардног говора било које друштвене 

групе. По Флекснеру", тек они изрази који услед учесталости употребе поста
ну познати изван граница групе која их јс сковала, губе статус аргоа и почињу 

да добијају статус сленга, који он описује као сунстандардни језички варијетет 

чија лексика потиче из језика разних формалних и неформалних друштвених 
подгрупа које чине средњошколци, студенти, војници, наркомани, пословни 
људи, навијачи у разним спортовима, скитнице, итд. Оваква се лексика у раду 
назива сленгизмима. Под колоквијализмима у раду подразумевамо нефор
малну свакодневну лексику коју сви разумеју. 

2 А. С. Петровић, ПрисtТiуй йревоfјењу йрозноz књижев1юz 9ела, стр. 280. 
'Иван Клајн, Лексика, у: Срйски је.тк иа крају века, ред. М. Радовановић, стр. 79-ХО. 
' Ранко Бугарски, Уво9 у ойшtТiу лu11'lвс1с~Ушку, стр. 202-203. 
'Ранко Бугарски, ибид., стр. 239. 
"Preface Ьу Stuart Berg r:Iexпer, Dictionary о/Лтаiсап Slang, стр. VI 
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Употребу ових језичких ваrијетета у књижеnности илустроnаhемо 
примерима из романа Дејвида Селинџера, Catcher iп the Rye, Џека Керуака Оп 
the Road, и већ поменутог романа Last Exit to Brooklyп, Хјуберта Селбија. Тре
бати имати на уму да стварни језички варијетет није исто што и његова ре
креација у књижеnним делима, да се ту редоnно ради о стилизацији, стварању 

утиска о аутентичности говора оне групе која се у роману описује. Тако један 
део лексичког слоја у наведеним романима јесте сленг, али општи утисак о 

супстандардности језичког варијетета који је у роману доминантан писци 

остварују захваљујући различитим синтаксичким и лексичким средствима као 

што су: 

- неграматичне конструкције: 
Уои сап 't пever.fiпd а place that 's пiсе апd peaceful,". 

1 ain 't got по time for по liquor, bud. 

- скраћени изговорни облици стандардних речи: 
1 oughta р;о dowп and say hello. 

Wudgasay? 

- неформални начин ословљавања: 
How 'bout sittiпg dowп or something, Ackley kid? 

What 're уа tryпa do, bud? 
Good пight, haпdsome 

- стапање више речи у једну 
They were mostly old, show-o.ffy-lookiпg guys with their dates. 

Воу, 1 сап 't staпd that soпuvaЫtch! 

- употреба разних импликативних израза7 којима се започињу или 
завршавају реченице или попуњавају празнине у говору: 

Не started walkiпg around tl1e room, 1'ery slow апd all, the way he always did, pickiпg 
ир uour personal stuff off your desk апd chiffonier 

1 told him f 11,as а real moron and a/l that stu.ff 

Да сама лексика у роману не мора бити пресудна за стварање утиска о 

сленгу, види се на примеру романа Дејвида Селипџера Catcher iп the Rue. Је
зичку основицу овог романа чини стилизовани спонтани запис говора шеснае

стогодишњег школарца али је у њему релативно мали број речи које би се с 
правом могле назш1ти слен2измu.ма8, уколико под слен2ом мислимо на мало 
познате синониме за стандардне речи и изразе којима се у овом случају изра-

7 О њима говори Александар Флакер у Прози у !Uрайершщлш и дефинише их као изразе 
"широког али неодређеног семантичког опсега који нотје•1у из ра:Јговорнога је:Јика у којему 
суговорник не зна на што се такви изрази заправо односе и који су садржаји имплицирани", стр. 

105. 
"Наредни подаци подаци представљају део резултата добијених анализом корпуса за магистарски 
рад Б. Ераковић "Превођење урбаног супстандардног језичког варијетета на примерима 
романа Catcher in the Rye Џерома Дејнида Селинџера и Оп the Road Џека Каруака". 
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жава припадност групи средњотпколаца, док је све остало стилизација коло

квијалног говора. Када се посматра сама лексика, само 230 речи у роману 
припада неком од супстандардних варијетета, од којих 70% чине сленгизми, 
20% колоквијализми, 10% речи које нису регистроване у речнику сленга из 
времена настанка романа, али по оцени изворног говорника припадају суп

стандардном варијетсту. Остатак терета носе разна лексичка средства која би 
се могла сврстати у неколико разнородних група, као што су разни начини 

ословљавања (Мас, Bud, priпce, kid, haпdsome), узвици (for Christsake!Chrisake, 
Воу, Мап) псовке (hell, dатп) необични фразални глаголи (smoke опе 's ears o.ff, 
beat the hell out ој sbdy ), интензификатори (way the hell up, strictly lousy) итд. 

У роману Џека Керуака Оп the Road, језичка стратегија је другачија: 
писац користи далеко пећи број сленгизама од којих најnећи број потиче из је

зика наркомана, битника, скитница, љубитеља џеза, док је структура речени

ца у роману углавном у складу са правилима стандардног, чак официјелног и 

песничког америчког енглеског, са ретким синтаксичким означивачима не

стандардног спонтаног говора као што је неграматична синтакса за дочарава

ње говора необразованог слоја. Супстандардни лексички слој у роману носи

лац је и културне специфичности јер га стварају групације попут битника које 
на српскохрnатском гоnорном подручју нису постојале, па тако ни стnарале 

свој специфичан језик. Тако у роману има много супстандардних речи које се 

односе на аутомобиле и камионе heap,jalopy, rod (car ), rig,jack (truck) разне на
чине путовања hitch, hit the road, bat arouпd, hop. Добар део сленга у роману по
тиче из џеза, па отуда Ьор, cat, hip,jump, boogie-woogie, који означавају разли
чите ритмове и типове џеза, али су и други називи за тучу (Ьор;јитр) скитницу 

или било ког љубитеља сњинга (cat), за оне који су у току са дешавањима 

(hip ); затим су ту речи из наркоманског сленга, као што су називи за разне 
опијатс као што су Ьеппу, •veed, tea, joint, стања проузрокованих њиховом упо
требом high, stoned, gone. Посебан преводилачки проблем представљају речи
симболи контракултуре какви су придеви wild, gопе, соа!, crazy, wicked, mad, 
beat, који се понављају у роману и служе за осликавање свега што није обич
но, редовно, стандардно, и појављују се у разним комбинацијама, па тако ivild 
могу бити air/things/LA paperslplacelday, beat su window shades/generationldaysl 
characterslcouпtermaп, gone i cool углаnном описује људе, crazy може бити било 
шта. 

При превођењу овакве лексике преnодиоци на располагању имају разне 
технике, од транскрипције и натурализације до супституције и парафразе, а која 
ће се применити зависи како од развијености српскохрватског супстандардног је
зичког израза у датом домену, тако и од преводиочеве процене њиховог значаја у 
хијерархији елемената који граде значење романа. Осим ппо мора водити рачуна 
о супста~щардности и посебним конотацијама, преводилац има обавезу да где год 
је то могуће преводи на исти начин, стварајући тако мрежу алузија паралелну 

оној у оригиналу. Велики део сленга који је настао у наркоманским и џезерским 
круговима дошао и до нас путем транслитерације или превода, остатак зависи од 

преводиочеве довитљивости у стварању неологизама и умешности у стилизацији 
непосредног, живог говорног језика. 
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Посебан случај за анализу представља роман Хјуберта Селбија Last 
Exit to Brooklyn. Сам писац је довољно живео животом с оне стране стандар
дног да би његов стилизовани арго деловао као аутентичан говор. Језик овога 

романа сликовито предочава отпаднике од "цивилизованог" дела друштва на
рупшвањем стандарда у сваком погледу: фонетском, синтаксичком, морфоло
шком и конвенционалном. Задатак који преводилац треба да обави један је од 
најтежих: да копира језик улице који ниге није забележен, који се само на 

улици може чути и научити, и при том по први пут наруши многе писане кон

венције српског језика. Наредни извод из превода Александра Саше Петрови
ћа верно илуструје преводиочев поступак: 

Youre worse than а leech. А leech уасап get rid of Уои dont go for nothin. Dont 
bullshit те уа bastard. / know yascored for а few bucks last night. Whats that to 
уои? and anyway its gone. 1 aint even got а pack of cigarettes. Dont tell те. / aint 
уа father. Уа cheap тotherfuckal Go tell уа trouhles to jesus and stop breakin ту 
balls. 
(Last Exit to Brooklyn, 16) 

ГОРА си 09 йијав~ще. Пијав~щу бармоиt 90Шкачии1 09 себе а Шебе јок. 
Ални1ийlайlиневреgи. Брайl је лак ко йеро. Лажеш ђубре, мене немти 
йређеш. Знамgаси синоh мазнуо неколико сома. Па шйlа? Како gошло 

Шакошло! ОШе лове ниса.м ви90 ни йакло ииzарейlа, ~имимайlер! Причај 
Шийlо неком 9руzом а не мени! Али јайlи нисам Шайlа. Море марzиуйlри 
лейичке майlерине! Зезај маму своју а не мене! 

(После9ње скрейlање за Бруклин, 14) 

Имајући у виду велику празнину у опису супстандардног слоја у срп

скохрватском језику, чињеницу да сем Андрићевог Речника жарzона и Са
бљаковог Рјечника шайlровачко2 2овора нема других речника сличног обима 
новијег датума, сваки је преводилац у раду препуштен сопственој довитљиво
сти и умешности у трагању за супстандардним лексичким слојем у српскохр

ватском језику и стварању нових речи тамо где одговарајућег израза нема. Не 
чекајући на лексикографе, даровити преводиоци то и чине. Намеће се закљу
чак да се стога у оквиру примењене теорије превођења, онако како је њене 

задатке и улогу описао Р. Бугарски9 , могу анализирати успешна преводилачка 
остварења настала приликом преношења ових и сличних романа на српскохр

ватски језик, да се кроз анализу превода и оригиналних дела дође до пописа и 
описа лексичких и структурних средстава којима се у књижевним делима по

стиже утисак о датом језичком варијетету. 

lll 

Друго питање односи се на пријем, критику преводилачких покушаја 
да до краја креативно приступе превођењу и тиме у питање доведу принцип 
верности оригиналу "у ужем смислу". Другим речима, у светлу оваквих дела 

9 Теорија 11ре1101јеља као 1шу•ша дисцш1Јш1ш, Лшt2вистшш у йр11л1ещ1, стр. 143-157. 
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требало би поближе одредити критеријуме који задо1юљавају принцип фун

кционалне еквивалентности, а за илустрацију проблема послужиhемо се још 
једним цитатом из поменутог чланка Александра Саше Петровиhа: 

"Оно што сам радио било је, пре свега, поновно уживљавање у атмос
феру, саживљавање са наши.м йоgзе.мље.м (којим сам ес, истини за вољу 
често кретао из професионалних књижевно11реводилачких разлога, и 

записинао тај говор и симболе тог на•~ина мишљења и делања). Онда 
сам се трансформисао у наше џепароше, провалнике, силеџије, насил

нике, подводаче, мучибабиhс, зликовце, хомосексуалце, проститутке, 

чедоморке, садисте, мазохисте, љубавнике, женскасте пешкире, просте 

људе из народа, такси-шофере и полю,ај1,е, па сам постепено прогова
рао њиховим језиком и йисао - али остајуhи, при том, у том друштву, 
савршено веран суштини тог страног прозног дела и, наравно, збивању, 

тако што сам се слепо држао gyxa (а не слова) оригинала, док сам њего
ву форму (која извире из саме садржине) подражавао писањем аргоа 
нашег подземља такође "фонетички" - онако као што се он чује, а не, 
написан, виgи. И добио сам једну масу унакажених и, на први поглед, те
шко препознатљивих речи које се разумеју, веhином, само кад се наглас 
читају. Речи и реченице у том мом тзв. "преводу" тако су драстично и 
радикално мењале места у односу на своја места у оригиналу да ес тај 
роман, у мојој верзији, па крају, нашао потпуно избачен из свог .маШич

но2 лежишта; првобитно толико и11111ашен и разглобљен да је неким 

чудним и мени досад још необјашњивим унутрашњим процесом враhен 
у неке ноне чашице и зглобоне, који му, зачудо, и даље чувају његову 

оригиналну сtuрукШуру. " 111 

Јvlного јс тога из овог цитата неприхватљиво по традиционалном 
схватању преводилачке "верности" по којем није дозвољено мењати границе 
реченю,а нити ред речи у њима уколико то не захтева граматика српског је

зика и по којем је зарад прецизног преношења речничког значења речи често 
боље употребити дужи, скспликативнији и дословнији израз уместо краhсг, 
ефектнијег, али и "певерпијег". За илустрацију "верности" и "неверности" на
нодимо следеhе примере из Селинџеровог Ловиа у ражи: 

3) а) Salinger Не hangetl tlie liell out r~f tlie room 

1 Изјурио јс из собе као сам враг, треснувши вратима. 11 

2 Фурнуо је напоље и окинуо вратима. 12 

3 Одјурио је напоље треспутпи вратима. 11 

4 Излетео је из собе треснувши вратима. 14 

bang 

Dictionшy ој Ame1·ican Slang, 
1960: коловијализам 
Random House Wehster, 1996: 
стандардни енглески 

111 А. С. Петровић, Приступ 11ревођељу прозпоr књ11жев1юr дела, стр. 2!Ю, 2Н1 
11 Никола Кршић, Свјетлост Сарајево, 1951\. 
12 Драгослав Андрић, Рад, 1979. 
"Драгослав Андрић, Бигз, 191\7. 
"Флшшо Ригшшт, Хиос, Беогри11, 1995. 
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Колокнијалност глагола /юпg појачава се уметнутом узником hell који 
Салингер често користи у комбинацији са разним изразима, имитирајуhи го

ворну праксу и стварајући утисак колоквијалности. Из приложеног речнич

ког описа статуса глагола bang види се да је реч у међувремену ушла у стан
дардну употребу, но без обзира на њену данашњу стандардност, узвик снижа

ва регистар израза, тако да реченица и данас звучи колоквијално. Глагол bang 
носи у себи информацију о звуку и силини радње, узвик hell емотивни набој с 
којим је дотични изашао из собе. Када се погледају различита преводилачка 

решења, у прном примеру пренодилац је настојао да пренесе значење сних 
лексичких речи у реченици, третирајуhи и hell као лексичку реч, што у овом 
случају нс стоји. Tpchc и четврто решење нс излазе из оквира стандардног 
српскохрватског језика, док друго представља ђачки сленг. Стога једино дру

го решење до краја поштује принцип функционалне еквиналентности, јер гла

голи излеШеШи, изјуриШи, 09јуриШи нису речи којима би један шеснаестого
дишњак описао муњевити излазак из просторије цимера који га својим пона
шањем иритира. Слично важи и за примере под б) ив), док пример под г) илу
струје ону драгоцену особину даровитих преводилаца, домишљатост и смисао 

за хумор (реч на9уйачке креација је преводиоца Драгослава Андриhа по узо
ру на енглеску реч, нема је у Речнику жар2она). 

б) Salinger: They kicke{/ те 011!. 
1 Избацили су ме 15 

2 Ногирали су ме 1 r. 

в) Salinger: Не рrоЬаЬ/у jи.ft shoves them in а sack 
and d11mps them in the ril'el" 

1 Он их је нјеронатно зашинао у нреhе 
и бацао у прву ријеку ... 17 

2 Вероватно их само потрпа у врећу 
и фрљне у реку. 1 ' 

3 Вероватно их је само трпао у џакове 
и бацао у прву реку. 1 '' 
г) Salinger: Уои alivays do everything backasswau/s. 

1 Ти све увек урадиш 11аопако.20 

2 Ти увек сне урадиш 11адупачке21 

15 Ригонат, Кршиh 
1
• Ан11rиh, 1979. 
17 Кршиh 
'"Андрић, 1979. 
1
• Ригонат 

211 Ригонат 
21 Андриh, 1979. 

kick out 
Dictionary о( American 
Slang 1960: Slengizam 
Random House Webster, 
1996: колоквијализам 

dump, shove 
Dictionary ој Ame1·ican 
Slang, 1960: Сленгизам 

Random House Webster, 
1996: стандардни енглески 

backasswards 
Dictionary o.f American 
Slang, 1960: Сленг 
Random Нои.fе We/Jsta, 
1996:-
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IV 

Треће и последње питање које се такође може анализирати на наведе

ним примерима, јесте питање дуговечности превода књижвених дела у којима 

превладава нестандардни језички израз. Да ли се захтеви који се постављају 
пред преводиоце мере једном генерацијом, како то каже Антон Попович22 , и 
како би се у том случају утврдила методолошка разлика у преводиочевом 
приступу и поступку у току превођења неког дела? У том смислу интересан
тни су бројчани подаци о статусу супстандардних речи употребљених у рома
ну Catcher in tl1e Rue у времену када јс роман настао и педесетак година касни
је. Супротно код нас увреженом схватању да је сленг нужно ефемерна појава 

која се мења са сваком новом генерацијом, из табеле се види да је добар део 

лексике задржао исти статус до данашњих дана: 53,57% супстандардне лекси
ке романа задржало статус кьји је имало у Речнику америчког сленга из 1960. 
и у електронском Websterovom ре'tнику из 1996, 18,8% сленгизама је прешло у 
колоквијализме, док је 12"/" речи стекло стандщщни статус а свега 6% изашло 
из употребе. 

Табела 1. - Приказ суйсiйан9ар9ног лексичког слоја у романима Cather 
in the Rye Џ. Д. Селинџера23 

22 Антон Попоnич, Поет11ка умет1111•1коr превода - процес 11 текст, стr. 53n, 54Х; ct~ Антон 
Попович, Улоrа примаоца у про11есу превођења, стр. 1Х1. 

2~ DAS = Dictionary of American Slang, Wcпtwortl1, l-larold & Flexner, Stuarl Berg, Tlюmas У. Crowell 
Company, Nt:w York, 1960 

RHW = Random llouse \Vcbstcг's tJnabridgcd Elcctronic Dictonaгy, derived lrom the Random Ilot1se 
Living Dictioпary Databasc, l 989- l 996 



4)реч није забележена у 

l)реч задржала 
2) реч променила 

3) реч прешла у речницима или нема ниједну 

статус 
статус али и је 

нефомалнији 
од ознака припадности 

даље 
варијетет 

супстандарду, а по осећају 

супстандардна изворног говорника 

колоквијализам или сленгизам 

DAS& 
RHW&ED 47 
Сленг 

DASiRНW 

&ED 
и/или ED 

30 

Сленг 

DAS --
RНWи/или 

ED 1 DAS 
Сленг DAS: Сленг стандардни 

DAS& 
RНWи/или енглески Изворни 

ED 72 1 говорни: 15 
RHW&ED: 

30 колоквиј а- RHW& супстандард 
колокви-

лиз ам ED: 
јализам 

Сленг 
DASи 

RHW 
и/или ЕД 20 
колокви-

iализам 

DAS --
RНWи/или 

ED 41 
колокви-

iализам 

укупно 169 72 1 15 

57% 24% 0.3% 5% 

супстандардна лексика у роману Catcher in the Rye по језичком осећају данашњег читаоца; 
86,3% 

5) реч прешла у 6) реч нестала из 
стандардни варијетет употребе 

DAS: 
колоквијализам DAS: Сленг 

10 9 
RНWи/илиЕD 

RHWиED: 

стандардни --
енгл. 

DAS: Сленг DAS: 
колоквиј ал. 

RНWиED 20 
RHWиED: 

1 
стандардни 

енгл. --

30 10 
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Можда 50 година и није дуг период у односу на то колико дуго постоји 
један језик, али дефинитивно говори у прилог томе да добар део сленга нс 
представља генерацијску појаву, барем судећи по језику модерних писаца. 

У складу са веровањем о променљивом статусу супстандардног слоја 

у језику није ретка критика појединих преводилачких решења која ес заснива
ју на неком тренутно еквивалентном слоју у српскохрватском језику. Да ли 
чињеница, да је по својој суштини супстандардни слој у језику најподложнији 

променама24 сугерише да превод, по природи ствари, такође мора бити при
времен, за генер:щију-две, или из чињенице да је Селинџеров роман великим 
делом и данас шеснаестогодющьачки језички и у сnаком другом погледу акту
елан, следи и став да треба тежити преводу који ће и четрдесетак година на
кон објављивања бити једнако или бар приближно актуелан као у години у 

којој је објављен. Потврдан одговор на друго питање повлачи и детаљан и 

прецизан опис лингвостилистичких средстава којим би се то постигло, који би 
се заснивао на минуциозној анализи датог слоја у језику изворника и циљном 
језику, преводилачких поступака у делима у којима је онај слој језика доми

нантан, критичких ставова који су изражени у освртима на постојеће преводе 
и доделом престижних преводилачких награда каква је "Милош Ђурић" не
ким преводима, за разлику од неких других. На основу сопственог читалачког 

доживљаја разних превода Селинџеровог романа рекла бих да боље одабрати 
аутентичан, "улични" израз па био он и ефемеран, јер се динамичност и по
себност говора једне неформалне друштвене групе тешко може постићи стан

дардним српскохрватским језиком. 

Закључак 

Пред сваким ко ес упуту у област превођења сленга стоје многоброј
ни путеви, и којим год да се запути, најчешће наилази на питања, ретко када 

на одговоре. За подробнију контрастивну анализу супстандардних језичких 
варијетета неопходна јс прво анализа на домаћем тлу, релевантан корпус на 
којем би се заснивали њихови описи, да се не би свака дискусија о разним ре

гистрима у српскохрватском језику заснивала на језичком осећају. Корпус до
бијен анализом супстандардног лексичког слоја у наведеним романима наво

ди на закључак да су писци или били својеврсни видовњаци са изузетним осе
ћајем за оно што ће у језику опстати те су такве изразе користили у својим 
романима, или, што је вероватније, да супстандардни слој и није толико неста
билан као што се обично мисли. Охрабрује то што се па новосадском Фило
зофском факултету ради на корпусу разговорног језика2\ и за очекивати је да 
ће такав један пројекат обезбедити неопходан језички материјал, дати под
стрека истраживањима у овом смеру. Сваки преводилац који се подухвати 

" што амерички лексикографи, иначе, уrедно rегиструју, юдајуlш у nрединтернетском добу бар 
један речник сленга сваких десетак година док се данас захваљујући интернету разни речници 
енглеског (америчког) аустралијског сленга редовно ажурирају на готово дневној бази, 
cf.http://www.linkexcl1aпge.cш11 

"у оквиру пројекта "Психолингвистичка истраживања" (1977-2000), под руководством проф. др 
Свенке Савић 
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превођења неког дела написаног оваквим језиком, неминовно, по примерима 
Александра Саше Петровића и Драгослава Андрића, мора лавовски део 

истражива~ъа обавити сам, али би примењена теорија превођења могла пру

жити неке одговоре већ сада, и анализирајући постојеће преводе сличних де
ла, извући нске смернице које произилазе из досадашње преводилачке и кри

тичарске праксе. 
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Borislava Erakovic 

TRANSLATION OF SLANG, JARGON, ARGO ... 
OR 

SOME QUESTIONS FOR ТНЕ XXI CENTUR У 

Summary 

Tl1is paper discusses tlie пecessity of aпsweriпg tl1ree questioпs whicl1 liave been 
largely overlooked in translation studies so far. The first is related to tl1e lack of detailed 
analyses of the difficlllties translators face when translating from English into Serbocroa
tian novels wl1icћ make use of language varieties sucl1 as slang, jargon and argo. Tl1e se
cond question is the widespread tendency to consider these varieties ephemeral and there
fore something not worth preserving in translation. The third isslle is the qtJestion of the 
criteria Ьу wl1icl1 various boards аге governed wl1en awarding traпslations. Tl1e issues аге 
all illustrated оп examples from Ј. О. Salinger's The Catcher in the Rye, Ј. Kerouac's Оп 
the Road and Н. SelЬy's Last Exit to Brooklyn.. 

Кеу words: translation, slang, argo, jargoп. 
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ОСТАЦИ ДАНА: ИСТОРИЈСКИ ПОРТРЕТ ДРУШТВА У РАМУ 
ИНДИВИДУАЛНЕ ИСТОРИЈЕ 

Найlаиш Каранфиловиh 

РЕЗИМЕ 

Ишигуро гради структуру романа тако што причу о батлеру смешта у 
широки контекст људског друштва и његове историје и на тај начин уочава и 
испитује механизам који дефинише и регулише међусобни однос појединца и 
друштва у конкретном историјском моменту али и ван њега. Овај рад настоји 
да прикаже најзначајније књижевне, историјске и културолошке аспекте ро
мана Осйlаzщ gана. 

Кључне речи: Ишигуро, историја, појединац, друштво 

На почетку Ишигуровог романа његов приповедач Стивенс, као и сам 

читалац, налазе се на прагу једног путовања, односно "експедиције", како га 
Стивенс назива, чиме се подвлачи сврховитост самог подухвата, као и поста

вљени циљ до којег треба стиhи исйlражиаање.м које појам експедиције подра

зумева. Одмах се, дакле, намеhе питање пред какав то истраживачки задатак 

ставља Ишигуро свога приповедача и своје читаоце и, наравно, с којим циљем 
то чини. Сврха Стивенсовог нутовања ностаје јасна када се увиди да његово 
кретање није просторно ограничено на пределе северне Енглеске, нити вре

менски на шест слободних дана, као што ни његово истраживање није ограни

чено на строго професионално дефинисан циљ, јер напустивши Дарлингтон 
Хол, Стивенс креhе на путовање по пределима властитог ума, где не постоје 
просторне и временске баријере, што питање крајњег одредишта чини посве 

неизвесним. Читалац увиђе да остарели батлер на свом путовању прелази 

етапе сопственог животног пута, односно да концепт путовања Ишигуро ко

ристи као добро знану метафору живота. Стивенс се враhа у прошлост и на
лази се на путу који води ка преиспитивању и поновном вредновању власти
тих убеђења, поступака и живота уопште. У његовом сеhању, међутим, пре
нлиhу се историја њега као нојединца и национална, на и светска историја, јер 
Стивенс своју личну историју вреднује искључиво у односу на претпоставља
ну величину и важност улоге коју његов господар има у битним догађајима 
глобалне историје. Управо на овој повезаности Ишигуро гради структуру ро
мана, која превазилази уски оквир батлерове индивидуалне нриче тако што је 
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смешта у широки контекст људског друштва и његове историје и на тај начин 

уочава и испитује механизам који дефинише и регулише међусобни однос по

јединца и друштва у конкретном историјском моменту али и ван њега. То је 
уједно и циљ до којег читалац треба да стигне, јер Стивенсово приповедање 
открива много више читаоцу него самом Стивенсу. Историјске силе и догађа
ји уроњени су у причу о индивидуалном искуству, односно у подтексту прика

за индивидуалних осећања и тежњи налазе се моћни историјски догађаји, а 
сложени задатак који Ишигуро поставља пред читаоца јесте сагледавање 1~е-

лине. 

Прва формална одлика романа која ес запажа јесте његова подеље
ност на осам целина. Први део у потпуности оправдава своју функцију на коју 
се јасно упућује самим његовим називом - Проло2. Овим драмским средством 
Ишигуро уводи главне протагонисте: Стивенса, његовог бившег господара 
Лорда Дарлингтона, као и британско друштво, односно државу. Пролог тако

ђе уводи у радњу, а његов експликативни карактер огледа се понајвише у де

финисању покретача радње, што значи упућивање на проблем или ситуацију 

која наводи актере на делање. Аутор романа користи и ову функцију пролога 
у којем даје слику садашњости, слику која је, међутим, прожета реминисцен

цијама, па би се СЈУХ йромена могао означити као покретач радње у овом ро

ману, јер управо контрастирање садашњости и прошлости покреће Стивенсо
во ментално путовање. 

Средишњих шест поглавља романа прате ово напредовање на путу са
моспознаје, која отвара питања достојанства, идентитета, места и улоге поје

динца у друштву, кроз чије се разматрање указује на однос међу протагони
стима. Оваквим поступком стиче се слика британског друштва у међуратном 
периоду у којем појединци опслужују повлаштену аристократску елиту која 
одређује унутрашњу и спољну политику државе. Шест дана путовања могло 

би се сматрати алузијом на библијских шест дана стварања света, али у Сти
венсовом случају то су дани постепене разградње сопственог света и система 

вредности. 

Последње поглавље има функцију епилога; то је Стивенсово завршно 
размишљање, његов завршни говор, то јс исход његовог путовања, циљ на ко

ји стиже у завршној сцени - коначни слом после епифаније која му открива 
заблуде његовог живота. У епилогу је садржан и имплицитни ауторски ко

ментар, у њему се заокружује мисаона и значењска нит која се у току романа 
провлачи између редова батлерове личне историје. На крају путовања чита

лац је у позицији да сагледа једну епоху у историји људског друштва, али и да 

уочи покретачке силе историјског развоја. 
Садашњост романа смештана је у 1956. годину, када је као резултат 

кризе у Суецком каналу Британија изгубила утицај над земљама Блиског 
истока, што је истовремено сигнализирала и слабљење Британске империје 
као колонијалне силе и сходно томе опадање њеног међународног утицаја, 
што је опет довело да промене односа владајућих снага у свету. С друге стра
не, борба египатског председника Насера за право контроле над каналом и 

међународна криза која је уследила указала је на буђење националне свести и 
идентитета народа у колонијама. Криза је показала да народи "малих" земаља 
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нису спремни т~:а и т~:аље служе интересима великих сила, већ т~:а уместо слепе 
поданичке покорности желе слободу, равноправност и могућност да форму

лишу властите циљеве који би били у складу са националним интересима. На 
светској сцени се, дакле, водила борба две идеологије - империјалистичке и 
демократске, у којој је експанзионистичка оријентација постепено, али неи
збежно губила легитимитет. Овај сукоб и промене глобалних размера еквива
лентно су се одразили и унутар граница саме Британске империје где су њени 
грађани осећали терет унутрашњег империјализма којег су желели т~:а се 

ослободе. 
Ови догађаји, иако нису присутни у роману, својим импликацијама чи

не позадинску силу која обликује и т~:аје значење ит~:ејама и питањима покрену
тим у роману. Они објашњавају промене у начину мишљења и односима усред 
којих се налази збуњени и неснађени Стивенс на почетку романа и које под
стичу његову запитаност над вредношћу властитог живота чији је највећи део, 
преко тридесет година, провео верно и предано служећи богатом аристократи 

Лорду Дарлингтону. Нови власник Дарлингтон Хола, господина Фарадеј, Аме
риканац, представља долазак новог времена које са собом доноси измене у на
чину организације како личног тако и професионалног живота, одсликава и 
нови начин уређења газт~:инства, али и т~:ржаве; међутим, најзна•rајније промене 
настају у домену међуљудских односа који леже у основи сваког друштвеног 
система, и оне за Стивенса представљају највећу загонетку и препреку. Дар
лингтон Хол, иако и даље дом једног самца, није више центар окупљања ари
стократске господе чији поседи и богатство обезбеђују улазницу на сцену по
литичке моhи, плутократија као облик владавине губи кредибилитет, а центар 
моћи се проширује са малобројне елите на њихове доскорашње слуге - народ, 
тако да многе собе нослератног Дарлингтон Хола остају закључане, непотреб
не као и њихов предратни господар, а многобројна послуга је распуштена. 

Стивенс, остатак једног прошлог доба 1 , још увек примењује стара мерила и но
во време види искључюю као усвајање нових дужности које нису у оквиру тра
диционалног, при чему је (Јужнос~u примарно професионална и не оставља 
простора за приватно, људско и лично. Ново доба, гледано његовим очима, 
оставља на располагаљу "нездраву количину слободног времена"2 која допри
носи опадању нивоа професионалности. Другим речима, људи тада скидају по
словна одела, а то је оно што Стивенс никада није учинио, јер је одувек био 
"Стивенс батлер", а не "Стивенс човек", функција, а не садржај. Гомила ника
да обучених одела, поклони Лорда Дарлингтона и захвалних гостију, управо 

симболизују Стивенсово схватање да врхунски батлер "увек и у потпуности 
мора т~:а насШањује своју улогу",~ за њега је професија от~:ело које се не сме ски-

1 Господин Фарадеј с поносом пока]ује Дарлинrтон Хол својим пријатељима, брачном пару 
Вејкфилд, они кућу обилазе као му]сј, а Стивенс јс још један аутентични експонат, стари 
енглески батлер који је служио правог енглеског лорда, "права ствар" (v. Kazuo Isl1iguro, The 
Remains (){ the Day, Fabcr апd Fabcr, Lопdоп, 1989. стр. 124). Такоlје, доктор у селу у којем је 
Стивенс преноћио, схвативши да пред собом има батлера из аристократске куће, говори како је 
Стивенс "прилично импресиван примерак" (iЬid, стр. 208) 

2 !Ьid. стр. 7. 
"ап uпhealthy amouпt of free tinie" 
3 !Ьid. стр. 169. 
"А butler of апу quality niust Ье sееп to iпliaЬit his role, utterly ш1d fully; ... " 
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нути у присуству других људи. Међутим, господин Фарадеј у Стивенсу не види 
само батлера, него подразумева и његову потребу за личним животом, претпо
ставља да код њега постоје интересовања невезана за службу, па му и оставља 

могуhност за њихово задовољење. Све то код Стивенса парадоксално изазива 
ефекат чуђења и неразумевања који је најизраженији у моментима када не 
успева да одговори на понеку шалу свога новог господара или необавезно ра
зговора о стварима које нису у директној вези са услугом која се од њега оче
кује. Bantering, 4 због којег се стари батлер налази на правим мукама, може се 
схватити као веома погодна метафора која успешно осликава ситуацију у којој 
ес кодекс једног преживелог времена нс може применити на ново доба које јс 
довело до измене међуљудских односа, као и логе појединца у друштву. Навик

нут да у сваком тренутку пружи одговарајуhу услугу, да сваки покрет руке или 
реч господара од њега изискује предвиђено понашање, Стивенс не схвата сми
сао духовитог разговора нити уме да одговори на досетке господина Фарадеја 

управо зато што суштина шаљивог разговора и није у томе да се да очекивани 
одговор, него изискује коментар који, између осталог, на себи носи и печат 
властите личности, индивидуалног схватања и емоција. Стивенсово неснала
жење у новим односима наглашено је и чињеницом да за њега bantering пред
ставља још једну вештину, нови трик који мора савладати да би његов госпо
дар био задовољан пруженом услугом. Због тога његов положај виђен очима 
читалаца постаје још безнадежнији, особито када ес упореди са ставовима 
Стивенсових колега, јер оно у чему Стивенс види недостатак професионално
сти читалац препознаје као буђење идентитета. Нове слуге су другачије, не 
одражавају идеје својих госнодара, не живе само за професију и у професији, у 
слободно време имају сасвим друга интересовања. 

Када се "нездрава количина слободног времена" нашла и у Стивенсо
вим рукама, он креhе на путовање, али тек пошто је ужитку самог путовања 

додао и професионалну сврху. Дарлингтон Хол први пут остаје празан, а Сти
венс први пут напушта улогу и место са којима ес идентификовао, одлаже 

драго и познато одело савршеног батлера, облачи необележену одећу која не
ће скривати него откривати човека - професија се раздваја од личности. То је 
трансформација која у њему изазива несигурност јер је "Стивенс човек" пот
пуно стран "Стивенсу батлеру". Речи којима описује ocehaj напуштања и уда
љавања од познате околине имају и симболичко значење које преноси боја
зан од отварања нових, непознатих предела властитог бића кроз које кривуда 
пут који води у неизвесност: 

"А онда је околина коначно постала непрепознатљива и знао сам да сам 
прешао све претходне границе ( ... ) ... и морам признати да сам заиста 
имао благи occhaj узнемирености - occhaj појачан сумњом да можда 
уопште нисаr:; на правом путу, већ јурим у потпуно погрешном правцу 
пут дивљине. .1 

4 banter (eng.) - задиркивање, шала, досетка 
5 /Ьid. стр. 24 "IЗut then eventually tће sнrroнndings grew tшrecognizaЫe and 1 knew 1 had gone beyond all 

previous bottnd.iries ( ... ) ... <ind 1 1nt1sl coп!ess 1 did Ље! а sligl1l sense оГ .ilarm - а sense aggrav.iled Ьу the 
feeling that 1 was perpal1s 1юt 011 the correct road at all, but speeding off in totally the wroпg directioп into а 
wilderness." 
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Међутим, Стивенс се није обрео у неприступа<rnим и дивљим крајевима 
него у питомој природи Велике Британије, која у њему изазива дивљење и по

штовање. Величину и достојанство енглеске природе Стивенс види у њеној нена
метљивости, одсуству спектакуларности или драматичности који би изазивали ја
ке емоције. Енглески пејзаж се, према томе, открива као метафора Стивенсовог 
схватања људске природе, величине и достојанства - величина енглеске нације за 
њега је управо у томе што је карактерише способност контроле емоција, односно 

резервисаност. У ствари, лако је уочити да у овим моментима он несвесно прено
си схватање своје професије како на пејзаж тако и на људску природу - јер ба
тлер јс ту да својом услугом пружи задовољство и при томе остане неприметан и 
неупадљив - што показује и ток његових мисли које с питања о величини природе 
прелазе на питање "шта је то велики батлер?". Закључак до кога Стивенс долази 
је да се величина огледа у достојанству са којим батлер обавља своје задатке, али 
тај одговор доводи до новог питања, питања достојанства, које је једно од доми
нантних у роману. Замишљени идеал људске нарави огледа се и у веома сређе
ном и контролисаном језику који Стивенс користи да што детаљније представи 
своја размишљања, образложи своје поступке и реакције и пренесе своја схвата

ња. Међутим, већ при првом Стивенсовом покушају да расветли одређени појам, 

у овом случају представу о достојанству, читалац увиђа да заводљиво једноставни 

језик само маскира истину и да Стивенс није приповедач чије судове треба безре
зервно прихватати. Достојанство како га он предочава у ствари балансира на 
танкој линији између понижења и негирања властитог постојања и идентитета с 
једне стране, и представе о људској величини, с друге. Идеал достојанства Сти

венс илуструје уз помоћ три приче везане за живот свога оца, којег сматра "вели
ким батлером", али свака од њих код 'ШТаоца изазива супротан ефекат. Прича о 
индијском батлеру оставља утисак да суштина достојанства лежи у одрицању 
властитог постојања, односно тежњи ка невидљивости. Стивенс уздиже своју по
зицију слуге само зато што је у друштву с господом, али његов професионализам 
и достојанство се своде на непостојање њега као човека, јер што боље обавља 
свој задатак батлер је неприметнији, господа ће га приметити тек ако проспе чај, 
на пример, али не и уколико га савршено послужи. Друга прича приказује досто

јанство као својевољно негирање властитог ЈА, односно поистовећивање свог 
идентитета с ликом господара, јер Стивенсков отац је толерисао увреде упућене 
њему лwrno, али не и оне које су вређале личност и достојанство његовог госпо

дара. Тако схваћено достојанство значило би немање лwrnoг става, непоседова

ње ЛИ'ПЮГ мИIШЬења, немогућност доношења властитих одлука и одсуство сло
бодног избора. Последња прича говори о достојанству као о потискивању ЛИ'ПШХ 
емоција. Његов отю~ пружа савршену услугу, стара се о удобности и свесрдно 
двори човека кога без сумње мрзи, човека који је одговоран за смрт његовог ста
ријег сина. Исти облик достојанства Стивенс ће показати приликом смрти свог 
оца, јер неће провести ноћ крај очеве самртничке постеље, већ у ходнику, на 
услузи свом господару и његовим уваженим гостима, његове руке бринуће се о 

нажуљеним стопалима француског господина уместо да склопе очи преминулог 
оца. Није нимало чудно што се Стивенс с ноносом сећа свог држања те ноћи, јер 
је његова веза с оцем била више професионална, а мање лична, видео је у њему 
пример великог батлера, а не оца. 



156 НаШаша Каранфиловиh 

Све три приче илуструју да из позиr~;ије слуге везивање достојанства 

за професију или улогу у друштву значи негирање људског достојанства, што 
се манифестује као губитак идентитета, слободне воље и могућности слобод

ног моралног избора, који се својевољно предају господару чиме се прећутно 

пристаје на подређени положај. Када су изгубљени основни атрибути који де
финишу појединца онда живот има само илузију вредности, постаје имитација 
аутентичности исто као и лук у Дарлинггон Холу или Стивенс у оделу и ауто
мобилу господина. Одсуство иr~;ентитета, као и одсуство жююта симболично 

су представљени и кроз опис Стивенсове собе, јединог места његове приват
ности. То јс скучена, безлична одаја голих, сивих зидова, без светлости и ве
дрине веома налик на затворску ћелију. Госпођица Кентон жели букетом цве
ћа унети живот у ту суморну просторију исто као што жели унети љубав и то
плину у Стивенсон живот. Он, међутим, одбија сваки знак наклоности, остају
ћи веран свом опредељењу да професионализам не оставља место за емоције, 
тако да вино за господара по које журно иде у подрум постаје важније од суза 

госпођице Кентон. Главна собарица Дарлингтон Хола одражава ставове са
свим супротне Стивенсовим, јер она је искористила право личног избора и 
снремна је да у складу с тим сноси одговорност за властиту судбну. Она је је
дина која упозорава Стивенса на цену коју плаhа због тога што не прихвата 

чињеницу да је човек слободна индивидуа, указује му на то да је његов живот 
у том случају само привид, обмана себе и других: 

"Зашто, г. Стивенс, зашто, зашто, зашто увек морате да се йреШвара
- ?"fi 
ше. 

Стивенс испољава и својеврсни боваризам у настојању да глорификује 
свој маргинални положај слуге, у чему се препознаје одбрамбени механизам 
подсвести који настоји да надомести изгубљени живот, а самообману учини 

комплетнијом. Мрвице које падају са господске трпезе и место поред господа
ревих ногу довољни су да створе илузију учешhа на гозби. Стивенса одликује 
крајња сервилност, безусловно поверење и слепа вера у господара, чиме се го

сподару даје за право да располаже свим аспектима живота свога слуге. Оваква 
ситуација у потпуности репродукује резултат Хегелове "прве крваве битке" у 
историји човечанства којом је почела идеолошка еволуција људског друштва.7 

Човекова дуална природа, настала као спој тела и духа, изискује задовољење не 

само конкретних, биолошких потреба као што су храна, пиће или сан, веh се 
открива и као тежња ка апстрактним циљевима, као што су моh или доминаци

ја, а борба за постизањем на тај 1ra~mн дефинисаних циљева је манифестација 
људске жеље за признањем властите вредности од стране других људи. Борба 
за признањем, по Хегелу, представља механизам који покреће точак историје, 
тако што доводи до међусобних сукоба у којима победници добијају признање 
своје вредности тако што постају господари поражених, који признајући соп
ствену немоћ постају слуге, робови. Изгубљена битка означава губитак људ-

б !Ьid. стр. 154 
"Why, Мг Stevens, wl1y, wl1y, wl1y do yot1 a[,vays l1ave to pl"elend?" 
7 v. Francis Fukuyaшa, The End of Нistory and tће Last Мап, rengt1iп Books, Lo11don, l 992. 
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ског достојанства као израза свести о личној вредности и жеље за признањем, 
који тада бивају компснзовани професионалним достојанством путем изградње 
радне етике. Међутим, битно је истаhи да у друштву које се састоји од господа
ра и њима потчињених, заправо не постоји достојанствено решење за слуге, јер 
рад доноси признање само у друштву једнаких, односно када ес рад сваког појс
дища вреднује једнаким мерилима. Поданички, робовски рад, без обзира на то 
колико мукотрпан, никада не занређује поштовање оних у чије се име обавља, 

јер су носиоци тога рада углавном обезвређени као људска бића, тако да се 
Стивенсова жеља за достојанством чини крајње шrсурдном, јер оно исходи из 
домена професионалног залагања схваћеног као апсолутна покорност. 

Стивенсова пасивна оријентација, међутим, у контексту романа доби
ја утолико шири значај уколико се посматра као метафорична реплика дру

штвене хијерархије у којој су многобројни појединци потпуно подређени вла
дајућим слојевима, те имају само физички вид слободе, али не и слободу одлу

чивања, што доприноси маргинализацији њиховог места у друштву које им 
додељује улогу rшсивних чинилаца без утицаја на систем моћи који управља 

њиховим животима. Роман у том случају, с једне стране, носи критику дру
штва које занемарује идеје слободе и једнакости, али Стивенсов лик, с друге 
стране, служи и као средство критике појединаца који нс препознају нужност 
борбе за равноправност и право избора, као примарних фактора који одређу
ју квалитет људске егзистенr,ије. Управо не увиђајући важност поседовања 

властитих убеђења и мишљења из којих настаје потреба за активном улогом у 

друштву, такви појединци доприносе одржању постојећег система. 

" ... у земљи каква је наша, људи заиста могу имати извесну дужност да 
размишљају о важним збивањима и да формирају властито мишљење. 
Међутим, будући да је живот такав какав јесте, како се од обичних љу

ди заиста може очекивати да имају 'чврсте ставове' по свим питањима. 

( ... ) И не само да су оваква очекивања нереална, пре сумњам да су уоп
ште пожељна. Постоји, ипак, истинска граница до које може ићи знање 
и схватање обичних људи, а захтевати да свако од њих својим 'чврстим 

ставовима' допринесе распранама од националне важности, снакако, не 

може бити мудро."к 

Овакво размишљање истовремено оправдава и прихвата омалажава
јуhи став према "обичном народу" који формулише и демонстрира један од 
гостију Лорда Дарлингтона служеhи се Стивенсом као представником народа, 
којег збуњује питањима националне rюл,итике. 

8 lshigшo, ор. cit. стр. 194 "".in а соtшtгу sнcl1 is 011гs, pcoplc шау iпdccd havc а ссгtаiп dнty to tl1ink аЬонt 
gгeat alTaiгs ашЈ foпn tl1eiг opiпioпs. B11L liГe beiпg wl1at il is, lюw сап огdiпагу people tгuly Ье expected to 
have 'stгong opiпions' оп all шаnnег of tl1i11gs ( ... ) And поt only аге tl1ese expectatioпs uпгealistic, 1 гatl1e1· 
doubt iГ they аге even desiгaЫe. Тl1еге is, <illeг all, <1 геа! limil to lюw mucl1 опЈinагу people can learn апd 
know, and to demaпd that еасћ апd еvегу опе ot' tћem сопtгiЬнtе 'strong opinioпs' to tће gгeat debates ot' tће 
nation cannot, surely, Ье \Visc." 
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"'Видите, госшщо, ( ... ) чонек који је пред нама није у могућности да нам 
помогне у овим стварима.' 

Оно је поново изазвало смех, који сада једва да је суздржаван. 

'Али ипак,( ... ) ми смо и даље упорно при становишту да одлуке ове на
ције треба да леже у рукама нашег другара који је пред нама и у рукама 
неколико милиона других њему сличних. Да ли јс онда икакво чудо 
што, овако оптерећени нашим ш1рламентарним системом, ми нисмо у 

могућности да изнађемо решења за наше многобројне тетпкоhе? Па, 

могло би се исто тако затражити од одбора удружења мајки да органи

зује ратну кампању.' 
На ову опаску уследио је отворен, гласан смех ... " 9 

Неприкосновена лојалност која не дозвољава критички став према 
господару отвара врата манипулацији од стране владајућег слоја, али исто та
ко узрокује и презир према онима који су се у борби за признањем предали и 

тиме изгубили основне људске епитете. Презир који победник oceha према 
пораженом узрок је следеhе фазе развоја људског друштва у којој жеља за 
признањем нластите вредности од стране других поприма шире размере, пре

носи се са националне на интернационалну сцену. Појединци који су признали 
своју немоћ не завређују поштовање, стога се у онима који су остварили доми
нацију јавља жеља за признањем од стране себи равних, односно, као тпто то 

примећује Ниче, квалитет признања постаје значајнији од његове универзал
ности.10 У том светлу Лорд Дарлингтон, заједно са господом која посећује 
Дарлингтон Хол у чијем се салону припремају одлуке од националног и свет

ског значаја, постаје носилац елитистичких, антидемократских идеја владави
не, као и империјалистичких аспирација које настају као продукт аристократ
ског друштва које настоји да идеју доминације пројектује и у глобалним ра
змерама. Узор чврсте владавине Лорд Дарлингтон види у нацистичкој Немач
кој и фашистичкој Италији, тс јс чест гост Дарлингтон Хола управо немачки 
амбасадор у незваничним састанцима са британским премијером и министром 

иностраних послова. Дарлингтон Хол постаје место закулисних дешавања ко
ја у потпуности откривају лицемерну политику Велике Британије у међурат

ном периоду, јер Лорд Дарлингтон није био усамљена фигура, и остале ути

цајне личности радо су позивале немачког амбасадора, а и сами неретко били 
гости наци лидера и чланови Британског удружења фашиста. Међутим, када 

су идеје Хитлеровог националсоцијализма показале своје право лице и наи
шле на осуду светске јавности, било је потребно сачувати "светао образ" ве
лике британске нације, и то јс учињено тако што јс целокупна кривица прсба-

• !Ьid. стр. 196 
"'You see, gentlemen, ( ... ) оuг man l1еге is unaЬ\e to assist us in these matteгs.' 
Т\1is bгought fгesh \aug\1teг, 110w Ьаге\у suppгessed. 
'And yet, ( ... ) \Ve still peгsist \Vith tl1e notion tliat this nation's decisio11s Ье left in the hands of оuг good man 

\~еге and to the few шil\ioп ot\1eгs like liiш. ls it апу wопdег, saddled as \Ve аге witl1 оuг pгesent раг\iашепtаrу 
systcm, that \VC аге unaЬ\c to fiпd апу solution to ot1r many difficultics? Why, you may as wcll ask а 
commillee оГ the molheгs' uпion to oгgaпize а wаг caшpaing.' 

Therc was opcn, hcarty laнg\itcr at tl1is rсшагk, ... " 
10 Fukuyama, ор. cit. стр. 301 
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чена на појединце попут Лорда Дарлингтона. Без обзира на начин на који су 

поједине земље настојале да ес ограде од подржавања фашизма, већ и сама 
потреба за тим указује на унутрашње промене у тим земљама које означавају 
даљи напредак у идеолошком развоју човечанства. То су промене у начину 
мишљења обичног народа, који јс скупио снагу за борбу за признање вредно
сти и достојанства и који тражи нову улогу и место којим би се остварио ути
цај на државну политику, чиме би се проширио центар моћи. У таквом дру
штву разговори о питањима од националне важности нису више ограничени 

на салоне и трпезарије гос1юдских кућа, нећ се воде и у скромним сеоским ку

ћама, чији власници величину достојанства не мере величином поседа, нити га 
стога везују само за господу, него сматрају да се тај квалитет потврђује 
искључиво путем остнареног врана на властито онредељење и мишљење у ко

јима се огледа лични идентитет. Овај заокрет у мишљењу представља подло
гу за развој демократије која омогућава једнакост, слободу мишљења и право 
личног избора, што је очигледно у речима домаћина куће у малом селу у коме 
је Стивенс преноћио: 

"На крају крајева, због тога смо се борили против Хитлера. Да је Хи
тлер остварио своје намере, сада бисмо били само слуге. Цели свет са
стојао би се од неколицине господара и небројено милиона слуга. А ни
кога овде не треба подсећати да бити слуга значи немати достојанство. 

За то смо се борили и то смо и изборили. Изборили смо право да буде

мо слободни грађани. Родити се као Енглез са собом носи привилегију 
да без обзира ко си, и без обзира да ли си богат или сиромашан, рођен 
си слободан и рођен си тако да можеш слободно изразити своје мишље
ње, и изгласати поверење или неповерење свом члану у парламенту. У 
томе лежи суштина достојанства, ако допуштате, господине."'' 

У први мах Стивенс нс схвата значење и тежину ових речи, јер јс за 
њега gужносШ одувек значила покорност, те му се апсурдном чини идеја да је 

gужносШ сваког човека да бут~:е слободан, да раз.миutља и доноси одлуке које 
би почивале на властитим изграђеним мерилима вредности, а не на усвојеном, 
преузетом систему вредности. Међутим, шест слободних дана нринремили су 
пут ка ослобођењу потискиваних људских импулса. У симболичној сцени на 

молу у смирај дана, када се свуда око Стивенса пале светла, његова резерви
саност, некада извор ноноса, носустаје, а он сноје интимно сазнање о вредно

сти и величини слобот~:ног љут~:ског живота т~:ели с потпуно непознатим чове
ком, док сузе на његовом лицу показују колико је болно то сазнање када дође 
пред крај живота. 

11 Ishiguro, ор. cit. стр. 1 Нб 
"'Tћat's wћat we fougl1t Нitleг fог, afteг all. lf Нitleг ћаd l1ad tl1i11gs ћis way, we'd just Ье slaves поw. Т11е 
wћolc woгld wot1ld Ьс а fc,v mastcгs апd millioпs t1роп millioпs ofslavcs. Апd 1 doп't пссd to гcmiпd апуопс 
hеге, !ћеге's по digпity to Ье lшd iп beiпg а slave. Tћat's wlшt we Гougl1t Гог апd tћat's wlшl we wоп. We wоп 
the гight to Ье fгее citizeпs. A11d it's опе of tl1e pгivileges of being Ьогn Eпglish that по matteг \Vlю уон аге, 
по matleг iГуоu'ге гicl1 ог роог, you're borп lree апd you're Ьогп so th<it you сап express your opiпion lreely, 
апd vote in your member of parlia111e11t ог vote l1i111 ot1l. ТI1at's what dignity's really about, if you'll excuse 
me, sir."' 
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" ... он (Лорд Дарлингтон) јс барем имао могућност да на крају жююта 
може рећи да је чинио сопствене грешке. Његово господство је био хра

бар човек. Одабрао је један животни пут, показало се да је погрешан, 
али сто, он га јс одабрао, бар то може да каже. Што се менс тиче, ја чак 
ни то нс могу да тврдим. Видите, ја сам веровао. Веровао сам у мудрост 

његовог господства. Све године које сам провео служећи га, био сам 
уверен да чиним нешто вредно. Ја чак не могу да кажем ни да сам учи

нио сопствене грешке. Заиста - човек се мора запитати - колико досто
јанства може бити у томе?" 12 

Извесна трагичност Стивенсовог лика није само у томе што драгоце
на истина о жююту долази сувитпе касно за њега, већ и у томе што ни тада ни

је спреман да је у потпуности прихвати и суочи се са одговорношћу коју изи

скује континуирано доношење одлука које одређују животни пут појединца. 

Он поново одбацује дужност размишљања видећи у њој терет који треба пре
бацити на плећа снажнијих и храбријих у чијој сенци треба да живе они слаби
ји: 

"Тегобна стварност је да људи попут вас и мене сасвим сигурно немају 

много избора осим да своју судбину коначно повере великој господи у 
средишту овог света, која упошљава наше услуге. У чему јс сврха пре

теране бриге око тога шта је човек могао или није могао учинити да би 
имао контролу над током којим је кренуо његов живот?"в 

Као што се грешке почињене свесно опраштају теже од оних које су 

почињене у незнању, тако је тешко наћи оправдање за ово Стивснсово разми
шљање које је уследило након разбијених илузија у вези са човековом вели
чином, достојанством и одговорности за сопствену, али и заједничку будућ
ност коју би сваки чонек требало да осећа нред собом и нред другима. У скла

ду с тим, Стивенсон лик се може тумачити као вишеструка метафора. Поред 

тога што представља појединце којима је друштвени систем наметнуо подре
ђени положај који нс омогућава ни најмањи утицај на важна национална пи
тања, Стивенс је, у контексту империјалистичких тенденција, представник 

идеалног поданика, односно колоније, које одликује сервилност, потчињеност 
и оданост у служби интересима великог господара. Међутим, у завршним сце

нама романа он се појављује и као носилац 1шсинног онредељења у друштву у 

којем је отворен простор за признање вредности сваког члана, односно у дру-

12 lhid. стр. 243 " ... Ј1е (lлrd Darliпgtnп) J1ad tl1e privilcge nf bciпg аЫс tn say at tl1e cnd nf"liis life tliat Ј1е 
шаdе liis ow11 шistakes. l lis lordsl1ip was а couгageous шап. Не clюse а сегtаiп patli in 1 i Ге, it pгoved to Ье а 
шisgнided one, bt1t tl1ere, Ј1с clюse it, Ј1е can say tl1at at Jeast. As tix myself', 1 сш1110t еvеп claim tliat. You see, 
1 trusted. 1 trusted iп l1is lшdsl1ip's wisdoш. АЈЈ tlюse уеагs 1 served l1i111, 1 trusted ! "'as doiпg so111etl1ing 
worth\vl1ile. ! сап't еvеп say l шade шу O\Vll шistakes. Really - опс J1as to ask опсsеlГ- \Vl1at digпity is tl1ere 
in tl1at?" 

13 /Ьid. стр. 244 "Т11е liard reality is, st1rely tliat Љг tl1e likes 01· you апd !, tl1ere is little clюice other Њап to 
leave our Г<tte, ultiш<tlely, iп l11e lншus оГ tlюse greal gепllешеп ul ll1e lшЬ оГ Ll1is worlu "'lю ешрlоу our 
services. What is tl1e poi11t 01· worryiпg nпeself too пшсћ a[Jot1t \vl1at опе could ог cot1ld not liave dопе to 
contrnl the cot1rse опе's lit"e tookry" 
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штву које равноправно признаје људско достојанство и чији напредак почина 

на свести сваког појединца о важности и нужности индивидуалног напора. 
Борба за признањем у том случају не ствара господаре и слуге, већ се преноси 

на поље рада у којем учествују сви и постају одговорни како за своју тако и за 

судбину друштва у целини. Свесни одабир алтернативе ропства насупрот јед
накости означава, у историјским оквирима, корак уназад, стога Стивснсов 

лик преноси и критику оних који својевољним уступањем властите слободе 

слабе снагу људске заједню~е и стварају препреку у њеном развоју. 

Историја појединца се у овом роману показује неодвојивом од окруже
ња у којем ес одвија, јер бива обликована наспрам позадине ширих друштве
них кретања, што омогућава аутору романа да сликајући Стивенсов лик и ње

гову судбину истовремено портретише британско друттво у целини у периоду 
између два светска рата. Приказана је хијерархија моћи, где у глобалним ра

змерама Британска империја представља моћну светску силу која утиче на 
уреl)ење саеШа и чија колонијална политика одражава експанзионистичку иде

ологију друштва које фаворизује идеју доминације јачих над слабијима. Иста 
идеја владавине спроведена је и унутар саме државе, где Лорд Дарлингтон чи
ни део друштвене елите којој је додељена улога у одређивању националних ин
тереса и која утиче на уре/) ење gржаае. На најнижем нивоу налази се Стивенс у 

улози батлера који је 'глава' послуге и одговоран је за уреl)ење куhе. Међуод
нос ова три нивоа почива на идеји по којој ес утицај преноси вертикално на до
ле, односно више инстанце условљавају идеје и ставове нижих. Светски и дру
штвени поредак заснован на оваквим прию~ипима уређења који подразумевају 

однос господар - вазал, одговара Стивенсовој метафори света као Шочка у чи
јем центру се налазе господари који својим одлукама одређују кретање пери
ферије коју чини народ. Овако конципирано уређење, међутим, представља 
само једну фазу у разnоју људске заједнице, што се јасно огледа у чињеници да 
је дата слика друштва које се налази на прагу промена. Приказивање друштва 

у преломном периоду отвара могућност увида у мехсшизам који покреће његов 

развој, а у контексту Ишигуровог романа покретачка сила се дефинише по

средством питања о достојанству као индивидуалној свести о самовредности. 
Жеља за признањем сопствене вредности од стране других наводи људе на де
ловање и ствара тежљу за стварањем система који почива на признаљу ове по

требе код свих чланова друштва и који зато оставља простор за њено задово
љење. Тада се утицај у друштву преноси вертикално на горе. Разлика у уређе
њу између импријалистичког и демократског друштва може се дефинисати по 

принципу руских бабушки: империјалистичка тенденција значила би да најве

ћа лутка условљава облик оних мањих, док би у светлу демократских идеја нај
мања лутка условљавала облик оних већих. И сам роман израста из таквог 'де
мократског' принципа у коме функционална сложеност Стивенсовог лика •~и
ни стожер око кога се гради вишеслојна структура целокупног романа. ОсШа-
1щ gана је роман у коме повест појединца постаје одраз једног друштва и у ко
ме, опет, одређени период историје конкретног друштва рефлектује фазу у ра
звоју целокупног човечанства, при чему се функцијски елементи романа пове
зују на више нивоа посредством misc сп ahymc структуре. 
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НЕГОВАН РАЈИЋ, СЛАВНИ КАНАДСКИ ПИСАЦ, 
У СЛУЖБИ МИРА 
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РЕЗИМЕ 

Већ својом првом књигом Љу9и-крйlине, за коју је добио награду Есо 
Круга француске књиге, Негован Рајић је показао да се речју служи као ма
чем у борби против тоталитаризма, а у име слободе. Наиме, прихватио је као 
неку врсту свог Вјерују у књижевности Јунгерову (Jtinger) тврдњу да "у речима 
налазимо чаробни мач од чијег бљеска бледи моћ тирана", а начин на који то 
чини навео је филозофа Алексиса Климова (Alexis Klimov) да закључи како 
Рајић "узнемирује". Клод Винтгенс (Claude Wintgens) објашњава да писац 
"узнемирава све оне који хоће да затворе очи и који мисле да могу да остану 
изван међународне политике тиме што су разнодушни према сваком тотали

таризму; а посебно интелектуат~е, који, не потказујући их, у ствари постају 
најбољи сарадници тирана." Слика света коју нам Рајић даје није ни мало ру
жичаста, али она је нлод размишљања човека који је и сам искусио патњу и 

неправду, те нема илузија о људској природи. С друге стране, он својим речи
ма жели да укаже на проблеме са којима се људи суочавају и да предложи на

чине како се ти проблеми могу на најбољи начин разрешити. Зато се с пра

вом може рећи да је Рајић нрави хуманиста, који верује да свет заслужује бо
љу судбину и указује на начине како може и да је заслужи. 

Негован Рајић доследно следи свој пут ангажованог писца који се с пе
ром у руци бори за највеће вредности за које људи знају: за слободу мишљења и 

изражавања, за живот у демократском свету и за разумевање међу људима. Са
мим тим, људи ће и научити да све сукобе решавају договором, уз потребну то
леранцију према међусобним разликама, а резултат тога биће мир у целом све
ту. Због своје упорне борбе у служби мира, овог канадског писца југословенског 
порекла слободно можемо назвати правим хуманистом и грађанином света. 

Кључне речи: квебешка књижевност, слобода, демократија, хумани
зам, мир 

Већ својом првом књигом Љу9и-крйluце1, за коју је добио награду Есо 
Круга француске књиге, Негован Рајић је показао да се речју служи као мачем у 

1 Negovan Raj ic, Les Hommes-Taupes, Рiеттс Tisseyre, Moпtreal, 1979, 154 р. 
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борби против тоталитаризма, а у име слободе. Наиме, прихватио је као неку 

врсту свог Вјерују у књижевности Јунгерову (JUnger) тврдњу да "у речима нала
зимо чаробни мач од чијег бљеска блади моћ тирана", а начин на који то чини 
навео је филозофа Алексиса Климова (Alexis Klimov) да закључи како Рајић 
"узнемирује".2 Клод Винтгенс (Claнde Wiпtgens) објашњава да писац "узнемирава 
све оне који хоће да затворе очи и који мисле да могу да остану изван међуна
родне политике тиме што су равнодушни како према десно, тако и према лево 

оријентисаном тоталитаризму; а посебно интелектуалце који, не потказујући их, 
у ствари постају најбољи сарадници тирана."Ј. Наравно, њима помажу специја
листи - партијски руководиоци, политичари и други људи блиски власти, које Ра
јић назива "људима јаких вилица". Оштрица његове критике уперена је против 
свих тирана, било да их зо13е "Велики Бравар" (у Љуgима-кр/Uшщма), или иро
нично назива "Добротвором" у причи Труhања јеgно2 брбљив1щ 4 (која је на ен
глески преведена као Госйоgар C/Upaйaga), а који јс, у ствари, двојник "Неупо
редивог господара", или "Заштитника". У "Причи о псима" писац критикује Ле
њина у лику дресера који је једног пса научио да говори, а доживео је злосрећну 
судбину да га пси растргну када је пожелео да пса научи и да се смеје. Чини се да 

тиранин није знао за Бсргсоново (Henri Bergson) објашњење да комике нема 
изван људског, јер је предуслов за настанак смеха - опажање. Но, треба рећи да 
Рајиh изврсно користи симболизам, јер његове новеле припадају лажној фанта
стици, будући да је у ствари реч о сликању стварности. Тим поступком писац же
ли да наведе читаоце да постану свесни опасности од злоупотребе моћи. По пи

шчевим речима, наслов његове књиге је нека врста провокације, јер брбљивац, 

"то је онај ко има власт у тоталитарном режиму. А то је такође и неко ко говори 

одређеним језиком, ко има једну визију света. А скрива се под различитим име
нима. Зову га: Врховни господар, Добротвор, Заштитник. И увек говори исто. 

Говори: Желим вам добро, то ми је једина мисао. 'Желим да спасем свет. Желим 

да спасем људе.' А Бог зна колико је човечанство пропатило од тих спасилаца."·' 
У питању јс сгоцснтрик, чији јс смисао живота у томе да по цену борбе против 
својих поданика задржи власт, која је његова "врхунска дрога".6 

Уметничка реч моћно је оружје којим се Рајић користи и нан домена 
књижевности. Баш као што се тирани боре против оних који би да их свргну 
са власти, тако се Рајиђ бори против направде и дезинформације. У складу са 

мишљу Достојевског да ће лепота спасти свет, ангажовани писац се бори за 
оно малено поље које постоји у сваком човеку и кроз које пролази танана ли

нија која дели добро од зла. Зато Рајиh и каже: 
"Мрзим рат, али нисам нацифиста но сваку цену, јер онај ко одбија да 

се брани, џелатов је ученик."7 

2 Alcksis Кlimov, Prcdgovor srpskom prcvodll Lj11di-k1·tice, Scrbiaп Hcritagc Acadcmy 1989, Islingtoп, 
Oпtario, l:aпada. 

> Claude Wintgeпs, "Negovan Rajic, professeнr de шathematiqlles, et ecrivaiп", пп. 27-28, п. 27. In: 
Mage de Ја Mauricie, <ivril 1983, Yolшne 7, No 7. 

'Negovan Rajic, Propos d'un Vieie< Radoteur, Pierre Tisscyre. Montreal, 1982, 207 р. 
5 Gerald Gaudet, Jloix d'f;CJ"ivaiщ, Qнebec/Л111eriqL1e, 1985, F.пtretiens, Negovш1 Rajic: /,а Chasse aux 

lmages, рр. 173-181, р. 179. 
" Израз Доминика Дссантија. 
7 Јп: Gerald Gaudet, cite supra, р. 181. 
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Рајић из сопственог искустnа зна за све страхоте рата, његов луцидни 

дух горко се разочарао када ес суочио са комунистичком Великом Идејом од 

које је побегао на Запад, који је за њега увек био симбол слободе и демокра
тије. Али, због тога је морао да плати nисоку цену: стекао је искуства апатри

да, расељеног лица, затвореника, странца у туђој земљи без игде икога, у ко
јој јс морао да ес бори за опстанак и за своје место под Сунцем. Жсрал Годе 
(Gerald Gaudet) открива пишчеву жељу да напише "опасну књигу", "опасну за 
оне који су против слободе, за оне који xohe да човека затворе у извесне кру
те структуре, за оне који желе да га на неки начин сведу на ниво предмета",я 
речју, књигу која би жигосала тоталитарни режим који, по мишљењу Запада, 

цвета иза "гвоздене завесе". 
Рајић објашњаnа разлике у схватањима између ова два света: Запад 

није открио камен мудрости, не познаје апсолутну вредност и зато га обеле
жава велика несигурност. Апсолутно је оличено у Богу, дакле, нити се може 
проверити, нити стварно показати. С друге стране, на Истоку је апсолутно 
сведено на опипљиво и свакоднеnно и, самим тим, постало га је могуће прове

рити. Управо у томе лежи опасност, јер је веома тешко остварити апсолутно 
и савршено и стога је свет у Рајићевим очима крхка творевина, а идеологија је 
тај источни камен мудрости, те се привидно лако све решава кроз беспого
ворно прихватање Велике Идеје. Запад у својој несигурности стално тражи 
ослонац и стабилност у новим менталним преокупацијама и у новим друштве
ним и државним облицима веза међу људима. 

Управо из тих различитих приступа проистиче и веhина неспоразума 

између ова два света. Осиромашени источни блок излаз тражи у духовном 
стваралаштву и у идеји о слободи људског духа, ако је тело већ спутано сва

кодневним суочавањима са свакодневицом. Запад показује потпуну незаинте
ресованост за снаје ближње, у трци за материјалним добрима нема времена за 

апстрактна размишљања, али се зато званична политика живо занима за зе

мље у којима су становници изгубили друштвене слободе. 
Натурализован Канађанин, пореклом Србин са Балкана, Рајиh oceha 

потребу да се бори против сваке врсте неправде, а кроз писање он указује на 

апсурдност моhи и на једнакост свих људи пред смрhу. Суочени са сазнањем 

да ће смрт доћи ненадано, нисци се труде да раде брзо, како би оставили све
дочанство о свом доћи ненадано, писци ес труде да раде брзо, како би остави

ли сведочанство о свом боравку на земљи. На тај начин смрт постаје највећи 

мецена књижевности и уметности, које представљају специфично бојно поље 
на коме се одвија беспоштедна борба са временом. 

"Борба је, у суштини, сnакодневна човекоnа судбина. Склон сам да ка
жем: 'Тако дуго док има борбе, има и наде'. Наравно, постоји та борба коју 
водимо дубоко у себи, али и борба коју водимо против лажи. Одбити да је 
прогнамо равно је, по мом мишљењу, томе да човек прво постане саучесник 
џелата, а потом и његова жртва. Писање је за мене начин борбе. Не само про
тив лажи, већ и за овладавање језиком. "9 

" Ибидсм: стр. 17n. 
9 Идем,стр.181. 
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Као снаки хуманиста коме су блиске патње сваког људског биhа, Ра

јиh caoceha са Армандом Ваљадересом, кубанским песником, чији су га Ме.мо
ари из заi11вора10 дубоко потресли. Веран свом схватању улоге писца, он у 
чланку "Куба, сан и стварност" говори о теми Геометријске Правде, коју је и 
сам упознао током 1945. и 1946. године у Београду. "На Куби, као и у свим то
талитарним државама, земља из маште преклапа ес са стварном зсмљом." 11 

Недужни грађани које су оклеветали доушници допадају тамнице где се там
ничари иживљанају над њима, наређују им, на пример, да зубима чупају коран. 

Када се нађе неко одважан, као Хулио Тан, да одбије да изврши наређење, 
убијају га бајонетима, чиме ес придружује дугој листи невиних жртава. За Ра
јића је то само повод да постави кључно питање да ли су ти људи с ону страну 

жинота крини или ненини и да укаже на поразну чињеницу да "у тоталитар

ном систему, најчешће, прави злочин политичког затвореника не може да се 
призна, јер, у очима закона, он не постоји''. 12 Дакле, попут гротескне сцене из 
Трућања јеgно2 брбљивна, у којој се у истој особи стичу тужилац, бранилац и 
адвокат оптуженог - и у животу се среhемо са кошмарним сценама у којима 
тужилац нс смс да призна прави злочин ухапшеника, а човек бива осуђен иа

ко је из свег гласа тражио строгу примену закона. Ваљадарес је морао бити 
осуђен зато што је био католик у држани у којој је исповедање религије У ста

вом допуштено, али, морала му се приписати каква саботажа или рушилачки 

акт јер Гpaguilleљu Иcillopuje и друштва сазданог по правилима савршене ло

гике - "неке врсте Геометрије" како је назива Рајиh - не могу да дозволе да по
јединци мисле другачије. Но, џелату у почетку није лако да врши сној посао 
кад схвати да жртвино достојанство само увеhава његов сопствени пад и остр
вљује се на њу несвестан да се тиме само обара на своју сопствену несреhу. 

Негован Рајиh закључује да људи на Западу имају чудан став према 
патњама своје сабраhе зато што ocehajy да се налазе пред тешком моралном 
одговорношћу. Писац увиђа да смо, у суштини, сви ми хуманисти а posteriori, 
јер данас озлојеђено протествујемо против холокауста који су се одиграли ју
че, а сутра he наша деца протествовати против злочина које смо мирно срку
тали уз јутарњу кафу. Потребно је скупити храбрости и успротивити се тира
нима - каже овај упорни борац за слободу јавног изражавања својих мисли -
јер то је не само питање племенитости, веh и питање нашег опстанка. 

Слика света коју нам Рајић даје није ни мало ружичаста, али она је 
плод размишљања човека који је и сам искусио патњу и неправду, те нема 

илузија о људској природи: 

"Једна земља запада у ропство најпре у људском духу. [".] Зашто? За
што толике љут~;ске патње? Какну узнемирујућу бут~;ућност нам оне припрема

ју? Најзад, да ли напредак свести може да нам обезбеди излазак из тог зло
кобног круга у коме изгледа да је човечанство затворено на крају овог века: 
они који већ све знају, не могу више ништа, а опи који још увек све могу, неће 
више ништа ri;a знају."') 

111 Armando Valladares, Memoi1·es de prison, AIЬin Micl1el, Paris, 1986. 
11 Negovan J{ajic, "Cuba, Је revc et la realite", L'Aпalyste, 28/ete 1987, рр. 22-23, р. 22. 
12 Ибидсм. · 
" Идем, стр. 23. 
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Заклети непријатељ комунизма, писац је и велики противник стерео

типног политикантског језика, који јс настао крајем XIX века у Русији да би 
означио административни жаргон, који је данас, и у западним и у источним зе

мљама, постао синоним за марксистички идеолошки језик. "Политикантски" 
језик на руском језику означава се као "храстов'', односно "дрвени" језик, а 
Рајић користи прилику да укаже на сродност у начину мишљења у словенским 

језицима, наводећи пример "дрвеног" адвоката, што у српском језику означа
ва лажног адвоката. Дакле, такав језик веома личи на прави језик, користи 

речи и реченице, али представља мистификацију, јер је у њему нешто суштин
ски необично и личи "на маску на лицу, на обману". 14 Говорећи о овој зани
мљивој појави, Франсоаз Том (Fraщ:oise Thom)15 наводи Орвелову реченицу 
"Јасно речено, људи који умеју да праве такве реченице, не сећају се више да 
речи имају смисао", а Рајић, толико осетљив на све што има везе са писањем, 
указује на чињеницу да је политикантски језик користан у тоталитарном мар
ксистичком систему, јер служи као замена за прави идеолошки језик. 

"Међутим, не треба бркати марксизам са политикантским језиком. 
Прво је идеологија, ма како га процењивали. Друго је завриtна фаза једне 
идеологије која је наметнута као државна догма."16 

Писац указује на чињеницу да се у комунистичким земљама оваквим 
језиком служе људи који желе да се уздигну на друштвеном плану и који има
ју утисак да "стају на страну Правде", док јс у земљама које су успеле да 
избегну његов јак утицај он на одређен начин привлачан због свог манихеј
ства и једноставности, јер успева да заслепи због своје привидне сувислости: 
он објашњава свеукупност света. 

"Нераздвојив од дезинформације, посебно је заводљив када се ради о 
томе да се расправља о проблемима мира и разоружања. Под претњом да их 
оптуже да су ратни хушкачи, западни политичари требало би да размисле о 
начину на који ће одговорити на совјетску пропаганду." 17 

Очито јс да јс Рајић грађанин света, јер ес залаже ес једнакост пред 
законом свих људи и за њихово право на слободу, достојанство и уважавање. 
Осуђује све тиране света и патње свих људи, а посебно често се чуо његов 
глас, који неумољиво указује на људске слабости и лажи са циљем да се из то
га извуче каква корист, у последњих десет година, од како се његова некада

шња домовина нашла на путу новог светског поретка и од када је народ из ко
јег је потекао изгубио право на Историју. 

Пошто се вратио у своју стару домовину тек осам година након Тито
ве смрти, 1988. године, Рајић покушава да својим сународницима у Новом све
ту објасни настанак државе из које потиче и судбину која ју је задесила. У ин
тервјуу за Аналист, 1 ~ писац наглашава да му историја увек изгледа двострука, 
јер се с једне стране налазе догађаји, а са друге стање духа. Први припремају 
друге, а ови потоњи, са своје стране, припремају један или више догађаја. На
равно, ово смењивање део је једног динамичног процеса и такво сагледавање 

14 Negovan Rajic, "La Langue de bois", L' Analyste, 21/printemps 1988, р. 21. 
15 Fraщoise Thom, /,а J,angue de bois, Commentaire Julliard. 
lh Negovaв Rajic, ор. cit. 
17 Ибидсм. 
'" Negovan Rajic, "La Yougoslavie, 40 авs apres", L'Analyste 25/printemps 1089, рр. 23-25. 
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може изгледати вештачко, али је свакако погодно за анализу одређене ситуа
ције. Након Титове смрти, стање духа карактерисало јс дубоко разочарење у 
јединствену партију и самоуправљање и јасно је да се прелазак на вишепартиј

ски систем не може спровести без сазнања да духови морају да сазру, као и 
историјске свести, да нагле нроменс свих друштвених и државних структурС:t, 
праћених најчеmће братоубилачким ратом, на крају крајева неће донети су

штински напредак. У то доба Рајић је на ситуацију гледао прилично оптими
стички и веровао је да ће бити довољно превладати економску кризу (изазва

ну делимично и увреженим :мишљењем да друштвена својина није ничија, те 
да је свако може пљачкати под условом да га не ухвате на делу), а да ће фило
зофи и писци, односно, интелектуалци уопште, допринети промени ментали

тета. Наиме, главни улог у тим променама чинило се да више није толико 
власт, колико контрола влС:tсти. 

Ако су припадници старије генерације Велику Идеју сматрали откро

вењем и идејом која ће спасти човечанство и решити све проблеме везане за 
добар развитак друштва; и ако им јс тешко да ес ослободе схеме о пријатељу 

и о непријатељу народа, односно оног црно-белог гледања: ко није са нама, 

против нас је - млада генерација спремна је да се удаљи од идеологије. Но, код 
припадника млађе генерације уочава се пораст национализма, који, по Рајиће
вом мишљењу, не мора нужно да буде у супротности са веровањима претход

не генерације. 

"Прво, наr~ионализам није идеологија у смислу марксистичке идеоло
гије; друго, повратак национализму јесте у ствари повратак коренима. Сви 

европски национализми носиоци су једног скува традиционалних вредности 

које се, на концу конца, заснивају на надмоћи. Нећу тима да кажем да су ли

шени грешака." 19 

Када су немили догађаји ноказали да је његов онтимизам о мирном 
преласку на нови начин живота и привређивања био утопистичан, Рајић на

ставља да ес бори за истиниту слику прилика у Југославији, упоређујући их са 
приликама на Западу како би показао да би требало да свако чисти пред сво
јом кућом и да не подстиче непријатељства међу народима који су се својевре
мено договорили да живе заједно. У чланку "Збрка у Југославији"20 писац од
говара на примедбу како је после Првог светског рата створена Југославија 
вештачки створена држава, аргументовано указујући на чињеницу да она није 
ниmта више веmтачка од Бизмаркове Немачке проглаmене 1871. године у 
Версају, или од Румуније, чије су имс изабрале Влашка и Молдавија када су 
1859. године одлучиле да се уједине. Исто тако, тешко да би се могло говори
ти о "присаједињењу Хрватске Србији", јер су током XIX века управо двојица 
Хрвата, нисац Људевит Гај и католички бискун Штросмајер заговарали уједи
њење свих .Тужних Словена, а овај потоњи јс и основао Југословенску акаде
мију наука и уметности у Загребу. Дакле, проблем није у томе да ли одређени 
народи желе или пе да наставе да живе заједно, већ се поставља питање како 
решити права на живот под једнаким условима националним мањинама које 
би остале да живе у новонасталим националним државама. Стога Рајић с пра-

'" Ибидсм, стр. 25. 
20 Negovan Rajic. "lmbroglio en Yougoslavie", L 'Aпalyste 36/hiver 1991. 
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вом указује на опасност од прикривеног расизма или од милитантског нацио
нализма сних боја и без обзира с које стране долазио: 

"Треба гласно реhи да ускогруди национализам, такав каквим га за
мишљају извесни Хрвати као и извесни Срби, представља носталгичан сан ко
ји, временом, постаје кошмар. Национализми малих народа, па чак и великих 
народа, данас се налазе пред скученим избором: или да се затворе у гето ла
жне сигурности, који неизбежно води у декаденцију, или да се отворе према 
ширим просторима, улажуhи све своје интелектуалне и стваралачке снаге у 

привредни и културни развоЈ. 

Ето, чини ми се, поуке коју треба упамтити из грађанског рата у Југо
славији."21 

Рецимо овом приликом да се Негован Рајиh својим бројним оглашава
њима у штампи и на канадском радију22 увек труди да изнесе само чињенице и 
доказе за своје трдње. Но, попут истинског хуманисте, оп не пропушта прили
ку да жигоше све оне који својим поступцима изазивају сукобе или их подсти
чу, а манипулишу јавним мњењем тиме што преhуткују или изврhу истину. 
Тако писац у 'Шанку "Медијски рат протин Срба"21 износи манипулације сред
става јавног информисања сликама о наводном бомбардовању Дубровника, 
где су гореле само запаљене гуме испред зидина, али никада није јавно речено 
да је једина порушена зграда била српска православна црква у старом граду, 
коју су минирали. Власти су у кампањи за "заштиту" средњевековног града 
довеле чак и славну америчку певачицу24 да пред камерама изрази своје него
довање због варварског чина бомбардовања, а бројни глумци из западног све
та потписинали су петю~ије тражеtш кажњавање Срба. Није им сметало што 
не знају истину и што не познају историју. 

Исто тако, Рајиh са жаљењем закључује да нико од западних средста
ва информисања није осудио рушење моста у Мостару који је био под зашти
том Унескоа и уврштен у светску културну баштину; осуђује и сценарио о ма
сакрима у Сарајену, иако постоје докази да су и званичници и нонинари знали 
да тс злочине нису починили Срби. Овај борац за демократију и слободу изра
жава гнушање пред чињеницом да западна средства јавног информисања нису 
ни независна ни слободна од притисака својих влада и да свесно и намерно 
подржавају стварање слике о Србима дивљацима чије је уништење предуслов 
за просперитет Европе и Западног света. Међутим, јасно је да иза свега стоје 
геополитички разлози и нови светски поредак, а политичари великих сила ве

што манипулишу јавним мњењем. 

Врхунац лицемерја показале су вође Великих сила када су одлучиле да 
бомбардују Југославију како би ослободили напаhсни народ стеге. Под насло-

21 Ибидем. 
22 СIЈаког понедељка, у граду Trua'rivijer, у којем сада ЖИIЈИ, НегоIЈан Рајић у•1ествује у радио 
емисији "Политички ваш" у којој коментарише IЈести објаIЈљене у средстIЈима јавног 
информисања и аргументонано оновргаuа медијске лажи и, номоhу историјских чињеница и 
помоhу историјских чињеница и бројних других релевантних доказа, објашњава разлоге 
демонюације читаrюг српског народа. 

п Negovaп Rajic, 'Tlie Media War Agaiпst tl1e Serbs", Cl1roпicles, а Magaziпe of' Aшerical Culture, Јапuагу 
1997/3. 

24 Реч је о Барбари Хендрикс, Америк;шки која живи у Пuрюу. 
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вом "О, Срби, народе параноика"2·1 писац под копреном танане ироније указује 
на све неправде које се чине његовом народу. Користеhи се реторичким пита
њима: "Ох! Срби, народе параноика, зашто се жалите? Зашто верујете да је 

цео свет против вас? Зашто толико волите историју? Зашто ес сматрате 
жртвама?", Рајиh иронично тврди како сви воле Србе, а 1914. и 1915. године 
бомбардовали су Београд тонама челика из топовских цеви зато да би Срби 
могли ноново да изграде свој Бели Град, још лепши и веhи но што је био и пи
та зар никада нису чули за Сизифа, они који толико воле прошлост. Грдеhи их 

како ништа нису научили из Првог светског рата, он објашњава како је "народ 
ковача" морао да пошаље на Београ}'"\ челичне птице, како би Срби, који тск 
што су се ослободили дуге отоманске ноhи, могли да изграде свој главни град 
према правилима новог поретка, који је та)'"\а прокламовао Хитлер, те )'"\а буде 

достојан Европе. Привидно им се чуди што се cehajy 6. априла 1941, и што 
испод пепела у њиховом сеhању још увек горе успомене на ново бомбардова
ње. Пита их зар не знају да више пе постоји пријатељство међу народима веh 
само трговинска корист или саучесништво у претходним злочинима, што и 

објашњава како се могло догодити да се њихови савезници у два светска рата 

сада уједине са њиховим нападачима. Саркастично тврди да би требало забра
нити изучавање историје у школама, како би се родила нова раса роботизова

них ратника, која је спремна да изврши свако наређење о бомбардовању под 
условом да ес оно обави у складу са умстношhу ратовања, "јер задати смрт јс, 
најзад, уметност као и свака друга". Бомбардовање се врши пе зато да нанесе 
штету, већ )'"\а прире}'"\и незабораван призор, којим ће се касније на)'"\ахњивати 

песници и уметници, а њихова ремек-дела постаће баштина човечанства. 
Испод тог привидно шаљивог приказивања трагичних догађаја прове

јава дубока забринутост овог хуманисте за будућност света, који не схвата да 

конце у сукобима вуку они који седе хиљадама километара далеко од места 
догађаја који покреhу плиму несреhе народа што су гурнути у крвави обра
чун. Привидно филозофски мирно, Рајиh закључује да Ће се једнога дана са
знати истина, која, авај, увек долази прекасно! Међутим, у тим речима осећа 

се дубоко саосеhање човека са патњама свих људи света и уметник у њему 
осећа да јс писање најмоhнијс оружје којим располаже да би свету пренео 
своју поруку о потреби мирног разрешења сукоба међу људима: 

"Тако се свет креће, )'"\овољан је је)'"\ан лу)'"\ак )'"\а потпали велики пла

мен. Рећи ћете ми да су све то само речи. Слажем се, али шта преостаје људи
ма када су све изгубили, ако не реч?" 

Рецимо на крају да је Негован Рајиh добио недавно још једно међуна
ро}'"\но признање за свој рад, овога пута чешко, Ме9аљу Фран1Lа Кафке, за це

локупно уметничко стваралаштво. То је још једна потврда да је писац остао 
веран идејама због којих је и почео да нише, а које је јавно изнео 1988. године, 
у Културном центру у Труа-Ривијер, када је примио награду за своје дело Се
gам ружа за јеgну йекарку. Захваљујуhи на додељеном признању, Негован Ра
јиh је том приликом у обраћању названом "Шта верујем, а шта не верујем" 
између осталог рекао и следеће: 

2' Negovaп Rajic, "О! Serbes, pcuples des parai10·1aqL1es!", l,e Not1velliste, JeL1di ] 3 111ai ] 999, р. 11. 
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"Не верујем у мону у књижеnности јер спе нпо је моперно, осуђено је 
да постане немодерно. Верујем у вечност, не ствари које су пролазне, већ 

вредности: слободу, братство, правду и многе друге апстракције које су при

видно недодирљиве, али стога не и мање стварне." 
"Верујем да књижевност треба па се ослања на живот, а не на ап

страктне теорије које су раскинуле са стварношћу. Највећи стручњак за глад 

на свету не зш1 ништа о глади ако никада није 1штио од глади." 
"Ма како велика била, мисао he увек бити мања оп најбезначајнијег 

човека." 
"Нс знам шта јс књижевност за друге, али за менс, она јс начин да ес 

људи зближе, да се прогласи љихово братство." 
"Нисам пацифиста. А нисам ни кафански стратег, ратни хушкач, али 

не верујем ни да човек треба да се попне на губилиште као овца која иде на 

кланицу. То није само питање достојанства, већ и питање бити ил' не бити". 
Из свега реченог, види се да Негован Рајић доследно следи свој пут 

ангажованог писца који се са пером у руци бори за највеће вредности за које 
људи знају: за слободу мишљења и изражавања, за живот у демократском све

ту и за разуменање међу људима. Самим тим, људи he и научити да сне сукобе 
решавају договором, уз потребну толеранцију према међусобним разликама, 
а резултат тога биће мир у целом свету. Због своје упорне борбе у служби ми
ра, овог канадског писца југословенског порекла слободно можемо назвати 

правим хуманистом и грађанином света. 

Ljiljana Matic, professeur titulaire 

NEGOVAN RA.IIC, CELEBRE ECRIVAIN CANADIEN, EN SERVICE ОЕ LA РАЈХ 

Resшne 

Deja par sоп p1·emier Jivre Les Hommes-taupes, соШ'оппе par Је Prix litteraire 
Esso, Negovaп Rajic а moпtre qll'iJ se servait dc la parole а la maпiere doпt оп sc sert dн 
glaive daпs sa lutte сопtге Је totaJitarisme, et au пот de Ја JiЬerte. L'image du moпde 
peint par Rajic n'est poiпt rose, mais еЈЈе est Је fгL1it des retlexioпs d'нп homme qlli 
conпait Ја sонtТrапсе et J'iпjustice de sa propre experieпce et qlli п'а pas d'illнsioпs SLtr la 
nature humaine. D'autre part, il desire demoпtrer Jes proЫemes анхqнеЈs Jes gens se 
heL1rtent et propose des solLJtioпs рош Jes гesoнdre. C'est pourqнoi пous poL1vons dire qне 
Rajic est Ltn vrai hшnaпistc, qL1i croit qlle J'hшnaпite merite Ltn meilleш aveпir, tollt еп 
suggerant Jes moyeпs par JesqueJs elle роштаit J'atteindre. 

Negovan Rajic sL1it iпexoraЬlemeпt sоп cl1emiп d'aнtelll' engage qнi IL1tte, la plL1-
me а Ја maiп, рош les valeшs lcs plL1s cl1eres aL1x lшmaiпs: рош Ја JiЬerte de jL1gemeпt et 
d'expг~ssioп, рош la vie daпs LЈП 1попdе democatiqL1e et рош la comprel1eпsion eпtre Jes 
geпs. А caL1se da sa IL1tte еп service de la paix, cet aL1teur сапаdiеп d'origiпe yoL1goslave 
peL1t etre coпsidere сп taпt qLJ'Lm vгai lшmaniste ct le citoyeп du moпde. 

Mots-clefs: litteratшe quЊecoise, libe11e, democratie, hшnanisme, paix. 
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"LES BARBARES ЕТ LES SAUVAGES SUDSLAVES" 
Le fonctionnement d'une image archetypal dans la culture fraщaise 

du XIXc sieclc 

Dr Pavle Sekerus 

Abrege: Les barbares et les saнvages - dенх attriЬuts eternels pour carac
teriser \' Autre. Les roшaпtiques fraщ:ais que l'iшagiпatioп et \а sensiЬilite eпtrai
nent hors des sentiers battus, s'interessant aux etres exceptionnels, au sauvage, au 
bandit, rchaЬilitent le Ьоп sauvage cher au XVIIIe siccle. La decouverte de 'Tllly
rie 11 et с\е la "Morlaquie" offre un champ d'action icleal а leurs heros. Par contre, 
dans les ouvrages d'inforшation, ecrits par les puЫicistes, souveпt commandes par 
lc gouverncmcnt ou par l'armec, scs 11 sauvagcs illyricпs" sont devalorises. 

Mots clefs: barbares, sauvages, Slaves du Sud, romantiques, irnage, France 

Les barbares soпt uп sujet eternel de la litterature et de la philosophie. А 
partir dc la Grecc aпtiquc ou ils rcprescntaicnt lcs non-Grccs, ccux qui nc parlai
ent pas de fai;on comprehensiЫe, ils designaieпt l'alterite absolue. " HaЬitants des 
pays lointains, шoпstres, dешопs, betes brutes, voici les harhares porteurs de tous 
les peches : paresse, avarice, envie, iпconstance, perfidie, cruaute, lubricite. Char
ges peu а peu, depuis l'i11comprehe11sion initiale, d'uпe epaisseur ethnologique ou 
le mepris va chercher des coпfirшatioпs, et reпcontre des images de vertus patriar
cales et de phantasmes de vie uпitive 11 1

• De la simplicite iпitiale du mot, пous som
mes arrives а la sigпit"ication complcxc ct coпtradictoirc, partagec cntrc l'attiraпcc 
et le refus des individus et des civilisations. 

La \itterature fraщaise, des \а Reпaissance а \а recherche des pays primi
tifs qui vivent en harmonie avec la nature et gardeпt la sagesse millenaire, les trou
va avec Montaigne au Bresil, avec Voltaire parmi les Hurons, avec Chateaubriand 
parmi les Natchez de L' Amerique du Nord. Се dernier exprime cette attirance des 
pays barbares еп 1797 au chapitre XXXVIIIe de sоп Essaj mstorjque, роЈШqие et 
moral sur Jcs revolutjoпs апсјсппсs ct modcrncs: 

" Le taЬ\eau des nations barbares offre је пе sais quoi de romantique qui 
nous attire. Nous аiшопs qu'oп пous retrace des usages differents des 
nбtres, surtout si les siccles у ont imprimc cette grandeur qui rcgne dans les 

1 Pierre Michel, Ип mythe romaпtique, Les ВагЬагеs 1789-1848, Presses впiversitaires de Lyon, 1981, 
р. 8. 
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choses aпtiques, comme ces соЈоппеs qui paraisseпt pJus belles Jorsque Ја 
mousse des temps s'y est attaci1ee ". 

А Ја fiп du XVIlle siecJe, avec Је Jivre de Ј'аЬье Fortis, Ја Jitterature fraп
<; aise decouvre " Jes sauvages et Jes barbares " sous Је поm des MorJaques, еп Eu
rope, parmi Jes SJaves du Sud, еп DaJmatie et еп Turquie d'Europe, J'Orieпt Је 
pJus proche. Le romaпtisme пaissaпt, stimuJe par Је deveJoppemeпt poJitique et 
miJitaire, s'est avidemeпt empare de ces пouveaux territoires. 

Comme Ја pJupart des ecrivaiпs qui mettaieпt еп sсепе des pays etraпgers, 
Fortis, source pour de пombreux textes sur Jes SJaves du Sud, iпsista sur Jes parti
cuJarites et Jes specificites de Ја "MorJaquie '', doпt Ј'uпе fut sa preteпdue barbarie 
qui seduisait Је XYIIIe siecJe par sоп miпimaJisme ecoпomique et sociaJ, sоп egaJi
tarisme et sоп пaturalisme. Daпs Ја lettre adressee а moпseigпeur Jacques Morosi
пi, поЫе veпitieп, iJ evoque Jes voyageurs qlli passereпt avaпt Jui а travers се pays: 

"Donati, топ compatriote, а donпe dans son Essai d'hist. Natuгelle llпe id
ee peu favoraЬ!e du caractere des pellpJes qui 11abiteпt J'iпterieur du pays, & 
iJ а graпd tort de dire que <;: 'ait ete par craiпte de Ја barbarie de ces pellples 
& vG le daпger d'y faire des recJ1ercJ1es, que Mrs. Spon & Wheleгп'oпt pas 
peпetre pJus avaпt daпs J'interieur de Ја Dalmatie." Spon re<; ut Jes preuves 
d'uпe hospitalite si genereuse dans Jes eпdroits maritimes, & particuJiere
meпt а Spalfilгo; iJ trOl\Va Jes guides qui J'accompagпoieпt daпs Jes petites 
courses qu'il fit а сћеvаЈ, si raisoпaЫes & si Јюппеtеs, qu'iJ n'y а pas арра
rепсе qu'iJ eut redoute Ја barbarie des JыЬitaпts du pays. Que l'оп coпsulte 
Spon lui - meme, pour voir daпs Је Tome 1. de sоп voyage, се qu'il dit de sоп 
sejour а Clissa; & si V6tгe Excellence veut Ьiеп avoir Ја patieпce de Jire les 
detaiJs de се que j'ai observe moi-meme daпs mоп voyage сћеz les Moгlaqu
es, elle пе regardera pJus cette Natioп comme tellemeпt barbare, qll'iJ у ait 
du daпger а voyager daпs Је pays qu'elle llaЬite. "2 

Les " barbares morJaques " de Fortis soпt bieпveillaпts et sympatlliques. 
Се пaturaJiste etait tres proclle du couraпt preromaпtiqlle qui cllaпtait Ја simplicite 
et Ја пai'vete de Ја vie daпs la пature. Herder, sоп coпtemporaiп, doппait au mot 
sauvage cette sigпificatioп Пatteuse: "SacJ1ez-Je, pJus uп peupJe est sauvage, c'est а 
dire vivaпt et agissaпt, pJlls aussi ses ci1ansons, s'iJ еп а, seroпt vivaпtes, JiЬres, im
pressives, Jyriques et dramatiqнes tout епsеmЬ!е3 . " Daпs Ја discussioп sur Је 
"Ьоп" et Је" mauvais sauvage "Fortis preпait Ја positioп amЬiguё, Је couraпt Jit
teraire Jes ideaJisait taпdis qне Fortis scieпtifiqнe cћercllait Jes possiЬiJites pour 
uпе eveпtllelle co!oпisatioп. 

Taпdis que Jes eпt!юusiasmes de Fortis pour Ја vie primitive fureпt toujo
urs moderes par sоп approcJ1e scieпtifiqlle, Jнstiпe Wуппе, doпt Је sel\J coпtact 

2 AIЬerto Fortis, Voyage сп Dalnmtic, 1Зсп1е, 1778, t. 1, [Ј. 63. Fortis sait que "le pays des Morlиques 
s'etend beaucour rlus loiп vcrs la G1·cce, r Allemagne & ln Ho~grie " .. Scs. connaissances des 
Morlaqucs sont limitccs i1 une paгtic t1·es srecifiquc cle la rorulatюn qш lшli>tait les moпtagnes 
arides de la Dalmatie qu'il а rarcourucs. 

3 Joret, Herder, Pariz, 1875, r- 478. 
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avec les "Morlaques" fut la !ecture du Voyage, se laissa envahir par !а poesie de 
Ia vic barbarc ct par lcs imagcs cxotiqucs qнi otiraicnt dcs spcctaclcs nouvcaux ct 
repondaient ан desir d'echappcr н son temps et н sоп milieн. Apres avoir constate 
que !а " Morlaquie " : " ... ol"fre l'image de Ја пature еп societe pгimitive, telle qu'cl
le а du etre dans les temps les plus recules, et telle qн'on l'a trouvee au milieu des 
haЬitants les plus inconnus de quelqucs isles de la mer pacifique ", elle propose au 
lecteur de voir се pays " claпs son ctat actuel beaucoup plus interessant que celui 
de la civilisation la plus achevee" et се!а " avant qu'uпe nouvelle revolutioп chaп
gc sa naturc ct sоп aspcct"4

• Ccs hcurcux "Morlaqucs" опt lcs "jouissanccs paisi
Ь!es d'une vie conforme анх goйts lle la nature " et ne conш1issent " pour le mo
meпt d'autres lois que celles de !а пature et d'autre droit que la force ". Saпs iпsi
ster pour montrer la superiorite des " primitifs iпcorrompus " Justiпe Wynпe, en 
amateur de l'exotisme, regrette la disparition des costumes et des coutumes " bar
bares ", de leurs croyances et cle leurs superstitions. Son image с\е la "barbarie 
morlaque " est puremcпt litteraire, resultat des iпПuепсеs de Rousseau et des poe
mcs ossianiqucs dc Macphcrsoп, ponctuec dcs obscrvations dc Fortis. 

Madame de Staёl partageait cet exotismc. Sa seнle coппaissance de la ma
tiere "morlaque" est tiree du livгe de Justiпe Wуппе. Elle aussi se plaisait а voir 
dans sa Согiппе de 1807 : " ... tous !es pays ou il у а daпs les moeurs, daпs les costu
mes, daпs le laпgage, quelque chose d'original ". Elle ne tarde pas а ajouter: "Le 
monde civilise est bien monotone, et l'on en connait toнt en рен de temps " 5

. Sa 
Dalmatie, " autrefois haЬitee par uп peuple si guerrier, conserve encore quelque 
chosc dc sauvagc ". Avcc sоп csprit d'analysc, sa moderation, Madamc dc Staёl пс 
se laisse jamais emporter par les charmes de la vie primitive comme Justiпe Wyn
пe. 

Apres ces deux savaпtes dames qui, mettant en oppositioп !а nature et !а 
civilisation, cherchaient les charmes de la vie sauvage dans leurs crcatioпs littcrai
res, vient le temps des ecrivains des rapports. 

" Les images prealaЬ!es qui iпtervieппent daпs l'appreheпsioп de се qui 
est 'autre' jouent un rбle particнliercmeпt actif quaпc\ 'l'autre' est, а priori l'eпne
mi "6

. L'image se privc de шшnсеs, ct seнls les rayoпs noirs sont deliberement cho
isis. La distaпce eпtre \а realite et \а fictioп offi·e a\ors un ecart maxima\. 

Се fut le cas du taЬ!eau qне Fraщ:ois de Pouqueville laissa dans son Voya
ge de Ја Gгдсе de 1820-1822 d'uпe autre branche sudslave, les Montcncgrins7

, ар-

4 Justiпe Wуппе comptesse Roseпberg Orsiпi, Les MoгJaques, Vcпise, 1788, Ргеf"асе. 
; Mme de Staёl, ор. cit. р. 365. 
6 

Pierrette Fagiпelli-Jeoffroy, L'image de Ја Согsе daпs Ја Jitteгatuгe гomaпtique fгагк;аisе, PUF, 1979, 
р. 104. 

7
" La pre111iere Republiqt1e, apres ses victoires rc111portecs sur lcs Тшсs d'Egyptc, avait ete saluec avec 
cпthoнsiasmc par lcs Slavcs balkaпiqнcs, qнi пс sL1pportaicпt qll'avcc i111patic11cc 1с jollg dc Vcпisc, 
de 1' Autriche el Lle la Tшчllie. Mais LЊs Чlle Napolcoп еп viпt jusчll'a Гаiп: alliaпce avec le sLJltaп de 
Coпstaпtiпoplc, tout cha11gea de face. Sous 1 'iпПuепсе п1sse, le Moпteпcgro deviпt uп foyer 
d'iпtrigues et d'excitatioпs coпtrc Ја domim1tioп t'raп~iaise dш1s Jes Provi11ccs iЈугiеппеs, апсiеппеs 
depeпdaпces de Veпise ct de Ј' AutricJ1e. Uпе Joпgllc gLterre s'cпgagea eпtrc Jes garпisoпs fraщaises 
et les Moпtcпcgriпs qt1i, dcsircLIX d'obleпir LIП dcl10L1chC st1r la mer, пс cessaicпt dc rccla111er Ја 
possessioп de Cattaro, viJle si!Ltee i1 queJqнes ceпtaiпcs сЈс 111etres de lellr t'roпtiere. Aides раг 
J'amiraJ russe Siпiaviпe. ils repoL1sserc11t Jes Fraiн;ais jнsqt1e daпs Ragнse et 111ire11t Је siege devaпt 
Cattaro. Епfiп vai11ct1s, ces 11ю11tag11arLJs пе ceLJereпl pas sш1s <ivoir v<1illa111111e11l comballll. Ils 
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res avoir traverse Jes BaJkaпs еп 1805. Saпs voir Је pays, partage eпtre J'admiratioп 
pour Jes expJoits courageux des habitaпts coпtre Jes Turcs et Је mepris, iJ Jes traita 
а pJusieurs reprises de " peuplade barbare "х. Ses premieres iпformatioпs sur Jes 
Moпteпegriпs, excepte Ја Jecture des rapports diplomatiques, fureпt probaЫemeпt 
recueillies pendant Је sejour qu'iJ fit а Raguse. Cette RepuЬ!ique \eur etait particu
Jieremeпt hostiJe et menait contre eux d'incessantes escarmouches. Les phrases su
ivaпtes de De Pouquevi\le еп temoignent : 

"La guerre permaпente, existant eпtre Jui (Је pays de Raguse, поtе de 
red.) et Jes Moпtenegriпs, peupJade feroce et sans honпeur, Jui donnaieпt saпs ces
se des occasioпs de retremper sоп courage. Оп etait toujours еп haJeiпe contre ces 
barbares, et Је Jivre du saпg, depose au seпat, appeJait coпtinuellemeпt Jes paysans 
а poursuivre Ја mort d'uп pareпt ou d'un ami. Cette guerre de represailles пecessi
tait parfois des accommodemeпts; оп eпtrait en compositioп, quand Је nombre des 
morts etait trop consideraЬ!e de part et d'autre; et pour uпе somme modique, оп 
se rachetait de vengeaпce9." 

Еп Jes meпtionпaпt bl.tivemeпt а Ја page cinquaпte-neuf du Jivre VII, De 
Pouqueville hausse Је ton : "Moпtenegro, repaire des hordes escJavonпes gouver
nees par Jeur vJadica ou Saint-Eveque "; et rajoute eпsuite а propos d'une triЬu : 
" CoJasciпiens, brigaпds disseminees par Jюrdes dans Ја cЬaine des monts IЬaJiens, 
ou iJs sont subordonnes а des слеz, ou comtes "111

• Се cresceпdo de rage, qui ne 
cherchait pas d'appui dans J'argumeпtation, peut tres probaЫement etre expJique 
par Jes reJatioпs trouЬ!ees eпtre Jes troupes fraщ: aises et Jes Monteпegriпs qui sui
vireпt eпtre Је voyage de De Pouqueville (1805) et Ја puЬ!ication de sоп Jivre 
(1820-1822). 

Le marechal Marmont, (1774-1852), cJ1ef de J'armee пароЈеопiеnпе en 
Dalmatie, meпait la guerre coпtre les Monteпegrins aussi Ьiеп sur Је terrain que 
dans ses Menюkes, rediges une dizaine d'annees apres les evenemeпts, dans les 
anпees 1820, et puЬ!ies comme oeuvre posthume еп 1857, cinq ans apres sa mort. 
Sa position de gouverneur des provinces nouvellemeпt conquises nuaш; ait son di
scours par le paternalisme, typique pour J'ideologie coloпiale, selon Jaquelle l'acti
on civiJisatrice des coпquerants fait Је bonheur des indigenes : 

"Lorsqu'un gouvernemeпt eclaire possede des pays pauvres et barbares, il 
doit se hater de faire executer, par corvees, les grands travaux puЫiques. 11 avance 
ainsi J'epoque de Jeur civilisation et de leur ricJ1esse, sans appauvrir momentanement 
les haЬitants; car aJors Је temps qu'on leur enJeve n'a aucune valeur pour eux. 11

" 

Les mots " barbares " et " sauvages " revieппent sans cesse, que се soit а 
propos de Ја poesie, " primitive et поЬ!е ", ou des textes des puЬ!icistes. Tandis 

n'ouЫierent pas leuг dct"aite ct essayeгent de la vcnge1· par des incursions continuelles dans le 
territoire fran<; ais. Daпs une dc ces escarmoucћes, ils couperent la tete au general Delgorgues, qui 
etait tombe vivant entrc leuгs mains. Un adjudant de Marmont nomme Gaiet, partagea le sort du 
general ". Voyislav Yovanovitcl1, ор. cit. рр. 295-296. Cet episode et les autres de се genre pendaпt la 
guerre franco-montenegriпe, provoqueгcпt des 1·eactioпs tres severes dans lopinion puЫique 
fraщ aise. 

R Fran<; ois de Pouqueville, ор. cit" liv. 1, cliap. IV, str 55. 
9 IЬid, liv. 1, сћар. 111, р. 35. 
ю IЬid, liv. Vll, сћар. VI, р. 69. 
11 Marmont, ор. cit., liv. Х, р. 65 
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que la fiп du XVIIIe siecle, avec Fortis et Justiпe Wуппе, а uпе prefereпce pour 
Ies imagcs qui s'approchcпt du сопссрt du Ьоп sauvagc, lcs militaircs commc Dc 
Pouqueville et le marechal Marmoпt Јеviеппепt fraпchemeпt hostiles. Il faudrait 
souligпer ici \а douhle utilisatioп du шоt " sauvage " daпs les textes cites ou faire la 
distiпctioп eпtre celui-ci et le mot " barbare ". Le sauvage, Ьоп ou mauvais, est tire 
dcs tcxtcs dcs juristcs, dcs theoricicпs du droit ct dcs philosophcs. C'cst l'hommc 
de la пature dote de caracteristiques plus 011 moiпs fixes qui existeпt avaпt la socie
te comme elemeпts а partir desquels la societe se coпstituera. Le barbare se defiпit 
daпs sоп rapport а uпс civilisatioп doпt il sc trouvc а l'cxtericur. Il la meprisc, il 
l'eпvie, il est avec elle еп guerre permaпeпte. "Il п'епtrе pas daпs l'histoire еп foп
daпt uпе societe, mais еп peпetraвt, ев iпceпdiaпt et еп detruisaпt uпе civilisati
oп ". 12 Cette distiпctioв п'est pas faite daпs les textes fraщ:ais que пous aпalysoпs, 
la sigпificatioп est dоппсе par le coпtexte. 

Il s'ecoula uп loпg momeпt avaпt que la decouverte des Slaves " barba
res " ou " Morlaques " п'attire les romaпtiques fraш;ais qui, еп rehaЬilitaпt le sau
vagc chcr au XVIIIc sieclc, lсш portcпt attcпtioп. L'imagiпatioп ct la scпsiЬilite 
de ces auteurs les eпtraiпaieпt hors des seпtiers battus, les poussaieпt а s'iпteresser 
aux etres exceptioппels et lюrs du commuп, au sauvage, au baпdit, au hors-la-loi. 
La" Morlaquie "pouvait offrir uп champ d'actioп ideal а leurs heros. 

Charles Nodier ainsi, daпs sоп romaп Јеап Sbogar de 1818 (il а vccu а Lјu
Ыјапа еп 1812-1813), situe ан Moпteпegro, pays utopique, realisatioп c\u reve de Ro
usseau, le refuge de sоп hCros. Fuyaпt les vil\es, Јеап Sbogar se retire daпs \es moп
tagпes clemeпtiпes, ou il п'у а pas "d'usurpatioп de la terre ", et ou реrsоппе пе dit: 
"ceci est mоп champ "! 11 declare pl11s tard qн'il" tне la civilisatioп pour la rajeuпir." 

Ев parlaпt des Mo11te11egri11s, Nodier utilise deux noms : Moвtenegrins et 
Morlaques. Son information sur la civilisatioп des Provinces illyriennes est somma
irc ct il la puisc dans dcs ouvragcs. ll trouvc lcs moпtagпcs clemcntincs chcz Fortis 
qui disait que les plнs aпciennes poesies morlaques se trouvaieпt : " chez les Mon
tenegriпs et les habitaпts des 111011tagnes cleшeпtiпes, peuples completement iso\es 
des autres et qui menaient uпе vie tout а fait pastorale ". Fortis et Nodier пе savai
ent pas que les Clcmcntis et les Mcrcdites n'ctaieпt pas Slaves mais АlЬапаisв. 

L'image de ces coпtrees sauvages et si11gulie1·es que Nodier coпstruisait пе 
chaпgeait pas avec Је temps. Еп 1829, dix апs plнs tard, rendant compte du livre de 
Justine Wynne, il ajoute quelques phrases sur les Morlaques: 

"Les Morlaques ont des moeurs aussi tranchees, aussi singulieres, aussi pit
toresques, si !'оп peut s'exprimer aiпsi, et cependant mille fois moins conпu
es qне celles de ces peuples saнvages de !а mer du Sud, dont l'histoire jette 
un attrait si vif sur les Voyages de Cook, et des Natc/1ez de L'Amerique, 
dont М. de Chateaubriaпd noнs а si poetiquement retrace les usages. Avant 
madame de Wynne, personne n'avoit doпnc а !а langue fraш;aise des rense
ignemeпs cleveloppes sur cette iпteressante nation, et l'extreme rarete de 
sоп livre п 'а pas реппis qu'ils deviпsseпt tres populaires. [ ... ] Jusqu'a el\e, оп 

1~ Cf. Michel Foucalllt, /1 faut det'eпdre Ја societe, Galliinard-Sellil, 1997, рр. 174-175. 
"СГ. R. Maixпer, "LЋlепн::пl illyrieп tlaпs Јсап Sbogar ... ",ир. cit" р. 120. 
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пе coппoissoit que l'abbe Fortis qui se fGt occupe avec uп peu de details des 
haЬitaпts de !а DaJmatie, et de cette poesie d'iпstitutioпs et de croyaпces qui 
Jes distiпgue aujourd'Jшi eпtre toutes les races europeeппes; ." 14 

" 

Daпs sоп recueiJ La Guzla de 1827, mystificatioп de Ја poesie popuJaire ser
be, Prosper Merimee а recueilli tous les eJemeпts соппus jusqu'a Jui sur Ја" civiJisati
oп morJaque " ou sudslave. Le taЬ!eau pittoresque et haut еп couJeurs aiпsi dresse 
sera Је commeпcemeпt des stereotypes sur les SJaves du Sud daпs uпе certaiпe Jitte
rature еп Fraпce. D'apres sоп temoigпage, Jes chaпsoпs populaires de sоп Jivre aura
ieпt ete recueillies sur рЈасе, еп Illyrie, parmi Jes cl13пteurs traditioппeJs. Elles soпt 
soit d'uпe epoque passee maJ determiпee, soit modernes, decrivaпt Jes guerres па
роЈеопiеппеs et Jes eveпemeпts historiques tres proches, mais Jeur differeпce d'age 
пе Jes marque poiпt. Le temps s'est arrete рош Jes Illyrieпs de Merimee, d'autaпt 
pJus que Jes eveпemeпts et Jes coutumes decrits daпs les chaпsoпs пе differaieпt еп 
rieп de Ја reaJite des MorJaques, telle qu'iJ Ј'а vu репdапt sa preteпdue visite. Com
me Ја poesie апсiеппе et popuJaire depuis Homere decrit " les eveпemeпts barbares 
et Jes coutumes sauvages ", celle des Illyrieпs пе doit pas faire exceptioп. Les ele
meпts du romaпtisme freпetique que J'auteur iпtroduit пе J'adoucissaieпt pas, au 
coпtraire. Le resultat est J'image des Morlaques doпt !а reaJite est riche de superstiti
oпs, d'aveпtures sauvages et vioJeпtes, de пюeurs primitives et pittoresques. 

Daпs sa Preface de l'editioп de 1827, des !а premiere phrase, Merimee uti
Jise Је mot "sauvage" : "Quaпd је m'occupais а former Је recueiJ doпt оп va Jire 
la traductioп, је m'imagiпais etre а peu pres Је seuJ Fraщ ais (car је l'etais aJors), 
qui рйt trouver quelque iпteret daпs ces poemes saпs art, productioп d'uп peupJe 
sauvage; aussi Jes puЬ!ier etait Ьiеп Јоiп de ma репsее 15 • " 

Les poemes autheпtiques soпt souveпt crueJs, decriveпt des sceпes horri
Ыes et vioJeпtes mais Merimee, variaпt queJques eJemeпts, les pJus faпtastiques et 
Jes pJus пoirs, Jeur dоппа !а couJeur qui devait satisfaire Jes gofits pour Ја Jitteratu
re du romaпtisme freпetique. Ses poemes аЬопdепt aiпsi de sceпes de boucherie : 
Jes protagoпistes se coupeпt Jes tetes, se creveпt Jes yeux, s'eveпtreпt, soпt victimes 
de faпtбmes, s'ecorcheпt. Le saпg jaillit partout. Les morts se promeпeпt et attaqu
eпt Jes vivaпts, qui, de Jeur сбtе, ouvreпt \es cercueiJs, traпcheпt les tetes, traпsper
ceпt Jes coeurs et brfileпt Jes cadavres. 

La cruaute des popuJatioпs des BaJkaпs est uп sujet souveпt evoque. Nous 
avoпs deja vu се qu'elle represeпtait daпs l'oeuvre de Merimee ou de George 
Saпd. Daпs J'esprit de ceux qui se coпsidereпt civiJises, Ја cruaute semЫe Ј'арапаgе 
des primitifs: iJ est пormaJ d'etre torture par les Peaux-Rouges, devore par Jes сап
пiЬаЈеs. L'esseпce de Ја civilisatioп est d'eпcourager les teпdaпces а Ја moderatioп 
et а Ја douceur. C'est uп ideal qui пous semЬ!e aujourd'Jшi impossiЫe, Је XIXe 
siecle croyait que J'homme etait perfectiЬ!e et а cette epoque сеЈа п'etait pas uпе 
utopie 16

• 

А propos de cruaute, Ја souffraпce, Ја tortшe, faisaпt partie des moeurs 
des SJaves du Sud daпs les oeuvres de Merimee, de George Saпd, de Maurice Bris-

14 Cliarles Nodier, Me!ange.~ tiп'-.; <!'ипе pctite /Ji/Jliolbl't]llC, Pш·is, Crapelel, 1829, р. 190. 
15 Prosper Merimee, La Guz!a, Prefi1ce, 1827. 
1 ~ L. F. Hoffmann, Romantiquc Espagne, ор. cit" р. 89. 
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set, il t'aut dire qu'uпe partic de l'iпspiratioп vicпt dc Ia poesie sudslavc qui com
portc dc multiplcs sceпcs crucllcs ct sauvagcs mais chcrchoпs-la aussi du сбtе sadi
que de l'ame romaпtique 17 . Dc поmЬrсвх ecrivuiпs romaпtiqвes fruщais sc plнisai
eпt а decrire la mort viole11te, la souffraпce et J'ћorreur. La reaJite sudslave, les iп
surrectioпs coпtre lcs Turcs et lcs violeпts combats et represailles coпtre les popu
latioпs fourпissaieпt le matcriel justifiaпt de telles sccпes mais aussi la pocsie po
pulaire. 

Pour la plupart des ccrivaiпs de 1830-1848 qui ecrivaieпt sur les Slaves du 
Sud (Lamartiпc, Brissct, BaJzac, Ncrval ctc.), lcs attraits dc la sauvagcric soпt mo
iпs evideпts. Le SHLIVUgc est muiпkпuпt а llП degre de civilisatioп diПereпt, il пе 
commuпique plвs haпnoпiqвemeпt avec la пature, iJ еп est proche шais il s'еп elo
igпe. 11 п 'est plus idealise, ав coпtraire, il est devaJue. Le refвs d'admettre 1' Autre 
comme uп sujet ауапt lcs mcmcs droits que soi, tout еп ctaпt diПcreпt, se trouvc а 
l'origiпe с\е cctte desigпatioп. Sоп alterite est refusee. L'icJealisatioп du Ьоп sat1va
ge est traпsformee еп senti111ent de superiorite. Les " sauvages " sont mis sur uп пi
veau plus bas daпs la hierarchie des etres. lls doiveпt etre" domiпes et civilises ". 

Uп decalagc sc cree eпtre la litteraturc et les ouvrages d'infoпnatioп, ecrits 
par les pul1licistes, soвveпt comшaпdes par le gouveшemeпt ou par l'arшee. Taпdis 
que la premiere, voulaпt satisfaire " les besoins d'ame" chaпtait les beautes de la vie 
simplc dans lcs commuпautes patriarcalcs, ct l'egalitarismc dc ccttc societe, cllc repoп
dait а вn besoin dc la societe fraщ:aisc. Lcs romaпtiqucs s'accommodaicnt mal du cJi
mat materialiste. L'epoque аЬопdе еп oeuvrcs repetaпt iпJassaЫeшent que Ја recJ1e1"
che de l'argent se fait aux depcпs dcs plus graпdes qualites humaines. Ainsi Cyprieп 
Robert, le plus littcraire des pвЫicistcs qui ccrivait sur les Slaves du Sud, et udepte des 
idees du socialisme utopique, aclшirait "qu'uпe frateшelle solidarite avait pu s'etablir 
eпtre les membres dc Ја commuпc, deveпue uпс graпde famille ". Les utopistes soci
aux croyaient еп la Ьопtс пaturelle des paysaпs, aux vertus pr6serv6s de J'homme sim
ple, поп corrompu par Ја vie bourgeoise : "Sur aucuп point du globe, l'egalite п'existe 
peut-etre aussi compJetc que daпs Је Tseпюgore; mais \с priпcipe d'egaJite, teJ qu'iJ est 
compris et pratique ра!" lcs Slaves, пе mепасе poiпt les droits et l'existeпce de Ја famiJ
le, comme Jes thCories qu'oп Iait repose\" еп Fraпce sur се mcme principe. [ ... ] ll est ре
нt etre superflu de dire qu'il п'у а poiпt de mendiaпts au Tsemogore. Dans les cas cle 
disette, qui ne soпt que trop freque11ts, Jes iпdigcпts voпt Гierement c\1ez Jes riches de
maпdcr а empruпter soit dв раiп soit de l'argcпt, promettaпt de Је rendrc а epoque fi
xe, ou Ьien iJs mettent еп gage leшs bclles armes1x. " ExaJtunt J'egalile ct Јн hнine lle Ја 
bourgeoisie, les r01na11tiques, paradoxaJeшe11t, сшt Ја 11ostalgic des vertus coпsideJ"ecs 
comme aristocJ"atiques, lc courage, Ја digпite, 1'6Јсgапсе, Јс dedain dc J'iпteret matericl, 
le culte lie Ј'hоппсш. lls troнvcnt toнtes ces qtшJitcs dans Је ревр!е des рнуs sнdsJнvcs: 
" L'egalite doпt les SerЬes soпt avilles пе coпsistc poiпt а se ravaJeJ" tot1s au raпg de vi
lains, mais а se croirc toвs geпtilshoшшes. Је dcmaпdais а ces paysaпs s'il у а des 110-

Ысs paпni cux: Oui, шс rcpoпdaicпt-iJs, 110нs Јс sommcs tous ... 19
" 

17 Cf. Mario Praz, La Сате, Ја тогtс с il diavo!o пе//,1 /etteгatuгa готапtiса, Milano-Roina, Soc. Ed. 
La CllltLJra, 1930. 

1
" С. Robert, Les Sfaves dc Tuгquie, ор. cit .. рр. 104-105. 

1 'Ј fЬid, р. 2Ј9. 
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La haine de Ја vie boшgeoise, de la societe poJicee toute construite sш Је 
conformisme omnipresent, suscitait des regards nostaJgiques vers Ја societe dans 
laquelle regnaient Ја revoJte, et Је refus de se pJier aux exigences de quelque сбtе 
qu'elles viennent: 

C'est J'origine de J'interet que suscite J'heiduque et l'uscoque. Се sont des 
heros romantiques par excellence : iJs menent une vie Jibre et dangereuse, dedaig
neuse des moeшs poJicees et des exigences sociaJes. Ils sont Је produit du conflit 
eternel entre Ја vie en societe, organisee, reglee et Ја liЬerte individuelle. Les ro
mantiques se pJaisent а chercher dans ces descriptions l'ame Jibre de J'homme sans 
frein pose par Ја societe organisee. Comme consequences de telles exigences se 
cree un type sudsJave, rustique, passionne, cruel et vindicatif, coшageux, insoumis, 
sur fond de decor bucolique des forets de Sumadija ou dans Jes montagnes de Ја 
Dalmatie ou du Montenegro. 

Рош comprendre Jes systemes de perception en France et en Europe, les 
systemes de valeшs implicites ou expJicites qui organisent Је regard sш J'evene
ment, iJ faut interroger sans cesse les structшes de perception des conjonctшes hi
storiques а travers Jesquelles l'Ешоре se construit. La RevoJution fraщ aise insti
tue Је "peuple" dans sa nation, son Etat, ses frontieres "natшelles ". L'ere des 
"nationalites" et du deveJoppement de Ја bioJogie et de Ја Jinguistique а Ја faveш 
desquelles s'etaЫit Ја perception d'une hierarchie des races, des religions et des pe
upJes, permet de borner Ја civiJisation а l'Ешоре Jatine, angJo-saxonne, scandinave 
et germanique, Ја coupant de toutes ses sources historiques; J'Orient, sошсе de lu
miere autrefois рош Ј'Ешоре, va servir de repoussoir, de рбlе negatif, рош confir
mer Ја nouvelle identite eшopeenne20. 

La plupart des ecrivains de Jangue fraщ aise se voient comme Jes represen
tants des vaJeшs universelles, modernes et pJus eJevees, се qui Jes conduit ineJucta
Ыement а assimiJer Jes SJaves du Sud а une phase anterieшe et donc inferieure de 
J'evoJution des Eшopeens. Nous avons deja donne de nombreux temoignages de 
cette attitude. Et si Је debut du XIXe siecle chantait а la gloire de la 11 fraicheш des 
temps primitifs 11

, Ја 11 simpJicite homerique 11 et Ја 11 na"ivete" des peupJes qui ne sont 
pas encore corrompus par la civilisation, vers Је milieu du siecle J'image change. 
Par Је procede de differenciation autoш de Ј'ахе qui oppose la simplicite а Ја com
pJexite, Ја natшe а J'art, J'origine au progres, Ја sauvagerie а Ја sociaЬilite, Ја spon
taneite aux Jumieres21 Jes idees pencJ1ent vers J'autre bout de l'axe. 

Jean-Marc Моша а montre dans son Jivre L'image du tieгs monde dans Је 
готап fгащ: aisque Jes figшes du" sauvage barbare '', J'ennemi de Ја civilisation et 
du "bon sauvage ", jouissant dans Је ЬоnЈ1еш primitif, representent deux types de 
comportement envers Ј' Autre. La designation du " sauvage barbare " dans Ја reJa
tion а J'alterite donne des images positives et fortes de Ја vаЈеш civiJisationelle du 
designateш. Dans се premier pas dans Ја reJation avec Ј' Autre, on passe faciJement 
а Ја Jegitimation de J'autorite du designateш sш Је sauvage barbare. Ces images 
Jean-Marc Моша appelle" ideoJogiques ". 

211 Pieпe-Yves Peclюux, Le.f Ba!kaпs, PUF, 1971, р. 14-15. 
21 Cf. Tzvetan Todorov, Nous et !cs Аиtге.~ ор. cit" р. 357. 
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Lc " Ьоп sauvagc " et sоп " Ьопhсш primitif" soпt images contestataires 
рош !а societe daпs laqucllc cllcs sont cvoquccs, "utopiqucs '', scloп Jcan Marc 
Моша. Се bonheш pertlн est рапн.\is pcrdLI, l'utopie qui, si elle cngcndrc dcs poн
voirs, peut etre daпgereusc rюur la societe civilisee, toujours " corrompue et deca
dente ". 

L'idcoJogie de Ја barbarie et l'utopie du Ьопhеш primitive sont des gestes 
archetypaux clans Је comportemeпt vers l'Autre, exprimant J'effroi ou Је clesir cle 
l'alterite. 

Dr Pavle Sekeгu§ 

"JUZNOSLOVENSКI VARVARI I DIVLJACI" 
Funkcije jedne arhetipske slike u fraвcнskoj kнJtшi XIX veka 

Rezime 

"Varvari" i "divljaci", vccnc su oznakc za karaktcrisanjc stranca, Drugog. 
Francнski romanticari kojc masta i osecajпost vode izvaп utabanih putcva, trazcCi 
smisao u hekstvu od civiJizacije i и egzoticпim krajevima, zaпimaju se za izuzetпa, 
neobicпa Ьiса, za baпdita i divJjaka. Otkrice "Ilirije" i "MorJakije", krajem XVIII i 
pocetkom XIX veka, nudi idealпi prostorпi okvir za njihove heroje, romanticnog 
baпdita kao sto је Zап Zbogar Sarla Nocljea, iJi dobre divljake, Morlake, Zistiпe 
Vin. ldealizaciji primitivпe civiJizacije и delima umetпicke proze sнprotstavJjaju se 
puЫicisticki tckstovi, pisma diplomata i putopisпa proza. U skJadu sa cvolucioni
stickim koncepcijamн, Jнzni SJuvcni se smestajн ll ZUfll civilizнcijc kojll јс Evropн 
ostavila davпo iza selie. IdeoJogija varvarstva i utopija pгimitivпe sгесе doЬrog di
vljaka arhetipaJпi su gestovi u odпosu prema straпcu koji izrazavaju strah od Dru
gog ili zelju za njim. 

Kljucne reci: varvari, divJjaci, Fraпcuska, slika, Juzпi Slove
пi, romantizam 
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ЦУ-И ИЛИТИ ФИЛОСОФ БАКИЛАРА ДАРНОА У ПРЕВОДУ 
ДОСИТЕЈА ОБРАДОВИЋА 

Др Ненад Крстиh 

РЕЗИМЕ 

У оnом раду приказана је компаратишrа апалаза Доситејевог препада 

са приповетком Бакилара Дарноа Цу-И uлuiiiu философ. Да би се пружио 

лакши увид у анализу, француски текст и његов превод подељени су у три де-
ла. 

Компаративна анализа је показала да је Доситеј био изврстан зналац 
француског језика; али он се није увек задовољавао улогом преводиоца: тада 
додаје речи, чак и читаве реченице које мењају сам карактер оригиналне при
поветке. 

Кључне речи: Дарно, Цу-И uлuiiiu философ, Доситеј, превод, додава-
ње. 

Други део Собранија под именом Мезилtан издат је седам година по
сле Доситејеве смрти, 1818. Краhи је од првог, и има свега осамнаест глава. У 
четвртом поглављу налази се прича под насловом Цу-И илuй1и философ. "И 

ова је приповетка превод. Оригинал је француски и зове се Tsou-Y ои le philo
sophe. Писац је њен данас rютнуно заборављени нисац XVlll века (1718-1805), 
драматичар и приповедач, по имену Ф. Т. Бакилар д' Арно (Fram;:ois Т\ютаs Ba
culard d' Arnaud)". 1 Овај тада популарни књижевник написао јс више збирки 
:моралистичких приповедака. Навешћемо оне најпознатије: Несрећан .муж 
(Ероих malheureux, 1745), Несреhни љубавншщ (Amants malheureu.x, 1746), Иску
Utења осећаја (Les Ep1·euves du sentiment, 1764-1780). У предвечерје Француске 
револуције написао је збирку повела под насловом Оg.мор осеhајно2 човека 
или. paзлuчuiiie ане290Ше (Les Delassements de l'homme sensiЬ!e ои anecdotes diver
ses, 1783-1787). Свака књига од шест књига ове збирке има две "партије". У 
свакој "партији" се налази десетак краhих приповедака. Дарпоова приповетка 
коју је Доситеј превео и прерадио налази се у другој књизи и другој партији. 

1 П. Поповић, О Собршшју Досшuеја Обраgови/;а, Глас Српске краљевске академије, Београд, 
1939, књ. CLXXIX, с~. 91, стр. Rn. 
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Наш писац није назначио да је његова прича превод са француског језика, али 
јс у поднаслову забележио да јс: Из књ112е ЧувсШви1uелно2а Човека. Припо
ветке Дарноа превођене су на холандски, немачки и руски што јасно указује 
да је овај француски писац био познат и ван граница своје земље. Међутим, та 
нопуларност није дуго трајала, а данас су његова дела готово потпуно забора-

вљена. 

Прича Цу-И цлиШи философ свакако је једна од најпознатијих Дарно
ових приповедака. Помало је пасторална у стилу Мармонтела, има пуно мо

ралисања, на неким местима је развучена, али има и лепих описа села и егзо
тичних предела. Оно што је у оној причи најзанимљивије јесу портрети тако
званих мудраца. Сатира и критика друштва је у стилу Волтера и подсећа на 

његове источне приче. 

Ова прича по замисли самог аутора треба да покаже шта значи реч 

филозоф и ко је прави филозоф. Кинески цар по имену Чинг-Уанг пожели да 
види и упозна правог филозофа. Изда ес заповест да сваки човек који себе 
сматра мудрацем одмах дође и представи се цару. Први се јави Чам-Суу који 

се похвали да је написао сто књига, али да их нико не купује и не чита из саме 

зависти. Други који се представио цару је такође писац, по имену Це-Е. Он 
рече да кад пише, пише тако дубоко и високо да су све његове истине замота

не у мрачне облаке. Трећи по реду филозоф је Кјао-Онг, пустињак, који твр
ди да је његова мудрост небеска, а не земаљска, и да се на земљи ничему дру

гом није учио сем да мучи своје тело. Зато двадесет година стоји привезан 
ланцем за једно дрво и у свакој својој бутини има по двадесет закуцаних ексе

ра. Цар нареди да одведу овог несрећника на излечење мозга. Затим се јави 
један тридесетогодишњи мандарин, такође књижевник, чија је девиза: "Не 
старам ес ни за кога, него за себе". Разочаран оним што јс чуо од свих ових 
самозваних мудраца, цар одлучи да сам пронађе правог филозофа, и крене на 

пут са својим министром Чеу-Конгом. На путу наилазе на још горе мудраце. 

После узалудног тражења, при повратку кући, њих двојица случајно наиђу на 
једно лепо село са веселим сељацима. Господар тог села јс нски веома паме

тан и честит старац. Некада давно, био је први министар бившег цара, одно

сно Чинг-Уангоног оца, али због разних интрига отерали су га са днора. До

шао је у ово село, ту се скрасио и мирно наставио да живи чинећи добра свим 
сељанима. Цар схвати да је овај човек прави филозоф, одведе га на двор, а на
кон његове смрти, сахрани га у царској гробници. 

Дуго је било недоумица да ли је Доситеј ову причу превео са францу

ског језика или можда са руског превода. Упоређујући паралелно Доситејеву 

причу са Дарноовим оригиналом и руским преводом, Павле Поповић је утвр

дио да је Доситеј превео са француског језика. "Ваља нам још видети како 

Доситијева прича стоји према руском преводу, да бисмо знали рећи да ли она 
није може бити преведена с руског. Руски превод јс такође нешто слободнији 
према свом француском оригиналу. Пре свега наслов је Јlрукчији: "Благоде

тељ и мудрец", JIOK је у фраю~уском "TsoL1-Y OLI le pl1ilosopl1e"; "благодетељ" је 
овде цар. Даље, имс Чеу-Конг (у француском Tch60L1-Kong) никако се не јавља 
у њему; први министар царев остаје кроз целу причу без имена. У оригиналу 
"мудрац" Чам-Суу (у француском Chain-Sш1, у руском Хамзу-У), после виђења 
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с царем, незадовољан, напише једну "крваву сатиру" против цара; у руском 
преводу сатира се не помиње. ( ... ) Најзад, прави мудрац, којега цар на крају 
нађе (Цу-И Доситејев), зове ес у руском Ронг-Зун (у француском Tsot1-Y). ( ... ) 
А сем тога, и па свима другим местима где се Доситије стилистички разликује 
од француског писца, руски текст следи француском оригиналу. Ни једна 
измена Доситијева не налази се у руском преводу. ( ... ) Очевидно Доситије је 
превео француски текст а не руски".2 Ми немамо разлога да сумњамо у ова
кву тврдњу, тим пре што смо се и сами уверили, анализирајући Доситејеве 

преводе Мармонтелових приповедака, да је наш просветитељ веома добро 
знао француски језик. 3 Међутим, за разлику од превода Лаузуса и Лиgије и 
Ageлauge, йасШирке алйијске, Доситеј је много слободнији у нревођењу Дар

ноове приче. Он доста тога мења, понекад скраћује, изоставља неке речи, али 

и пуно тога додаје, тако да је његова прича знатно дужа од оригинала. У овом 
раду, приказаћемо неколико реченица из француске приповетке на самом по

четку уз одговарајући Доситејев нревод. 4 Текст унраво показује процес рази
лажења између оригинала и његовог превода. 

Први пример: 
"11 vint un jour а passer par la tete de Tcl1ing-Ouang, empereur de Ја Chine, de 
glorieuse memoire, une idee assez singuliere pour la tete d'un prince: il voulut ab
solument savoir се que c'etait un philosophe" (72). 
"Дође једном некакав чудповити каприц у главу Чинга-У анга, великога 

цесара хинезкога, да у самој ствари позна, какав је човек један прави 

Цу-И, сиреч философ. Излишни зактевање једнога монарха, који много 
боља може имати посла" (28). 

Фраю~уска сложена реченю~а се састоји из две независне реченице 

које су одвојене двема тачкама иза именице prince. Превод је претрпео знатне 
измене у редоследу и начину спајања делова реченица, али се те измене от

кривају поступно као и знатна Доситејева додавања текста. Привидни субје
кат и предикат Jl vint ( ... ) а passa сасвим адекватно и у духу српског језика 
преведени су глаголом у аористу ДоЬе. Именицу са неодређеним чланом unjo
ur и прилошку одредбу за место par la tete de Tcl1ing-Ouang Доситеј верно пре
води прилогом јеgном и прилошком одредбом за место у 2лаву Чин2а-Уан2а. 

Апозиција empereur de la Chine (=цара Кине) и уметнути део реченице, имени
ца подвучена епитетом de glorieuse memoi1·e (=по сећању славног), крајње аде
кватно и у духу српског језика преведени су велико2а цесара хинезко2а. Реал
ни субјекат ипе idee assez singu/iere (=једна доста необична идеја) у преводу је 

2 Исто, стр. 90-91. 
3 Н. Крстић, Францускu йuщu у йревиуш~а /Ј.ис11Шеја Обрауивuhа, Живот и дело Доситеја 
Обрадовића. Зборник радова са научног скупа Српске академије наука и уметности одржаног 
15. и 1n. децембра у Београду и 17. децембра 1999. године у Сремским Карл01щима, Завод ~а 
уџбенике и наставна средства, Београд, 2000, стр. 455-462. 

' Raculard d' Arnaud, Tsou-Y ои /е рћi/оюрће, J,es ГJelossements de / 'ћотте sensih/e ои anecdotes diverses, 11, 
Paris, 1783, str. 72-85; Доситеј Обрадовић, Цу-И 11л11Ши философ, Мезшшц, ЧасШ 9pyia 
Собранuја разm1 наравоу•ииТtелни вещ•1еј на йолау 11 увеселен11је, Целокупна дела Доситеја 
Обрадовића. У Земуну, 1Н50, књ. VII, стр. 2Н-44. 
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по-јачан туђицом у некакав чу9новшии каприц. Од додатка pour !а tete d'un 
prince (= за памет једног принца) у Доситеја остаје само основна одредница 
јеgно2а монарха: он свој текст проширује у целу једну реченицу сопственог 

коментара Излmшш заюuевање ( ... ), који .лuю2о боља .лtоже имтuи йосла. 
Главни део друге Дарносше реченице, субјекат и прилошки подвучен преди

кат il voulut absolument savoir (дословно: он йожели ай.солуz«но ga сазна) у пре
воду ес нашао унутар прве и преведен јс адекватно и у духу језика већ на по

четку зависног дела реченице ga у са.мој с1uвари Позна; као што је и објекат
ска речениr~а се qие с 'etait ип philosophe вrло верно преведена какав је ( ... ) је
gан ( ... ) философ. Од два уметка, први захтева дух српског језика човек, а 
други је одредница, властито име и његов квалификатив, Прави Цу-И, које по

истовећује са филозофом помоћу везника сиреч (=или). 

Други пример: 

"Le desir d'Lln soL1verain est LIП ordre. 11 fllt Ьiепtбt pL1Ыie, sш le champ, comman
dement expres а qlli se pretendait pl1ilosopl1e, d'accoшir se proster11er 3LIX pieds 
du tr6ne imperial" (72). 
"Зактевање једнога тако великога цесара справедљиво је за всевисочај

шу заповед почитује се и признаје. Тако се сто и педесет милионима ду

ша даде на знање, шта се њиовом владатељу хоће: и дозволити се свако

му међу њима, који себе за Цу-И почитујс и признаје, да слободно пред 
цесара дође, и да докаже, по чему себе за такова издаје, и у чему ес та 
чрезвичајна и ретка ствар састоји" (29). 

Већ на први поглед уочљиво је да је српски текст знатно дужи. Поче
так, субјекатска група из прве rеченице Le desir d'ип souveraiп адекватно је 
преведена именицама ЗакШевање јеgно2а иесара, а епитет подвучен прилогом 

Шако велико2а, јесте преводиочев додатак. Предикат у презенту и атрибут est 
ип ord1·e (=јс наредба) преведени су такође у презенту за( ... ) зай.овеg йочиШу
је се(= за заповед се сматра). Овај део реченице у Доситеја је битно обогаћен 

додацима: сйравеgљиво ( ... ) всевисочај1иу и и йризнаје. Другу Дарноову рече
ницу Доситеј је још слободније превео и знатно проширио. Њен почетак гла
голом у аористу пасива lZ fut Ьieпtot риЬ!iе (овде би ускоро објављена) и субје
кат соттапdетепt exp1·es (= нарочита заповест) блиско су нреведени Тако се 
( ... ) gage на знање, док је прилошки израз за време sur le champ (=сместа, од
мах) изостављен из превода. Додатак а qui se pretendait philosophe врло блиско 
је преведен релативном реченицом који себе за Цу-И йочиiUује (=сматра), а 
глагол у презенту йризнаје јесте Доситејево проширење. Крај Дарноове рече

нице, два глагола у инфинитиву и додатак за место d 'accoш·ir se prosterner аи.х 
pied dи troпe imperial ( = да дотрчи да се поклони пред царским престолом) у 
преводу је знатно ублажен ga слобоgно йреg несара gof)e. Цео наставак до 
краја реченице и ga gокаже, По че.лtу себе за Шакова изgаје, и у чему се йlа чре
звичајна и ре!Uка сШвар cocz«oju јесте преводиочев додатак о природи и зна
чају филозофа у друштву. 

Поновимо овде да Доситеј узима у свом преводу реч Цу-И у значењу 
филозоф, док је код Дарпоа Цу-И лично имс старог филозофа. Ово је само 
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једна од многоnројних измена наrпег преноди<ща којом он оригиналним уоп

штавањем властитог имена боји свој текст. 

Треhи пример: 

"Le vertueL1x TcheoL1-Kong, qlli avait preside а l'education dll Prince, et qlli en 
etait le digne ministre, cllt soin qll'on obelt а son maltre et qL1'on f'it d'exactes rec
hercl1es" (72). 
"Добродетелни Чеу-Конг, перви достојни царски министар, учитељ и 

васпитатељ первороднога сина цесарова и престола његова, прими на

ложеније да такове људе пред монарха изводи" (29). 

Субјекат са епитетом vertueux прецизно је преведен ДоброgеШелни 
Чеу-Кон2 ( = врли, честити); изменивши редослед двеју француских релатив
них реченица које говоре о Чеу-Конговом статусу, Доситеј је од њих начинио 
две живе апозш~ије: кналификатин gосйlојни појачао је у йерви gосШојни (кад 

је реч о иарскол1 лшнисйlру ), а главну бригу о васпитању и образовању ( = avait 
preside а l'Mucatioп) превео је адекватно учшuељ и восйи!Uтuељ. Међутим, је
дина омашка, уонште у Доситеја врло ретка, и то само у значењу у другој апо

зицији, јесте превод титуле Priпce (овде влаgар, 1Lap) коју је он превео у сми
слу принц, односно йервороgно2а сина /lесарова и йресйlола ње2ова. Цео на

ставак главне реченице eut soiп qu 'оп oblit а son maitт·e (дословно: йосШара се 
ga йослушају ње2ово2 2осйоgара) и њен крај et qu 'оп fit d'exactes recherches (до
словно: и ga се обаве /Uачна исйlраживања) Доситеј слободније и знатно кон
кретније преводи, при томе не нарушавајуhи смисао оригинала, йрими нало

женије ga ~uакове љуgе йреg люнарха извоgи. 
Већ смо рекли да је Доситеј у свом нреноду оне француске приче вео

ма слободан. Показали смо да неке речи изоставља, али и да много више тога 

додаје. Тако, на пример, док се у оригиналу само спомиње неки тиранин, код 
Доситеја он има и своје имс: Дол1еШиан, римски иесар u .мучиШељ. Промене су 
даље још веhе. У Дарноопој приповеци, разочаран што му долазе спе сами 

шарлатани, т~ар сам О)"\лучи ri:a путује и потражи правог филозофа, а у Досите
ја, министар Чеу-Кон2 је прпи дао идеју да се крене на пут. Том приликом он 
одржи један подужи говор моралишуhи о врлинама и манама људи, а тога не
ма у француској причи. Исти случај је и са беседом старог мудраца Цу-Иа ка
да се истиче миран и среhан живот на селу. Овај призор подсеhа на Мармон

телову Ageлaugy. Сличних додавања и измена има још много, тако да у неким 
својим деловима Доситејев превод прераста у сасвим оригиналну причу и пре
стаје бити предмет анализе превода. 
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TSOU-Y ОИ LE PHILOSOPHEDE BACULARD D'ARNAUD 
DANS LA TRADUCТION DE DOSIТEJ OBRADOVIC 

Rcsumc 

Dans le present expose, 110us avons presente une analyse comparative de 
la traduction dc Dositcj avcc 1с contc dc Baculard d 'Arnaud, Tsou-Y ou Јс philo
sophe. Pour тiевх sнivre l'anaJyse, Је texte fraщais et sa tradвction sont divises en 
trois parties. 

L'analyse coтparative а deтontre que Dositej etait un excellent connais
scur dc Ја Janguc fraщ:aisc; тais soucicux dc s'adrcsscr а un Jargc puЫic, iJ nc sc 
contentait pas toujoшs dв rбЈе с\е traducteur: aJors il ajoute des тots, et тете des 
phrases entieres qвi changeпt Је caractere du conte origiпaJ. 

Mots-clefs: D' Arnaud, Tsou-Y ои Јс pl1ilosophc, Dositcj, traductioп, ajout. 
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АКЦЕНАТ У ФРАНЦУСКОМ И СРПСКОМ ЈЕЗИКУ 
- Разлике и како их йревазиhи -

Дон. gp Снежана Гygypuh 

РЕЗИМЕ 

Акценат као елеменат прозодије функционише на различите начине 
у француском и српском језику. Акценат у француском језику дефинише ес 
као интензитетски (за разлику од динамичког акцента какав познају енгле
ски, немачки или руски језик) и кумулативни (груписање више речи под јед
ним акцентом), док српски акценат припада групи мелодијских с обзиром на 
то да, поред интензитета и кнантитета, акцентонан слог може имати и узлазан 

или силазан тон. 

Рад представља покушај да се у оквиру два потпуно различита акце
натска система нађу заједнички именитељи, како би се говорницима чији је 
матерњи језик српски олакшало усвајање француског акценатског система. 

Кључне речи: примењена лингвистика, фонетика, фонологија, акце

нат, прозодија 

Термин "акценат" (лат. acceпtus - нагласак) је сам по себи вишезначан. 
Под акиенШом се, у ширем смислу, подразумевају прозодијске особености го
вора појединца на основу којих је могуhе одредити његово језичко (ако је реч 
о страном гонорнику), регионално или социјално порекло. У ужем смислу, 
овај термин представља један од елемената прозодије којим се, у говорном 
ланцу, једне језичке јединице (глас, слог, реч) издвајају од других, односно, 
истичу у односу на друге. · 

Акценат у ужем смислу, по својој природи, може бити динамички (ск
снираторни) какав је, на пример, енглески, немачки или руски, интензитет
ски1 (француски), квантитативни (латински) и тонски2 (српски, шведски, ки-

1 Термин "интензитетски" је преузет из француског језика (accent d'inten~ile). Овај тип акцента је 
no јачини слабији од динамичког акцента у енглеском, немачком или руском језику, при чему је 
код интензитетског акцента глас у акцентованом положају увек дужи 11ero у неакцентованом. 
Интензитетски акценат је основни тип акцента у француском језику и пада увек на последњи 
слог речи или групе речи. Међутим, уколико говорник жели посебно да нагласи неку реч у 
говорном ланцу, преместиће акценат са последњег на први или други слог те речи, при чему ће 

се овај тип акцента одредити као "acce11t d' insistance·· - акценат за посебно наглашавање. 
Предмет овог рада је искључиво интензитетски акценат. 
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нески). Оnаква подела напраnљена јс према најизраженије111 елементу приро
де неког акцента - ако је његоnа основна одлика јак удар, јака експирација, он 
се назива динамичким или експираторним, ако је интензитет удара благ акце
нат се дефинише као интепзитетски, ако му јс оспоnна карактеристика посто

јање кратких и дугих акцентованих слогова припадаhе категорији квантита
тивних акцената, а ако ес на акцснтованим слоговима могу појавити узлазни, 
силазни или комбиновани тонони юю носиоци различитих зю1чења, онда he се 
та врста акцента сврстати у тонске, односно мелодијске. 

Наравно, највеhи број језика има акценте који комбинују више карак
теристика - интензитет (јачи или слабији) и дужину, или чак интензитет, ду
жину и тон. Но, без обзира на основну природу, сваки од њих игра одређену 
улогу у говорном ланцу. У зависности од језика та улога може бити превас
ходно демаркациона\ фополошка4 или кумулативна1 , при чему није искључе
но да у појединим језицима или одређеним језичким ситуацијама акценат 
обједини и дне улоге истонремсно11 • 

У језиr~има типа француског, слоnачког или пољског, где основни ак

ценат увек пада на одређени слог (у француском на последњи, у пољском на 
претпоследњи, а у словачком на први слог у речи), место акцента не предста
вља предмет посебних расправа. Међутим, у језицима чији је акценат моби
лан7 поставља ес питање одређивања акцснтованог слога. Ово питање постаје 
нарочито умесно уколико језик у свом прозодијском систему комбинује више 

карактеристика истовремено: динамички акценат, квантитет акцентованог 

слога, тон и постакценатску дужину. Типичан пример за овакву комбинацију 

јесте српски језик. 
Узмимо као пример српску реч йљувачка коју, у зависности од регио-

налне припадности, изворни говорници могу артикулисати на два начина: 

Нови Сад и околина - йљувачка 
горњи Срем (Ириг и околина) - йљувачка 
На питање који јс слог акцентован у прnом, односно у другом случају, по

стављено груни од тридесетак студената француског језика, сви нрисутни су се 

сложили да је у првом случају акцентован први слог, док су у другом случају ми

шљења била подељена. Две треhине присутних у другом случају "препознало" је 

2 Поред термина "тонски" у употреби су још и термини "мело11ијски" и "му:1ички". 
Српски термин "тонски" потребно је јасно одредити у односу на француску реч "to11iqL1c" која у 
11омену када говори о акценту има :1начење "тонички", "јачински", а не "мелодијски", односно 
"тонски". 

3 Нвр. у слоuачком јс:1ику акценат унек шща на 11pu11 слог речи те је л<.1ко закључити ца је сваки 
наредни акцентовани слог запршю почетак нове речи. 

4 Нпр. у енглеском језику реч i111port има два значења у зависности 011 места акцента [i111'pO:t] -
увести и l'impO:tj - увоз, или у српском рањеник/ рањеник, при •~ему се у српском поред места 

променио и тон акцента (краткосилазни / краткоу:1лазни) 
5 Акценат који_ обједи1~,ује пише речи у јсд11у целш!у_, нпr. у фrшщуском ш1 chapeau [.07r'o], lШ 
сl1арен rouge [.07ро' Ru:O], ш1 vieнx cl1apcal1 гoL1gc [.vj007po'Ru:O]. 

() Нпр. у француском је:тку акценат може истовремено имати и кумулативну (груписање више 
речи у оквиру једног акцента) и демаркациону (одвајање ритмичкfIХ група) улогу. 

7 Мобилни акценат - акценат иијс место подразумева юбор и:~мсђу најмање два слога у речи. 
Мобилни акценат имају н11р. енглески. немачки, руски. ср11ски. 
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акценат на пенултими, а јеЈ(на трећина се пелила на Ј(Ве приближно јеЈ(наке групе, 
при чему је прва била неоЈ(лучна, а друга је препознала акценат на првом слогу. 

Дакле, место акцента се идентификовало са дужином, што у српском 
може да буде случај, али и пе мора. И управо на оваквим местима долази до 
изражаја потреба да се за сваки језик понаособ јасно дефинише основна при
рода његовог акцента, како додатне особености које акценат може поприми
ти и одређеној реализацији, као и пропратне про:.юдијске појаве не би утицале 
на погрешно одређивање његовог места у говорном ланцу. 

У француском језику ситуација је на први поглед далеко једноставни
ја. Како по правилу француски интснзитстски акценат увек пада на последњи 
слог речи или ритмичке групе, само одређивање његовог места није спорно. 

Међутим, Ј\ОК у примеру из српског језика ни је}1ан ни Ј\руги изговор нису 
представљали потешкоће на нивоу гласовним реализација, у француском се 

јавио проблем правилног изговора акцентованог слога у изговореном гласов

ном низу. Наиме, говорници су у синтагмама 

ип сhареаи [fa'po], 
ип vieux chapeau [ cevjofa'po] 
ип сhареаи rои.~е [cefapo'Ru:З) 
ип vieux chapeau roиge [cevjofapo'Ru:З] 

упорно акцснтовали први слог [се] уместо последњег иако су ес свим силама 

трудили да то не чине. У најбољем случају, акцентовани су и први и последњи 

слог, при чему је нагласак на после}1њем слогу }1еловао потпуно неприроr~:но. 

Проблеми ове врсте настају управо услед различитих основних одлика 
српског и француског акцента. Оно што је у српском језику примарно - јака ек
спирација Gак удар), француском је потпуно страно. Поред тога, француски на
гласак пада управо на оно место на којем у српском никада не може стајатих. 

Наглашени гласови у француском су по интензитету нешто јачи од 
ненаглашених, али разлика у јачини између акцентованих и неакцентованих 

гласова у српском је далеко већа. Поред тога, француски језик познаје тако

звани "благ почетни удар" на иницијалном слогу, ri:oк је тај удар у српском 
снажан, нарочито у случају када јс почетни слог уједно и акцентован. 

Након свега изложеног оправ}1ано се поставља питање имају ли фран

т~уски и српски акценат икаюшх ri:ori:иpниx тачака и на који начин олакшати 

усвајање француског акцента говорницима чији је матерњи језик српски. 
Заједнички именитљ за оба нагласка могао би се потражити у домену 

квантитета, а не интензитета. Наиме, мерења су показала да су француски ак
центовани слогови увек дужи од неакцентованих, као и да Французи изразито 

нагињу дужењу последњег слога у ритмичкој групи. Исто тако, француски ак-

Н Истина, постоји у говорном језику један број речи чији акценат пада на последњи слог. То су 
речи страног порекла које ес тако акцентују у језику из којег су дошле: asistent, lavabo, koшintent, 
и сл. 
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ценат се мора посматрати у његовом кумулативном аспектi, r~:акле најважни
је је увежбати изговор више речи под једним јединственим акцентом. 

Тако на пример, француска реченица 

Elle est belle. [ElE'bE:l] 

састоји се од три речи (лична заменица треhег лица једнине женског 
pori:a, копулативни глагол, приr~:св) али те три речи на аут~:итивном плану чине 
једну акценатску целину, са нагласком на послет~:њем слогу. Дакле, гласови 
унутар овако изговореног низа понашају се скоро исто као и гласови у некој 

тросложној српској речи страног порекла (тј. са акцентованим последњим 
слогом, типа Anabl:l) или у ре•rи пот~: кратким аю~ентом111 , у којој би послет~:њи 
слог имао потенцирану (продужену) постакценатску дужину (Anabё:l). 

Одговарајућа српска реченица 

Она је лейа. 

има два акцента (први на акценатској целини 11 "она је'', а други на 
придеву "лепа") што је апсолутно страно француској прозодији. 

У француском језику акценатска целина идентификује се са ритмич
ком групом, а под ритмичком групом подразумева се смисаона целина, која је, 
1ю правилу, истовремено и синтаксичка целина. 

Дакле, потребно је обратити пажњу на то ri:a се от~:говарајуће франr~у
скс синтаксичко-семантичке целине изговарају на исти начин као што би се 
изговарале вишесложне речи у српском са постакценатском дужином на по

следњем слогу. Дужина оваквих гласовних низова не би требало да прелази 6 
до 8 слогова, мада јс у појединим случајевима могуће изговорити и десетак 
слогова под једним јединим акцентом 12 • 

Поред основног појма "интензитетски акценат", француски језик раз
ликује "прима~,ни" и "секундарни" акценат, као и "акценат реченице" ("рече
нични акценат ). 

Примарни акценат (/) се увек јавља на крају ритмичке групе. 
Секундарни акценат() се може јавити унутар дуже ритмичке групе (чија 

дужна прелази 8 слогова) и представља средство за олакшавање изговора. 
Реченични акценат (//) јавља ес на крају реченице и праћен јс падом 

интензитета и висине гласа па основну линију као и дужом паузом. 

9 Формирање ритмичких група подразумева и посебне фонетске појаве које се јављају у оквиру 
исте ритмичке групе. То су најчешће везивање, уланчавање и губљење немог е, а присутни су и 

разни видови асимилације и редукција сугласничких група. 

1 О Боља је варијанта ако се акцентује други, а не први слог, како би се избегао јак по•1етни удар. 
11 Под акценатском целином у ужем смислу речи подра:~умева ес скуп више речи обједињених 
је11ним акцентом (нпр. Flle est l)elle, у Фrа1щуском илн акr1енто11а11а гrаматичка re•1 са 

енклитиком или проклитиком у српском). У ширем смислу, акценатску целину поред напред 
наве11еног представља и сама акцентована граматичка реч (без енклитике или проклитике). 

12 Број слогова у оквиру је11не акценатске целине (ритми•1ке групе) зависи, између осталог, и од 
брзине говора: при бржем говору стварају ес дужи низови и обрнуто, уколико ес говорник 

израж:ша нолако, мораће Ј\'1 11р:.ши акценатске целине са мањим бројем слогона. 
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Се jour-la / notre belle maison Ыanche ' en pierres taillee // etait toute couverte / 
par нnе сонсl1е epaisse' de poнssiere јанnе// 

Тбга qdaнa, наша лейа бела кућа ол: клёсаног камена била је сва покри
вена дебелим (дебелим) слојем жуйlе (жуте) прашине (прашйне). 

Изузетно је важно избацити навику дужења слогова унутар ритмичке 
групе (дуги аю~енти у српском - речи у примеру дате курзивом), пошто је ду
жина у француском везана искључиво за наглашен, тј. финални, слог. Дакле, 
француски нагласак може се вежбати и на српским реченицама и управо ова

кав тип вежбе ће помоhи да се на најбољи начин уоче прозодијске особености 
ова два језика. 

Поред скраћивања дугих акцената у српској реченици, потребно је ин
систирати и на дужини последњег слога у замишљеној ритмичкој групи (речи 
груписане у синтагме). Дакле, вежба би се могла састојати у томе да се српска 
реченица изговори д lafram;aise, тј. на следећи начин: 

Тога дана:/ наша лепа бела кућа. ол: клесаног камена:/ била је сва по
кривена: /дебелим слоје.м жуте прашине://. 

при чему: и. означавају пуну дужину(:), односно пола дужине(.). 
Акценатске целине у француском језику групишу се у оквиру следе

hих синтаксичких скупина: 

А. Цела реченица представља једну целину, 1ј. ритмичку груну (нпр. глагол у 
императиву+ прилошка одредба за место или објекат): 

Viens ici. Asseyez-vous la. Prenez - la. 

Б. Реченю~а се састоји из више акценатских 1~елина, при чему свака ол: наведе
них синтагми представља посебну ритмичку групу: 

1. глаголска синтагма 
а) глагол 

Travaillons. / Travaillons Ьien. / Travaillons toнt de suite. 

б) лична заменю~а у фуню~ији субјекта и објекта, као и ал:вербијалне заме-
нице, прозодијски припадају глаголској синтагми: 

Nolls у travaillons. 
Nous avons travaille. 
Noнs volllons (devons, allons) travailler. 
Nolls le faisons (Ьien) travailler. 
Nolls devons le faire (Ьien) travailler. 
Nolls ne devons par le faire travailler. 

в) Глаголски додаци 
- прилог за начин припада истој ритмичкој групи као и глагол 
II parle vite. 
II s'exprime correctement. 
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- ако се глаголски додатак упади помоћу пrедлога, он ће пrедстанља
ти посебну ритмичку целину 

avec sоп ami 
daпs \е jardiп de mes amis 
- Директни и индиректни објекат могу се ритмички одвојити од глаго

ла, али ово одвајање није обавезно. Оно ће зависити од дужине објекатских 

синтагми, као и од укупне дужине саме глаголске синтагме, али и од брзине 

говора 1 '. 

Le gап;:оп / тапgе sa soupe. 
Le gar~oп /а тапgе / sa soupe allx champigпoпs. 

- Помоћни гш1гол у функцији предиката и нрилошка одредба припа
дају истој ритмичкој групи 

L'oiseau / est daпas \а cage. Cette robe /est а \а пюdе. 

2. Субјекатска синтагма - субјекат и речи које га детерминишу (придеви, 
именски додаци). Именски субјекат се ритмички одваја од глагола 

Marie-C\aire / est veпue. 
Berпard / est arrive. 

М. Dllpoпt / а teleplюпe. 
Моп опс\е Octave /пе vieпdra pas. 

uп епfапt - l!П petit епfапt - Llll petit епfапt gate 
\е chapeau - \е chapeau vert de топ опсlе 
chat - LIП beal\ chat пoir 
un enfant - un petit enfant - ш1 petit enfaпt gate 

3. Реченице - елементи сложене реченице 

Зависне и незанисне речени1~е у склопу сложених реченица чине за
себне акценатске целине: 

Је \ 'ai eпteпdl! / et је \ 'ai compris. 
J'a\lais sortir / quand il est entre. 
Је vais t'aider / si tu vellx. 

Ако је зависна реченица дуга, она ће се делити на акценатске целине 
као и свака друга проста независна реченица: 

J'allais sortir / qllaпd топ frere .Jacqlles / es eпtre / avec ses valises. 

13 При споријем говору прави ес всlш број р1пми<1ких група и обрнуто, бржи говор сажима две 
(11011екад чак и uише) криће ритмичке груне у је1~11у дужу. 
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Дакле, нема пrаnилног Фrаю~уског изгоnоrа без уснајања фраю~уских 
прозодијских правила, као што нема ни усnајања ових правила без претходног 

исправног дстсрминисања ритмичких група. Како је код одраслих говорника 
чији је матерљи језик српски врло тешко мељати изговорне навике какнс су, па 

пример, јачина експирацијс или склоност ка тонском уобличавању дугих акцен

тованих вокала, потребно јс развити свест о томе да ес француске синтагме по

нашају апсолутно као српске вишесложне речи (а не као скупови различитих 
речи понезаних смислом) са наглашеном постакценатском т~;ужином. 

Тип вежбе за усвајање француске акцентуације предложен у овом ра
ду показао ес као изузетно делотворан, али и забаван што ес нс би смело за

немарити у рат~;у са ученицима и стут~;ептима. Усвајање прозодијског система 

снакако спат~;а у јет~;ну от~; најт~;еликатнијих области у учењу страног језика и 

требало би га у највеhој могуhој мери приближити заинтересованима на њи

ма примерен, али и занимљив начин. 

Onaj рат~; предстаnља скроман покушај у том правцу. 
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L' ACCENT FRAN(.:AIS ЕТ L' ACCENT SERBE 
- DIFFERENCES ЕТ COMMENT LES SURMONTER -

Resшne 

L'acceлt ел taлt que J'elemeлt prosodique fолсtiолле de maлiere differeлte ел 
fraщ:ais et ел serbe. L'acceлt fraщ:ais est defiлi comme accent d'intensite (differeлt des 
acceлts aлgJais, aJmaлd ou russe, auxquels ол attriЬue le лоm de dinamique) et cumuJatif 
(qui regroupe plusieL1Гs uлites lexicales sous LЈЛ selll асселt), taлdis que Ј'асселt serbe est 
desigлe comme melodique, etaлt dолле que, outre l'iлteлsite et Ја quaлtite, il est margue 
par uл tол montaлt ou desceлdaлt. 

Се texte essaie de trouver, daлs !ех deux sistemes tollt а fait differeлts, quelque 
trait commuл, pour faciliter l'acquisitioл dll systeme prosodique fraщ:ais aux sujets par
lants doлt !а laлgue materneJle est Је serbe. 

Mots cles: liлgL1istique appliqL1ee, phoлetique, phoлologie, асселt, prosodie 
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ЛАЖНИ ПРИЈАТЕЉИ У ФРАНЦУСКОМ И ИТАЛИЈАНСКОМ 
ЈЕЗИКУ 

Мр Драzана Дробњак 

РЕЗИМЕ 

Предмет овог рада јесу лажни пријатељи у француском и италијан

ском језику. 
Лажни пријатељи су речи које мешамо било због идентичности у 

изговору (хомонимија), мање или веће сличности (паронимија), синонимије 
или неког другог разлога. Постоје морфолошки, лексичко-синтаксички, се
мантички и стилистички лажни пријатељи. 

Кључне речи: лажни пријатељи, француски, италијански 

Појам лажни пријатељи први пут су употребили Кеслер (Koessler) и 
Дерокињи (Derocquigny) 1931. године, а контрастивна проучавање ове појаве 
познато јс у науци о језику од тридесетих година овог века. 

Лажни пријатељи су речи сличних или идентичних облика у различи

тим језицима, али са значењем сасвим другачијим од значења речи на које ли
че. Ове речи се често употребљавају погрешно услед истог изговора (хомони
мија), услед мање или веће сличности (паронимија), услед синонимије или не
ког сасвим другог разлога. 

Лажни пријатељи могу да се појаве у свим областима, на свим језич
ким нивоима, те разликујемо морфолошке, лексичко-синтаксичке, семантич
ке и стилистичке лажне пријатеље. 

Морфолошки лажни пријатељи настају услед неасимиловања у окви
ру језика примаоца, а као последица се јавља промена граматичке природе. 

Поједине речи ес понашају као прави пријатељи у нским контексти
ма, док у синтагми губе ту функцију, јер их окружују речи са којима су у дру
гачијем семантичком односу. Тако настају лексичко-семантички лажни прија
тељи, а да би се они избегли неопходно је наглашавати колокацијски потен
цијал, тј. могућност комбиновања са другим речима и стварање лексичких 
група у којима одговарајућа реч има нову семантичку димензију. 

Речи које су сличне или идентичне на површинском нивоу (нивоу зна
ка), а у извесној мери различите на дубинском (ниво означеног), представљају 
семантичке лажне пријатеље. Ове речи су преласком у други језик доживља-
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нале велике, и често тешко објашњиве семантичке промене. Прелазеhи из 

специфичне у општу употребу, реч проширује семантичко поље нримајуhи 
ново значење које нс постоји у изворном језику. Удаљавање значења неке ре

чи од значења које јс имала у изворном језику, проузрокује промене у судару 
са другим језиком, те тако и настају семантички лажни пријатељи. Реч у рече
ници може да звучи јасно и нрихватљиво, иако јс погрешно преведена нод 

утицајем лексема нарњака у језику нримаоцу. До нромене значења речи, до

бијања но1юг значења, непостојсhег у изворном језику, }"(олази и усле}"( учеста

ле употребе исте речи у разлитrитим контекстима новог језика. 

Речи које имају сличне или идентичне површинске структуре, а ра
зличите дубинске структуре, 'IИПС стилистичке лажне пријатеље. До дифе

ренцијације између поnршинске и Т(убинске структуре }"(олази усле}"( многих 
културних, социјалних и других фактора који утичу на промене значења речи 

које прелазе из једног језика у други, тако да у једном језику могу да имају не
утрално значеље, а у другом могу да буду маркиране. 

Стилистичке разлике су чест извор стварања лажних пријатеља, јер 

говорник једног језика спонтано подлеже утицају матерњег језика када су у 
питању наралелне лексеме. 

Двојезични речници нису стилистички толико богати да могу да 110-

могну преводиоцу. Језик се много динамичније развија него што се пишу и 

штампају речници. Речи нс могу правилно да ес разумеју уколико су одвојене 
од културних феномена чији су оне симболи. Неопходно је да се добро позна
је менталитет нароТ(а са чијег језика се преnоТ(и, јер се менталитет јеТ(ног на

рода рефлектује у његовом језику. 
Поред лажних пријатеља постоје и прави пријатељи, где се полази од 

идентификације на нивоу знака који делује у оба смера: у смеру енкодирања 
или израза и у смеру декодирања или разумевања. Нема тешкоhа ни на плану 

декодирања нити енкодирања, као што не постоји ни лексичка интерферен
ција, што олакшава учење страних језика. 

У овом раду биhе приказани најчешhи лажни пријатељи у францу
ском и италијанском језику. 

француска 

реч 

accident 
affliction 
at1bergc 
amasser 
assez 
atterrir 
ьenevole 

brave 
brt1te 

лажни пријатељ у италијанском от~:говарајуhа реч у 

(у загради ес налази одговарајуhи италијанском 
превод италијанско~· ш1ж1101· 

пријатеља на француски) 

одговарајуhа ре 11 у италијанском 

accideпti ! (zL1t!) 
affissione (affichage) 
alЬergo (hбtel) 

ammazzare (tt1er) 
assai (beat1coL1p, tres) 
atterгire (terroriser) 
benevolo (Ьienvei llaпt) 
bravo,a (dot1e,e) 
brlltto,a (laid,e) 

indicente 
afflizione 
locanda 
aminassare 
abbastanza 
atterrare 
volontario 
coraggioso 
brlltO 
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bougie bugia (mensonge) candela 
cadrc quadro (taЬ!eaL!) cornice 
cales;on calzoni (pl.) (pantalon) mL1tande (pl.) 
camera camera (chambre) cinepresa 
cancrc cancro (canccr) asino 
cantine cantina (cave) mensa aziendale 
discretement discretamente (raisonnaЫement, соп discrezione 

convenaЫemcnt) 

etat eta (age) stato 
fantaisie fantasia (imagination) capriccio 
fermer fermare (arreter) chiudere 
filleul figliolo (fils) figlioccio 
firme fiпna (signature) ditta 
forestier forestiero ( etranger) forestale 
fortllne fortLma ( cl1ance, fortL1ne) ricchezza, fortuna 
fulminer fulminare (foudroyer) infшiarsi 

gare gara ( epreLJVC, СОПСОШS) stazione 
giiteau gatto (chat) dolce, Ьiscotto 
incubation incubo (caL1c!1emar) incL1bazione 
lepre lepre (lievre) lebbra 
longtemps lontano (loin) alL1ngo 
lourd lordo (brllt) pesante 
mai mai Uamais) maggio 
manche mancia (poшboire) manica 
marcl1epied marciapede (trottoir) scaleo 
morЬide morЬido ( dollx, tendre) morboso 
notice notizia (noL1velle, note) avvertenza, istruzioni рег 1' LISO 

ombrel\e ombrello (parapluie) ombrellino 
palace palazzo (i111111eL1Ь!e, palais) a!Ьergo di lusso 
piqнer picchiare (frapper) pнngere 

piller pigliare (prendre) saccl1eggiare 
poltron poltrone (paresseL1x) vigliacco 
poltron poltrona (fauteL1il) vigliacco 
pret presto (tбt) pronto 
primevere primavera (printemps) primllla 
radis radice (racine) ravanello 
se regaler regalare ( offi·i 1") deliziarsi 
regal regalo (cadeall) leccornia 
regard riguardo (precaLltion, egard) sgшrdo 
robe roba (affaires) vestito 
salir salire (monter) sporcare 
salL1t salнte (sante) salvezza 
syndicat sindaco (maire) sindicato, consorzio 
station stazione (gare) fermata, stazione 
stL1pefiant slL1pendo (sllperbe) stL1pefacente 
suЬitement sнbito (sш-le-cl1a111p) i 111 provvisameпte 



200 

tourner 
traire 
truffe 
verdure 

Мр Дра2ана Дробњак 

tornare ( retoшner) 
trarre ( extrai re) 
truffa ( esc1·oqнerie) 
verdura (legшnes) 

girare 
mungere 
tartнfo 

verde, vegetazione 

На основу изнетог произилази да су интерференције разноврсне и да 

од њих прети опасност, како књижевним или стручним преводиоцима, тако и 

ученицима и студентима. Стога се ученицима препоручује да што раније поч

ну да праве речнике лажних пријатеља и да бележе читаве реченице да би 
илустровали употребу речи у контексту и да би боље уочавали разлике на се
мантичком плану. Онакан нат1ин усвајања речи мотивисао би ученике за Тl:У
бље интересовање за превођење, као и студиозније понирање у нијансе семан
тичке проблематике. У настави би увек требало поћи од правих пријатеља, 

односно речи које су сличне или идентичне и имају исто значење, а затим по

ступно прелазити на терен колока~~ијског потенцијала и на Т(ивергенцију зна

чења лексема, било Т(а је реч о рестрикцији или екстензији семантичког поља. 
Постојање доброг двојезичног речника олакшало би студентима, ту

мачима, преводиоцима, као и свим љубитељима и познаваоцима француског и 

италијанског језика учење, изражавање, употребу ових језика. Дефиниција 
лексичког поља речи требало би да обухвата: 

- зону поклапања, тј. правог пријатеља или непостојање те зоне; 
- зону интерференције, тј. лажног пријатеља; 
- зону посебног значења и 
- разилажење у грађењу синтагми. 
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Dragaпa Drobпjak, М. А. 

LEX FAUX AMIS EN FRAN<;AIS ЕТ EN ITALIEN 

Resume 

Се texte porte sur les faux amis еп fraщ:ais et еп italieп. 
Les faux amis soпt des mots qu'oп emploie l'uп pour l'autre, qu'oп сопfопd ou 

doпt оп iпtervertit les seпs, qt1e се soit а cause d'uпe ideпtite de proпoпciatioп (homo
пymie), d'uпe ressemЫaпce plus ou moiпs proche ou plus ou moiпs eloigпee (paroп
ymie), d'uпe syпoпymie approximative, ou pour toute autre raisoп. Оп distiпgue les faux 
amis morphologiqt1es, lexico - syпtaxiques, semaпtiques et stylistiqt1es. 

Mots-cles: fat1x amis, fraщ:ais, italieп 
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ПУШКИН У "ЛЕТОПИСУ МАТИЦЕ СРПСКЕ" 
- ПОСЛЕ ДРУГОГ СВЕТСКОГ РАТА (1946-2000)-

Поаоgом czU.ocegaмgecezuйeilio209uшњ1щe Машице срйске 

Проф. gp Бо2gан Косановић 

САЖЕТАК 

У овом прилогу реч је о рецепцији Пушкиновог дела у послератним 
свескама "Летониса Матице срнске" (1946-2000). (Период од нокретања овог 
часописа па до Другог светског рата [1825-1941] обрадили смо раније, у часо
пису "Славистика", Београд, 2001, књ. V). Прикупили смо, система-тизовали и 
анализовали књижевнокритичке текстове о Пушкину и преводе његових дела 
у часопису-доајену српске и европске публицистике уопште. 

Кључне речи: Пушкин, "Летопис Матице српске'', рецепција руске 
књижевности, преnођење руске књижевности. 

Познато је: "Летонис" је био претеча Матице српске, најстарије и једне 
од најугледнијих културних и научних институција код Срба. Исто тако је добро 
знано да се "Летопис" као периодик дичи својим континуитетом. Наиме, од 1825. 
године до данас он није излазио само у ретким краћим интервалима: кад је био 
забрањен од стране цензуре (1825-1836) и у време револуције (1848-1849) и рато
ва (1914-1921; 1941-1945). Сасвим природно, рад Матице српске и њеног "Лето
писа" је обновљен и прве послератне 1946. године. У уводнику првог броја обно
вљеног часописа стајале су за то доба уобичајене полетно-егзалтиране речи: 

"У таквим приликама, у тренуцима стваралачког славља и у времени
ма свечаности изграђивања и обнављања опустошене Домовине, обнавља се 
и рад Матице српске, која ће тражити и проналазити најбоље путеве и сред
ства за остваривање задатака стављених пред Матицу током стодвадесет го

дина. Велико наслеђе прошлости - Музеј, Библиотека и Летопис - очекује да 
буде прилагођено потребама дапашrьице". 1 

На овом месту ваља посебно истаћи да је у новијем периоду позиција 
"Летописа" битно другачија. Он јс сада један од многобројних часописа у зе
мљи и један од неколиких у Новом Саду. 

1 Живан Милисавац: Тражење 11 сналажење. - Преq обноволt кул!Тiурноz paga. "Летопис МС'', 
1946, КЊ. 365, CIJ. 1-2, С.2. 
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1. Књижевнокритички текстови о Пушкиновом животу и раду 

У складу са кованим у Другом светском рату "братством по оружју" и 
историјско-политичком ситуацијом, у првим послератним годинама у југосло

венској публицистици, па и целокупном издаваштву уошпте, највише пажње 

се посвећује совјетским писцима (Александар Фадејев, Николај Тихонов, 
Канстантин Симонов, Јевгениј Петров, Борис Горбатов, Леонид Леонов, Ва

силиј Гросман, Јуриј Јановски, Всеволод Иванов, Михаил Шолохов, Максим 

Горки, Вера Панова и др.),2 па тек онда руској класичној литератури. Али, и у 
оваквој конст~лацији Пушкин је незаобилазно име у нашој периодици, дакле 
и у "Летопису . 

Већ у 2. свесци послератног "Летописа" објављен је дужи (на 20 стра
ница) прегледни чланак совјетског академика Николаја Пиксанова: Велика 

руска књижевносш.3 Био је то, у духу тога доба, силно идеологизовани текст, 
са екскурсима у руску историју и обиљем цитата, најпре из Маркса, Енгелса и 
Лењина, затим и из Бељинског, Чернишевског и Доброљубова. 

Али, у историјату идеја, заправо идејних струјања у руској књижевно

сти, присутан је, дабоме, и Пушкин: 

"На примеру Пушкиновом Горки јс показао да писац који има богато 
познавање живота, који је тако рећи претоварен искуством, излази у својим 
уметничким уошптавањима из оквира класне психике, узвисује се изнад тен

денција класике - и објективно нам слика своју класу". "Пушкин је" - вели да
ље овај аутор, "осећао да су за њега интереси целе нације виши од интереса 
самога племства", а "његово лично искуство било је обимније и дубље него 
искуство племићке класе".4 

Пиксанову је Пушкин послужио као йример gе.мокраШиз.ма руске 

књижевности. Пушкином се илуструју и други тада веома распрострањени 

стереотипи: paga ("Пушкин је ватрено говорио о йламену paga, о раду као на
гради", с. 125), револуционарносШи ("Пушкин и Грибоједов ишли су раме уз 
раме с дскабристима'', с. 128), креације йозиШивно2 јунака међу женама ("Са 
огромном осетљивошћу и проницљивошћу саздани су ликови Татјане Парине 

и Маше Миронове"). Најзад, истиче аутор, совјетска литература сведочи о 
поштовању Пушкиновог наслеђа као нераскидиве традиције. Он је истовре

мено образац техничког стихотворног мајсторства руских уметника речи и 

први руски поета који је успешно баштинио западноевропске утицаје, да би се 

доцније за њега, Тургењева, Достојевског и Толстоја заинтересовао Запад. 
Стодесета годишњица Пушкинове смрти обележена је у "Летопису" 

преводима - одломака из чланака Висариона Бељинског о Пушкину и препе

вом Љермонтовљеве песме О Пущкиновој cмpiilu.5 

2 Станислав Бајић: Пре'lле9 uз9авш1ке 9елай1носШи йосле ослобођења. "Летопис МС", 194/i, св. 1-
2, с. 147. 

Ј Превод Живојина Бошкова. "Летопис MC", 194/i, књ. 359, св. 2, с. 121-141. 
4 Исто, с. 124. 
-' В. Г. Бељински: Алексанgар Cepzejeвu•1 Пушкин. -Одломци-. Превео с рускога Ж[ивојин] 
Б[ошков]. "Летопис МС", 1947, књ. 360, св. 3, с. lbl-171; М. Ј. Љермонтов: О Пушкшювој смрйlи. 
Пре11е0ао с рускога Б [ожицар] К [оuаче0ић]. Исто, с. 172-174. 



ПУШКИН У ,,ЛЕТОПИСУ МА ТИЦЕ СРПСКЕ" ... 205 

Стопедесетогодиmњю~а П уmкиновог рођења пропраћена је у Југо

славији одговарајућим манифестацијама: свечаним академијама у песникову 
част, штампањем нових и старих превода његових дела те и написа о њего

вом животу и раду. У циљу бољег упознавања наших читалаца са биографи

јом највећег руског песника загребачка Матица хрватска штампала је књигу 
Ивана Новикова: Пуzикин у Михајловско.м, у преводу Романа Шоварија. Пу
шкинове стихове које је цитирао совјетски аутор превео је познати песник Гу
став Крклец. У "Летопису Матице српске" објављен је приказ овог издавач
ког подухвата, из пера П. Адамовића. Приказивач се похвално изразио о Но
виковљсвој књизи, сврставајући јс у ред успешних романсираних биографија 
које "на научно-документованом материјалу приказују живот истакнутих љу-

. "пп п ди Једне епохе . ошто се укратко задржао на неким детаљима из ушкино-

вог "северног прогонства" који су предмет пажње ове књиге, Адамовић с пра
вом истиче да је и поред свега, Пушкиново принудно и горко бављење у Ми
хајловском повољно утицало на његов књижевни рад, развило његове духов

не снаге и резултирало значајним остварењима (међу њима четири певања 
романа Јев2еније Оње2ин и драма Борис Гоgунов). Закључак о овој књизи је 
позитиван, јер ес сматра да јс "грађена солидно, без произвољних нагађања, 
на основу архивске грађе, писама Пушкинових, успомена, она осветљава и 

продубљује лик Пушкинов".7 

Комплетирајући увид хрватских и српских читалаца у Пушкиново 

стваралаштво, загребачки издавач "Зора" је објавио, 1954. године, први пре
вод путописно-мемоарске нрозе Пуi:Uовање у Арзрум. И излазак ове књиге 

пропраћен је у "Летопису" одговарајућим приказом. Милош Бандић не скри
ва своје одушевљење овим делом када га, са извесном дозом претеривања, 

сврстава "међу најсавршеније обрасце Пушкинове прозс".н Бандић најпре ко
ментарише животне околности у којима је писац обавио ово своје путовање 

1829. године, да би о њему писао шест година доцније. Он лапидарно али пом
но анализира Пушкинов хибридни текст, истичући његову реалистичност и 

критику поретка ствари, а међу формалним ознакама - богату асоцијатив

ност, присуство реминисценција из књижевности и сликарства, те и вешто 
структуирање драмског и хуморног ткива. Међу најузбудљивије и најпотре

сније странице убројио је оне у којима Пушкин пише о свом случајном сусре
ту са земним остацима Александра Грибојсдова. Препоручујући ПуШовање у 
Арзрум нашим читаоцима, Бандић каже: 

"Његова проза има класичну сажетост, мирноћу, једноставност, она је 
сва у благом таласању, преливима, у лаком, скоро неосетном пулсирању рече
ница, лаганих и прозирних. Пушкин није тражио бизарности, ексцентричне 
детаље, раритете; он је путовао, гледао и непосредно бележио утиске. Моћ 
песника, укус, интелигею~ија били су ту да спрече и одстране баналност и 
површно, каприциозно белешкарење. Ненаметљиво субјективни тон и антич-

• П. Адамовиh: Иван Новиков - Пушкин у Михајловскод "Летопис МС", 1949, књ. 364, св. 5, с. 
ЗН~. 

7 Исто, 317. 
• М.И.Б.: Пушкин йуШойисап"Лсто11ис МС", 1954, књ. 374, cu. 5. с. 419. 
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ка једностанност и лапипаrност изrаза, описа, пејзажа дају наrочиту чаr оној 
Пушкиновој прози''.~ 

Фердинанд Маслић, иначе познати хрватски пушкинолог, похваљен је 

за одличан превод. 

Године 1952. београдска "Култура" је објавила књигу познатих члана
ка Висариона Бељинскога - Дела Алексан9ра Пушкина, у преводу Даринке 
Стојановић, Блажа Вукићевића-Сараrш и Драгише Живковића, који је уједно 

био и редактор 1~елокупног издања. Ову књигу је у "Летопису" приказао Лаn 
Захаров. Он је одмах на почетку истакао да су међу критичарима револуцио
нарне демократије у предратној Југославији Чернишевски и Писарев (доне

кле и Доброљубов) били познатији од Херцена и Бељипског. "Тек после 
ослобођења дела Бељинског заузела су код нас оно место које заслужују'', -
констатује Захаров. Он истиче да је Бељински у својих једанаест чланака о 
Пушкину "дао не само оцену већ умногоме извршио и корениту ревизију књи

жевних вредности", да је као пико пре њега осетио преломни карактер Пу
шкинове делатности. У заслуге му убrаја и то што је пrема великом генију 
умео да буде и критичан, будући да га је мерио највећим поетским мерилима. 
Захаров исто тако 11римећује и да су неке оцене Бељинскога или с11орне (о 

дrами Борис Го9унов), или недовољно rазвијене (у послепњим чланцима). 111 

Пrеко приказа својих критичара "Летопис" је rедовно пrатио и нове 
преводе Пушкинове поезије - трагедије МонарШ u Саљери, затим Малих й1ре-
2еgија у целини, ноема Полiuава и Руслан u Љу9.мила, као и нови нревод ро
мана Јев2ениј Оње2ин. 

Приказујући издање једночинки деветоrице познатих rуских писаца 
("Савез културно-просветних друштава Војводине") Захаров је сматрао да је 
у њега не11отребно унета и Пушкинова "мала трагедија" МоиарШ 11 Саљери. 
Доl(уше, она јесте веома значајна, али је изузетно тешка за изнођење, па стога 

• 11 
НИЈе упутно њено препоручивање аматерским позориштима. 

Мирко Бањевић је приказао "Нопоково" издање Малих Шра2еgија у пре
воду Лава Захарова. Поред Вшuеза 1uвр9ш1,е, Mo1111p1ua и Саљерија, Ка.мено2 2о
сШа и Гозбе за врелtе ку2е, у овом издању је rшампапа и недовршена драма Русал
ка, тако да је, уз раније пrевеl(еног Бориса Го9унова, српском читаоцу сада омогу
ћен потпун увид у Пушкиново драмско стваралаштво. Бањевић је лепо формули
сао осншше мотиве сних нет Пушкинових драма, истакавши да је њихова заједнич

ка карактеристика "шекспировска реалистwпюст, а у исто вријеме и фантастика, 
. "12 3 

КОЈа опет има за подлогу реалне, стварне људске односе и околности . анимљи-

во је Бањевићево запажање како је Пушкин у поетском промишљању подсвесfIИХ 
драмских нагона /Uежње за люћu и осећања 11нфер1юрнос1u11 антmџmирао она пси

холошка стања модерног човека којима ће се психологија почети бавити знатно 

после њега. За превод Лава Заха рова речено је да је "тачан и углађен". 

'' Исто, с. 420. 
10 Лав Захаров: В. Г Бјел1111.ск11: Дела Ллекспщ;ра Пу111ю111а. "Летоnис МС", 1952, књ. 370, св. 3, с. 

200-203. 
11 Лав Захаров: Актовке руских аутора. "Лстолис МС", 1951, књ. 3n7, св. 3, с. 254. 
12 Мирко Бшьеuиh: А. С. Јlу1111ш11: Мале ii1pa'ie911je. ,,Лсто11ис МС", 1955, књ. 3n7, cu. h, с. ()31-Ю2. 
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Пети по реду српскохрватски превод Полй1аае (не рачунајуhи два пре
вода фрагмената) прокоментарисао јс у педесетим годинама веома активни 

критичар Лав Захаров. 13 Он најпре говори о самој Пушкиновој поеми коју, и 
поред њених извесних фабуларпих блискости са Бајроновим спевом, сматра 
једном од најоригиналнијих и најзрелијих творевина рускога барда. Поема јс 
обележила Пушкинов преокрет од романтизма ка реализму. Захаров се при
клонио устаљеним, помало и стереотипним, тумачењима поеме по којима је у 

њеном средишту љубавни однос између Мазепе и Марије (став који у доброј 
мери заклања основни ауторски идејни постулат експлицитније поетски про
мишљен у моту и треhем делу поеме), тако да је 

"сама садржина поеме наметнула извесну једностраност у сликању 
Петра Првога. Он јс дат само у сукобу са снагама туђинске најезде, а нс и у 

свој целовитости своје природе, активне и снажне, али сурове, необуздане и 

деспотске". 14 

Две трсhинс ове рецензије посвсhсно јс анализи превода Полiйаве ко
ји је сачинио Милорад Павиh (овде грешком два пута, на стр. 199 и 200, име
нован као Милан Павиh). Пошто је у поговору овог издања Ђорђе Живано
виh анализирао све наше дотадашње преводе Полiйаве и утврдио да јс Пави
hев најтачнији и најближи руском изворнику, Захаров је најпре изложио своје 
неслагање са таквом от~еном. Он he реhи ri;a ri;ori;yшe спољашња тачност и јесте 
постигнута, али да нису довољно успешно испоштована унутрашња сазвучја 
оригинала, јер није достигнута кристална прозрачност, нити, пак широка и 

богата скала лирских и т~;рамских акцената Пушкинових стихова. Да би дока
зао своје тврдње, критичар је само навео три сегмента превода. Јасно је, међу

тим, да овако уопштене оцене не делују уверљиво, будуhи да се могу односити 
на сваки препев. Јер, поставља се логично питање: ri;a ли је уошпте могуhе 
препевом достиhи оригинал?! Сем тога, из Захаровљевих закључака провеја
ва доцирање можда помало и сујетног колеге-преводиоца: 

"Ако се касније буде поново посветио сложеном задатку Полiйаае, 
Милан [сиц! - треба Милорад] Павиh he можда успети да да знатно бољи, Пу
шкину много ближи препев - препев за који би се заиста могло рећи да је 
увео Пушкинову поему међу српске читаоце". 15 

Пет година доцније Захарову се пружила прилика да поздрави нагове
штене Павиhеве преводилачке могуhности, у белешци поводом његовог пре
вода Јеа2енија Оње'iина: 

"Данас се тај наговештај претворио у стварност, у преводилачко дело 
које заслужује да му се ода признање, утолико пре што је реч о песничкој ре
продукцији Ев2енија Оње2ина, врхунског достигнуhа Александра Сергејевича 
Пушкина. Ова или опа решења у оквиру Павићеве репродукције могу да буду 
спорна и изложена критици, али је несумљиво да је пред нама не само најбо
љи међу досадашњим српскохратским преводима прослављеног романа у сти-

"Лав Захров.: А. С. Пуиtкин: ПолiПава. (Ново Поколење, Беоlра91952). "Летопис МС", 1952, књ. 
370, св. 3, с. 1У9-200. 

14 Исто, с. 199. 
15 Исто, с. 200. 
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ховима, већ и пrевод који се, ван оквиrа поређења са rанијим преводима 
истог дела, мора оценити као несвакидашњи успех". lh 

И даље: 

"Вредност Павићевог превода не заснива се, наравно, само на њего

вим версификационим обележјиима. Својом песничком репродукцијом Пу
шкиновог ремек-дела Павић ес афирмисао као веома даровит, сналажљив и 

савестан преводилац, као књижевни радник који уме да извлачи реалне за

кључке из пређашњих успеха и неуспеха, како властитих, тако и туђих". 17 

Немајући потребе да већ одлично обавештеној српској читалачкој пу
блици тумачи Пушкинов роман у стиховима, Захаров ес определио да јој проту
мачи његов превод. Одмах да кажемо да је то урадио веома квалификовано. 
Истакавши да је rеч о великој поезији која је rедовно тешко пrеводљива, сем 
тога још и о посебној врсти стиха - тзв. оњегинској строфи, Захаров xohe да ка
же да је за овакав преводилачки подухват било потребно велико знање и уме
hе, мукотрпан рад. Поткрепивши то неколиким примерима, Захаров показује 

да је преводилац Павић добро уочио све формалне и садрЖIШске параметре rю
мана, његов језички и музичко-версификаторски склоп, показавши танано осе
hање уметничке мере и књижевног укуса у неопходним одступањима приликом 

претакања Пушкиновог ремек-дела. Критичару се наметнуло поређење Пави

hевог превода са преводима претходника - Шпире Димитровиhа Котаранина, 
Ивана Трнског, Ристе Одавића и, посебно, временски најближег превода Томи
слава Прпиhа (Загреб, 1955). Наравно, поређење иде у корист Павића и њего
вих решења. У својој аргументованој анализи Захаров се није само задржао на 
хвалоспевима: указао је и на неке слабије преведене стихове. Али, у целини Па
вићев превод је оцењен као течно и читљюю-пушкински интониран. Он је, сма

тра се, проширио круг успешно преведених Пушкинових дела на српски језик, 

сугеришуhи тако могуhаност скорог штампања Пушкинових Изабраних 9ела -
за којима се поодавно осеhала потреба. Све у свему, овај преводилачки поду
хват је прихваhен као крупан успех српског преводилаштва. 

Исти критичар је у "Летопису" приказао и нови препев поеме Руслан 
и Љу9мила, који је објавио Никола Бертолино на Цетињу ("Народна књига"), 
1954. године. Он ес најпре потрудио да ову Пушкинову поему-бајку смести у 
књижевноисторијски контекст. Захароn he рећи да са временске дистанце ово 
дело младог Пушкина сагледана као "редак и веома значајан књижевнички 

подвиг". 1 н Захаров сматра да фолклорна фабула о чаробњаковој отмици лепе 
кнегињице Људмиле и њеном спасавању од стране заљубљеног, благородног 
и одважног Руслана заправо и није нудила велике могућности. 

"Ипак, Пушкин је и у оквирима те фабуле развио песничко припове

дање такве вредности и таквих обележја да је задао веома осетне ударце све-

16 Л. Захаров: Оњеiин у 1ювол1 йревоgу. Евiе1шје Оњеiин. Прейевао Милораg Павиh. Jlapogнa 
юы1iа, Бeoipag 1957. "Летопис МС", 195Х, књ. ЗХ2, cn. 4, с. 402. 

17 Исто, с. 404. 
~к Биће да овде Захров алудира на пшнати биографски факат: саслушавши Пушкиново читање 
поеме, Жуковски му је поклонио своју слику са натписом: "Победнику-у•1енику од побеђеног 
учитеља, оно;, великог дана када јс завршио своју поему Руслан 11 Љуgлшла, 26. марта 1Х20, 
Велики петак . 
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му старом и суштински дотрајалом. Укочена, ограђена од сnега жиnог и де
латног, кочоперна и упорна у одбрани свог уског простора, руска поезија тога 

доба покушавала је да се брани од Пушкиновог посредног напада, те је поема 
Руслан и Љуgмила обасута заједљивим примедбама и пакосним питањима 
упуhеним аутору". 1 'Ј 

И Бсљински јс потценио уметничке квалитете Пушкиновог епског 
првенца - сматра Захров. И српским читаоцима је ова прва руска национална 
поема дуго била непозната, cne док је 1904. године није пренео Драгутин 
Илиh. Анализирајуhи овај препев Захров налази да је он "доста жив, речит, 
али нс и беспрекоран одраз изворника", тс да ес и поред нских недостатака 

"20 п 1= 
"може сматрати прилично успелим . оредени иста репрезентативна места 

у тек изашлом преводу Николе Бертолина, критичар закључује: 

"Оба препева - ако их посматрамо у целини, сводеhи њихове добре 
стране и слабости на коначан утисак - имају неоспорне вредности, сваки пре

ма условима и захтевима времена у којем се појавио. Ниво Бертолинова пре
пева ипак није тако висок да би се задатак репродуковања поеме Руслана и 
Љуgмиле могао сматрати решеним".2 1 

У подужем периоду од краја педесетих па све до почетка деведесетих 
година у "Летопису" пе среhемо критичке текстове о Пушкину. У деведесе
тим годинама налазимо низ преведених огледа, и то сне одреда nеома углед

них аутора. 

Најнре је, 1991. године, објављена анализа руског нушкинолога Д. Н. 
Медриша Пушкинове Песме о Црном Ђорf)у, у преводу Добрила Аранитови

hа.22 Полазеhи од негдашњих похвалних речи Леса.ма Зайаgних Словена који 
им је упутио Достојевски, Медриш предлаже њихово поновно ишчитавање. 
Мсдриш јс добро проучио литературу о датој проблематици. Задржавши ес 

на личности Карађорђа Петровиhа, он покушава да одговори на питање за
што је по Пушкину Карађорђе убио оца, а не - како је историјски тачно -
очуха. Он мисли да је Пушкин погрешан податак преузео из путописа Д. Н. 
Бантиша Каменског: ПуШовање у Молgавuју, Влашку и Србију (1810). 
(Узгред ову претпоставку је, колико нам је познато, први изнео код нас Ки
рил Тарановски). Вредно помена је међутим, тумачење Медриша по коме 
стихови По2анским се разлеШеше 2раgом, /Развалише Шу йlалtницу мрачну ... 
- забележени на полеђини песме-посланице А. П. Керн (1820) - представљају 
препев из српског фолклора, што онда значајно помера сазнања о Пушкино

вом интересовању за српске теме. Увидом у књиге из своје библиотеке везане 
за српску историју и културу, али и у непосредном разговору са српским уста
ницима (кад је боравио у Бесарабији), Пушкин се могао обавестити да Кара
ђорђе није ОI,еубиr,а, али је ту верзију прихватио у својој песми, како сматра 
Медриш, из уметничких разлога: сукоб најближих крвних сродника у функци-

19 Лаn Зaxron: Прва Пушкшюаа йое,1ш 1t 9аа њена йрейеаа ш 1904. 1t 1954. zщ1ш1е. "Летопис 
МС'', 1955, књ. 375, св. 3, с. 275. 

20 Исто с 27П 
21 Исто: с: 277: 
22 Д. Н. Мсдриш: После йушьа. Пушкшюва Пес,1ш о Црнол~ Ђорlју. "Летопис МС", 1991, књ. 447, 
сн. 5, с. 770-779. 
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ји је експrесиnне дrаматике и тrагикс догађаја. Изноrс онакnе нrсте тrагеди
је руски критичар јс документоnано тражио у фолклору, првенствено срп

ском и црногорском. Ми бисмо са своје стране приметили да је притом сасnим 
изгубио из вида да јс то, на пример, и чест библијски мотив. 

Године 1995. у "Летопису" је штампан преведени есеј Инокентија 
Анснског, под насловом: Си.мболи лейоiuе ко9 руских йисана (из 9ру2е књи2е 

09раза). У овом занимљивом тексту Аненски је једну страницу посветио и Пу

шкиновој концеш~ији лепоте, а ту је конт~еш~ију, опет, сажео у свом почетном 

исказу: 

"Лепота јс за Пушкина била нешто само9овољно и ве9ро-равно9ушно 
према људима''.2~ 

Да би засновао своја, моrа се рећи, паrадоксална запажања 

Аненски се позвао на јунаке Пушкинових дела (Черномор-песник, Људмила, 

Татјана, Оњегин, Марина Мнишек, Дон Жуан, Русалка), али и на животопис 
самог песника. По њему, љубав је феномен који има тенденцију да се прикаже 
као независтан, равнодушно-хладан према људима. Отуд: 

"Пушкинова љубав према супрузи била јс финале или, тачније, жи
вотна реализација оног погледа на лепоту који се нровлачи кроз сву његову 
поезију. Пушкин је исто тако мало и непотпуно располагао тим блистаnим 

равнодушјем, том самодовољном и хладном лепотом, као и његови јунаци. И 
смрт јс у право време ослободила Пушкина од најстрашнијег могућег разоча
рења".24 

Године 199R. "Летопис" је донео есеј Михаила Епштајна: Сињавски 
као .мислилан.25 Преко његовог трећег поглавља наш читалац ес могао упо
знати са Епштајноnим занимљивим тумачењем контроверзне књиге Сињав

ског ШеШње с Пушкино.м, у кључу постмодернистичког текста. На јеретичко

демитологизаторском и остракистичком приступу Сињаnског "сnетињи међу 

руским песницима" нећемо се више задржавати, будуlш да би то био "Пушкин 
из треће руке". 

Обимна студија немачког слависте Волфа Шмида о Пиковој 9ами је, 
чини се, досад најквалитетнији текст о Пушкину објављен у "Летопису" од 
његовог постојања. То је, у ствари, једна зналачка семиотичко-структурали
стичка микроинтернретација метатекстуалних нивоа знамените Пушкинове 
приповетке. Студија је подељена па три методолошки једнако инспиративна 

дела.26 У йрвоА!. је реч о тексту Пикове 9аме и његовим (суб)дискурсима. У 
де.лу <;е преплићу, међусобно поигравају и конкуришу, не укидајући се, карта
рошк~-хазардсрски дискурс, цифарска кабалистика, масонски сиже, језик 
књижевности страве и ужаса, дискурс метаморфозе, сентиментална литерату

rа, језик еrотике и rелигиозни дискуrс. Дру?.и 9ео оне студије посnећен је ту
мачењу епиграфа појединих поглавља приповетке. Они припадају врсти ван-

п Инпкентиј А11енск11: Cuлtfiaл1t лсйтuе каg русюtх йисаиа. Пrеnела с rускпг дrагиња 
Рамадански. "Летпnис МС", 1995, књ. 455, св. 1, с. 119. 

24 Исто, с. 120. 
2

·' "Летпnис МС", 199К, књ. 4ti2, св. 3, с. 2M-2ti9. 
26 ВиД. Волф Шмид: "Пикова ga,i1a" као ,~tеiйтuексiйуална тювела. Превела с руског Драгиња 
Рамщџ1нск11. "Летоr1ис МС", 1999, кн,. 4ti3, cu. ti, с. Ktiti-902. 
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књижевних, пrюзаичних епиграфа. Ти епиграфи додуше најављују битне те

ме, али њихова функција није толико садржинска (тривијалне теме супрот
стављене фантастици) колико жанровска (указивање на жанровску комуни
кацију на француском језику, као дискурсу оновременог руског високог дру

штва). Треhи geo Шмидовог рада посвећен је сижејно-наратолошкој улози ди
скурса Пикове 9а.лtе. Ту се одгонетају такви кодови дискурса као што су: жан
рови анегдоте, бајковитости, чуда и тајне, затим казивачки стил наговештава

ња, онтолошке карактеристике картарошке игре (игре фараона посебно), 
митолошки дискурс (времешна грофица као богиња Венера и изазивање бо
гиње Фортуне), наратолошки статус уметничког времена, креирање лика 
Хермана као инжињера и опседнутог женика и сл. 

Ауторово полазиште да у Пиковој gами "водећу улогу имају међу

жанровске и интердискурсивне везе" потврђује се и у закључку. Критичар је 
пратио и покушао да дешифрује богату пишчеву игру онтолошке амбивален
тности. Оп настоји да докаже како је за Пушкина карактеристична двострука 
мотивика. По њему сви детаљи овог дела се дају читати у кључу реално/ фан

тастично, а опет у равнотежи сучељених мотивација, неодређености и отворе
ности варијација карактера јунака. 

Оглед Лава Шестова, писан поводом стогодишњице Пушкиновог ро

ђења, преведен је код нас равно сто година касније и садржи у себи многе 

одлике комеморативне пригодности.27 У њему прсдоминира усхићено велича
ње Пушкина као националног creatora mнndi. Већ на почетку огледа стоји за
писано: 

"На земљи људске руке још нису саздале храм који би се могао упоре
дити по својој лепоти с великом душом Пушкиновом".2н 

Ламентирајући над Пушкиновом злехудом судбином, Шестов подсећа да 

је руски песник убијен у тридесетседмој години живота, дакле у животном добу у 
коме је Шекспир почео писати своја најбоља дела. У славу Пушкина наводи се и 

'Шњеница да су и Толстој и Достојевски, иначе писци веома популарни и утицајни 
на Заваду, Пушкинова духовна деца. Почев од Пушкина руска литература учи 
људе човечности. Пушкин је идеалиста (у смислу одбране темељних идеала) који 

је прокрчио пут реализму у руској књижевности. Отуд Шестов нешто детаљније 
образлаже, како он то вели, моралну победу Татјане над Оњсгином, као "симбо-

б .ь "29 п лички изражену по еду идеала пад стварношну , па су почев од ове ушкинове 

јунакиње многи женски ликови руске литературе "моралне судије и бакље у жи
воту". Достојевски, коме се не може порећи способност дивинације, назвао је Пу
шкина "свечовеком". У завршном акценту свога написа Шестов се идеалистички 
нада да ће такви људи загоснодарити целим светом. 

Куриозитет своје врсте представља чињеница да се на први оригинал
ни послератни оглед о Пушкину неког српског аутора чекало дуго, све до но
вијих дана, тј. до краја деведесетих година. Био јс то есеј Драгиње Рамадан-

27 Вид. Лав Шестов: Пу111ю111.. Пreneo с руског Добрило Аранитовић. "Летопис МС" , 2000, књ. 
4ћ5,св.3,с. 253-2ћ4. 

2
" Исто, с. 253. 

2
" Исто, с. 259. 
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ски, који се бавио испитивањем iUeмe луgила коg Пушкина и Броgског. 30 Упо
редна анализа Драгиње Рамадански показује да је Александар Пушкин послу
жио нобеловцу Јосифу Бродском као "големи предтекст" за његов третман 
теме лудила. Ауторка се прихватила задатка да испита интелектуалне односе 

између Пушкинове песме Лу9ила ме, Боже, ослобо9и! и песама Бродског Има 
ли иtйlа ga се чује и Јесења звезgа каg сване. Поређење је занимљиво, мада му 
се може приговорити да је увођење друге песме Бродског у онај дискурс спор

но, будући да у љој заправо и нема мотива лудила, а позивање на реч че
мер( ник) као на глобални симбол противотрова за лудило = очај, самоћа = 
изопштеност из друштва = песничко дисидентство - делује доста натегнуто, 

или бар необавезно. За тему којом се б<шимо много вреднија пажње је чиње
ница да је наша ауторка проницљиво скренула пажњу на потентност датог 

Пушкиновог текста. У свом препознатљивом апартном стилу она нам казује 

како "Пушкин лудило слика као обесни јуриш у ослобођени пејзаж, пореде

ћи то ослобођено кретање са ковитлацем вихора који ломи, крши и слама". 31 

Упутно је ауторкино указивање на Пушкинов интертекстуални однос према 
библијским псалмима, баш и као на паралелу са типологизацијом лудила коју 
дајс Мишел Фуко. Подстицајно јс, дакако, и указивање на Достојевског као 
на Пушкиновог баштиника, које се такорећи сш110 по себи намеће. Нешто је 

спорнија теза да је Јп vino verilas Александра Блока "сурогат за лудило". 
Последњи у овом низу је чланак новосадског русисте Витомира Вуле

тића, објављен у јунском броју часописа за 1999. годину, поводом двестоте го
дишњице Пушкиновог рођења. Као такав он је усмено интерпретиран на по

себно уприличеној академији у Матю~и српској. 32 Као предложак за овај чла
нак послужио је ауторов универзитетски уџбеник: Руска књижевносйl XIX ве
ка (Og Жуковског go Гогоља), штампан 1971. године у Београду. Његово по
главље Алексанgар Сергејевич Пушкин (1799-1837) јс аутокомпилацијом, нај
чешће сасвим буквалном, наравно уз редовно скраћивање и сажимање текста, 

сада пренето у "Летопис", под новим, метафорично-алузивним насловом: Пу
zикинов сйоменик неруко~uворни. Вулетићев приступ Пушкину би се могао 

окарактерисати као сној биографизма, есејистике (без икаквог помињања 
консултованих извора и литературе) и књижевноисторијског метода. С обзи

ром на већ изречене констатације, сада ћемо навести само неке тезе из овог 
чланка (односно поглавља књиге). Пушкин јс "велики почетак руске класич
не књижевности ХИХ века". Његови главни претходници су Державин, Жу
ковски и Баhушков. Пушкин је своју рану лирику и јужне поеме писао под 
утицајем Бајрона, већ тада показујући свој дар за обликовање драмских суко

ба. У Јевгенију Оњегину створио јс тип "сувишног човека". Период прогон
ства у Михајловско је и период стваралачког сазреваља, са прекретничком 
историјском трагедијом Борис Гоgунов као главним делом. Велики књижев-

'"Драгиња Рамадански: TeAta луg1tла коg Пущки11а 1t Броgскоl.. ,,Летопис МС", 199Н, књ. 441, cn. 3, 
с. 439-445. 

"Исто с 441 
32 Вид. 'в~том.ир Вулетић: Пушкшюв сПшtетtк 1tерук01Тiворн1t. "Летопис МС", 1999, књ. 4n3, cn. 

850-Hn5. 
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ноисторијски значај имају поеме ПолzИава и Бронзани коњаник, баш као и 

прозна дела - збирка ПрийовеzИке Белкина и роман КайеzИанова кhи. Најзад, 

из за овај чланак посебно дописаних неколико реченица закључка исписујемо 

следеhе: 

"У каснијем raзnojy руске књижевности на њега [Пушкина - Б.К. ] he 
се позивати као на свог родоначелника све струје и сви правци. Од реалиста у 
најненосреднијем и најдиректнијем значењу те речи, до модерниста и "чи
стих" песника сви су њега сматрали својим ослонцем и упориштем. У њего
вом делу нашле су потпун израз најсложеније и најнапредније идеје епохе, 
њима јс он умео да удахне живи дух поезије. Он јс у правом смислу речи својс
времен, што значи и да је свевремен".33 

2. Преводи Пушкинових дела 

Материјала за ово поглавље је мало. Једноставно, у послератном "Ле

топису Матице сrпске" штампано је само неколико пrевода Пушкинових 
лирских песама. У тражењу одговора на питање зашто је то тако - најпре тре
ба имати у виду да су главна Пушкинова дела всh одраније била преведена на 

српскохрватски језик (нека и по више пута), па је у првој и другој послератној 
деценији тај списак само комплетиrан. То су били пrедуслови за појаву Са
браних gела Алексанgра Пушкина на српском језику, у редакцији Милорада 
Павиhа (Београд: "Рад" - Љубљана: ,Дело", 1972). 

Прве Пушкинове песме преведене за "Летопис" после Другог свет
ског рата су објављене 1947. године. Била је то, дакле, стодесетогодишњица 
песникове смрти. За ту прилику Живојин Бошков јс превео песме Сужањ и 

Анчар.34 Две године доцније, дакле поводом стопедесетогодишљице Пушки
новог рођења, објављене су две сцене из трагедије Борис Гоgунов (1. Москва. 
Дом Шујско2а. Шујски и .мно2и 2ocruu. Вечера; 2. Цареве or;aje. Царевиh uprua 
земљойисну кapruy. 35 Превод јс пропраhсн кратком подножном белешком ко
ја тумачи историјске околности rадње саме трагедије. 

А онда све до сада, што he реhи до 2000. године, у "Летопису" није би
ло превода Пушкинових умотвора. Заправо, строго гледано, постоји један је
дини изузетак. Наиме, за потребе своје анализе сие.ме луgила коg Пушкина и 
Броgско2 Драгиња Рамадански је превела Пушкинову песму Луgила ме, Боже, 

ослобоgи! и тај свој превод инкорпорирала у текст есеја.36 

Међутим, у истој мери у којој је "Летопис" у датом периоду сирома
шан нреводима Пушкинових дела богат је коментарима и анализама тих нре
вода, објављених или раније, или, пак, на другом месту. У претходном погла
вљу смо веh писали о критици превода везаних за пушкинијану коју су у "Ле-

ч Исто с RnS 
"А. с.'п~шк~н: Сужањ, Анчар. Преnешю с руског Ж[ивојин] Б[ошков]. "Летоnис МС", 1947, књ. 
ЗОО, св. 3, c.175-17n. 

~; А. С. Пушкин: ЈЈ.ве сиене 1ц "Бориса Ј'о9унuва " .. ПреIЗео с рускога Божидар Кова•1евић. 
"Лстоnис МС", 1949, књ. Зn3, cIJ. n, с. 329-339. 

~'' Вид. "Лето1111с МС", l 99R, књ. 441, св. 3, с. 441. 



214 Др Бо29ан Косаноаиh 

топису" објављивали Лав Захаров и Мирко Бањевиh. Сада додајемо да је и 
Кирил Тарановски, наслањајуhи ес на своја предратна истраживања теме 
3.мај и руска йоезија, године 1952. у "Летопису" објавио чланак: Порекло Злtа
јеае йеслtе "Слика са9ашње2а 9рущШаа ''. 37 У њему се, након предочавања 
историје овог питања, уз одлично познавање материјала и минуциозну анали
зу, доказује да је поменута "Змајева песма" у ствари препев једног одломка из 
Јеа2енија Оњегина. И Лав Заха ров је дао свој допринос теми Злtај u руска йое-

. 3 . п б ~ зща, лепом анализом ма1евих ушкинових превода, уз о иље примера.· 

Вредан помена је и осврт Ј. Радуловиhа на Дучиhевс преводе Пушкина и тра-
. . . ~ 

гове КОЈИ су они ОСТШ3ИЛИ у ЊСГUIЮЈ IЮСЗИЈИ. 

Напослетку, у "Летопису" смо пронашли и једну полемику у вези са 
преводом Бронзано? коњаника. У њој је Илија Мамузиh реаговао на критике 
које му је у часопису "Хрватско коло" упутио Фердинанд Маслиh, поредеhи 
његов превод Пушкинове поеме са преводом Густава Крклеца, али па штету 

Мамузиhа. "Нетачност и необјективност Маслиhених закључака" Мамузиh је 

ф . 41Ј 
доказивао верси икаци1ском анализом руског оригинала и свога препева. 

Све у свему: текстови из "Летописа" показују како јс управо са Пу
шкином повезана наша доста богата преводилачка критика, како се у вези са 

њим разматрају и нека питања преводилачке теорије. Ту негде ваља нам тра
жити и почетке озбиљнијег заснивања српске транслатологијс. 

Дајемо за право хроничару који је једном приликом приметио да "Ле
топис Матице српске" 

"представља смотру наших књижевних и културних настојања наше 
новије историје. Без њега ес проучавање тс наше историје нс може ни зами
слити".41 

Знамо: "Летопис" је увек био отворен и пријемчив за светску литера
туру и културу у целини. Рекло би се посебно за словенску, али "неуједначе-

" 42 с ним интензитетом , како то каже његов актуелни уредник. аставни део те 

рецепције је и оно видно присуство Пушкина у "Летопису" које смо пратили 
на страниr~ама свога рада. То присуство је својом енергијом, нидели смо, зра

чило и на нашу оригиналну књижевност, на књижевну мисао, на праксу и тео

рију превођења. 

17 Вид. ,,Летопис МС", 1952, књ. 3119, св. 5, с. 413- 415. 
'""Јlето11ис МС", 1954, књ. 373, св. А, с. 504- 507. 
Ј<Ј Вид. Д-р Ј. Радулоuиh: Лeйioiiuc Мшu111ш српске 1t .11octllapcк11 о.млаg1111сю1 йuс1щ. "Летопис МС", 

1950, кљ. 3115, св. 1-2, с. 79-Xl. 
411 Вид. Д-р Илија Маму:~иh: Мар2uналије уЈ јеgну к1л11uичарску йаралелу. ,,Летопис МС", 1951, књ. 
ЗАХ, cu. 4, с. 330-334. 

" ЖнRан МилисаIЈац: :З1ш•шј1ш 2иџ11111њшш ЛеiПой11са Ma1u1111e срПске. ,,Летопис МС", 1 У50, књ. 
365, CIJ. 1-2, С. 6. 

42 Вид. Сшшко Гордиl1: .!eg11a ЛеtПой11сова gе1ш1111ја . . Лсто1н1с МС", 2000, к1ь. 4115, cu. 5, с. 610. 
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Данная статья является продолженисм авторского исследования при

сутствия А. С. Пушкина в старейшем сербском журнале - "Летописи Матицы 
сербской". (См. нашу статыо: Пу1uкu11 у "ЛеzТtоГtису Mai:Uшte срйске" 1825-
1941. "Славистика", Беаград, 2001, књ. У). 

Статья состоит из двух частей. В первой проводится анализ лш:Uера

Шурно-крu1:Uuческ11х iUeкciuoв 11 жизни и 1:Uворчес1:Uве Пу1Uкина. Здесь прео

бладают весьма компетептпые рсцспзии па свежеопубликованпые переводы 

пушкинских произведений, затсм переводы статей русских и заграничных пу

шкиновсдон и ссрбских русистов (конца дсвяностых годов). Во второй части 
комментируются rюслевоенные йеревоgы йушкинских йро11зве9ений, юшеча

танные в "Летописи". Их было немного, преимущестненно потому, что 
основные произведения Пушкина уже раньше были переведены на сербский 
язык (нскоторыс дажс по нссколько раз). Это ясно показываст публикация 
его Собранных соч11нен111! на сербском языке в 1972 году. В журнале поме
щены интересные тексты, пасвященные переводам произнедений Пушкина 

виднейших сербских поэтов - Йована Йовановича Змая и Йована Дучича. 
Именно с Пушкиным связаны богатая неренодческая критика и критико-не

реводческая теория, положившие начало сербской транслатологии. 

Ключевые слова: Пушкин, "Летопис Матицы сербской", восприятие 
русской литературы, перевод русских писателей. 
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О СТРУКТУРИ СЛИКЕ У ЊЕГОШЕВОМ "ГОРСКОМ ВИЈЕНЦУ" 

Проф. gp Бранимир Човић 

РЕЗИМЕ 

"Са обе власти и оба језика: 

небеским и земаљским. 
Једини 

Владика, Господар и Песник." 
МаШија Беhковиh 

У овим истраживањима пажња је усредсређена на структурно-семан
тичку анализу једне-једине поетске слике из разноврсног система слика ''Гор

ског вијенца" Петра 11 Петровича Његоша који још увек није систематски 
проучен, али зато по много чему репрезентативног узорка, многосмисленог, 

иако смештеног у једну реплику једног од главних јунака, Вука Мићуновића. 
У њој се овај јунак негативно односи према јадиковци сердара Вукоте над 

злом судбом Црногораr~а које "смрт пожње у цв'јету младости", "пређе рока", 
а Црна Гора се претворила у "гомилу костију". Она је репрезентативна не са
мо за први чин и дало у целини, већ и за структуре нижег нивоа, све до моно

лога јунака као нуклеуса драмског спева у целости. То је сложена слојевита 

јединствена поетска слика у чијим се оквирима на малом вербалном простору 
нагло смењују деонице поетског и прозног казивања и сустичу се као ретко 

где на другом месту језички елементи узвишеног и колоквијалног, па чак и 
субстандардног стила. И све то у три сегмента који чине јединствен структур

но-семантички блок са сложеним метафоричним заплетом - поетску слику. 
На њој ес стога може очитати основна песникова идеја, што ћемо у анализи 
која следи и учинити .. 

Кључне речи: поетика, стилистика, песничка слика, структурно-се
мантичка анализа 

Сенима мога учитеља -
академика Милосава Бабовића 
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Шта је то што Горски вијенаи сврстана међу она врхунска 11.ела европ
ског романтизма и због чега се Његош "поравнао са најбољим представници

ма европског романтизма: Шилером, Бајроном, Пушкином, Љермонтовом, 
Ламартином"? (Бабовиh 1997:252). То је пре свега јединство разноликости: 
синкретизам жанрова, богат и разнородан језичко-стилистички орнамент. то 
јс оно што га чини јединственом и непоновљивом вербално-естетском струк
туром. Док прати сижејну линију снева пажљиви читалац ће отпрве запазити 
преплитај 11.еоница 11.рамских, епских и лирских које, 11.аље, прате "осцилаr~ије 

казивања" и промене стилског валера - узвишеног и прозаичног. Све то зајед
но доприноси да јс унутрашњи распон овог спева изузетно велик: у тсматско

мотивском - енциклопедијцки, у жанровском - синкретичан, у језичко-стили
стичком - полиморфан. (Павле Пойовиh 1923; Војислав Ђуриh 1964; Јован Де
реШиh 1969, 1986; Михаило СШевановиh 1990; Бабовиh 1997; Исиgора Секулиh 
1951. и др.) 

Његошева лектира, по сведочењу његових савременика, као и савре

мених његошолога, одиста је за поштовање и по савременим мерилима, а ра
спон - импозантан: од дела античке књижевности, историје културе (махом у 
руским преводима) до савремених писаца и песника ( Флаzиар 1997; Бабовиh 
1997. и др.) Читао је много, а у својим делима се ослањао на поетску традицију 
антике, европске и наше књижевности, савремене и претходне. Учио је од 

многих, нс само од великана, али јс преузимао ретко, и од оних ретких - понај
више од Пушкина и његовог Бориса Гоgунова (1825), али и од немачких ро
мантичара, па и Бајрона. Приметни су трагови утицаја језика српске поезије 

предвуковског периода и, можда још у већој мери, руске поезије, јер су му 
оне, по сведочењу Јосипа Рајачића, биле "посебно миле" и "којих је био заљу
бљени читалац" (Бабовиh 1997:19-33). Али је при том све пре-стварао тако да 
је у његовом делу тешко препознати узоре, изузев оног колективног епског 

казивања и певача. Међутим, ни њега не прати Његош сустопице јер је исто
времено тражио ослонац и у црквенословенској и цркевноруској писаној тра

дицији (СШевановић. 1990:62). Уз то се не могу заобићи ни Његошеви оказио
нализми, настали по деривацијским моделима црквенословенског, славеноср
пског, али исто тако ни његове сопствене "извиискрс", "архибадњиданс" којих 
није мали број (СШевановиh 1951152, XIX, 17-33; Бабовиh 1997:170-179). Тра
жећи ослонац у црквенословенској и црквеноруској лексици и фразеологији, 
"налазио је увек виши језик за вишу мисао" (Беhковиh 1992:17-18). То двој
ство - писана традиција и колоквијална основа епике и лирике налазе се и у 
структури тзв. "ауторовог лика" у Горскол1 вијенцу, што је међу првима уочио 
и истумачио у својој монографији "О Горском вијенцу" Павле Поповић: 

"Филозофска и осећајна страна Његошева, а његова друга, узвишени
ја природа, показала се испод просте одеће народнога писца, и дала сасвим 

другу боју делу, племенитију, благороднију, вишу ( ... ) да дикција Вијенца 
одједном постаје узвишена лирска" (Пойовиh 1923:190). Овај језичко-стили
стички дуализам у структури ауторовог лика у Горском вијенну, присутан на 
свим нивоима текста - и у глобалу и у појединостима - био је предмет вишего-
11.ишњих проучавања Михаила Стевановића, почев 011. једне расправице по11. 
насловом "Неке особине Њеiтиева језика" (1951/52) па све до капиталног де-
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ла "О језику Горско2 вијениа" (1990), у којима је применио комбинаторику 
чисто лингвистичке и лингвостилистичке анализе у тумачењу многих неја

сних или недовољно јасних места у спеву, полазећи од претходних често дија
метрално супротних тумачења. Заједно са многим другим тумачењима и ко
ментарима ова Стевановићева књига постала је незаобилазна литература у 
тумачењу Горско2 вијениа и за преводиоце, ако прихватимо мишљење да јс 
превођење један од видова тумачења дела, истина, снецифичног тумачења у 
сопсвеном Тl,уху превоТ1,ио1\а, његовог језика и стила, поетске и жанровске тра

диције књижевности на чији језик он дело преводи. 
"Одвећ јс познато, - вели Стевановић, - да јс Његош своје најзначајни

је дело писао народним језиком. ( ... )Но ипак ни Његош није свакад писао по
све чистим нщюТ1,ним језиком, већ се и КОТ/. њега гТ1,екаТ1, сретну елементи, на

роду туђег углавном руског (црквеноруског и црквенословенског) језика. Ње
гошу тај језик није могао отети спонтаности употребе језичких средстава 

својствених руском, а страних језику његова народа." ( СШевановиh 1990:62). 
Битно је прецизирати да је онај чисто народни језик био израз народнога ко
лорита, свеприсутног у спеву, а елементи црквеноруског, црквенословенског 

и славеносрпског били су застунљени у "узвишеним лирским местима" (Пойо
вић 1923:197). 

О овом и оваквом дуализму језика у виду бинарне опозиције "славени
зам" - "солсцизам" проговорио јс кроз метафору и Матија Бећковић: 

"Без старијега, без претходника, без следбеника. Са обе власти и оба 

језика: Небеским и земаљским. ЈеТ1,ини ВлаТ1,ика, ГоспоТ1,ар и Песник. ( ... )Запе
вао је прво о Небу, па тек онда о земљи" (Бећковић 1992:17). 

Сложеност генијалних песничких творевина долази отуд што њихов 

поетски садржај има два плана информације: спољашњу или "фактуалну" и 
унутрашњу или "концептуално-есетску". Ову последњу чине неколике подвр
сте информација: естетска у правом смислу речи, хедонистичка, аксиолошка, 

сугестивна, катарзична. Као релевантну читалац треба да рецептује ову ко
цептуално-естетску, али се не сме занемарити ни она споредна фактуална ин

формација. (Борев 1081:132-150). При том треба имати у виду да три битне 
компоненте концептуални-естетске информације ( суфонијска, суритмијска и 
металогичка или сликовито-метафорична) у поетском тексту доприносе да се 
огроман фактуални информативни материјал акумулира на малом "вербал

ном простору" (Лош.ман 1972:35), те тако допринесе вишеструкој интеграцији 
вербално-естетског материјала у свим правцима: и вертикално, и хоризонтал
но, и дубински. 

Супстаю\ионалност Његошева језика у Горском вијениу његопюлоги
ја је одавно истакла као основну одлику у којој пресудну улогу има бинарна 
опозиција "славенизам" - "солецизам", који захваљујући Његошу и данас жи
ви. (Лесковац 1979, 3-4; 247), уз нужну напомену да је састав и једног и другог 
елемента разноврстан и хетероген. Под појмом "славенизма" подразумевају 
се сви архаизми црквенословенског, црквеноруског и славеносрпског, било да 

су адаптирани, било да су нреузети неизмењено. Други појам "солецизам" још 
је хетерогенији по саставу и још више обухвата; у њега улазе r~;ијалектизми 
Његошева родног краја, али и примери неправилне употребе речи и облика, 
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даље, одступања од правила лексичке и синтаксичке спојивости, махом оних, 
крњих, дефективних исказа, тако карактеристичних за језик спева у целини, 

па и свака друга одступања од неке замишљене неутралне приповедно-поет

ске норме, као и нелогичности сваке врсте из домена пишчеве licentia poetica. 
А све то заједно је принесено на жртвеник норме зарад милозвучности, скла

да, сликовитости Горског вијенца. 

Крње, дефектне конструкције су битно обележје у структури снева 
које доприноси максималној сажетости, те стога с правом закључује наш по

знати његошолог Јован Деретић: "У Горском вијенцу све тежи максималној 
сажетости тако да на најмањем простору добијамо највећи садржај." (Дере
Шић 1986:66). Као резултат таквог сажимања настаје сплет уланчаних мета
фора и изразита гномичност. 

Иако у великој мери народна епика представља богат извор Његоше

ва песничког језика, иако несумњиво многи стихови садрже обиље фолклор
них елемената, па су многи обрти и изрази комуникативног језика црногорске 

средине постали нуклеус стихова Горског вијенца, "али у њему, - као истиче 
писац прве свеобухватне поетике Горског вијенца Милосав Бабовић, - звуче 
стихови који гномском семантиком, метафоричношћу и експресијом надма
шују све што је Његош могао наћи у народном епосу и фолклорној ризници. 

То су пре свега стотине афоризама и готово целе парадигме поетских фигу
ра" (Бабовић 1997:177). Границе у том стваралачком чину не постоје јер је 
Његош досезао све до "заумног језика", што је недавно на свој бећковићевски 
начин уочио и истакао Матија Бећковић: 

"У највећем афекту за који зна наше биће, Његош је покренуо из жи
лишта наш језик, укључујући и праисконске облике прајезика наших праота
ца све до тамног залеђа иза којег је бездан." (Бећковић 1992:16). Идући у по
етском исказу ивицом тог бездана, Његош није одвећ течан, али је увек "та
чан - страховито прецизан." (Лесковац 1979, 3-4; 177). 

О особеностима Његошевих поетских слика и поетских симбола до

скора - до појаве Бабовићеве "ПоеШике Горског вијеющ '" - готово да се и ни
је расправљало у његошологији већ само гдегде и гдекад, и то махом неким 
другим поводом. Дакле, нипошто довољно ни приближно у оној мери у којој 
ово сложено питање заслужује. Први који је у нас осмислио бинарну опозици
ју "славенизам" - "солецизам" у језичко-стилистичкој структури спева био је 
М. Бабовић у споменутој "ПоеШ~щи Горског вијенца'", и то у два поглавља. У 
поглављу "Његошев поетски језик" истакао јс значај ове опозиције у структу
ри Његошеве поеске слике, а у поглављу под насловом "Осцилације казива
ња" уочио је њену присутност у смени поетских и прозних блокова нарат\ије 
Горског вијенца. Тако ће за однос стилских особености почетка и завршетка 
првог чина драме Бабовић истаћи да је феномен осцилације казивања карак
теристичан за дело у целини. Додали бисмо овоме нашу опаску да у истом том 

првом чину постоји једно место - реплика Вука Миhуновиhа на јадиковке сер
дара Вукоте на злу судбину Црногораца које смрт "пожње у цв'јету младо
сти", "пређе рока", а Црна Гора се претворила у "гомиле костију", - репрезен
тативно је не само за први чин и дело у целини, већ и за структуре нижег ни
воа, све до монолога јунака као нуклеуса драмског спева У целости. То је сло-



О СТРУКТУРИ СЛИКЕ У ЊЕГОШЕВОМ "ГОРСКОМ ВИЈЕНЦУ" 221 

жена слојевита јединствена поетска слика у чијим се оквирима на малом вер
балном простору смењују деонице поетског и прозног казивања и сустичу се 

као ретко где на другом месту језички елементи узвишеног и колоквијалног, 
чак субстандардног стила, и то у три сегмента који чине јединствен структур
но-семантички блок са сложеним метафоричким заплетом - поетску слику. 
На њој ес даље може "прочитати" и основна песникова идеја, што ћемо и учи
нити. Све започиње реторичким, увишеним стилом, који се смењује колокви

јалним, 11а би се на крају сне вратило у реторички, са опадајућим бројем сти

хова од првог ка трећем сегменту: девет - у првом, осам - у другом и шест - у 
трећем сегменту. 

Истини за вољу, Војислав Ђурић је још крајем шездесетих година 

увео ово питање у филолошку раван у покушају да одгонетне "тајну и пред

ност Његошевог песничког поступка, йорекло снаге његових йесни'tкuх сли
ка, које су - Шо бива са.мо на врхунсии.ма йоезије - колико сликарске Шолико и 
.музичке, граЬене звуко.м као бојом и рељефом речи" (Ђурић 1964:20. Курзив 
наш - Б. Ч.). Међутим, ова луцидна и надахнута запажања о "звучној слици" 
као оригиналној и аутентичној Његошевој творевини нису, на жалост, пот
крепљена одговарајућим анализованим примерима, изузев што се међу на

бројаним примерима нашла једна од најупечатљивијих међу сликама које су 

грађене "звуком као бојом", а јавља се у завршном сегменту прве сцене прво
га чина у говору "мнозине" у окружењу колоквијалних локалних елемената -
уШекле су к вама 9а ушеку: 

Сви из грла повичу 

Пу1UiйиШе их, амнаШ ви божи, 
јера их је невоља нагнала, 

а не бисШе није9ну хваzuали: 

уШекле сук ва.ма 9а уШеку, 

а нијесу 9а их йокољеШе. 

(Стихови 193-197) 

Наизглед парадоксалним понаnљањем покрајинског колоквијалног 

елемента "утече" на почетку и на крају стиха звучном прстенастом конструк
цијом исцртан је круг безизлаза јата јаребица које су у бегу од птица грабљи
вица полетеле у привидан спас - у разапете мреже, из којих би да опет утеку. 

Иако привидно једноставна ова Његошева слика спада међу најзагонетније и 
најпарадоксалније међу многобројним сликама Горскога вијениа. 

У песничком казивању Горског вијениа и у глобалу и у појединостима 
доминантна је антитеза: узвишено са разиграном структурно-семантичком па
радигмом фигура по узору на класични високи стил, с једне стране, и йрозаич
но са колоквијалним на рубу поетског, па и субстандардним колоквијалним 
елементима што се налазе с ону страну нормативног, са друге стране. Овој 

антитези кохерентна је лексичко-фразеолопrка бинарна опозиција "слаnени
зам" - "солецизам'', са доминацијом првога слоја у сегментима са узвишеним 
казивањем, а другога (тј. "солецизма") - у блоковима са прозаичним казива
њем. Међу 24 сцене спева са разуђем мо1юлошких партија и дијалошких пре-
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плитаја требало је сачинити шири избор узорака, различитог нивоа и сложе

ности структуре ка све ужем броју репрезентативних узорака, све до оног нај
репрезентативнијег. То је могуће било реализовати јер је у његопюлогији до

бро познато да због идентичности делова Горског вијенца и целине "делови 

нису потчињени целини, они су са њом истоветни, тако да спев можемо дефи

нисати као својеврсну целину целина. Свака од тих целина представља нску 

врсту микрокозма Горског аијеющ с1шкн је Горски вијенан у мнлом." (Дepe
iiiuh 1986:64). Због тога је требало правити нове исечке и сужавати узорке до 
оних који би сваки био кадар да репрезентује дело у целини, да би, најпосле, 

избор пао на онај један најрепрезентативнији всђу репрезентативним - поет
ску слику која би представљала у правом смислу речи својеврстан микрокозм 

Горског вијенца са јединством структурно-семантичких конструю~ија у који
ма доминирају час "славенизми", час "солецизми". У првом случају би "испод 
одеће народног писца показала се филозофска и осећајна страна Његошева, 
та његова друга узвишенија природа" која би "дала сасвим другу боју делу, 
племенитију и благороднију." (Пойовиh 1923:190). Међутим, требало је про
наћи такав узорак у којем би Његош поред узвишено лирског "погодио и онај 
фамилијнрни начин изражавања којим се одликује говор простог народа. У 

Вијенцу често, место коректног књижевног облика, долази казивање фами

лијарно, на прескок, онакво какво се води на улици, скоро небрижљиво, и то 

дајс стилу много више живости и оригиналности." (Пойовиh, 1923:186). 
Таква једна јединствена и непоновљива сложена поетска слика садр

жи се у реплю~и Вука Мићуновића и репрезентује дело у целини: и на темат
ско-мотивском (вековна борба Црногораца против Турака, ране косовске и 

косовски мит), и на тзв. металогичком или сликовито-метафоричном (са бо
гатом и разноврсном парадигмом стилских фигура), и на плану стилистичких 
слојева (са бинарном опозицијом "славенизам" - "соцелицам" који се смењују 
у сегментима: узвишено - йрозаично - узвишено). Због свега тога је ова сло
жена поетска слика својеврстан микрокозм Горског вијенца. А то је, заправо, 

реплика Вука Мићуновића на јадиковке сердара Вукоте, "познатог мајстора 

клетве" на злу судбину Црногораца. Овај целовит блок се састоји од три је
динствена јсзичко-стилистичка сегмента, а ссгмснтација јс извршена по прин

ципу смене тоналитета казивања: од узвишеног лирског ка фамилијарно про
заичном, па опет ка узвитпеном лирском. Стога је разумљиво да су први и тре

ћи сегмент испевани "небеским језиком" а уз доминацију "славенизама", сре
дишњи пак сегмент - "земаљским језиком", где је исказ преплављен "солеци
змима" сваке врсте. 

Прави куриозитет је чињеню~а ri:a први сегмент започиње неуобичаје
но са два локална колоквијална елемента и двема дефектним, крњим речени
цама: Пи, cepgape, грgна разговора!, од којих је први ("Пи") узвична речца 
"којом се изражава омаловажавање, презир, гађење" на оно што је претходно 
сердар Вукота рекао и значи: "срамота је, страшно је, ужасно је, сердаре"; 
другим исказом у виду именске синтагме (грgна разговора), где грgан значи: 

"ружан, страшан, самотан", 1ш реченица заправо значи: "ружно је (страшно, 
ужасно), cepri:ape, ri:a Црногорац тако збори". Иако започиње ОЈ!: најнижег је
зичко-стилистичког регистра - субстандардног колоквијалног (како уоста-
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лом, присетимо се, започиње и прnи монолог Владике Данила на почетку спе

ва "солецизмима" всфи и су, да би се натавило узвишеним филозофским меди

тацијама са читавом парадигмом фигура и великом концентрацијом "славени

зама") - а веh од следеhег стиха оштро се мења тоналитет казивања у облику 
реторичког питања: ШШо су мощщ йрсих ваШрен.ијех .. " да би се у петом сти
ху поновило: ШШо су он.и? Уз доминацију све самих славснизама, почиње да 
се од тог истог петог стиха уздиже метафизичка трансцендентална вертикала 
(уз зраке сунчеве) у виду метафоре и поређења, која води у космичке висове 

косовске легенде и мита: 

" ... жртве благородне, 
да прелазе с бојнијех пољанах 

у весело царство поезије, 
како росне свијетле капљице 

уз веселе зраке на небеса." 

Није случајно Михаило Стевановиh овим стиховима посветио читава 
два аналитичка блока у својој књизи, где између осталог каже: 

"У скоро сваком од наведених стихова понека, а у понеком од њих и 

скоро свака реч одаје дар песников за максимално среhан избор језичких 
средстава, било да су у мстафорском или реалном значењу", завршавајуhи 
анализу сегмента речима: "То је само Његош умео" ( СШеван.овиh 1990:135-
135, 246). 

Имплицитно назначен у првом сегменту мотив косовских рана и ко

совског мита екснлицира се у треhем сегменту са истоветном структуром и 

истим онаквим реторичким питањем: ШШо сйо.мињеш Косово, Мило1ие?, а 
при том се сегмент завршава метафором којом се опет извлачи метафизичка 
вертикала, да би се преко ње "жртвама благородним" дао ранг Милоша Оби
лића (којег је весник, нрисетимо се, у нрвом "Колу" такође назвао "жртвом 
благородном", "прсих надутијех"), а затим их узнео "над облаком, у витешко 
царство, ђе Обилиh над сјенима влада", тј. на Олимп косовских јунака. 

У средишњем сегменту, у прсте настој композицији, измеђ два узвише
на јези:ко-стилистичка сегмента у славу Милоша и косовских јунака, смеште
но је прозаично казивање о срамотној старости које нису достојни прави еп
ски јунаци, са згуснутом палетом колоквијалних језичких средстава и опет са 

оним истим реторичким питањем: Kyg he више бруке og сШаросШи? Међутим, 
у овом реторичком питању садржи ес имплиците и потврдна реченица јер ес 
њоме истовремено констатује чињеница, тако да је на крају уз упитник могао 
да стоји и узвичник. А у одговору се даје исцрпна анамнеза симптома старо
сти - сенилности, и то грубим натуралистичким језичким средствима са "цен
тром структурности" у стиху узблуШи се мозак у i:Uиквин.е, са домнацијом суб
стандардне колоквијалне лексике у читавом сегменту. Иако се на крају све 
завршава уобичајеним поређењем, овај нут се уместо трансценденталне вер
тикале извлачи опадајуhа хоризонтала збиље у виду дистиха: 

смрт се гадно испод чела смије 

како жаба испод своје коре. 
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Као још јет~:ан куриозум треба истаћи ri:a се у изт~:ању Горско2 вијенна 
што га је за штампу приредио Матија Бећковић у књизи ПусШињак цеШињ

ски (1992) ова три сегмента издвајају у три строфе. Нисмо у могућности у 
овом тренутку да ценимо колико је ова Бећковићева сегментација оправдана 

у осталим случајевима, иако је несумњиво да је настала као резултат читања 
"у сопственом духу" великог савременог српског песника, али у нашем случа
ју сегментација на три строфе је снроведена на основу три критеријума: те
матско-мотивском, сликовито-експресивном и наративном, са преломню,ама 

међу њима у виду поновљених фигура: метафоре и поређења. Цео блок са 
спроведеном ссгмснтацијом наводимо у целости: 

Вук Мићуновић 

Пи, cermape, грr~:на разговора! 
Што су момци прсих ватренијех, 
у којима срца претуцају, 

крв уждену пламеном гордошћу? 

Што су они? Жртве благородне 
да прелазе с бојнијех пољанах 

у весело царство поезије, 

како росне свијетле капљице 

уз веселе зраке на небеса. 

Куд ће више бруке од старости? 
Ноге клону, а о•ш изт~:ају, 

изблути се мозак у тиквини, 
пођетињи чело намрштено; 

грдне јаме нагрдиле лице, 

мутне очи утекле у главу, 

смрт се гадно испод чела смије 

како жаба ис1юд своје коре. 

Што спомињеш Косово, Милоша? 

Сви смо на њем срећу изгубили; 
ал' су мишца, име црногорско 

ускрснули с косовске гробню,е 

над облаком, у витешко царство, 

ђе Обилић над сјенима влада. 

Треба истађи ri:a преломню,у између првог и r~:ругог, као и између дру
гог и трећег сегмента чине метафоре удружене са поређењем, а на крају тре
ћег сегмента је ова иста група у функцији поенте - трансценденталне вертика
ле. Уз то, и то треба посебно истаhи, да на крају првог и треhег сегмента по

ређењем се извлачи вертикала ка метафизичком космичком вису: када се 
прелаз "жртви благородних" с бојних поља у "весело царство поезије" пореди 
с капима росе што се узносе "уз веселе зраке на небеса", да би се на крају тре
ћег и yjeri:нo завршног сегмента новом вертикалом екплю,итирао косовски 

мит; када се црногорско име узноси с косовске гробнице "над облаком, у ви-
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тетко царстnо, / ђе Обилић на[( сјенима нла[(а". А између [(Не nертикале, оче
киване у узвишеном патетичном тону казивања са доминантним мотивом ко

совског мита, а насупрот њима у завршном дистиху другога сегмента пружила 

се хоризонтала збиље са антропоморфизираним ликом смрти што се "гадно 
испод чела смије/ како жаба испод своје коре". 

Са ова два поетска узлета: у почетном и завршном сегменту, испева

них "небеским" језиком, с једне стране, и са хоризонталом грубе натурали
сти•1ке збиље оноземаљских биолошких закона, исказаних "земаљским" јези
ком, што заједно представљају сложени контраст - заправо, представљају по
етску схему црногорске стикс и морала: узвшиени је иgеал и gocz«ojнo ейско2 
<t0века умреiПи млаg на бојном йољу за високе еz«ичке иgеале; срамоiПно је и 

ружно gочекаz«и cz«apocz«. 
Сви ови поетски акценти, кон ~·расти, паралелизми, реторичка пита

ња, конструктивне доминанте или "центри структурности", као битни елемен
ти концептуално-естетске информације оног је[(инстненог поетског блока -
сложене поетске слике - који чине две строфе - прва и треhа те тако образују 
композициони прстен око средишне прозно-поетске строфе, - све то заједно 

чини ову поетску сензацију јединственом и непоновљивом у читавом Горском 

вијенцу којој тетко да има раnне у читаној нашој нонијој поезији ХЈХ и ХХ не
ка. Она стога с правом може да понесе епитет својеврсног микрокозма овога 
дела у целини. 

Да, то је умео само Његош. 
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Бранимир Чович, Ph. О. 

О СТРУКТУРЕ ОБРАЗА "ГОРНОГО БЕНКА" ПЕТРА 11 П. НЕГОША 

Резюме 

Б данной работе сосредоточиваетея внимание на структурно-семанти
ческий анализ всего лишь одного поэтического образа из многообразия все 

еще не исследованной системы образов и символов "Горного вен1Lа" (1847) 
Петра 11 Петровича Негоша, но зато образа репрезентабильного, многомер
ного, выраженного в одной лишь реплике одного из главных персонажей, Бу
ка Мичуновича, в которой он отрицателыю относится к причитаниям сердара 

Вукоты над горькой судьбой черногорцев, живущих, по его словам, в 
"проклятой стране", а которой смерть "пожинает в цвете юности", "до срока" 
ее мuлодцев. 

Этот многомерный образ является образцовым, потому что является 

своего рода микрокозмом ''Горного венка" и в тематическом плане (с тремя 
стсржнсвыми мотивами вссй драматичсской поэмы: многовсковая борьба за 
свободу черногорцев против турок; раны былого поражения на Косово; ко
сонский миф), ин плане металогическом или образно-метафорическом (с бо
гатой палитрой тропов и фигур), равно как ив плане собственно стилистиче
ском (с бинарной оппозицией "славянизм" - "солецизм" в "центре структурно
сти" образа, состоящего в конкретном случае из трех сегментов - подструк
тур ). В первом и третьсм сегментах преобладают славянизмы (т. е. церковно
славяанизмы, русскославянизмы, славяносербизмы), в то время как во вто
рuм сегменте, кuтuрый яuш1ется заuднu и средним - абсuлютнu пребладают 
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"солецизмы" (т. е. диалектная лексика и фразеология и дефектные разгоnор
ные конструкции роднога края Негоша). При этом нужно подчеркнуть, что 
первый и третий сегменты передаются "небесным" языком, т.е. риториче
ским стилем и образуят колы~евую композицию, обрамляющую цен

тральный сегмент - с "зсмным" языком, т.е. субстандартным колоквиальным 
языком. В структурном отношснии всс ссгмснты идентичног: начинаются 

ритuрическим нонрuцuм, кuтuрый сменж:тся метафuрuй, а заканчивается 

сравнением. В перnом и третьем сегменте метафора n содействии с образным 
сравнением образуют сnоеобразную метафизическую вертикаль в космиче
ский всрх: в псрвом - псрсход погибших чсрногорцсв на поле брани "в цар

ство поэзии"; в тертьем сегменте - их возненсение в "юнацкую державу", в 
пантеон косовских юнакон. Наоборот, н среднем сегменте с помощыю "зем

ных", сугубо вещных метафор и сравнения исчерчивается горизонталь гру
бой действителыности о "позорной старости немощной". 

После проведенного структурно-семаптического анализа целога бло
ка автор пришел к сдинственно возможному толкованию основной идеи 

( если под идеей понимать единство элементов значения внутри сдожного зна
ка - системы), кuтuрую мuжнu выршить н форме сентенции, передающей 
этику черногорцев испокон веков: человек рожден для того, чтобы совер

шать подвиги и умереть на бранном поле, а смерть - это только переход жер
твы в "царство поэзии" и вознссснис ес в пантеон мифичсских косовских 
юнаков; для таких юнаков "немощпая старость" сnоего рода позор. 

Ключевые слова: поетика, стилистика, поэтический образ, структур

но-семантический анализ. 
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РЕЗИМЕ 

У раду се анализирају дилеме и контрадикције постиндустријске и 

постм07'(ерне т~инилиза~~ије. Криза глобализа~~ије и технолошког напретка 
анализира се из сфере личности, друштва и културе. 

Кључне речи: технолошки напредак, постмодерна, личност, култура, 

глобализација 

Може ли се у овом времену постиндустријске или постмодерне цивили
зације, американизације Европе, наметнуте глобализације једног модела развоја, 
опре•mих тенденција, понављаних истmш и обећавајућих визија говорити о сми

слу човекове компетенције деловања, његовог самоостварења, индивидуалног 

развоја, самоспознаје и самоуправљања у простору техничко-технолошке рацио

НШiности, тежње ка антицюшцији? Живимо у постмодерном свету коме покре
тачку енергију дају микроелектропика, биотехнологија, IШдустрије нових мате
ријала, цивилна авијација, роботи, компјутери, убрзани ток информација, приме

на знања за рад и опстанак у друштву у коме су привредни, политички, па чак и 

лични живот збијени, сложени, брзи, несигурни. Искрено чуђење јесте својство 

које је савремени чоnек изгубио као архаичност нека иза нас, али је неће зло ако 
је са тим чуђењем нестала и лична дистанца која би га ослободила предрасуда и 
догми технолошке цивилиазијс, али и лојалности истој. 

Технолошки напредак ("технолошка парадигма") као обележје време
на у коме жинимо оставља нас затеченим упраnо прет~; апокалиптичним могућ
ностима човекових достигнућа, угроженошћу човека због технолошког на
претка, немогућности нредвиi)ања носледица садашњих делатности које се 
одражавају и на појединца и на друштво. Доведен је у питање и концепт одржи
вог развоја који треба да доведе у склад развој и његове последице у животу бу
дућих генерација. Све је постало супротно начелима хуманизма, да би се зашти
тили технолошки услови унутар којих хуманизам, 1ш и сам човек ностају ситни
I'(а. На'Јело хуманизма не пориче улогу технолоmког развоја у чоnекояом живо

ту, али искључује робовање истом. Не чини технолошки развој човека хума
ним, стога ес мора подредити човековом императиву, а нс човек императиву 
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технике. Мож11:а је преслобо11:на мисао: хумано јс оно што човек носи, зрачи из 
себе, а које под утицајем сталног технолошког притиска бледи и нестаје ... Пре
диндустријске методе и изуми могу се назвати уметношћу у односу на данашње 

управљање човековим бивствоваљем и техничким господарељем природом. 

Без обзира на наше спекулације, о научно технолошком развоју не 
одлучујемо ни као појединци, ни као група коју можемо идентификовати. Без 
обзира да ли га сматрамо добрим или лошим, не можемо га избећи, развој се 

не може зауставити. Остаје нам само 11:а говоримо о нежељеним токовима 

технолошког процеса, шкартовима који се као сенке приљубљују сваком тех
нолошком процесу, па и најбољем. 

Хаварије танкера који превозе нафту, корумпирани политичари и ми

нистри, све већа озонска рупа, бескрајни рат на Балкану, терористи•rки напа

ди по нашим "садашњим" и "бившим" просторима, испуштање хемикалија у 
ваздух или воду, велика незапосленост - све то није само ружна стварност гло
башrе светске економије пего и слика развоја па нашем простору. Све то пра
ћено је слатким лажима наших регулатива, контрола, планирања према нај

новијим научним сазнањима, мерама опреза, противмерама, па чак и оснива

њем институција нс1 нашем и светском нивоу које ће то каналисати. 
Можда се све ове незгоде могу сматрати "нормалним" с обзиром да је 

напредак силовит и неопходан, а човек ипак прави грешке. Цену морамо пла

тити, јер ни једна од лоших ствари ес нс догађа без разлога, ни једну нс може

мо одстранити брзо и без последица, а најмање само уз помоћ технологије. 

У суштини, савремени човек сноси после11:иr~е пре11:расу11:а века који је иза 

нас, а једна од њих је идеја сталног технолошког усавршавања и бољитка који из 
тога произилази. У позадини технолошког напретка уочава се криза модела жи

вота индустријализма. Техничка рационалност почиње у моменту када овај модел 

постаје контрапродуктиван, производи више штете него користи, а алтернативни 

модели ("нежне технологије") постану жиранти за преживљавање самог система, 
брину о томе да се он сам не раснадне и тако делују стабилизирајуће на њега. 

Оно што је човек звао напретком и што је желео на почетку столећа, 

данас се претвара у незаустављиви развој, који на крају столећа не узима у об
зир ни самог Творца, брише самог Субјекта. Избећи ово, путем нове свести, 

повратком у једноставни живот, у постмодерну спиритуалност - су илузија и 
луксуз истовремено, борити ес против овога значи играти улогу Дон Кихота ... 
Човеку остаје да се према свему разумно понаша, под условом да разуме шта 

се заправо догађа: зашто јс живот постао сложенији и индиректнији, згуснут и 
ужурбан? Остаје му да промисли и испита своје место и улогу у условима тех

ничке цивилизаr~ије, света артефаката које је створио. 
Последице техничке цивилизације могу се пратити у свим сферама 

човековог живљења: у сфери човекове личности, друштвеној сфери, култур

ној сфери. 

Сфера личности 

Многа истраживања урађена су о томе како компјутер 11:елује на мен
талитет човека, једнако како се некада размишљало о покретљивости желе-
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зницом, помоћу аутомобила, рада на трат~и, утицају мас-медија на човекову 

конституцију. Овом проблему приступало се и са еколошког аспекта - укази
вањем на потребу целовитог менталног прочишhења. 

Технолошки напредак своди човекову когнитивну и емоционалну 

структуру на механичку, тако да сам човек пада под утицај опште "штетно

сти" технолошке структуре. Све јс подређено глобалним условима који читав 
склоп - и скло11 технолошког развоја и ментални склон личности држе у стал
ној найеШосШи. Метафорички, а еколошки јасније, човека можемо упоредити 

са дрветом". У једном тренутку, када се накупи много штетних услова и ути
цаја до нас стижу алармантни извештаји: шу.ма у.лшре! 

Пред оваквим, чак више и не шокирајуhим извештајима, наука про
блему прискаче нагомиланим знањима којима располаже, проблему се прила
зи са вишег нивоа, анализира се уз помоh модела кибернетике, повезивања 
података у мрежу. Или боље речено, ово би требало да се заустави, јер све 

мање успева. Никада пе могу да се обухвате сви узроци који утичу на одуми

рање шума. Проблематика је толико комплексна да постоји могуhност да 
аналитичка наука неће имати чак ни једно дрво за анализу пре него што се 

покажу конкретни резултати. У међувремену круже претноставке и шпекула

ције. Наука се враhа на оно од чега су научници желели да се удаље; на алхе

мију и веровање у Бога. 

Шума умире, а шта се дешава са човеком? 
Човек је престао да буде тајна! 

Дешифровањем генетичког кода (свих наследних информација) чове
чанство је закорачило у биотехполошку еру добробити али и потенцијалног 

ужаса. Одгонетањем тајне живота садржане у наследном отиску генетичари 
могу да се "играју Бога", стварају сасвим нове облике живота. Истовремено 
тај исти живот могу стравичним биолошким оружјем да уништавају. Генети

чари размишљају о стварању оружја усмереног на генетички различите људ

ске групе, различите етничке скупине. Слаба је утеха да етничког оружја не
hс бити, јер смо сведоци свакодневног нарушавања моралних норми. Лабора
торије су места на којима истраживачи могу да створе нове, непознате облике 

живота, организме који ће служити чоnеку док их контролише. А шта када 

процес измакне контроли? О томе се не размишља. 

Друштвена сфера 

У друштвеној сфери последице техничке цивилизације могу се прати
ти у норемећајима друштuсних односа, у 11ромени норетка, односа делова и 
целине, све већег јаза између богатих и сиромашних. Дешава се управо оно од 
чега глобализација и принцип одрживог развоја желе да нас заштите. Темељ
на одредница техничке цивилизације условно ес одређује терминима: акуму
лација и акцелерација. 

Једна од одлика човека је да уnек има идеју о томе како ће, неким по
магалом (алатом), решити одређену препреку, проблем. То ново решење до-
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носило је и нове последиr~е које су биле утолико мање спознате, уколико је и 
само решење проблема било успешније. Разлика између данашњег човека и 

онога са почетка овог века је у томе што су код нашег претка последице или 
спорне појаве деловања биле одмах видљиве, имао је времена да их прихвати, 
да на њих делује, реагује: могао јс да промени начин рада на земљи уколико је 
примећивао ерозију, на исцрпљеност тла реаговао јс сађењем различитих би

љаю:1, када му је понестало дрнета за градњу, реагошю је пошумљавањем и 
строгим законима за употребу дрвета. 

Ово је баналан пример који помаже очигледном приказу човекове мо
гућности да успостави равнотежу, применом одређених мера, уколико примети 

да својим поступцима изазива нежељене ефекте или штете. У ранијим периоди

ма човек се није морао одрицати својих достигнућа. Оно што је, почетком века, 
човек искусио као "напредак" у правилу је било успостављање равнотеже са 
невољом коју би сам узроковао или коју није предвидео. Посматрано са ове ди

станце, можемо претпоставити да је у својој наивној тежњи да уштеди снагу и 
време, човек све више губио могућност успостављања ове равнотеже, изуми су 
измакли контроли и почели да управљају поретком ствари. 

Када је смислио хемију, није ни слутио да he она заменити природне 
материјале - дрво, глину, вуну, млеко; када је открио ауто, да би убрзао крета
ње и олакшао ношење терета, није ни слутио колико времена ће бити затво
рен у тој металној кутији за чије издржавање ћс данима морати да ради. 

Године у којима сада живимо освестиле су дугорочне последице по

следњих изума, и по инерцији, човек је, али сада још много снажније, одгово
рио даљњим изумима који са своје стране следе исте обрасце: прецизно испу
њење сврхе и дифузне последице које су далеко од те сврхе. Сва његова на

стојања да обликује технике направе које he само служити сврси, а неhе реме
тити поредак, стварати зависност и нежељене последице углавном су без ре

зултата. 

Сад на невин и подмукао начин почиње нешто деловати, околност да 

сви изуми и мере потичу заиста из "једног духа". Смишљени су исто, створени 
су на исти нажин, усмерени исто, јсднодимснзионални, какви већ јесу, ни један 
не прима служајно последице другог, него их пре појачава. Њихова механичка 
(или интелигентна) конструкција која их чини оруђем за којим можемо посег
нути, ствара од њих систем који ншща и који се не може победити: сне делује 
повезано - његова дељивост, комбиновање, уопштавање, смањивање. Повећа
вање или нагомилавање, усмереност према стандардима, статистици и сигур

ности - све то иде на терет индивидуализације, варијације, лепоте и оригинал
ности, смелости и континуитета, аутономије и солидарности, толерант~ије, 
свих оних дивних обележја самог човека. Све јс релативно у односу на сврху. 

Техничка цивилизација јс усмерена на нагомилавање средстава и чо

век, иако жели, не може ове заnисности да се ослободи. Са повећањем броја 
апарата који служе човеку, смањује се могућност његоnог одлучивања. Свака 
мера растерећења алтернативно ствара нови вид зависности или захтева пре

више од човека. Технолошки развој ствара нове друштвене односе, рациона

лизација се постиже аутоматизацијом, интелитентне машине траже оне који 
ће на њима радити. Настаје владавина стручњака (лидера) и то посебно риго-
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розне врсте, што се одражава на профил занимања, на радно место, на кон
кретне резултате. 

Да ли смо сигурни да се не ради о новој неправедности? И шта уради
ти са мржњом коју испољава појединац у друштву које, захваhено напретком, 
од једних ствара 01ю, а од других оно? 

Сфера културе 

У сфери културе свет технолошког напретка је нужно мулти-култу
рални свет. У њему данашњи човек не само да мање 1шти, него су осигурани 
услови у којима се oceha бескорисним, у односима који су неугщ~;ни, отуђени, 
незрели. Више се и не ради о прикривању злоупотреба и погрешних праваца 

развоја. У условима угроженог опстанка и апокалиптичне будућности човек 
суочен са етничким и националним проблемима одговара насиљем и ратом. 

Добра и вредности културе: слобода, мир, праведност, истина, достојан
ство личности, идентитет угрожени су или их је тешко досегнути. Угрожени су 

не само индивидуалним слабостима и погрешкама него и глобалним условима 
човекове егзистенције - трком за новцем, каматама, инфлацијом, тржиштем 
роба и рада, потрошњом, смогом, хистеријом од неизвесне сутрашњице. 

Свет техничке цивилизације није место на којем бисмо желели да жи
вимо. О томе се не прича, јер не постоји алтернатива. Сигурност коју је на по
четку овог века човек имао, а коју је стицао путем поверења, заједништва, 

контаката једних са другима, преко ограничене слободе, а нс прако права које 
вреди за све, преко разума, потврђене самоодлуке, смисла за заједништво, 
осетљиве свести, срама којег смо дужни јавности, данашњи човек изгубио је 
сасвим и неновратно. 

То се випте не сматра корисним! 
Поверење међу грађанима замењује се осигурањима, гаранцијама за 

обештећење, правним путевима, понекада и информацијом о "тоталној гре
пщи" у коју се може све стрпати. Међуљудски контакт надомешhује се теле
визијом, вокмсном, псвушсњем уз компјутер. Слобода с ограничењима звучи 
бесмислено док је не доживимо. То се пак не догађа тако лако у свету у којем 
се слобода идентификује с могуhностима конзумирања - не из лудости него 
као последица технолошког начела. 

У сукобу са Европском традю~;ијом ми постајемо балкански проблем, 

а под блокадама, ембарзима, а за непоелушније и бомбама спознајемо поли
тику и технологију глобалног развоја ХХ века која се одвија у "равноправној" 
коегзистенцији култура. 

Када ћемо ствари почети да називамо правим именом? Када he актив
ности глобалног карактера престати да се крију у засенама лажних релација и 
односа? 

Колико техничких, економских, војних и других блокада треба дожи

вети (и преживети) да би у лицемерним извештајима о равноправности и не
зависности спознали трагове доместицирања који нису одмах видљиви, тако 

да храбро корачамо у сусрет друштву укроћених стега. Од нојединца се захте
ва самодисциплина, поппоnање правила, уклапање у вештачки изграђену 
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"жељену културу", прихватање насиља и владања као вишег степена техноло
шки освсшћснс цивилизације и културе. 

У остваривању техничке цивилизације Европу смо поставили као цен

тар, а управо из тог нашег егземплара технолошког развоја стижу поражава

јући извештаји: Ништа више није нод контролом! Заоштрена етичка, нацио
нална, еколошка, политичка, привреr1на питања, насиље на улицама, r1емон

страције неонациста, мржња и отворени отпор према мањинама. Стара изве
сност више не постоји. Све је само Гtpuвu911ociii! Привидност као укупна реак

ција друштва на чињеницу развоја. 
Најмоћнији показатељи нашег несналажења ситуацијом су животне 

лажи одраслих. Лажи су у вези са порицањем. Поричемо да смо беспомоћни, а 

не можемо да се боримо против онога што поричемо, не можемо о томе ни 
разговарати са другима, нити о томе размишљати. Тиме смо сасвим обузети. 

Наше животне лажи могу се назвати и самообманом. Чинимо тако као r1a је 
све под контролом. Гледамо борбене uzpe, не желимо да видимо стварност 
борбе у којој се и сами налазимо. 

Постојала би само једна "права" технологија (засад) је нема, а то је 
технологија света у коме ес уопште исплати живети. Услов за то јс човекова 

жеља да мења, ако не свет, а оно само2 себе, јер то је једино поље на коме би 
човек још могао да делује. Ако постоји проблем, шта би било најбоље реше
ње и јесмо ли спремни уложити напор, на можда чак и принети коју жртву? 

Свака специфична форма нечовечности технолошке цивилизације 

схвата се као изазов. Човек се једино пружа могућност привикавања на не

људске односе. 

Не ради ли се ипак о нечему супротном? Можда о потреби иденти
фикације свих услова технолошке цивилизације који насилно делују на чове
ка и које ни једна сврха и ни једно добро веровање не могу оправдати. Савре
мени аналитичари се не слажу око тога да ли техничка цивилизација може 
спасти техничку цивилизацију. 

Око јеr1ног се ипак можемо сложити. Свет се може спасити јеr1ино осве
шhењем човека, променом личности, срца - оним што се означава библијским 
мeiiiaнoua - преумљељем, (прс)обраћењем, повратком духовним начелима. 

Хуманизам није довољан! 
Хришћански свет има своју религију, само јс питање да ли она може 

задовољити савременог човека? 

Milica Andevski, Pl1. О. 

ILLUSIONS 

St1mmary 

Јп the paper, tl1e dilemmas and contradictions of the postindustrial and postmo
dern civilization аге analyzed. The crisis of globalization and tehnological is analized 
from tће aspect of persoпality, society апd culture. 

Кеу words: technological st1ccess, postmodern, personality, culture, globalization 
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ОПШТИ ПРИНЦИПИ ДОЖИВОТНОГ УЧЕЊА 

КАО ОСНОВЕ КОНЦЕПТ А ОДРЖИВОГ РАЗВОЈА 

Мр Оливера Кнежевић-Флорић 

РЕЗИМЕ 

У основи конструкта одрживог развоја налазе се два битна момента 

која су довела до другачијег промишљања глобалног односа према цивилиза
цијским проблемима: нерешеност еколошких проблема који су довели у пита
ње сам смисаu друштвеног ра:шоја и онстанак људи и досад назабележени јаз 
у степену развијености земаља. То је развој усмерен на будућност, а чија стра
тегија остварења почива на образовању. У том смислу, доживотно учење као 
основни образовни принцип и "кључ 21.века", треба да одговори на изазове 
света који се мења како би се појединцу олакшало препознавање и прихвата

ње промена, а да при томе остане на путу свог сопственог јединства. Постиза

ње једнакости у могуhностима за стицање образовања је опште начело путем 
којег се настоје објединити битне компоненте доживотног учења. Демократ
ско друштво "тражи" да се то начело утемељи кроз флексибилне облике 
образовања; једнако признавање и вредновање свих облика образовања 
(и формалних и неформалних), рад на њиховој комплементарности, остваре
ње кохерентног система образонања су циљени не само стратегије доживот

ног учења, него и егзистенцијалне перспективе бољитка појединца и друштва 
у којем живи. 

Кључне речи: доживотно учење, одрживи развој, вишедимензионално 

образовање, кохерентни образовни систем. 

Мало је "речи" које су у последњој деценији прошлог века толико 
утицале на теорију и нраксу нланирања и усмеравања друштвеног и људског 
развоја, па "еколошко-енвајропмситалпу теорију и праксу"(З, стр.9), али и па 

друге природне и хуманистичке дисциплине, као што је то одрживи развој. 

Напросто, овај "појам" јс "ин", а његова употреба у најразличитијим прилика
ма и поводима иде скоро до помодности, тако је данас постао (нарочито у 

природним и економским наукама) cnojenpcнa по111тапали1~а. Да ли је реч о 
новој парадигми, цивилизацијској промени или "заокрету" или можда о нечем 
старом у новом облику? 
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У једној ранни онај конструкт представља круну ншпедеценијских 

контраверзи и расправа о значењу, смислу, садржају и другим важним аспек

тима друштвеног развоја; у другој, он је најновија фаза у концептуализацији 
проблема заштите животне средине (или нова интерпретација старих пробле
ма, махом до сада нерешених), заклон од приступа који се сматрају превазиђе
нима, али и ново дефинисање главних , људских и друштвених, проблема епо
хе. Међутим, у осншшој равни овог конструкта су два момента која су и дове

ла до другачијег промишљања, али и заоштравања, глобалног односа према 

цивилизацијским проблемима: нерешеност еколошких проблема који су дове

ли у питање сам смисао друштвеног развоја и опстанак људи и као никада до 
сада забележен јаз у степену развијености између неразвијених и развијених 
земаља. И управо из оне основне равни су и изведени циљени кою\епта или 

стратегије одрживог развоја којима се треба руководити у доношењу одлука 
о будућем развоју и на којима треба заснивати ефикасне "политике" друштве
ног развоја; то су (према Агенди 21, стр.15): очување природних ресурса, по
дизање квалитета животне средине, усклађивање изградње друштвене среди
не са природном средином, подстицање социјалне једнакости и континуирано 
едуковање и "охрабривање" појединаца, грува и заједница у процесу промене 
ставова, вредности и понашања у односу на избор и доношење одговорних, 
како личних тако и друштвених, одлука, а све у циљу побољшања развоја на 

свим нивоима, почев од локалне заједнице па навише. Дакле, суштина овог 

приступа глобалним проблемима је у интегрисању људских, друштвених, еко

номских и еколошких аспеката развоја са r\иљем задонољанања потреба сада

шњих генерација, без довођења у питање опстанак и квалитет живљења буду
ћих генерација. То је развој усмерен на будућност, а означен као трајни, одр
живи; тако је дефинисан друштnени идеал развоја чија је темељна вредност -
одрживост. 

Концептуализација одрживости (према 4) почива на конструисању та
кве друштвене стварности у којој се нагласак ставља на интегративне аспекте 
у разрешавању конфликата између појединаца, група и заједница, при чему 

се сам интегративни процес састоји од међусобног прилагођавања и модифи
кације супротстављених вредности, концепата и моћи. Ово поимање "одржи
вости" налази упориште у Хабермасоnом разликоnању три основна аспекта 
људске комуникатинне акције (исто, стр.6-8) : 

функционални аспект међусобног разумевања ( комуникација 
као преношење и обнављање знања) 

аспект координације комуникационе акције (комуникација као 
фактор друштвене интегра~\ије и успостављање солидарности) 
аспект социјализације (комуникацијска акција као основа фор
мирања идентитета личности) 

Са аспекта одрживости, различите научне, идеолошке, филозофске и 
политичке интерпретације наведеног проблема довеле су до критичке реин

терпретације основних теорија и категорија досадашње праксе усмеравања 
друштвеног развоја. Критика је нроширена и на антрополошке категорије 
чиме је прекорачена линија традиционалне поделе између научних дисципли
на; тако концепт одрживог развоја не само да имплицира и теорију људског 
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развоја, чија је онтолошка претпостаnка витедимензионално доживотно 

образовање, него и сам (одрживи развој) почива на темељима постулата о 
образовању као димензији људског живота. Развој се данас не посматра само 
са становишта технолошког развоја, пораста стандарда и материјалних доба
ра, већ се схватање друштвеног развоја све више повезује са моралним раз

војем друштва. Приближавање друштву у којем ес сваки појединац осећа 
вредним и поштованим, у коме свако ужива своја права и штити права друго
га представља важан аспект развоја. Зато образовање, које посредно утиче на 

културне обрасце и вредности у друштву, може значајно да допринесе оства
ривању аспеката одрживог развоја с крајњим циљем да развој појединца и за
једнице почива на аспектима одрживог развоја. 

МЕМОРАНДУМ О ДОЖИВОТНОМ УЧЕЊУ 

Како образовање заузима све важније место у људском животу и како 
јача његова улога као "активне силе" у савременим друштвима, тако традици
онална подела људског живота на етапе развоја и живљења више не одговара 
данашњим захтевима, а још мање императивима будућности. Данас више ни
ко не може очекивати да ће током младости овладати фундусом знања по
требних за цео живот. Парадигма промене тражи континуирано иновирање 
знања, а истовремено има и тенденцију продужења почетног образовања мла
дих. У свим подручјима живота и рада постоји све више могућности за обра
зовање изван школе, а квалификација у традиционалном смислу речи, у мно

гим савременим секторима делатности, измиче пред захтевима о неопходно

сти развоја компетенције појединца и његовој способности прихватања и при

лагођавања променама. Оно на чега педагози већ цео век указују, сада је по
стало опште прихваћена цивилизацијска потреба; дакле, дошло је време, да је 
време за учење читав живот. 

Тај данас неопходни образовни континуум који се протеже кроз цео 
живот, назива се "доживотно учење"; за разлику од перманентног образова
ња, доживотно учење има ширу конотацију у смислу идеала којем тежи: дру
штву знања или друштву које учи. Доживотно учење као "кључ за 21. век", 
биће неопходна стратегија у процесу прилагођавања сталним променама , у 
смислу јављања стално нових занимања, а све у циљу лакшег савладавања 
измењених временских оквира и ритмова људске егзистенције. 

Следећи препоруке Европског савета (Лисабон, марта 2000. године), 
Комисија за развој образовања у 21. веку донела је Меморандум о доживот
ном учењу, као водећем образовном прию~ипу, а све у циљу развоја кохерен
тне, глобалне стратегије образовања за Европу. У "срцу" Меморандума се на
лази шест кључних препорука, а које чине структурални оквир за отварање 
дебате о примени стратегије доживотног учења у пракси; то су: 

1. Подстицати и развијати нове, фундаменталне и нужне вештине 
неопходне за живот и рад сваког појединца које ће побољшати и 

допринети нроцесу учествовања у друштву знања које захтева 

општи и континуирани приступ учењу. Те нове, фундаменталне 

и нужне вештине дефинисане у Лисабону су: познавање нових 
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информа~~:ионих и комуника1~:ионих технологија ( ЈТ), оnлщ~:ава
ње страним језицима, поседовање технолошке културе, овлада
вање способностима за организацију и партнерски рад и поседо

вање социјалних вештина (комуникација); 

2. Подизати ниnое улагања у људске ресурсе 
3. Иновирати садржаје образовања и наставу; ефикасна и ефектив

на настава и методе учења треба да буду у функцији освешћива

ња потребе за континуираним, доживотним и животно разновр

сним учењем; 

4. Једнако вредновати све видове и облике образовања; стратегија 
доживотног учења заговара потребу за једнаким разумевањем и 
признавањем како формалних, тако и неформалних облика 
образовања; 

5. Омогућити једнако доступно и континуирано информисање о 
могућностима за образовање свих, без обзира на узраст, статус и 
претходно образовање; 

6. Подстицати учење на даљину или довести учење ближе кући 
(2,стр.2). 

Ниво садашњих, економских и социјалних промена у Европи довеле 

су до еволуције у друштво знања, што све захтева фундаментално нови при
ступ образовању, настави, обуци и школовању оупште. У том смислу, дожи

вотно учење као водећи образовни принцип, али и као стратегија образовања, 

запраnо предастаnља "кишобран организа~~:ију" испод које ће сви облици 
образовања и обуке бити смештени и сједињени у свом крајњем циљу: да уче
ње као "неограничено трајање" постане димензија људског живота од раног 
узраста. Суштински, доживотно учење почива на универзалном језгру знања 
и вештина које би требало свима да омогуlш овладавање есею~:ијалним "бло

ковима за изградњу" и учествовање у савременом друштву; са становишта 
нрактичног, то ће се ностиtш развијањем генеричких или животних вештина: 

осећајем за тимски рад, овладаваље вештинама учења, перманентном мотива
цијом и развијањем диспозиција за учење током целог живота. 

Вештине, знање и разумевање нису изгубиле "свој век трајања" јер су 
одувек биле оптичко својство човека; али сада их је из угла стратегије дожи
вотног учења, потребно правилно осавременити. Тако, дефиниција доживот

ног учења не фокусира само базично образоnање појединца него и " ... лично и 
одговорно преузимање на себе сних намерних образовних активности које ћс 
побољшати, унапредити и надоградити nећ постојећа знања, вештине и ком

петею~:ије"(2,стр.3 ). Нужност дожинотног учења се не огледа само у смnслу 
обезбеђивања "употребљивости људских ресурса"( исто) и личног испуњења 
садашњих и будућих генерација, него и у унапређивању активне грађанске 
улоге свих и љиховог активног укључиваља у заједницу. 

Реализа~~:ија стратегије доживотног учења засниваће се на подели од
говорности и партнерског односа између Европског савета и држава чланица, 

између свих друштвених нартнера једне државе, између нривреде, економије 
и образовних институција и између различитих нивоа и облика образовања и 
обуке појединаца. Све ово такође подразумева и имплементацију развоја 
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образовања у интегративну политику сваке земље, као и доследну стратегију 
на нивоу владе rю овом питању. На Европском нивоу, доживотно учење као 

"кишобран организација" је водећи принцип за заједничке акционе програме 
Socrates 11, Leonardo da Vinci 11 и Youtl1 (2,стр.4), а који би требало да допринесу 
остварењу и разrюју стратегије доживотног учења. 

Вишедимензионално образовање као основа доживотног учења 

Доживотно учење је континуирани процес у којем свако људско биће 

може да проширује и прилагођава своја знања и вештине, способности просу
ђивања и делонања. Оно нрс снега треба да омогући људима да rюстану сва
сни себе и своје средине, те да остваре своју друштвену улогу, како па профе
сионалном плану тако и у широј заједници. Опште образовање, стручно зна
ње, знати како живети са другима и различитима, тс животна умећа (склад 
између духа и тела, мудрости и сензитивности, смисао за лепо, поседовање ду

ховних вредности и личне одговорности), су заправо четири блиско повезана 

аспекта исте, вишедимензионалне стварности. Исто тако, доживотно учење је 
и свакодневно искуство, често интензивирано покушајима да ес разумеју 
стално нови и сложени подаци и чињенице стварности. И премда најчешће 
подразумева понављање или опонашање поступака и понашања, оно је исто

времено и крајње посебан начин учења и постизања нечега личног и креатив

ног. Иако је најчешће синтеза формалног и неформалног учења, али је и мо

гућност за развој, често неактивираних, природних способности путем усваја
ња нових умећа. Оно јесте напор, али доноси и ужитак открића; оно је и иску

ство другачије за сваког појединца, али и вероватно најсложенији друштвени 

однос будући да истовремено задире у нодручје рада, културе и грађанског 
живота. 

Важност образовних система, и формалних и неформалних, који су се 
градили стотинама година сада јс доведена у питање као и њихова способност 
прилагођавања парадигми промене. Упркос спектакуларном порасту уписа

них ученика обrазовни системи као да пате од уrођеног помањкања флекси
билности, а често су препуштени на милост и немилост грешке у процени 
образовних циљева и стремљења, нарочито када јс у нитању образовање мла

дих за занимања у будућности. И иако доживотно учење није потпуно ново 

искуство, јер се надовезује на најважније поставке које су у прошлости поста

вили педагози, оно сада представља неопходну потребу која треба и да зажи
ви. Међутим, оно је сада више него икада све сложеније, а има и тенденцију 
сталног усложњавања. 

Природна и друштвена егзистенцијална стварност појединца се све 
више шири, а данас ес већ поима као глобална. Како у ту глобалну стварност 
имплицирати и уопште наћи место адекватном, нужном и сталном образова
њу и деловању? Како људе образоnати за оно опште и посебно, неопходно за 
јединствен и плодотворан живот и егзистенцију? И како ублажити напетости 
које фокусира концепт одрживог развоја у нашем веку као што су: напетост 
између локалног и глобалног, општег и појединачног, између традиције и мо
дерности, потребе за конкуrенцијом и постизања једнакости, напетост између 
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муњевитог ширења знања и љуТ(ске способности Т(а га усвоји, напетост између 

духовног и материјалног? 

Кључ решења по концепту одрживог развоја је у образовању. У обра

зовању, које he се више пего икада морати ослањати на моралну и културну 
димензију, образовању које he бити незаменљиво у подстицању мира, слободе 
и друштвене правде, које hc имати незаменљиву улогу у личном и друштве
ном развоју, а чији he основни циљ бити нодстицање људског развоја. Зато 
образовање треба Т(а омогући разној ОТ(носа: појеТ(инаr~-група-зајеТ(ница. Део 

овог општег поимања образовања је и концепција доживотног учења која 
треба да одговори на изазове света који ес мења како би ес појсдинацу олак

шало препознавање и прихватање промена, а да при томе остане на путу 

свог сопственог јеТ(инства. 

Неопходност изградње кохерентног система образовања 

Доживотно учење није неухватљини ИТ(еал, веh стварност која Т(обија 

све изразитији облик на комплексној образовној сцени. Први корак у мобили
сању стратегије доживотног учења је флексибилније поимање, вредновање и 
развијање различитих облика образовања и поучавања; дакле свих оних обли
ка који нису интегрисани у формални систем образовања. Развој неформал
них, надопуњујуhих, нових и другачијих облика образовања, али и окружења у 
којем се они реализују су имнеративи стратегије доживотног учења. Уопште
но говорећи, постизање једнакости у могућности стицања образовања је оп

ште начело путем којег се настоје објединити битне компоненте доживотног 
учења. Демократско друштво тражи да ес то начело утемељи кроз флекси

билне облике образовања како би се од почетка гарантовале једнаке могућ

ности за Т(аље образовање свих, без обзира на њихове почетне, образовне, 

стартне позиције. 

Облици формалног и неформалног образовања имаhс своје приори
тете у одређеном животном раздобљу сваког појединца и надаље; али рад на 

јачању комплементарности између њих олакшаће прелаз са једног облика на 

други што је свакако потреба времена, а пре свега егзистенцијална перспек
тива бољитка појединца и друштва у којем живи. Остварење истински кохе

рентног система образовања је и крајњи циљ концепта одрживог развоја, али 

и теорије људског развоја унутар њега. Теорија људског развоја се темељи на 

процесу ширења могућности људских избора. У начелу, тс могућности могу 

бити небројене и могу се током времена мењати, али три су могућности оп
ште, ванвременске и најбитније: Т(а љуТ(и ноТ(е зТ(рав и Т\УГ живот, Т(а се образу
ју и да имају приступ ресурсима потребним за пристојан животни стандард. 

Међутим, ту људски развој нс стаје; он пружа и додатне могућности које ес 
креhу у распону од политичке, економске и Т(руштвене слободе до прилика да 
се буТ(е креативан и П[ЮТ(уктинан, Т(а се ужина самопоштовање и загарантова

на људска права. У том смислу, задатак педагогије је у трагању за начином 
обједињавања јединстна образовне теорије и нраксе са животним умећима , 
укључујући ту и знања о томе како живети са другима и различитима. 
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Сада већ нагло ширење образовне понуде изнан формалног система 

васпитања и образовања (отворени универзитети, специјалистичке студије, 
невладине организације, приватне образовне институције, стручни курсеви и 

сл) је одговор на потребу за разноликошћу образовања и потребу за разноли

кошћу образовних каријера. Све ово указује па неопходност успостављања 
динамичног и другачијег односа између школа, факултета и различитих ал
тернативних облика учења; односа који ће нодр<:1Зумевати комплементарност 

и партнерство, али и однос којим ће започети проr~ес критике, промене и пер

манентног иновирања традиционалне васпитно-образовне праксе. Укључива
њем неформалних облика образовања у формални систем , образовање ес 
уграђује у друштво које је, хтели ми то или не, потпуно одговорно за њега; ти

ме ће се и само друштво путем образовања обнављати и мењати. 

Исто тако, ширење стратегије доживотног учења даље од непосредне 
потребе за преквалификацијом, представља одговор на нову и веома важну 

потребу појединца за активним самоодређеrъем у друштву сталних и брзих 

промена. Будући да су нестале многе референтне тачке које су у прошлости 
биле део традиције, данашња егзистенцијална стварност захтева од људи 
сталну примену својих знања, процене и рефлексију како би се снашли, оп

стали и деловали. Овом чињеницом би се требало руководити на свим ступ
њевима формалног образовања као и у облицима неформалног система како 
би самоодређење и лично испуњење појединца било у симбиози са функцио
нисањем и развојем друштва. Само такво образовање, које неће бити про
сторно и временски изломљено, може постати димензијом људског жиrюта. 

* * * 
Дакле, време у коме живимо и време које је пред нама је време у ко

јем морамо сами да преузмемо одговорност за оно што смо, шта знамо и шта 

све можемо знати. Рад на самоме себи јесте одговор на изазов средине и вре
мена јер развој личности није могуће замислити без сталног учења; јер, ... уче
ње је живљење и живљење је учење (1,стр.28). Бити отворен за нова искуства 
, значи отворити свој дух у простору и времену; и само ако то жели и уме, чо
век може да проведе свој живот у сталном развоју. Зато ниједно животно до
ба није ни боље ни горе за учење и развој - свако пружа своје нлодове ужива

ња. 
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PERMANENT LEARNING GENERAL PRINCIPALS AS ТНЕ BASES 
OF ТНЕ SUSTAINABLE DEVELOPMENT CONCEPT 

Summary 

In the basis of the construct of sustainaЫe development there are two cruical 
moments causing switcl1 of а focus witl1 respect to g\oba\ relationsl1ip toward civilization 
proЬlems: unso\ved ecological proЫems challenging t\1e very idea of social development 
and sшvival of hL1man race and the broadest gap yet between developed and undeveloped 
countries. It is а development focused to t\1e Љtше and its strategy is based оп education. 
ln tliat sense peпnanent learning as the basic educational principle and "the key for 21 '1 

century" should answer the challenes of cl1anging world, making tl1ese changes easier to 
Ье recognized and accepted Ьу an individual and saving at the sme time his/l1ers t1nity. 
Equa\ opportt1nities for access to education is а general principle throL1gl1t which 
important components of permanent learning is trying to Ье unified. Democratic society 
demands tllis principle to Ье estaЫis\1ed tl1гougl1 flexiЫe edt1cational forms: equal 
acknowledgment and eva\ution of all edt1cational forms (botll formal and informal), work 
on their complementarities, realization of coherent educational system are the aims not 
only of permanent learning strategy, bt1t of existential perspective of individual and social 
improvement. 

Кеу words: Permaneпt learпing, sustainaЫe development, mt1ltidimпsional 

edt1cation, collerent edt1cational system. 
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САВРЕМЕНА ИСТРАЖИВАЊА О ЕФИКАСНОСТИ МОЛИТВЕ 

Проф. 9р Снежана Миленковиh 

РЕЗИМЕ 

У раду ес критички приказују нска новија истраживања о ефикасно
сти примене молитве у лечењу, посебно пацијената оболелих од терминалних 
болести. Такође, преиспитијују се и позю~ије тзв. класичне медицине и психо

логије и пледира се за њихове трансперсоналне почетке и сарадњу, на које 
нас упућује и савремена модерна наука. 

Кључне речи: молитва, истраживање, модерна наука, медицина, лечење 

КриШички осврШ на йосйlојеhу cuiuya1щjy 

Двадесет први век ће бити религиозан, или га уопште неће ни бити, 

упозорава нас Андре Малроа, познати новелиста и филозоф, у једном свом 
интервјуу. Како можемо разумети ове његове речи? 

Основна болест нашег доба јесте недостатак вредности. Ми живимо у 
раздобљу у коме стари вредносни системи нису нипrе делатни, а нови још нису 

створени. Како пребродити ову кризу? питали су се хуманисти на челу са Ма

словом (Maslow, 1959) још пре скоро пола века. 
Морална трансформација човека у правцу алтруизма или "креативне 

несебичне љубави" (Сорокин) је наш најнећи и гланни задатак, јер без такве 
једне моралне трансформације у алтруистичком правцу, неhе моћи да се спре
че нови светски ратови, као ни друге катасрофе које прете човечанству, а ни

ти he боље пи хуманије друштво моћи да се изгради у људском универзуму. 
Што се ратона тиче и сами смо сведоци и жртве, али и учесници такве једне 
катастрофе која се одиграла, па и још увек одиграва, на нашим просторима. 

Шта нам, дакле, 1.шља чинити? 

Излазак из једног оваквог lюрсокака у који смо доспели, могао би би
ти стварање или откриће духовних вредности које значе превазилажење сфе
ре личног и интересног и искорак у сферу надличног и бсзинтсрссног. У нај

ширем смислу, духовност је аспект нашег покушаја да трансцендирамо личне, 
конкретне и ограничавајуће појединости напrег жинота и снета. 

Духовни развитак, по мом мишљењу, јесте логични, али не и нужни, 
наставак нашег душевног или психичког развитка. Психологија се бави више 
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психом зтч1атюг чапека, психотерапија лечи или мења психу fiолесног, а остаје 

отворено питање: ко fiрине о духопном здрављу појединца? Да ли је то оста
вљено или препуштено религији? Одговор би требало да гласи: то, свакако, не 
може, а и не треба да буде искључива дужност, а нити привилегија религије. 

Вратимо се Сорокиновој несебичној љубави, јер она може бити кључ 
нових вредности које би могле да оздраве човечанство. Ако погледамо како 
се психологијн, а посебно психологија личности, развијала у последњој деющи 
двадесетог нека уочићемо појапу коју један од гланних аутора из те области 

(Smith, 1994) назива "пост-модерни шкрипац" који се, по њему, састоји из не
достатка вере и наде, јер "индивидуалистички идеал" и са њим повезани "иде
ал самоактуализације" личности су доспели у "невољу". Недостатак вере и на
де усмерана, према аутору, нашу преокупат~ију собом и чини да се фокусира

мо на чисто преживљавање. 

У својој књизи (Миленковић, 1997) у којој се бавим анализом вредно
сти и вредносних оријентација у савременој психотерапији, ја сам то новона
стало стање - преокупацију собом и својим потребама, понезано са конзуме
ризмом и конформизмом, као јединим изразом човекове слободе, која је у 
другим аспектима испољавања запречена, назвала "хедонизмом без ужива

ња", уз пратеће осећање празнине и ништавила. 
Као потврду изречене констатације, у психолошкој литератури среће

мо се са другим сличним изразима као што су "минимални селф" (Lasch, 1984), 
"празан селф" (CL1shinan, 1990), "засићен селф" (Герген, 1991), а описи доба у 
коме живимо као "доба празнине" (Липовецки, 1987), "нарцистичка култура" 
(Lasc\1, 1986) и сл. Санремена клима је теrапеутска, а не религиозна и духонна, 
сматра Леш. Култура такмичарског индивидуализма довела је до крајности 
логику индивидуализма: до рата свих против свију, а потрага за срећом до 

ћорсокака нарцистичке обузетости собом. Међутим, према Лешу, то предста
нља "начин живота који изумире" (Lascll, 1986). 

Управо ту видим могућност стварања и настанка једног новог доба 

које није више "терапеутско", већ религиозно и духовно. 
Докончањем "терапеутског", ствара се нова могућност настанка но

вог "духовног" доба у коме ће доћи до "духовне трансценденције" и искораче
ња у правцу Другог који постаје МИ. Психологија Ја јс, дакле, на своме крају! 

На такву могућност указује све већи пораст литературе са сличним садржа
јем, и са наслонима који садрже реч "духовност". Да поменем само неке од по
знатијих: "Контемплативна психологија" (Ое Wit, 1991 ); "Отеловљени дух" 
(Vare\a, Rosh, Tlюmpson, 1991); "Формативна духовност" (Van Kaam, 1995); 
"Секс, екологија и дух" (WilЬer, 1995); "Психотерапија и духовна сфера" (Тул
ку, 1996); "Духовно око" (WilЬer, 1997), и др. 

Закључак који би могао да следи јесте да када су самоактуализација и 
индивидуализација достигле своју кулминацију, јавља се као могућност да 
особа трансцендирн себе и дн достигне нови ниво искуства које води превази

лажењу ега, јавља се могућност за људску несебичну љубав која је семе из ко
је духовност може да никне, али је она истовремено и цвет духовности. 

Како јс Ниче (1972) то лепо изрекао да "царство небеско јс стање 
срца" и да "ништа што би било надземаљско Царство божје пе долази' хроно-
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лотпки и истоrијски, не долази пrема календаrу'', већ, напrотив, то је "пrоме
на унутрашњег бића појединца", нешто што у свако доба може доћи и у свако 
доба га још нема' (стр. 214). 

МолиШва и нова еколоutка свесШ - еколо2ија gyu1e 

Као што се из свега до сада реченог да наслутити, молитва је у жижи 

нашег интересовања као могући облик нове научне комуникације између пси

хологије и медицине, али и религије која, бар до сада, није налазила своје ме
сто у оваквом друштву. 

Да се подсетимо, молитва представља "духовно делање", човеков ра
зговор са Богом, у срцу, кроз молитву се човек у љубави сједињује са Богом 
(Свети оци, 1994), "Вера даје крила молитви" и без ње молитва "не може 
узлетети на небо" (стр. 85). А царство небеско је, како то кажу јеванђеља, у 
човеку - у његовом срцу! 

Молитва је, стога, неопходна у нашем спасењу, а што је више него до 
сада важно успоставити као нови облик еколошке свести (екологија душе) и 
одношења човековог према свету, живом и неживом, као и према самоме се

би. Поред осталог, реч је и о сагледавању човековог места у свету и целом 

универзуму. Онако како је то дато у Библији - човек није Бог, он је нешто 
што није врховно у свету, јер је и он сам створен (од Бога) и не сме да наруши 
тај принцип по коме је створен, пе сме да уништи свет, природу и жива бића 

која ту припадају. 
Ово сазнање му налаже да буде скроман и да поштује цео створени 

свет, укључујући ту и самог себе. Ако усмрти врховни принцип нод којим је 
био (ако је Бог мртав, како то Ниче објављује!), човек се неизбежно поста
вља на упражњено место Бога. На тај начин нарушава се један суштински ре

лигиозан став човеков према свету тј. скромност човека као рода, поштовање 
према свему што постоји и што је створено (Миленковић, 1997). 

Еколошки оријентисане критике указују да модерна етичка теорија, 

пренаглашавајући важност људских бића, пропушта да укаже на одређене 
границе људског понашања према не-људским бићима. 

Постаје очигледно, каже Цимерман (Zimmerman, 1985), да увид у наше 
место у природном реду јесте неопходан услов за ограничење нашег понаша

ња у одређеним правцима. Оно што, по њему, постаје све више јасно јесу на

ши покушаји којима хоћемо да загосподаримо природом, а при том постајемо 
објекти и жртве баш таквих покушаја. Очигледно је, но њему, да натурали

стичко-научни етос, који је до сада употпунио доктрине природних права, не 

чини и не води здравом односу између људских и не-људских бића. 
Практична последица једног нерелигиозног става према свету јесте 

технички однос према њему (однос средстава према циљу) који постаје однос 
воље за моћи - господарење, моћ човека над природом и људима. 

Насупрот томе, ваља успоставити један нови однос - воље за смислом 
која уместо господарења и моћи заговара разумевајући и поштујући однос 
према свом живом и неживом свету, юю и нреиснитивање задатих циљева са 

становишта не само ефикасности, већ и хуманости. 
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Молиiйва lt нова йараgи2лт науке 

Шта је молитва? 
Молитва потиче од латинске речи "precarius" што значи "добити про

шењем" и "precari" - "молити" (према Dossey, 1993). То сугерира две најчешће 
форме :молитве: молбу, тражење нечега за себе, и тражење нечега за друге. 

Такође, постоје разне врсте молитви: молитве признања и исповести, кајања 
за оно што смо погрешно (грешно) учинили и тражење опроштаја; жаљење 
(ламентација), оплакивање у несрећи и тражење освете; обожавање-одавање 
поштовања и уздизање врлина; призивање - призивање присуства Свемогућег; 
и изражавање захвалности. Тако поменути аутор (Dossey, 1993) истиче да кла
сификација видова молитве може изгледати бескрајна. Један од теолога, Ри

чард Фостер (Foster, 1992) наводи чак двадесет једну врсту :молитве. 
Затим, она може бити индивидуална или заједничка, приватна или јав

на. Може се исказати речима, уздасима, гестовима или Ћутњом. Молитва, да
ље, може бити сnесна актинност, али исто тако она може потицати из Ј(убине 

несвесног. Молитва се може појавити и у сновима заобилазеhи нашу буЈ(ну 
свесност. 

Али, оно најважније јесте да је улога молитве у лечењу. Ово посебно 
може бити важно у научном 1~оказивању њеног делоnања. 

Такође, оно што, такође, истичемо јесте да молитва делује изван "ов
де-и-сада", тј. она нс представља локални догађај: она делује на даљину и 
изван садашљег тренутка. Пошто је молитва иницирана менталном акцијом 

("духовно делање"), то значи да постоји неки аспект наше психе који је су
штински не-локалан. Ако је то тако, онда нешто у нама је бесконачно у про
стору и времену - што значи свснрисутно, вечно и бесмртно. 

Емпиријски докази за снагу молитве су индиректни докази за постоја
ње душе. Такође, то су докази и да ми делимо квалитете које приписујемо Бо
жанском - које јс у нама, а нс изван нас! 

Видећемо шта пам експерименти о томе кажу, али пре тога да се упо

знамо са новом парадигмом науке која је још увек непозната класичним токо
вима психологије и медицине, а што се тек последњих година појављује као 
нешто што ес препознаје и чија могуhност постојања ес прихвата. Реч јс о но
вом концепту трансперсопалне пауке која не почива на класичним поставка

ма Њутноне физике, а то значи дозвољаnа дислоцирање у простору и време

ну. Молитва је утолико пре врло погодна за научну проверу. 
Идеја да људски дух може утицати на физичко тело има дугу и пошто

вања достојну историју. Налазимо још две хиљаде година старе Хипократове 

списе у којима стоји па "постоји ути1~ај сnесне мисли на тело" (према Dossey, 
1993, стр. 52). 

Персијци су отишли још корак даље устнрдинши да чонекон дух може 

утицати па тело, али такође и па другу особу која може бити сасвим далеко. 
Још пре хиљаду година не само на његово властито тело, веh и на друга врло 
удаљена тела", она их може учинити болесним или поправити њихово здра

нље (према Dossey, 1993, стр. 52). 
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Наведени ставови Грка и Персијаца према односу духа и тела илу
струју два врло различита приступа лечењу. 

За Грке, активност духа на тело била је локалног карактера, а то зна
чи да се дешавала овде-и-сада. Таква перспектива подразумева да мој дух ути

че на моје тело. 
Персијски поглед на однос духа и тела изгледа сасвим другачије: он 

није локалног карактера, мој дух није локализован искључиво у моме телу, 
већ се он простире и изван њега. То сугерира да јс он у стању да утиче не само 
на моје тело, веh и на сва т~:руга тела која могу бити врло ут~:аљена. 

Поред тога што дух може бити нелокалан у простору, он то може би
ти и у времену. 

Да бисмо демонстрирали како лечење које укључује молитву као ле
гитимно средство можемо сврстати у оквире медицине као науке, а сигурно 

то још више може да важи за психологију (трапсперсоналпу), вратићемо се 
натраг у деветнаести век када је медицина први пут постала "научна" и од ка
да се у њеном развоју могу уочити три фазе (Dossey, 1993). 

Прво раздобље: "физикалистичка" медицина (под утицајем Њутнове 
физике) доминира у медицини од 1860. до око 1950 и може се рећи да је још 
увек утицајна; 

Друго раздобље: дух-тело медицина јавља се негде од 1950. и још увек 
се развија; 

Треће раздобље: наше доба нелокалне науке и медицине (трансперсо
налне) која је тек недавно призната. 

У првом раздобљу, које ес може назвати ером материјалистичке и 
физикалистичке медицине, а која и данас увелико доминира Занадном меди
цином - лекови, оперативни захвати, зрачење, итт~:. су основни на11ини лечења. 

Оно је руковођено класичним законима материје и енергије које је Њутн опи
сао још у седамнаестом веку. Према тим законима, цео универзум, укључују

ћи тело, је огроман часовник који функционише према детерминистичким, 
каузалним принципима. Ако xohe да буду ефикасне, све форме терапије мо
рају укључити ове физикалистичке претпоставке. То значи, да у овој првој 
фази ефекти духа и свести сматрају ес од секундарне важности, ако им се уоп
ште важност и нринисује. 

Ова фаза је от~: огромне важности у историји лечења и мет~:ицини. 
У другој раздобљу, названом "медицина духа-тела", постало је могуће 

показати да перцепције, емоције, ставоnи, мисли и значења дубоко утичу на 
тело, понекад врло драматично. 

Да ес присетимо урођеничких племена и тотемске забране, која ес че
сто односила на забрану убијаља одређене животиње и уздржавања од конзу
мирања њеног меса, а огрешење о забрану водило је казни - смрти. Тако, ако 
би неко из нлемена случајно појео месо тотемске животиње, у тренутку када 
би сазнао т~:а се огрешио, моменталн би пао мртав на земљу. Пiта је то него 
најдиректнији доказ о утицају наше свести, психе на наше тело! (Фројд, 1969). 

Оно што је важно истаћи јесте да овај нристун не треба да буде у кон
фликту са приступом физикалистичке медицине. Они могу и често и јесу ком
плементарни један т~:ругом, водећи у правцу настанка нових дисциплина као 
што су нпр. психонеуроимунологија. Оно што им је заједничко јесте да поема-
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трају JIYX као локализован у простору (мозак и тело) и времену ( саЈlаrпњи тре
нутак). Конзистентно са локалним гледиштем, овај приступ (повезаности ду
ха и тела) истиче дух појединачне особе који делује на њено појединачно те
ло, али унутар класичног, локалног, просторно-временског оквира. 

Коначно дошло је доба нслокалнс медицине (транспсрсонална ера). 
Ера транспсрсоналнс медицине јс прва форма која користи уистину нслокал

ни приступ односу духа, тела и времена. То значи, она не сматра дух као лока

лизован у појеЈ1иначном љуЈ1ском мозгу или телу, или ограниченом сщ~;ашњим 

тренутком. Уместо тога, дух се сагледава у његовом простирању кроз про

стор и време. И управо после ове приче о развоју и кретању науке у правцу 

превазилажења просторних и временских оквира, у склаЈlу са модерном физи
ком щ1угим наукама, врађамо ес на тему нашег интересовања - молитву чије 
научно изучавање постаје могуће тек у овој последњој ери развоја медицине, 
али и психологије, као трансперсоналне науке. 

Молитва може деловати исто тако и на најудаљенијим тачкама зе
мљине кугле, као што Ј1Слује и у нспосреЈ1ној близини. Многе контролисане 

студије управо указују на њену нелокалну природу. Многи од тих доказа, шта
више, сугерирају да особе које моле - или људи укључени у милосрдну имаги
нацију или ментални садржај, без обзира да ли се он звао молитва - могу ци
љано произвести и утицати на физиологију удаљених особа без свесности 
"примаоца" о спроведеном деловању. 

Молитва је само један од многих нелокалних феномена која има леко
вите импликације. Други слични феномени су: "дијагноза на даљину", "тсра
петуски додир без физичког контакта" или "трансперсонална имагинација", 
који ес на сличан начин могу објаснити и са сличним терапијским учинком. 

Да споменем само нека од тих истраживања, као што су она спроведена 

ОЈ\ Фонf\ацијс Јlуховне науке у Сан Антонију, Тексас. Истраживачи (William Bra
ud & Marilyn Scћlitz, 1989) су хтели да тестирају трансперсоналну имагинацију на 
тај начин што су поставили као проблем да ли особа може употребити специ
фичну менталну имагинацију да промени физичке реакције удаљене особе са 

којом није имала физички или сснзорни контакт. С тим циљем извели су трина
ест експеримената користећи ову стратегију и нашли су значајан однос између 
активирања имагинације једне особе и електродермалне активности друге изо

ловане, удаљене особе ( електродермална реакција била је индикатор физиоло
шког узбуђења). Али, то јс управо онај кључни Ј1ео нашег излагања који треба 
не само да укаже, веh и покаже, да знатан број истраживања управо долази до 

сличних откриhа, говорећи у прилог могућности да се лечење и утицај (најшире 
гледано) може остварити и на већој удаљености, односно, да постоји могућност 
дислокације у простору и времену, управо у складу са открићима модерне науке. 

Ексйерименйlални налази о молийlви 

Овде ћемо изложити истраживања која су учињена да би се провери
ла ефикасност молитве у лечењу носебно нацијсната који болују од терми
налних болести, али и шире - експеримената на живој материји који су неи
зводиви на људима из хуманих, етичких разлога. 



САВРЕМЕНА ИСТРАЖИВАЊА О ЕФИКАСНОСТИ... 249 

Какви су, 11:акле, 11:обијени налази? 
Најпре да се подсетимо нашег старог знанца из психологије Френсиса 

Голтона, а који се прославио изучавањем интелигенције. Мало је познато, чак 
би се могло рећи да се уопште пе зна, да се он бавио делотворношћу молитве. 
Он је још давне 1872. објавио своје налазе о утицају молитве на здравље и ду
говечност живота. Пошао јс од једне претпоставке: Ако молитва није дело
творна, зашто би била универзална? С обзиром да се широко користи, од па

гана до хришћана, 11:а је универзална, мора да постоји и њен утицај на човеко
во здравље. И направио је статистичка поређења да би проверио да ли моли
тва делује. Упоредио јс дужину живота свештенства и обичних људи. Ако мо
литва промовише дуговечност, резоновао је Голтон, у том случају свештен
ство ће бити 11:уговечније-имаhе 11:ужи живот. Али, такође, обратио је пажњу и 
на црквене великодостојнике који су стајали високо на лествици црквене хи
јерархије - како бисмо рекли обичним· речима, који су били на положају. И 
шта је открио? 

Дошао је до следећих открића: нашао је да свештенство у целини жи
ви нешто дуже од нпр. доктора и адвоката, генерално, док свештенство на по

ложају живи краће од наведене три групе. Такође молитва није успевала да 
заштити ни владаре, којима се Голтон такође бавио, и показало се да су они 
од свих живели најкраће. 

Ова студија пати од многих недостатака, а нарочито што јс то једна 

ретроспективна анализа којом се он служио у свом проучавању. Он је још 
претпоставио 11:а иако вла11:ари живе најкраће 011: свих, 11:а би њихов век, мож11:а, 
био још и краћи да не употребљавају молитву у свом животу, покушавајући 
на тај начин да остане при својој почетној претпоставци - да је молитва дело
творна, будући да се тако широко користи. 

Такође, Голтон је још претпоставио да молитва чини да се особа бо
ље осећа. Тако, на пример, када је у жалости, кроз молитву-ламентацију, мо
гуће је вентилирати своја осећања што свакако доводи до растерећења и 
олакшања. Тако, на крају, Голтон је био уверен да је успео да потврди вред

ност молитве. Неке студије као примери најранијих покушаја да се потврди 
научна вредност молитве су и експеримент о молитви спроведен на једном од 

универзитета (Redlands) у Калифорнији 1951. године. Овај експеримент је 
приказан и популаризован у веома читаној књизи "Молитва може променити 

ваш живот" аутора Вилијама Паркера и Елеин Џонс (Parker & Jones, 1957). 
Експеримент ес састојао из три групе пацијената (по петнаест у сва

кој), који су били волонтери у овом експерименту, а који је трајао девет месе
ци. Проблеми су били најразноврснији од мигренозних главобоља, улцера, 
муцања, епилепсије до страхова, депресије, итд. Били су подељени у три гру
пе: прва у којој ес радила нска форма групне психотерапије; друга у којој су 
пацијенти сами упражњавали молитву за побољшање њиховог здравственог 
стања и трећа у којој су пацијенти имали организовано 11:ва сата не11:ељно 
групне молитве, а специфичност је била да су на основу тестовних резултата 
о којима су били редовно обавештавани, молили за специфичне негативне по
казатеље њиховог здравственог стања примењујући при томе специфичне мо
литве. 
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Резултати показују следеће: прва - психотерапијска група је имала 
65% побољшања; друга група која је упражњавала самостално молитву није 
имала никаквог побољшања, док је трећа група била најбоља, имала је по
бољшања у 72% случајева. 

Шта може да се закључи? Пре свега да резултати нису "чисти". Наи
ме, преплићу ес најмање три фактора на делу: молитва, групна терапија и ин

дивидуални feed back у вези постигнутих резултата на психолошким тестовима 
(у трећој групи). Није, дакле, могуће раздвојити ефекте ове три варијабле. 

Осим тога, мала је разлика између прве и треће групе за толико оду

шевљење аутора ове студије, који, наравно, закључују у прилог снаге :моли
тве. Да споменем још једну студију која се обично цитира као доказ против 
ефикасности молитве. 

Реч је о експерименту изведеном на деци болесној од леукемије (Col
lipp, 1969) која су случајним избором подељена у две групе (укупно их је било 
18); за десеторо њих је примењивана молитва, а сва су добијала редовно меди
каментозну терапију. Одређене су и породице које су редовно молиле у цркви 
за децу из експерименталне групе, а да то нису знали ни деца, ни њихови лека

ри, а нити они који су молили за њих. Резултати су неубедљиви, наиме, нема 

значајних разлика између две групе. 

Као замерке овом експерименту могу се упутити, између осталих, да 

групе нису биле уједначене по тежини болести; они нису имали чак ни исту 
болест - леукемија није хомогена болест, неке њене форме имају лошију 
прогнозу од других. Затим, критеријуми напредовања нису спецификовани, 

није вођено рачуна о другим варијаблама као што су пол и године, а није во

ђена евиденција да ли су породице које су молиле за децу из експерименталне 

групе чиниле то редовно. И ова студија има лош експериментални дизајн и 
њени налази су неубедљиви. 

Може се навести још једна студија кардиолога Рандолфа Бирда (Byrd, 
1988) који је у току десет месеци изводио експеримент са молитвом на 393 па
цијента на коронарној јединици који су се опорављали након оперативног за
хвата и то у експерименталној групи је било 192 пацијента (за које су се моли
ли), а у контролној 201. Нико није знао од особља, сестре и доктори, као ни 
пацијенти у којој ес групи ко налазио. Бирд јс ангажовао различите религио
зне групе људи да моле за пацијенте из експерименталне групе. Они су за њих 

молили сваког дана, али им није дата инструкција како да моле. Свака особа, 
која је била одређена да моли, молила је за више различитих пацијената, а 

сваки пацијент из експерименталне груупс имао јс између пст и седам особа 
које су молиле за њега. 

Резултати су били "сензација": у експерименталној групи, пацијенти 
су пет пута мање морали да узимају антибиотике, три пута мање су имали по
јаву плућних едема, нико од њих није користио помоћ вештачких вентилато

ра, а само неколико њих је умрло, за разлику од контролне групе. 

Наравно, и овој студији се могу наћи замерке, сличне као и претход

ној, да ли су стварно они који су били одређени за то вршили своју обавезу тј. 
молили редовно, на који начин, да ли су имали у томе искуства или не, колико 

им је молитва уошпте била блиска, а и имена па~~ијената која су добили могла 
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су [\а буТ\у иста и у експерименталној и контролној групи. На пример, ако исто 

име имају особе из обе групе (експерименталне и контролне), како he моја 
молитва бити упућена правој особи, тј. особи из експерименталне групе? 

Наравно, резултати су били охрабрујући упркос свим мањкавостима 

експерименталне процедуре и неопходних контрола. 

Десетак година касније, крајем 1998. године саопштени су слични по
зитивни резултати експерименталних истраживања на угледном америчком 

Дјук универзитету о утш,ају молитве на брзину постинтервентног клиничког 

опоравка акутних срчаних болесника подвргнутих тзв. коронарној ангиопла

стији. Случајним избором одабрана су имена једне групе болесника на клини

ци (а да о томе нису знали ни они ни њихови лекари) а затим прослеђена све
штеницима у неколико различитих религијских центара у Јерусалиму, Непа
лу, Француској и САД, који су молили за њихов опоравак. Потоње клиничке 

анализе су показале да су се болесници из ове експерименталне групе опора

вљали један до два пута брже од преосталих из контролне клиничке групе 

(Раковић, 2000). 
Као што се показало и у овој студији, евидентни су ефекти које моли

тва има на опоравак, чак и када, као у првом случају, постоје неке мањкаво

сти у извођењу експеримента. 

Следе даље неки од значајнијих експеримената као што су експери

менти психолога Брода (Braud, 1990) из Сан Антонија у Тексасу. 
Он је желео да испита да ли обични људи могу ментално да заштите 

црвена крвна зрю,а од озбиљних, стресних утш,аја, затим, {\а ли се то може 
учинити на даљину, као и да ли је тај утицај "себичан" или не. 

У Бродовом експерименту 32 субјекта ментално су покушавала да са
чувају црвена крвна зрнца од уништења када су ова била смештена у разбла
жен раствор у удаљеној просторији. Овај процес, познат као хемолиза, може 
се успешно мерити са великом тачношћу направом познатом као спектрофо
тометар. Приближно половина субјеката добила је инструкцију да покуша 

ментално да заштити своја црвена крвна зрнца, док је друга половина добила 

инструкцију да заштити туђа, односно, друге особе. У суштини, сем различи
тих инструкција које су добили, субјекти нису знали чија су стварно крвна 
зрнца у другој просторији била, а на која су они требали да делују. За време 
сваке сеансе, субјекти су били смештени у тиху, удобну собу у једном делу 
зграде, док је посуда са крвљу била смештена у удаљеној просторији у истој 
згради. Сеанса ес састојала од два покушаја деловања у трајању од по 15 мин. 
са паузама између од 15 мин. Као допуну визуализацији и намери да делују, су
бјекти су на слајf\у у колору могли да виде пројею,ију здравог црвеног крвног 
зрнца. За време периода одмора, субјекти су затварали очи и мислили о ства
рима које нису биле у вези са експериментом. Техничар који је био задужен за 
хемолитичка мерења у удаљеној соби, такође, пије знао чија је крв, као ни то 
да ли је у току сеанса {\еловања или пауза, одмор субјеката који су учествова
ли у експерименту. 

До каквих открића је дошао Брод? Прво, субјекти у екснерименту су 
успевали да утичу на хемолитичке процесе на удаљености у степену који се не 

може објаснити случајношћу. Друго, порекло крви није било значајно у групи 
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као целини. То што је Брот~: закључио на осноnу спровет~:сног истражиnања 

било је да "лековите мисли" делују на даљину, као и то да су оне у целини гле
дано "несебичне"! 

Даље следе и други експерименти које је извео Брод са својом сарад
ницом Мерилин Шлиц (Braud & Scl1litz, 1989), и то тринаест експеримената. На 
пример, у једном од изведених експеримената, 62 субјекта-волонтера (исти 
број мушких и женских) је требало да утичу на физиологију 271 испитаника, 
који су били изоловани и смештени у удаљене собе истог здања у коме се ек

сперимент одвијао. Тринаест експеримената је изведено. Субјекти нису били 
изабрани на основу нских физичких, физиолошких или психичких карактери
стика, само на основу интересоnања за само истраживање. Само у једном од 
извеТ(ених експеримената "спе1~ијални" субјекти су издвојени - и то они којима 
је био потребан "умирујуhи" утицај на њихову физиологију, због жалби на по
већан стрес, повишену емоционалност, ексцесивну активност, тензионе гла

вобоље, висок крвни притисак, улцере, или менталну или физичку хиперак
тивност. Пре самог испитинања урађене су анализе које су потнрТ(иле њихону 
понеhану активност симпатичког нервног система. Испитаници, чију физио
лошку активност је требало променити, били су прикопчани на инструменте 
који су мерили њихову електродермалну активност (способност коже да про
води електричне импулсе је индикатор активности симпатичког дела нервног 

система). На дати знак, субјект је требало да покуша да "смири" или "активи
ра" удаљеног испитаника, који није знао, није био свестан, када he овај поку
шај бити изнеТ(ен. У снакој сеанси субјект је чинио Т(ВаТ(есет покушаја у траја
њу од по 30 сец. За време ових "периода утицаја", субјект је користио ментал
ну имагинацију (mental imagery) и технике ауто-регулције у намери да изазове 
одређено стање (било релаксицију или иктюшцију, нреми зихтеву експеримен
талног протокола) у испитаницима и замишљао је циљано ОТ(Гонарајуhу про
мену у удаљеном испитанику, на кога је ментално деловао. Требало је да за

мисли померање казаљке на инструменту (полиграфу) у жељеном правцу -
било да се ради о смиривању или активацији. 

Намере суТ(еhи по резултатима експеримента изглеТ(а Т(а су "Т(оспеле" 
до њихових корисника-испитаника. Учинак се, по мишљењу истраживача, по

казао конзистентним, 1юноuљивим и снижним. Истраживачи су закључили да 
ефекат "трансперсопалне имагинације" може наликовати ефекту имагинаци
је којом се делује на властиту физиолошку активност у његовим позитивним 

исходима. Ових тринаест експеримената, укључујуhи укупно 333 субјеката 
(оних који су вршили утицај и испитаника (на којима је спровођен утицај), 
садржи одређене поуке: 

- ефекат "трансперсоналне имагинације" сличан је ономе који индивидуа 
може да оствари на властиту физиологију сопственим мислима и осеhа
њима 

- оваква способност је очиглеТ(но широко распрострањена у популацији 
- она се може дешавати на удаљености од двадесет метара (веhе удаље-
ности у овим експериментима нису тестиране) 

- субјекти са веhом потребом за утицајем, тј. они за које је овај утицај ви
ше благотворан, изгледа да су више осетљиви на њега 
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- ефекат се може остварити без знања испитаника 

- они који су учествовали у овим студијама изгледа да нису марили да ли 
ефекат може бити штетан и нема доказа.да се тако нешто и догодило 

- ефекат "трансперсоналпе имагинације" није непроменљив. Испитаници 
су изгледа у стању да заштите себе од ефеката који могу бити неже.Ље-
ни 

- истраживачи сумњају да одређена физиолошка стања код испитаника, 
субјекти који утичу на њих, или експериментатор могу играти улогу у 

успеху "замишљања". Фактори као што су поверење, веровање, пози
тивно очекивање, мотивација, ниво спонтаности, расположење и при
сност могу бити међу факторима који утичу на успех покушаја извође

ња "трансперсоналне имагинације" 
Да споменем још једног истраживача из ове "трансперсоналне" обла

сти истраживања. То јс Данијел Бено (Benor, 1993), амерички психијатар који 
је радио у Енглеској и објавио своја истраживања још пре 1990, да би све то 
сабрао и објавио у својој књизи "Истраживање лековитог" објављеној 1993. 
године. 

Он дефинише "духовно лечење" као "намерни утицај једног или више 
људи на други живи систем без коришћења познатих физичких средстава ин

тервенције" (према Dossey, 1993, стр. 262-263). 
Његово истраживање обухвата 131 студију, веhина њих није урађена 

на људима. 

У 56 ових студија, постоји статистичка значајност на нивоу <0,01 или 
чак и веhа о лековитом учинку "духовног лечења", док у 21 студији ниво ста
тистичке значајности јс на нивоу <0,02-0,05. Ови експерименти ес односе на 
лековите ефекте постигнуте на hелије, бактерије, ензиме, биљке, животиње и 

људска бића. Као и Брод, и Бено је установио да негде око половине изведе

них експеримената су статистички значајни. Ови закључци доприносе у мно
гоме почетној претпоставци да ментална настојања могу утицати на живе ор
ганизме и на удаљености када је у питању лечење. 

Може се поставити питање: Зашто сви ови налази, скоро три стотине 

студија, које датирају још од раних 1960-тих година, се игноришу или се одба
цују од стране научника? 

Бено сугерира неке од разлога, због којих су се до сада одбацивали 

научни д~кази за могућност лечење на даљину (које Бено назива "духовним 
лечењем ): 

- Западна материјалистичка уверења искључују могућност лечења за
снованог на молитви; 

- Људска природа се опире промени; 

- Когнитивна дисонанца јс психолошки појам који описује нелагодност 
коју људи осећају када постоји конфликт између онога што опажају 

(њихових пер1~еш~ија) и њихо1юг система уверења; 
- Духовно лечење се често изједначава са "мистицизмом". У нашој кул

тури скоро увек се придаје виши статус спољашњем него унутра
шњем свету; 
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- Лечење типа молитnе може се однијати изнан снесне контроле, што 
може посебно бити застрашујуhе некоме чији је психолошки импера

тив да ствари држи под контролом; 

- "Моћ других" над пама може изгледати застрашујуhа. То би могло да 
нас изложи невидљивом утицају бројних других, што је застрашујуhе 
и помислити; 

- Наше властите снаге лечење које нам стоје на располагању могу нас 
плашити, јер лакше их је порю~ати него преузети одговорност за 

њих; 

- Лековита моh - верује ес да јс својство посебних људи који су чудни 
или различити. Међутим, као што смо видели из ових експеримената 
и сасвим обични људи је поседују, можда не и у истој мери, али за то 

су потребна даља истраживања; 
- Коначно, постоји и недостатак поновљивости феномена лечења и њи

ховог нерегуларног дешавања у клиничким условима. Истраживачи 

још нису изоловали све критичне варијабле које би могле објаснити 

и предвидети када ће лечење бити успешно и у којој мери. 

Закључак 

Шта можемо на крају да закључимо о молитви? 
(1) Молитва може да делује као плацебо. Особа која зна да се за њу 

моли, покренута је да мобилише сопствене снаге за излечење. У том случају 

делотворност молитве потиче изнутра, из пацијента, а не споља. Научници 
који истражују на новом пољу психонеуроимунологије демонстрирали су везе 
између делова мозга који су новезани са мислима и емоцијама и неуролошким 

и имуним системом. Засновано на овим истраживањима, знамо да "мисао мо
же постати биологија" - укључујуhи мисао да неко моли за то. 

(2) Молитва може бити како корисна тако и штетна. Познати су при
мери негативне молитве (Ыасk prayer) међу урођеницима различитих племена, 
коју не треба мешати са вуду магијом. Негативна молитва није локалног ка

рактера, она је упућена из даљине у односу на примаоца и она је изван његове 

свесности. Још 1917. године психолог Макс Фридом Лонг је проучавао нега
тивну молитву међу Полинежанима и открио да све њене жртве умиру на сли

чан начин: наступа укоченост која се шири од стопала ка струку, праhена па
рализом доњих удова, да би све то кулминирало у општем колапсу и смрти. 

Интересантно јс запажање да исту клиничку слику показује и једно неуроло

шко обољење познато као Guillain-Baгre-oв синдром, чији узрок је бар до сада 
остао непознат. Може се постаnити питање: да ли "болести непознатог поре

кла" понекад могу имати узрочнике који су злоћудни, удаљени утицаји који не 
могу да буду откривени? 

Молитва, дакле, може бити штетна на два начина: један је преко пла
цебо ефекта, а што је исто што и негативна сугестија, а други је када се кори
сти нелокално, са удаљености, када је прималац потпуно несвестан њеног де
ловања, када се не може објаснити сугестијом или нлацебом. 
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(3) Молитна је у суштини позитивна и корисна. Понека}l; је у њу укљу
чен и плацебо или сугестија, али њена основна моh и снага лежи у њој самој и 

њеном утицају који може да оствари и на даљину, а такође и у времену, као 
што то експерименти показују. 

То што можемо да кажемо на крају јесте да научне студије и експери

менти који се баве испитивањем делотворности молитве су од круцијалне ва
жности: они нам помажу да пронађемо одговоре на важна питања живота, 

као и да наставимо наше трагање, јер трагање - то смо ми сами! 
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CONTEMPORARY RESEARCHES CONCERNING А PRA YER EFFICIENCY 

Summary 

The article critical presents new researches about the efficiency of ргауег in hea
ling, specially with patients suffering from the terminal diseases. Also, it analyses the po
sitions of so called classica\ medicine and psychology as the sciences, pleading for their 
transpersonal beginnings and their cooperation. towards the course of modern science. 
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