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БЕСЕДА НА ГОРИ

Методички приступ одломку из Матејевог јеванђеља

gp

Љиљана ПеШровачки
РЕЗИМЕ

У раду је методички разрађен одломак из Матејевог јеванђеља (пета,
шеста и седма глава).
Да би се омогућила добра ученичка рецепција текста, примењен је ко
релацијско-интеграцијски методички систем. За непосредни рад на одломку,
предложене су и употребљене методе експликације текста, хеуристичког ди
јалога и проблемских питања.
Кључне речи: мотивација ученика, корелацијско-интеграцијски мето
дички систем, експликација текста, хеуристички дијалог, проблемска питања

Библија се у целокупној настави српског језика и књижевности (и у
основној и у средњој школи) обрађује само у првом разреду средње школе. У
оквиру кратког прегледа књижевности старог века, Библија репрезентује

стару хебрејску књижевност и са ученицима се изучава као књижевно, а не
као религијско дело.

У Читанци за први разред средње школе 1 , из Старог завета су према
захтевима Наставног програма 2 заступљена два одломка: Легенда о потопу и

Друга песма из Песме над песмама. Текстови су узети из Даничићевог прево

да. Из Новог завета Програм налаже обраду Беседе на Гори и Страдање и
васкрсење Христово и то из Матејевог јеванђеља, што су састављачи Читан
ке испоштовали. Треба нагласити, да су назначени одломци из Новог завета у

Читанци из Вуковог превода. Иако има новијих превода Новог завета, који су
можда и бољи, првенствено са теолошког становишта, мислим да је за проу
чавање Новог завета као књижевног дела боље користити Вуков превод чији
1

2

Љиљана Николић, Босиљка Милић: Читанка са књижевно историјским појмовима за први разред средње школе, Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1993.
Консултован јс садржај програма за први разред гимназија: Службени гласник СР Србије, Про
светни гласник, 16. ОН. 1990., бр. 5, стр. 7.
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језик има потребну патину за књигу старог века, али и садржајну тачност "без

које се и не може преводити Свето писмо", како је казао Ђура Даничић.' (На
тај начин ученици ће сагледати и изузетно значајан Вуков рад на превођењу

ове свете књиге).
Пре обраде Беседе на Гори, ученике је потребно мотивисати за пријем
текста, и дати им неопходна објашњења. Методе експликације текста у овом
случају су нам неопходне. Из обиља разнородне литературе наставник мора,

поштујући принцип економичности, да припреми најбитније историјске, соци
олошке, теолошке, филозофске и друге коментаре. Корелацијско-интегра

цијски методички систем 4 биће, стога, најпогоднији за реализацију ове настав
не јединице.
Са ученицима, најпре, треба сагледати везу између Новог и Старог за
вета с обзиром да су претходних часова читали и тумачили одломке из Старог

завета. Затим треба извршити ширу и ужу локализацију одабраног одломка у
Новом завету.

Потребно је истаћи, да је Нови завет повезан са Старим тако, што су

пророци у Старом завету (Исаија, Јеремија и др.) наговестили долазак Меси
је, спаситеља света, који ће бити Исус, као и утврђивање Новог савеза Бога са
израелским народом. Исус је по Библији, потомак из Давидове лозе и син Бо
жији.
ШТА О ИСУСУ КАЖЕ ИСТОРИЈА?
Према ономе што ученици могу да сазнају из уџбеника историје, сва
како су у дилеми. Историја није ни оповргла, ни потврдила постојање Христа.

Забележено је да је постојао Исус, пророк мале јеврејске секте ебонита (си
ромашних). У јеврејским књигама постоји податак да су римске власти обеси
ле Исуса Назарета, што јс "терао чаробњаштво и поделио Јевреје". У слу
жбеној архиви, Исусов случај унесен је као случај сваког другог Јеврејина по

буњеника. Једина готово савремена референца о Исусовој смрти једног рим
ског историчара једноставно гласи, да је "осуђен на смртну казну за владе Ти
берија, пресудом прокуратора Понтија Пилата".
У канонским и апокрифним јеванђељима, лик Исуса као једног од је

врејских пророка, претворио се у Месију за све што је било даљна претпо
ставка за претварање хришћанства у светску религију.
УЧЕНИЦИМА ТРЕБА ОБЈАСНИТИ ШТ А СУ ЈЕВАНЂЕЉА.
Библија даје четири извештаја о Исусовом животу. Четири човека (по
Библији надахнута Јеховиним духом): Матеј, Марко, Лука и Јован (Исусови
следбеници, апостоли) написали су независне животописе, пружајући на тај

.i
4

Ђура Даничиh: Приказ Вуковог Новог завјета, Видовдан, 1862., бр. 63 и даље.
Корелацијско-интеграцијски методички систем захтева повезивање сродних наставних садржа
ја, на пример из различитих предмета, наука и уметности да би ес градиво сагледало комплек

сно и свестрано и да би према томе У'Iеницима било јасније.
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начин четвороструко сведочанство да је Исус био Месија. Они су дали поједи
ности из његовог живота, службе, страдања, смрти и ускрснућа. Ти извештаји
названи су јеванђеља, а реч "јеванђеље" значи добра вест или блага вест. Иа
ко су та четири извештаја паралелна и често покривају исте догађаје, они ни
како нису обичне копије један другог. Прва три јеванђеља често се називају
синоптична што значи сличног погледа, јер имају сличан приступ у извешта
вању о Исусовом животу на Земљи, док се четврто, Јованово јеванђеље доста
разликује.
Сматра се да је "добру вест" први записао Матеј. Његово име је веро

ватно скраћени облик хебрејског имена Матитија што значи "Дар Јеховин".
Он је један од дванаест апостола које је избарао Исус. Док је Исус путовао по
Палестини, проповедајући и поучавајући о Божијем краљевству, Матеј је био
царски порезник, што је био посао кога су се Јевреји гнушали, пошто их је
стално подсећао да нису слободни, већ да су под управом Рима. Матеј је био
познат и као Леви, и био је син Алфеја. Он је спремно одговорио на Исусов
позив да га следи. Иако јеванђеље, које је приписано Матеју, не наводи по
имену њега као писца, велики број историчара ране цркве истиче га као ауто
ра. Постоје докази који указују да је Матеј првобитно написао своје јеванђе
ље на народном хебрејском језику тог времена, а потом га превео на грчки.

Тачна година писања није позната, али каснији манускрипти указују на то да
јс то било

41.

године н. срс и да јс написан у Палестини. Нски проучаваоци

Новог завета (нпр. Зенон Косидовски) сматрају да Матеј није написао то је

ванђеље.' Ми се не можемо упуштати овом приликом у овакве расправе, већ
ћемо ученике укратко упознати са садржајем Матејевог јеванђеља, да бисмо
стигли до одабраног одломка.
ЗАШТО ЈЕ ОДАБРАНО БАШ МАТЕЈЕВО ЈЕВАНЂЕЉЕ?

Свакако због тога што има најбољу стилизацију садржаја и што од
свих јеванђеља има највишу литерарну вредност (у томе се слажу сви његови
проучаваоци).
Након шире локализације, приступамо Матејевом јеванђељу. Учени
цима треба показати Нови завет, у њему Матејево јеванђеље, објаснити обе
лежавање глава, нумерацију ставака и дати им и друге неопходне текстоло

шке коментаре. Затим следи ужа локализација.

Матеј своје јеванђеље логично започиње Исусовим родословом, дока

зујући да је потомак Аврама и Давида. На тај начин успостављена је веза са

најзначајнијим старозаветним вођама јеврејског народа. Након тога следе
извештаји о Исусовом чудесном зачећу, његовом рођењу у Витлејему, посети
астролога, Херодовом гневном убијању свих дечака испод две године у Витле

јему, бегу Јосифа и Марије са малим Исусом у Египат и њиховом каснијем по
вратку да би се настанили у Назарету. Матеј се труди да усмери пажњу на
испуњења пророчанства из Старог завета, да би потврдио Исуса као прорече5

Зенон Коеидовски: Приче јеванђелиста, поглавље: Зашто цариник Леви није написао мемоаре,
стр.

63,

ИП Боок, Марсо,

1995.
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ног Месију. Матејев извештај затим прескаче скоро тридесет година да би

приказао Јована Крститеља, који проповеда у пустињи Јудеје и такође наго
вештава Месију. Јован крштава покајничке Јевреје у реци Јордан. Из Галиле
је долази Исус и Јован га такође крсти и препознаје, а на Исуса се спушта Бо
жији дух (у виду голубице) и глас са небеса каже да је то син Божији. Исус пу
тује по Галилеји проповедајући ново учење и лечи болесне и помаже немоћ
нима. Мноштво људи почиње да га следи. И сада долазимо до најупечатљиви

је сцене у јеванђељу, до Исусове Беседе на Гори, која ће бити предмет нашег
детаљнијег тумачења са ученицима.

Пошто су ученици одломак прочитали код куће, замолићемо их да за
почетак опишу сцену дешавања што ће уједно бити и добра мотивација за да
љи рад на тексту.

СЦЕНА:

Исус седи на једном обронку на узвишењу и обраћа се својим ученици
ма и окупљеном народу. Приликом описивања сцене са ученицима обратити
пажњу на симболичну ознаку узвишења. Узвишење је, знамо, у близини Гали
11

лејског мора, поред Копернаума. Након што је провео целу ноћ у молитви,
Исус поучава мноштво народа који јс стигао из Јерусалима, Јудеје, примор
ских градова Тира и Сидона.
Ученицима можемо саопштити да је о проповеди на Гори писао и Лука

у свом јеванђељу, али је Матејев извештај о њој четири пута дужи од Лукиног.
Као мотивација за даљи рад може нам послужити и инсерт из америч

ког филма о Исусу "Краљ краљева" режисера Николаса Реја који се односи

на ову проповед (око десет минута). Филмска верзија рађена је потпуно по
Матејевом јеванђељу.
Слично може послужити и Дирерова илустрација Беседе на Гори.
За читање текста Беседе наставник се мора посебно припремити. Бе
седа или проповед има своје реторичке захтеве који се и у читању морају осе
тити. Етос говорника који јс снагом своје личности и снагом својих речи при

добио слушаоце, мора бити истакнут.
После читања, након емоционалне паузе у којој се сабирају ученички
доживљаји, започињу разговор.
КАКО ИСУС ЗАПОЧИЊЕ СВОЈ УЗБУДЉИВИ ГОВОР?

Исус своју проповед почиње описујући ко јс заиста срећан (блажен).
То је познато место о девет "срећа" или блаженства. Срећни су они који су
свесни своје духовне потребе, они који тугују, који су благе нарави, они који
гладују и жеђају за праведношћу, милосрдни, чисти у срцу, мирољубиви, они
који су прогоњени ради праведности, и они које куде и против којих ес лажно
говори.

''

На том месту, "брду блаженства" подигнута јс црква са прелепим вртом у коме су мермерне
11ло<1е

c;i

ненет блаженстЈЈа.
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Девет ставака (5:3-11) је заправо девет жељних реченица истих кон
струкција. Анафоре у њима се различито преводе. У Вуковом преводу то је

узвик благо (којим се изражава задовољство, радост, срећа-блаженство). У
преводу Луја Бакотића и Емилијана Чарнића уместо узвика благо понавља се

придев блажени. Упореди: "Благо гладнима и жеднима правде, јер ће се наси

тити!" (Вук) и "Блажени гладни и жедни правде, јер ћс ес наситити!" (Бако
тић, Чарнић и др.).
КАКО СА УЧЕНИЦИМА ТУМАЧИТИ ИЗРАЗЕ БЛАЖЕНИ И СРЕЋНИ?
Истинска срећа је увиђање духовних потреба које доносе осећај задо
вољства и животне испуњености. Она није само у краљевству небеском, како
проповеда Исус, него у нама самима.
У даљој анализи задржавамо се на тринаестом ставу пете главе. Исус

се обраћа својим ученицима и каже им: "Ви сте со земљи!" Објашњавамо ову
метафору. Со чува од кварења. Ученици Исусови су "со земљи" у том смислу
што имају такав утицај на људе који чува од духовног кварења. Они својим
примером треба да уче људе исправном животу, што ће спречити свако мо
рално и духовно кварење народа. Данас под синтагмом "со земље" подразуме

вамо најбоље, најплеменитије синове неке земље (у тумачењу значења ове
метафоре, може се ученицима саопштити податак да је у Јеховином храму ле
жала гомила соли поред олтара и тамо су њом свештеници солили жртве па

љенице да се не би уквариле).
Задржавамо се и на следећим Исусовим речима упозорења апостоли
ма: "Ви сте видјело свијету."

(5:14)

"Свијећа се не меће под суд него на свијетнак, те свијетли свима."

(5:15)
И ову алегорију ученици тумаче слично: најистакнутији учитељи наро
да морају увек бити пред народом да њихово учење светли пред њим, а својим
понашањем треба да буду примери владања које мора бити у складу са њихо
вим проповеданим начелима. Само такви биће заиста "светлост света". Исус
захтева висока мерила за своје следбенике: "Будите ви, дакле, савршени као

што је савршен отац ваш небески."

(5:48)

Ученици ће уочити да се Исус у својој беседи осврће на старе законе и
пророке (из Старог завета). Они добијају задатак да пронађу та места и да их
прокоментаришу (то су ставови од

5:17

па надаље). Ученици сагледавају да

Исус прихвата старе заповести, али треба да истакну и разлику. Уместо ста
розаветног ригоризма, Исус проповеда праштање, чак и непријатељу, трпље

ње, милосрђе и љубав међу људима. Овај одломак о Исусу на Гори кореспон

дира У Старом завету са петом књигом Мојсијевом (пета глава), у којој су де
сет Божијих заповести, а које је Јехова посредством Мојсија дао људима.
Ученицима је несхватљиво и неприхватљиво оно што Исус говори о
томе како поступати са људима који наносе увреде

(5:39).

Млади људи желе

да се боре против неправде.

"А ја вам кажем да се не браните од зла, него ако те ко удари по де
сноме образу, обрни му и други."

Др Љиљана ПеШровачки
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Зато :\;емо ученицима објаснити да те речи не треба схватити дослов
но, веh да је погрешно враhати "мило за драго". На мржњу не треба одгово
рити мржњом. Непријатеља треба поразити оним што је њему далеко

-

љуба

вљу, толеранцијом.

Након указивања на Божију заповест "љуби ближњег свога" (из Ста
рог завета) Исус додаје: "А ја вам кажем, љубите непријатеље своје, благоси
љајте оне који вас куну, чините добро онима који на вас мрзе, и молите се Бо

гу за оне који вас гоне." (5:44)
Ученици проналазе став који образлаже ову препоруку: "Да будете
синови оца својега, који јс на небесима; јер он заповиједа своме Сунцу, тс оба

сјава и зле и добре, и даје дажд праведнима и направеднима."

(5:46)

Даље уочавамо да Исус осуђује лицемерје и показује како се треба мо

лити. Та је узорна молитва за коју су сви ученици, свакако чули, а неки је и
знају.

9.

"Овако дакле, молите се ви:

Оче наш, који си на небесима, да се свети име твоје;

10. Да дође царство твоје; да буде воља твоја и на земљи и на небу;
11. Хљеб наш потребни дај нам данас;
12. И опрости нам дугове наше као и ми што опраштамо дужницима
својијем;

13. И не уведи нас у напаст; но избави нас од зла. Јер је твоје царство, и
сила, и слава ва вијек. Амин. (шеста глава)
Са ученицима hемо уочити да ова молитва садржи седам молби. Прве
три одају признање Божијој суверености и његовим намерама. То су захтеви
да се свети Божије име, да дође његово краљевство и да се врши његова воља.
Преостале четири молбе су лични захтеви

-

за свакодневну храну, за опра

штање греха, да не будемо искушани изнад својих снага и да будемо избавље
ни од зла.

У наставку беседе, ученици

he

сагледати да Исус говори о замци при

давања прекомерне важности материјалним добрима и поседима. Таква добра

пропадају, стога треба стварати духовна богатства. Упуhујући на замку мате
ријализма, Исус дајс поређење: "Свијећа јс тијелу око. Ако, дакле, буде око
твоје здраво, све ће тијело твоје свијетло бити." (6:22)
"Ако ли око твоје кварно буде, све ће тијело твоје тамно бити ... " (6:23)
КАКО УЧЕНИЦИ ОБЈАШЊАВАЈУ ОВЕ КОНТРАСТНЕ СЛИКЕ?
Око гледа оно за чим срце жуди - каже пословица ("За чим срце, за
тим око."). Дакле, наш поглед и наши интереси показују и каква су наша схва

тања, какве циљеве имамо пред собом, какви смо. Друга изрека каже: Око је
огледало душе. По "светлом" или "тамном" погледу може се видети какав је
ко човек.

Занимљива је још једна слика. Исус указује на љиљане у пољу и при

мећује да се ни Соломон у својој слави није тако раскошно обукао као један
од њих (љиљан). Ту видимо Исусов став према лепоти - истицање природне

БЕСЕДА НА ГОРИ
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лепоте над материјалном раскоши злата, драгог камења, украсних тканина и

другог.

(6:28,29)
Даље Исус показује какав треба да буде пут у живот. Многа слична

упутства казујемо и ми својим ученицима, или су их налазили у прочитаној

лектири. Животни пут није лак. Постоје две могућности: прави пут је узан и
тежак и мало их јс који га налазе. Широк и простран пут означава лакши жи
вот, али често и неисправан. Ипак, већи број иде њиме јер нису спремни на

одрицања и жртве.

(7:13,14)

Опасност да човек буде заведен је велика, па

Исус упозорава: "Чувајте се од лажнијех пророка, који долазе к вама у одије

лу овчијему, а унутар су вуци грабљиви".

(7:14)

И ово упозорење, схватају ученици, важи за сва времена.
Не треба бити превише критичан према другима и преувеличавати
њихове погрешке. Одатле проистиче мржња. Треба бити прво самокритичан.
Ученици проналазе и наводе места која то казују:

3.

"А зашто видиш трун у оку брата својега, а брвна у оку својему не

осјеhаш?

4.

Или, како можеш рећи брату својему: стани да ти извадим трун из

ока твојега; а ето брвно у оку твојему?
5. Лицемјере! извади најпре брвно из ока својега, па ћеш ондја видјети

извадити трун из ока брата својега".

(7.

глава)

То ипак, не значи да не треба правити разлику међу људима, јер Исус
каже:

6.

"Не дајте светиње псима; нити мећите бисера својега пред свиње, да

га не погазе ногама својима."" (7:6)
Са ученицима дискутујемо ова места и они их сви прихватају. Посебно
инсистирамо да ученици запамте Исусов савет који се назива и златним пра
вилом понашања сваког човека: "Све, дакле, што хоћете да чине вама људи,

чините и ви њима"

(7:12).

Ученици сами могу да закључе да живљење по овом

правилу омогућује позитивно деловање у узајамном односу међу људима, и

када би се сви држали овог упутства, не би било мржње, превара, непријатељ

ства, крађе, убистава, ратова - никаквог негативног и злог деловања.
Разговор о овој чувеној беседи ту ћемо и завршити и омогућити на

крају снажније деловање последњих порука. Стога на крају читамо одломак:
"Не судите да вам се не суди; јер каковијем судом судите, онаковијем ће вам
се судити; и каковом мјером мјерите, онаком ће вам се мјерити.""

(7:2)

"Иштите и даће вам се; тражите и наћи ћете; куцајте и отвориће вам се." (7:7)

И прочитаћемо поново: "Све, дакле, што хоћете да чине вама људи,
чините и ви њима"

-

очекујући ехо ових речи у свести ученика за дуже време.

Уочили смо да Беседа на Гори има необично добар пријем код учени

ка. Потпуно разумевање текста мало отежава архаични превод Вука Караџи

ћа, али уз објашњење архаичних и непознатих речи као и израза који имају
специфично библијско значење (колико је то у могућности наставника) текст
се чини ученицима приступачнијим. Сматрамо да је детаљно тумачење Исусо

ве беседе са ученицима кроз слободан дијалог веома корисно и да ће многе
Моралне поруке из ње ученици имати на уму на свом животном путу.

Др Љиљана Пеiйровачки
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За домаћи задатак ученици добијају упутство како да сагледају форму,
језик и стил беседе и да притом уоче примере инверзије као стилског сред
ства, метафоре, анафоре, апострофе, иако смо већину уочили у току зајед

ничког рада на тексту у школи. Ученици на тај начин треба да уоче да је Бе

седа на Гори својеврсна песма у прози, а то ће бити уочљивије ако овај одло
мак упореде са последњим главама Матејевог јеванђеља, у Читанци насло
вљеним као Страдање и васкрсење Христово. Компарацијом, ученици ће мо

ћи да закључе да је Страдање и васкрсење Христово

(26.

и

27.

глава) пример

наративног стила са пуно драматичности, док Беседа више личи узвишеној

песми и чини једно снажно лирско место у Новом завјету.
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Summary
In this paper the passage from the Matthew's gospel was analysed. In the main
part of the paper, we applied different methodologica\ procedures, including the ones
with the correlational and integrational properties. They were used in the general and particular text Iocalization. We relevaled а dialogue using the applications from the passage
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ИСКУСТВЕНИ КРУГОВИ МАТЕЈЕ МАТЕВСКОГ

(Интеракција интимистичке и медитативне поезије)

Акаgемик Раgомир В. Ивановић
РЕЗИМЕ
Током протеклих пет деценија књижевног стваралаштва Матеја Ма

тевски

(1929)

остварио је аутентични поетски опус, којим се видно богати са

времена македонска поезија. Близу пет стотина самостално објављених пјеса

ма, сврстаних у једанаест пјесничких збирки (од Киша, 1956, до Унутрашњег
предјела, 2000), посвећене су "драми живљења" и "драми стварања". Све се
оне, посматране са идеографског становишта, могу подијелити у пет темат
ско-мотивских искуствених кругова: а) програмске, б) дескриптивне, в) мито
лошке, г) интимистичке и д) медитативне пјесме. У процесу класификације
пресудан је био "унутрашњи профил" сваке пјесме појединачно, односно ко
респонденција пјесничке слике и поетске идеје. У овом раду ми ћемо се поза

бавити интеракцијом релативно великог броја репрезентативних пјесама Ма
тсвског које припадају: г) интимистичком ид) медитативном тематско-мотив
ском искуственом кругу, заступљеним у нашем избору Завјештања, који ће
бити објављен крајем ове године.
Кључне речи: искуство, сазнање, интеракција, интима, медитација,
слике, идеја

1.

"НЕСОГЛАСЈЕ СПОКОЈНО" ИЛИ ЛАВИРИНТИ ЉУДСКЕ ПАТЊЕ
При крајњем свођењу свих естетских домета које је Матевски конти

нуирано остваривао током посљедњих пет деценија, високом литерарношћу

издвајају ес циклуси посвећени интимизму и медитацији. У њима јс остварена
потпуна хармонизација доживљаја, инспирације, елаборације и медитације,

односно у њима су функционално усаглашене лирске (посвећене процесу кон

кретизације) са филозофским рефлексијама (посвећене процесу апстрахиза
ције представа, процеса и појава). Било да се ради о ноуменима или феноме
нима, обје наведене сфере плави трагична визија свијета, метафорично рече
но, или антрополошки песимизам, филозофски речено. Стваралац и мисли

лац, као субјект у дјелу и ван њега, опхрвани су трагичним осјећањем свијета

Ра9омир Ивановиh
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стога што је оно,

in u1tima linea,

увелико надвладало оптимистичко или стоич

ко осјећање, будући да се, у преносном и у дословном значењу ријечи, ради о

крају вијека, крају миленијума, па и крају цивилизације. Попут других савре
мених хуманиста, и Матеnски сматра да наша цивилизација технички и техно
лошки напредује, али да морално назадује. Процесом све евидентнијег отуђе
ња и бројних алијенација, које филозофи називају дехуманизацијом, као да
влада неки виши Промисао, недоступан људском разуму. Такав став у овом
циклусу не представља само периодично него константно сазнање, односно

сву суму искустава и сазнања која га свакодневно потврђују.
У расправи о међусобном односу циклуса интимистичких и медитатив
них пјесама пресудан је однос субјективних и интерсубјективних искустава и
сазнања. Током анализе свих пет стотина до данас објављених пјесама, стекли

смо утисак да је Матевски првенствено стваралац који његује персоналистич
ку филозофију, јер се и стваралачки и лирски субјект више јављају као поје
динци него као припадници колектива, иако му се и ово друго својство не мо

же у потпуности спорити, али је, свакако, потиснуто у секундарни или терци
јални план.
Лирски субјект у интимистичкој поезији Матевског мање трага за
"идеалитетима естетике" или "идеал ите тима етике", а више за "идеалитетом

стварности". Њега мање интересују "вјечна истина" (која припада божанству)
и "историјска истина" (која је најнепоузданија), а много више "лична истина"
(која припада појединцу и која је управо стога најпоузданија), као што с пра
вом тврди Слободан Жуњић, у предговору Кјеркегоровој књизи СШрах и 9рх
Шање (1975). Појединац као субјект не егзистира зато да би приступио оп
штем него, напротив, да би "из општег изашао и иступио", како каже дански

филозоф. О страху и ужасу пише занимљиво Матевски у пјесми "Преобра

зби"

(9), постављајући лирски

субјект у улогу "посљедњег грађанина неба":

"Сто иш на бре гот сам стаписан од збиднатата стварност
чекорот што ти го врзува во сива закапа

Полека ти го одзема здивот
а ти го остава стравот
ужасот пред зачудениот миг

сенка та што ти ја свива".

Бјежећи од "нсчеканите виденија", Матсвски јс потврдио познати став
религијског филозофа Николаја Берђајева, који у књизи О човековом рой

сШву и слобо9и (Оiле9и из йерсоналисШичке филозофије) 1991, зналачки де
финише два наведена глобална симбола - СШрах (Furcht) и Ужас (Angst):
"Страх има узроке, он је повезан с опасношћу, с увредљивим емпиријским
светом. Ужас се, пак, не осећа пред емпиријском опасношћу, него пред тајном

бића и небића, пред трансцендентним безданом, пред неизвесношћу. Смрт
изазива не само страх пред догађајем који се одиграва још у емпиријском
свакдашњем свету, него и ужас пред трансцендентним" (стр.

63).

Преживљавању СШраха и наслућивању Ужаса, као највиднијим емана

цијама трагичне визије живота, Матевски је, по нашем избору, посветио три-
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десетак бираних пјесама четвртог циклуса, које се могу подијелити у три те

матска круга, уз напомену да су границе међу њима много флуидније него у
претходним циклусима. Првом тематском кругу припадају пјесме: "Епитаф"
(Рамноgеница, 1963); "Несоници", "Судбина", "Кога одевме во Стамбол" и

"Корење, 1" (Перуника, 1976); "Несаница" (Оggалечување, 1990); "Црната ку
ла, П" и парадигматска пјесма "Летот на црната птица, III" (Црна кула, 1992);
"Омарнина" (Завевање, 1996) и "Крај на ренесансата" (МрШвиzщ 1999). Гене
ративни модел овом тематском кругу чине пјесме: "Епитаф", "Корење,

!"

и

"Крај на ренесанса та", а природан композициони прстен пјесме: "Епитаф" и

"Крај на ренесансата".
Матевски на занимљив и ријетко сретан начин елаборира поетску иде
ју о човјековом йуШу између двије тачке крајности: ейи'iрафа и ейиШафа, у
структурно сложеној пјесми "Епитаф". У овој, филигрански рађеној пјесми,
препуној удаљених али препознатљивих асоцијација, као идеја-водиља послу
жила је мисао о постојању неспоменутог животног кру'iа, којим се човјек кре
ће закономјерно, по својој вољи, али и мимо ње, упркос свим личним, дру
штвеним и цивилизацијским препрекама. Он се неумитно креће ка Крају, јер
СмрШ представља порив и за смисао нс пита, да парафразирамо познати стих
Б. Конеског. Без обзира на коб искорењености, о којој свједочи у пјесми "Ко
рење,

1":
"Одсвмс занесени низ встенитс дале чини
одевме низ дождот по ридот над карпата

за да стасаме морни до својата несаница
затворена дол го во решетките на сонцето"

,

лирски субјект се мора покоравати путевима одређене му Суgбине,

како би доспио до оне геомагнетске тачке која представља "мал остров" или
мјесто "вјечног сна". У затварању описаног кру'iа пјесник види нс само људ
ски него и планетарни и космички процес, процес који надтрајава и надвлада
ва све физичке и метафизичке неспоразуме.

Парадигматску осу пјесме "Епитаф" представља стих:
"Пре се преку се над се минеше",

будући да се ради о два владајућа процеса којима је руковођен лирски

субјект од искона до кона: процесу неумитног креШања по знаним и незнаним

путевима (а) и процесу йонављања у испуњавању задате му", а непознате Суд
бине (б). Први је планетарни, а други космички, о чему илустративно свједо
чи финале ефектне пјесме "Крај на ренесансата":

Раgомир Ивановиh
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"зо што потом е се што се повторува

според законите болни на срцета
во нссскната поморија
Тоа пука и се развева

во небиднина во ништо
а уште трепти трепти".

У оквирима првог тематског круга занимљив генеративни модел чине
три пјесме сродне реторике наслова:

11

Летот на црвената птица

(1-

Ш)",

11

Ле

тот на црна та птица (1-Ш)" и "Ле тот на бела та птица • Након што истакнемо
чињеницу да ПШиzщ не представља само глобални симбол него и значајно
идеографско чвориште у поезији Матевског, постаје јасно да њиме пјесник
реципијенту и аналитичару нуди одређен број значења која се могу дефиниса
ти (као што јс симбол "Црна йiliuцa "),истина уз велике напоре, али и одређен
11

број оних који измичу закону дефиниције (као што су симболи "Црвена йiliu
цa" и "Бела йШица ").
Три наведена симбола служе употпуњавању интегралне слике свијета,
у чијем се средишту, ипак, налази симбол "Црна йiliuua

", као резултат упо

требе традиционалних значења (које теоретичари називају "саморазумљивим
полазиштима"), као и оних који представљају умјетничку иновацију који су
резултат пјесникове имагинације и контемплације. На ту законитост упућује
ријетка употреба шоповљевски схваћеног симбола "Црно сунце" и честа упо
треба матевски схваћених симбола "Црна йiliuцa" и "Црна кула'', при чему се

први односи на сферу људске интиме (болести вијека и људске трагике), а
други на сферу промишљања о њој, са неке више теоријске тачке, на којој се
мире противурјечности, прожете крајњим агностицизмом:

У пјесми "Летот на црната птица,

III"

овај глобални симбол је умјетнич

ки елабориран уз помоћ стваралачког поступка названог педализација теме:
"Птицата црна на крвта моја црна
во оган црн што се претвара

во невратка црна ја расејува
својата црна пепел
по штирите поља на вселената",

док је у пјесми "Црната кула,

II"

други симбол елабориран на начин

који показује да се човјек непрекидно налази на путу између бића и нсбиhа,
те да је отуда схватљиво његово несналажење у свијету, било да је у питању
физичка било метафизичка трагедија:
"Се виши црна та кула за да надвиши се
и небото и денот и уплавот и сопот
за да го исполни сиот простор сето време

со сенката своја темпа
со себеси
и се што можеби ке биде под покровот од згаснати sвезди",
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чиме алу11ира не библијски схваћену Вавилонску кулу неспоразума.
Дру2и тематски круг је привидно знатно скромнији идеографских пре
тензија, када је у питању анализа пишчеве психологије и филозофије ствара
ња. У њему су стваралац и мислилац више настојали да покажу и искажу су
бјективно него интерсубјективно искуство и сазнања. Десетак пјесама овог

круга, који чине: "Sвона" и "Песна" (Дожgови, 1956); "Студ" (Перуника,
1976); "Есенска глетка", "Снег" и "Осаменост" (Раfање на шра2еgщаша,
1985); "Есен во Оксфорд" и "Оддалечување (1-VIII)" (Оggалечување, 1990);
"Стапка во каменот" (Завевање, 1996) и "Преобразби, 9" (ВнаШрешен йреgел,
2000), представља најужи круг интимистичке оријентације. У њему се пјесник
бави "личном судбином". Свијет је пројектован из "личне тачке гледишта", а

пројекција је сведена на одређен број симбола и метафора које су узрок та
квог расположења,_стања и става према спољњем свијету (Бол, Несаница, На
да, Пут, Осама, Жена, Смрт, Удаљивањс, Кула, Птица, Рађање и читав низ
других који, као опседантне теме и мотиви, захтијевају повратак и дораду, из
пјесме у пјесму, из круга у круг, из циклуса у циклус, из збирке у збирку).
Композициони прстен другог тематског круга чине - давнашња пјесма
"Sвона" (1956), као инкантација цјелокупне, особитом музикалношћу проже
те поезије М. Матевског, и скорашња пјесма "Преобразби, 9" (2000), као свје
дочанство видно нараслих стваралачких и медитативних моћи. Оне, саме за
себе, а и уз помоћ других пјесама сродне провенијенције, показују процес не
прекидног усавршавања творачког потенцијала, с једне, затим процес пишче
вог усреgсреЬивања на одређену пјесму или циклус пјесама, с друге, као и на
процес видног поетског и поетског обо2аhивања свијета сопствене поезије, с
треће стране. Матевски припада малобројном кругу поратних македонских
стваралаца који доживљавају природну стваралачку метаморфозу, оних који
временом добијају повећан степен стваралачке концентрације, у складу са

промјеном продукционог модела.

Стилска и језичка усавршеност великог броја пјесама наводи читаоца
и аналитичара на помисао да пјесник ствара лако, али је, сасвим сигурно, та

лакоћа стварања привидна, а резултат је уложеног креативног и интелектуал
ног напора, нарочито, уколико се ради о иницијалној фази и фази накнадне

провјере оствареног. На то упућују честе појаве есШеШске ейифаније ("про

бљеска духа"), затим слијеђење структурних доминанти, као и перманентно

настојање које теоретичари зову "сажимање значења". У структури интими
стичких пјесама Матевског готово да нема "везивног ткива" (Binden-materiala)

јер језЦювиШосШ саопштеног, по пишчевом мишљењу, доприноси и сугестив
ност~ пјесничке слике и експресивности саопштене мисли. То се види по двје

ма Пјесмама које припа11ају тзв. евокативној поезији, елегично интонираној,
са елементима тужбалице за протеклим временима. Илустративне су у том

погле11у пјесме "Есен во Оксфорд", посвећена Ани Пенингтон, и "Стапалки
во каменот", посвећена супрузи, Заги Матевској. Употребом визуелне и ме
дитативне пјесничке слике инвентивно је реинкарниран протекли свијет и не

~адокнадиви губици, који пустоше свијет интиме. Новину представља то што
Је сне ностигнуто минимумом изражајних средстава, привидно неутралном
лексиком и потпуним одсуством било какве врсте патетике.
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Способност усредсређивања на уско одабрану тему или мотив, као и
способност кондензовања текстовних и вантекстовних садржина, показани су

репрезентативном пјесмом "Оддалечување", састављеном од осам уједначено
остварених дијелова. Мада је пјесма настала још 1964. године, те је могла би
ти сврстана у збирку Перуника (1976), она је из мало познатих разлога (!?)
најприје оименила истоимену збирку (1990), а сходно реторици наслова -

представља и њен средишњи дио (као нети циклус, стр. 62--б9). За нашу ана
лизу посебно су интересантни други, четврти и осми дио пјесме. У њима је ау
тор показао развијено естетско чуло, особито уколико се ради о ритму и рит
мизацији текста, односно о ритмичкој и мелодијској интонацији, о рефренској
улози глобалног симбола О99алечување. Рефренска улога потцртана је упо
требом истовјетних стилских и језичких реквизита. Виша реторичност допри
носи истицању елегичних и баладичних расположења, што је иначе један од
стваралачких манира у овом тематском кругу, а посебно у осмом дијелу пје
сме, коју наводимо у цјелини:
"Ти ми се оддалечуваш
о колку се оддалечуваш
во сенка во магла во темнична

како јато зад ридот
како порој во песокот
како беспомошност на патот да запре
О како се оддалечуваш како времето како ветерот

пред овие раце пред овој глас што се гаси
под пепелта на водите

како sвека како цвеке како sвезда
во мене

се оддалечуваш

се оддалечуваш".

Tpehu

тематски круг садржи најмањи број пјесама, па према томе и

најмање репрезентативних. Њему припадају: "Утро, Патување" и парадигмат

ска нјесма "Море" (Рамноgениzщ 1963); "Нирвана" и "Влегување во долина
та" (Лийа, 1980) и дјелимично "Летот на белата птица" (Црна кула, 1992). С
једне стране пјесме ове провенијенције упућују на закључак да интегрална ви

зија М. Матевског почива такође на бинарним оппозицијама (песимистичкој

-

оптимистичкој), уз напомену, да је прва у свему супраординирана другој; док

с друге стране оне показују ауторово настојање да знатно редукује број еле
мената који воде ка тзв. "чистој поезији".
Са неке више тачке посматрано, види се да аутор овим кругом пјесама

одржава какву такву равнотежу са прва два (првим и другим), особито уколи
ко се ради о "каталогу зала" и "каталогу добара". Највише животне вриједно

сти Матевски проналази у Прироgи, Жени и Љубави (најеротскије су пјесме
"Море" и "Нирвана"). Стога није никакво чудо што је репрезентативну љу
бавну пјесму "Море" посветио Мору и Жени као глобалним симболима који
су до те мјере изукрштани да је тешко одвојити интимистички од физи:ола-
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тријског слоја У_ њој. Жена у пј~сниковом ви~ењу и јесте најљепши еманат
Прирщ7е, дар КОЈИ има посебно Мјесто у његовој поетици даривања:
"И Што можам јас жено пред твоето спокојно море
ветер сум кусовечен оддалеку што иде.

Го гасам постојано тоа површинско горење
од своите раце од дожд со телото од бура".

Да сумирамо закључке до којих смо дошли током анализе. Вјечност

Прироr;е, љепота Жене ~ снага ЛаiЈ!-ње остају и даље у сфери Т~јне, утолико
више уколико су присније и снажније доживљене, упркос емпиријском, логич

ком и интуитивном искуству и сазнању. Пјесма је само један облик вербализа
ције ПаШње, покушај да се она отклони или превлада, у лажној нади да ће се
чином обликовања ублажити сви феномени које она рађа:
"Тогаш одлетувам со своите скршени крилја
залажан од убавината уморен од таа игра
во нејзажите на вечноста од каде не се врака".

2. "СЕ Е СИНТЕЗА НА ВРЕМЕТО" ИЛИ МИСАО КАО
ЗБОРИШТЕ СУШТИНА
У занимљиво писаном теоријском прилогу "Интерпретација и истори

ја"

(1992),

познати италијански естетичар и књижевник Умберто Еко пише о

три врсте интснционалних лукова:

ris.

intentio operis, intentio auctoris

и

intentio Iecto-

У покушају да аналитички дешифрујемо "обнажени поступак" М. Матев

ског, односно циљ или систем rщљева који жели да постигне петим циклусом,

посвеhеним медитативној поезији и састављеним од педесетак пјесама, ми ће
мо ес највише бавити луком intentio operis, јер су у њему садржани елементи
иманентне поетике, и луком

intentio auctoris,

јер су у њему садржани елементи

експлицитне поетике.

Да бисмо испунили замишљени аналитички циљ, неопходно је да доса
дашњим категоријама

-

йоеШика, ауШойоеШика и меШайоеШика додамо још и

категорију iеойоеШика коју је виспрено образложио Кенет Вајт у књизи Но

ма9ски 9ух (1987), тврдећи да она служи превладавању евидентног "сирома

~тва идеја" У савременом продукционом моделу. Вајт употребљава категори••

је

номадски дух

11

,

,.

сазнање на путу" и "интелектуални номадизам", које се у

потпуности могу примијенити на геопоетику Матевског, било да је у питању
~ирење стваралачке визије помоћу језика, било одбир форми за испуњење

обнаженог поступка". На то свим садржајима упућује тродјслна пјесма Ма

~·е_вског "Номади" (i-111), објављена у збирци ВнаШреи1ен йре9ел (2000), у ко
ЈОЈ аутор пише да су номади "Упатени кон некое //време непознато// по виде
лина

//

виделина" (стр.

22).
Сложеност Мисли и Мищљења, као основног предмета пјесникове по

етике и ноетике, односно лирске и филозофске рефлексије, егзистира између

два глобална симбола без којих је незамислива анализа пјесама медитативне
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провенијенције - између Анаzрама (који је као проблем дјелимично рјешив) и
КрийШоzрама (који је као апорија аподиктички нерјешив). Међутим, без об
зира на стваралачке моћи и немоћи, Матевски временом не одустаје од намје
ре да у сфери стварања и у сфери промишљања о оствареном овлада у што
већој мјери егзистенцијалним загонеткама и стваралачким одгонеткама. О
том настојању свједочи исповједио интонирана пјесма "Штрскањс", која ра
зоткрива сав ризик и сложеност преузетог задатка

-

загонетање и одгонета

ње анаzрама и крийШоzрама.

Парадигматску осу пјесма "Штрекање" крије у сљедећем катрену:
"Да о диш така како по жива песак
што си голта
незаистна

и загатката и одговорот",

док се судбина стваралачког субјекта крије у лирској минијатури
"Епитаф", састављеној од свега два стиха. Она је послужила пјеснику да њоме

засводи сва значења и поруке збирке Мрiйвина

(1999),

односно као доказ си

зифовског положаја ствараоца и мислиоца:
"Тука лежи зачудсниот

пред беспакето",
Она природно кореспондира са лирском минијатуром "Светот", са
стављеном од четири стиха, објављеном само неколико страница раније, та
кође у виду поетске или филозофске логије или апотегме:
"И тој свет што кон идните
урнатини стреми
пепелта од урнатините свои

За НИН веке ја ПОТ\ГОТВува".

Први тематски круг, састављен од тридесетак пјесама: "Страв" (До
жgови, 1956); "Епитаф" и "Рамноденица, 1-Ш" (Рамноgении.а, 1963); циклус
"Откривањето на пустињата, 1-XII" (Кру2, 1976); "Торуњ" и "Штрекање" (Ра

fање на ШраzеgијаШа, 1985); "Порив", "Пребарување" и циклус "Ноктурно, 1IX" (Црна кула, 1992); циклус "Завсвањс, 1-9" (Завевани, 1996); "Укањс",
"Угрози", "Светот" и "Епитаф" (МрШвии.а, 1999) и "Таа е тука" (ВнаШре1иен
йреgел, 2000) преf\ставља најшири концентрични круг. Он је посвећен проми
шљању о свијету, колико чињеничном, толико и натчињеничном).
Лирске медитације у овом циклусу показује топос йчела (сакупљање
инспирација по моделу за који се залаже 2еойоеШика), а филозофске рефлек

сије топос йаук (самопродуковање, за који се залаже меШайоеШика). У првом
слоју Матевског интересује "стварна историја" елабориране грађе, а у другом
"нотснцијална историја" (Potentialgeschichte, како је низива Валтер Фалк); тач
није речено - пред-историја, историја и пост-историја, што су само синоними
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за пре-егзистенцију, егзистенцију и пост-ег_зистенцију. Мате~ски тежи к_а нео
стваривом естетском идеалу

-

да сазна крајње границе настајања, опстојања и

нестајања постојећег и имагинарног свијета. Зато крајње сазнање коме тежи
у овом циклусу постаје његов "опседантни предмет". Он служи, како је своје
времено писао Емерсон, да буде "проучаван и посједован", да се у њему, као
жижи интересовања (ствараочсве укупне радозналости), покажу сви ауторо
ви uскусz:Uвени кру'iови, било да је усмјерен на нојединост, било на цјелину
представа, појава и процеса.
Користећи "велика здања љепоте и моћи", како сам каже, пјесник с

једне стране тежи "реконструкцији свијета" или "реконструкцији свијести",
док с друге стране тежи стварању белетристичких дјела која би постала

"амалгам чуда и труда", како је написала Марина Цветајева у писму Борису
Пастернаку. Загонетни стваралачки, планетарни и космички свијет најприје
почива на равнотежи или, метафорички речено, равноgневиzщ као што је то
показано у другом дијелу лирског триптихона "Рамноденица,

11":

"Сега е сето два света две бои две половини
во рамноденицата на човекот

во половини два близнака две неми sвезди
во огледалото на во дата",

а потом и он сам по себи представља својеврсну синтезу остваривану

у времену, о чему свједочи пета пјесма занимљиво структурираног и ефектно
оствареног циклуса "Откривањето на пустињата", у коме су два бића (лирски
субјект и пустиња) представљени као два равноправна ентитета, која се међу
собно одгонетају:
"Се е синтеза на времето на вете рот
синтеза на сонцето што се вика песак

облак претворен во песак
море во песак претворено

и сенката на човекот претворена во песак

спокојот на палмата изронст во пссок
чекорот на камилата чекор на песокта

инсекти песок ноки песак отрови песак

голема синтеза на изгубе ното време".

Расправљајући о односу чињеничног и натчињеничног, Матевски је у
потпуности усвојио Гетеово мишљење

-

"Оно највише било би: схватити да је

све чињенично веh теорија", односно Ујевићево мишљење

-

"У чину пјесме на

лази се сазнање свијета". На то свом илустративном снагом указују три циклуса

овог тематског круга, који уједно представљају генеративни модел и који садр
же чак двадесет и четири ОЈ~елито узете пјесме: "Рамноденица, 1-111", "Откри
вањето на пустињата, 1-XII" и "Ноктурно, 1-IX". У "Песни првој", у којој се пу
ст~ња доживљава као "невиђено живинче", Матсвски у искреној лирској испо
ВИЈести, дакле у лично име, најприје открива "обнажени поступак":
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"Во таа празнина ја ба рав материја та на ri;yxoт
јатката на времето семето на огнот
за да ја сфатам свстлината низ окото што ми пропаfа
како во жеднава песок на вечното распаке на ветерот",

а потом у завршној

-

"Песна дванаесета"

-

свједочи о сопственим геопоетоло

шким становиштима:

"Намерата ми беше да се опише географија та на песокта

зашто по изохипсите на духот бргу ке попаfа песокта
Ја имав сал илузијата дека наеднаш ке го досегнам
она што со векови време не се досегнува

течната материја на неморот".

Занимљиво је при томе напоменути да циклус "Откривањето на пу
стињата" (I-XJI) плави лирско-епска нарација, блиска логаедском стиху (што
се виr~;и и по r~;ужини стиха), ri;oк циклус "Ноктурно" (!-ТХ) плави лиризација и
музикализација осјећања и мисли (што се види и по краткоћи стиха).
Друzи тематски круг послужио је ствараоцу за исказивање нерсонали
стичке филозофије, филозофским рјечником речено, или сликању "унутра

шњих предела" индивидуума, метафоричним језиком речено, као што то сво

јом реториком показују наслови збирке ВнаШре~иен йре9ел
не пјесме у њој (стр.

97-98).

(2000)

и истоиме

Овај тематски круг састављен је од десетак на

слова: "Круг" и "Виделина"

(Kpyz, 1976); "Маски" (Раfање на Шраzе9uјаШа,
1992), која својом парадигматиком кореспонди
ра са пјесмом "Преобразби"; "Леката на Галилеј", "Прашината на светот, IШ" "Надоаfање на калта, 1-Ш" и лирски циклус "Завевање, 1-9" (Завевање,
1996); као и пјесме "Зачекорување" и "Внатрешен предел" (ВнаШре~иен йре9ел, 2000), уз напомену да генеративни модел чине пјесме "Круг", "Маски" и

1985);

"Промени" (Црна кула,

"Внатрсшсн предел", а композициони прстен тематског круга "Круг" и "Вна
трешен предел" (при томе мислимо на саоднос парадигматике и синтагмати
ке).
Три основне парадигматске осе овог тематског круга чине

Logos, Etl1os

и Pathos, а три глобална симбола Kpyz (коме припадају пјесме "Круг" и "Про
мени"), Вријеме (коме припадају пјесме "Виделина" и "Прашината на светот,

!")

и ВнаШрешен йре9ел (који је најразуђенији, јер обухвата метафоре Сви

јеш, Осама и Измама и коме припаr~;ају пјесме: "Маски", "Леката на Галилеј",

трећи дио пјесме "Надоаfање на калта, ПЈ", осми дио лирског циклуса "Заве
вање, 8", "Зачекорување" и "Внатрешен предел"). Начин симболизације и
метафоризације елаборираних тема и мотива служи ширењу или сужавању
искуствених кругова, о чему свједоче стваралачки и лирски субјект у "Кругу":
"Кругот се отвора бавио за нови кругови
дамнешни пејзажи на постојаната иднина
во пив ме препознаваат моите бледи синкопи

залудно налактен на работ на хоризонтот",
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као и у пјесми "Промени", било да је ријеч о чулном, било о емш~ријском, би
ло и логичном, било о интуитивном сазнавању сложених еманација:
"И повторно се отвора кругот

и еден рид од чувства од возбуди и мисли
и сите збиднувања што окато си гледи
во договор со сетилата
расте во градите

И пак ја забележуваш опишуваш холдуваш
големата промена на нештата

космосот што низ тебе се прекршува
како тагата

по невратката

Правта на вековите
човековата прашинка

како неко и светли сенки на ишчезнати суштества".
Глобални симбол Вријеме као синоним поетике времена егзистира у

неким пјесмама као лирски субјект, јер у поезији Матевског он преузима уло
гу Велико'i 9емијур'iа

(deus absconditus),

како у садржинском тако и у формал

ном погледу. Да би нагласио дијалектичност бројних процеса који се одвијају

у Времену, пјесник неријетко користи и синтагму "Сйирала времена", нарочи
то у првом дијелу тродјелне пјесме "Прашината на светот":
"Се крева пред нас спиралата на времето
а ние сме загледани во бездната на неговата инка
низ приказните чудни на детските несаници

низ прелагата на зборот низ спокојот на музиката",

као и у пјесми "Повик", која припада Шреhем тематском кругу овог циклуса.

Осамљеност бића (друштвена, планетарна и космичка), као велика те
ма сваке аутентичне поезије, нашла је израза у пјесми "Маски", у којој оса

мљено биће, осим несналажења у свијету, карактерише још и свјетска бол; за
тим у пјесми "Лека та на Галилеј", у којој биће стоји пред трагичним избором
као пред смрћу; осмом дијелу пјесме "Завевање", у којој ријеч руши свијет,
након што га јс претходно промијенила на "кружном путу"; у необично
~труктурираној пјесми "Зачекорување", препуној наивистичких представа,

Јер се биће налази на почетку постојања, пред неизвјесношhу егзистенције и
свих њених, знаних и незнаних закономјерности (сам пјесник каже да се биhе

нал~зI:Ј - "зад затворсната врата на битието"); да би, напокон, у парадигмат
СКОЈ Пјесми "Внатрешен пред ел", којом је засвођен читав овај тематски круг,
утврдио да се ниша не збива т~:окле се не "пробут~:и ријеч" као ознака сШвара

лачко'i йрини.ийа, односно докле се не одгонетну "тајните места на недорече

ните зборови". Тиме пјесник, по ко зна који пут, уводи сабесједника у среди

ште со_пственог интересовања - у расправу о односу конкретне и латентне
енергије поетског говора:
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"Таа зачуденост долга
пред портите на внатрешен предел
говори одамна за точката на спознанието

што се повеке се оддалечува

во залудноста на помнежот".

Најфлуиднија значења садрж Шреhи тематски круг, који је, уопштено
говорећи, махом посвећен дијалектици битисања, дијалектици стварања и ди

јалектици мишљења. Као приврженик 9јелаШне филозофије, Матевски у
овом тематском кругу истиче йроиесуалносШ, будући да јс Промјена једина
константа у физичком и метафизичком простору, на што упућује и реторика
наслова пјесме "Се бега се се оддалечува", пјесми која се од других разликује
и својом графичком енергијом (експерименти овога пјесника готово без изу
зетка ес одвијају у сфери вербалне, а нс графичке енергије). Ову пјесму исто
времено красе и одабрани ло2о2рами и одабрани йикШо2рами. У њој пјесник

показује употребу средстава која су ближа ликовној него· књижевној умјетности.

Прилично разнородне су по свом унутрашњем профилу, пјесме трећег
тематског круга: "Повик" (Дожgови, 1956); други дио лирског циклуса "Прет

чувства, 1-9" (Раfање на Шра2е9ијаШа, 1985); "Се бега се се оддалечува", дру
ги дио лирског циклуса "Артикулација, l-IV" и "Хелсинор" (О99алечување,
1990); "Смалување" (Црна кула, 1992); "Постоење" (Завевање, 1996); "Вна
трешен предел" (МрШвииа, 1999) и "Градби" и "Жеђ" (ВнаШрешен йре9ел,
2000). Пажљиви читалац ће примијетити да се Матевски не либи да настави
9ијало2 из пјесме у пјесму, из циклуса у циклус, макар и послије више година.
Он се такође не либи да пјесмама даје истовјетне наслове, што тумачимо као
потврду начела да читавог живота пише само је9ну поетску књигу, односно да

осим "спирале времена" постоји и "спирала стварања" (пјевања и мишљења),
која се огледа у накнадној потреби актуелизације и проблематизације истих
искуствених кругова, али са различитих тачака гледишта. У ту сврху он нери

јетко користи асоцијативне низове и призива у помоћ дјелатне симболе и ме
тафоре других значајних пјесника (у збирци МрШвица споменути су или су им
пјесме посвећене: Ф. Г. Лорка, А. Маћадо, А. Рембо, Ж. Превер, А. Данте, Х.
Г. Нието, С. Бекет, Сократ, Ф. М. Достојевски; а у збирци ВнаШрешен йреgел:
Ф. М. Достојевски, Р. М. Рилке, М. Сервантес, Р. де Кастро, О. Паз). Матев
ски, очигледно, рачуна на неисцрпност сопствене стваралачке инспирације.
Пратећи основне идеографске токове у поезији Матевског, закључи

ли бисмо да су међусобно веома блиски йрви циклус (посвећен програмским)
и Шреhи тематски круг йеШо2 циклуса (посвећен медитативним пјесмама), бу
дући да се ради о четири заједничка идеографска чворишта: ПосШојању,
СШварању, ЉейоШи и Смислу. На С~uварање као конгломерат постојећег и
непостојећег упућује Матевски свог стварног или потенцијалног сабесједника

пјесмом "Хелсинор (на темата на Шекспир)", провјеравајући, у финалу пје
сме, и туђе и сопствене искуствене и стваралачке кругове:

ИСКУСТВЕНИ КРУГОВИ МАТЕЈЕ МАТЕВСКОГ ...
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"Тој сето тоа го меша во едно
на одарот на сништата свои

правсјки ја голсмата илузија
на непостоечките нешта
на повторливото време
и измамио

што постојат повеке
од сето постоење".
Као што се из овог навода види, стваралачки дух непрекидно нуди иза

зове аналитичком духу. То показује лирски диптихон "Градби" и "Жед", дип
тих прозирне поетске структуре, богат значењима и звучењима. За слојевито
структурирану пјесму "Жед" може се рећи да представља још један битан 092лас Матевског на познати захтјев Б. Конеског - "О потезу жедне руке до
звезданог предела", што представља врхунски стваралачки и{)еал:
"Во устрем се нем по онаа точка невидлива

непостојана и недосеглива
во која се собира се
што било и не било
и што некогаш ке биде
низ небити ето",
истовјетан са оним који је пјесник поставио у сасвим другом контек
сту, али са истовјетном палетом значења, у четвртом дијелу лиризованог ци
клуса "Ноктурно":

"Се леат зборовите
што го оживуваат свстот

во сништата на столетијата".

***
У кратком али садржајном есеју "Одење спроти струја та" Матевски је

језгровито саопштио нека од својих естетичких, поетолошких и креативних
онредјељења. Након што је утврдио да центар поетске радијације предста

вљају најскривенија јез2ра исказа (" Иреалното и ирационалното зрачат од не
кое длабоко запретано рационално јадро''), чиме се декларисао као рациона
листички дух, он у само једној реченици сумира сва дотадашња сазнања:

"Кругот на постоењето се повторува, тој е недосеглив и величествен, но по

стојано го буди, го крева, го поттикнува љубопитството на духот, ризикот на

барањето, радоста на откривњето". Тиме је, у суштини, дефинисао и многе

важне премисе сопствене психологије и филозофије стварања.
СШаарање у крајњој линији служи проналажењу Смисла и обнављању

ЉейоШе. Писце попут Неруде (у студији "Љубовта на Пабло Неруда", 1972),
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парафразирајући мишљење Пола Елијара, Матевски назива "спасиоцима пое
зије", јер и Поезија као област духовних цјелатности има своје успоне и падове.
Након што се сложио са Нерудом да пјесма мора бити попут камена ("одржу

nајки ја својата мистериозна материја надземна, независна и вечна"), Матевски
ће наставити започети дискурз другим поводом, али из истог "поља духа":

"Поезијата на Неруда непрекинато го прави свој от кружен ток:
таа бликна од длабочините на неговата интима, од бездните на
неговата земја, од мистеријата на континентот, од срцето на чо

векот, и по истиот пат таа нему му се врака. Зборовите на Арагон
се всушност придружување кон мислата на Елијар за спасувачка
та, за обновувачката улога на поезијата на Неруда. Таа се наоfа
во големата човечка димензија за која се зал ага и ја открива, и за

сиот простор што пука пред неа: од тајните корени на постоење
то ДО височинитс на СОНЦСТО".

"Обнављање љепоте" или "Стварање љепоте" у систему пјевања и ми

шљења Матеје Матевског није пука естетичка играрија, конвенционални
израз панкалистичке оријентације, а још мање доказивање учености

doctus)

даровитог пјесника

(poeta \aureatus).

(poeta

То је покушај да се до крајњих кре

ативних, интелектуалних и интуитивних моћи стваралац и мислилац предају
мисији "обнављања свијета" као пророци

(poeta vates).

Аутентична поезија, да

кле, неминовно води ка "обнављању смисла", као што свједочи највећи број
примјера програмске, интимистичке и медитативне поезије овог пјесника.
Оне се издвајају необичношћу употребе стваралачких проседеа и чистотом

форме. Њима непрекидно струје "егзистенцијална и метафизичка узбуђења",
због преданости стваралачкој мисији и високе одговорности према свакој ри
јечи, синтагми и стиху, према свакој врсти замки и искушења, као што то и
сам Матевски, мудрачки и непосредно, свједочи у завршном дистиху пјесме
"Повик":

"По кои беспрекин се оди
по примките на збо ро вите".

ИСКУСТВЕНИ КРУГОВИ МАТЕЈЕ МА ТЕВСКОГ."
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Радомир В. Иванович, академик
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКИЕ КРУГИ МАТЕИ МАТЕВСКОГО
(Интеракция интимной и медитативной поэзии)
Рсзюмс
В течение минувших пяти десятилетий своей литературной деятельл

ности Матея Матевски (1929) создал оригинальный поэтический цикл, значи
тсльно обогативший совремснную максдонскую поэзию. Он опубликовал
около пятиста отдельных стиховорений вошедших в одиннадцать поэтиче

ских сборников (от сборника Дожgи (Кише) 1956, до ВнуШренне2о ланgшаф
Ша (УнуШраи1њи йреgио), 2000), посвященных "драматике жизни" и "драма
тике творчества". Все эти сборники, с идеографической точки зрения, можно
разделить на пять тематико-сюжетных кругов: а) программные, 6) дескрип
тивные, в) мифологические, г) интимные, и д) медитативные стихи. Для их
классификации самым важным был "внутренний профиль" каждого стихо
творения в отдельности, то есть связь поэтического образа с поэтической

идеей. В настоящей работе исследуется интеракция относительно большого

числа репрезентабильных стихотворений М. Матевского, принадлежащих г)
интимному и д) медитативно-тсматическому кругу. Эти стихотворсния вкл
ючены в сборник Завещания (ЗшзјешШања), составленный аnтором данной
статьи, который будет опубликован в конце текущего года.
Ключевые слова: художественно-эстетическое, познание, интеракция,
интимная лирика, медитация, образ, идея
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СГРАЖИЛОВСКИ КОМПЛЕКС У ДЕЛУ
МИЛОША ЦРЊАНСКОГ

Мр Горана Раичевиh
РЕЗИМЕ
Рад се бави тзв. стражиловским идејноемоционалним комплексом у делу Милоша Црњан
ског који изразито обележава једну фазу његовог стваралаштва, а који се као најдоминантнији
појављује у поеми СШражилово, есеју О сШо'iоguшњшщ Васе Жuвковиhа, као и у путопису Љу
бав у Тоскан11. Стражиловски комплекс разоткрива се као прекретница на којој се поетика сума
траизма и песников суматраистички поглед на свет трансформишу и богате новим зна•1ењима
исказаним у једном специфичном новом и оригиналном тематско-мотивском кругу.

У тексту "Сербиа и Панчево" 1 у којем је описао свој боравак у овој ба
натској вароши

- где је радио као привремени наставник у овдашњој гимнази
1921/22. године, сећајући се не баш веселих дана које је ту прово
венчаном супругом - Милош Црњански помиње један догађај који

ји школске
дио са тек

му се и после толико година очувао у памћењу као вредан и светао:
Једина светла тачка у мом сећању на то место, међутим, остаје говор који сам тамо одр
жао приликом прославе стогодишњице Васе Живковића:

.

2.

априла

1922 (СК:lО).

И као да се плаши да читаоца није у потпуности уверио у своју импре-

СИЈУ, после још једне серије сећања, Црњански своју тврдњу понавља:

.

Једини светао тренутак из Панчева за мене биле су моје посете гробу и портрету Теодо-

СИЈа Црњанског у манастиру [Војловици], и говор који сам одржао о стогодишњици песника љу
бави, Васи Живковићу. (СК:12)

као да тим понављањем хоће да својим речима подари већу тежину, као да
ово У извесном смислу "лајтмотивско" израњање исте тезе (које се може сма
трати константом у пишчевом стилском поступку) треба да претвори "ути1

iјкст је об!,аnљен у публикацији Серб~ш и коме11Шари (за 19RR/R9) у издању "Задужбине Милош

рњански као део пишчеве заоставштине - у којој су пронађени одломци замишљене и наја
~~не мемо~рско-документарне прозе што је требало да буде наставак коментара уз Лирику
шаке. Ова] рукопис се и наставља на месту на којем се прекидају сећања објављена 1959. у ко

(3с7':Т)у за поему СШражилово. Видети објашњење уредништва "Фасцикла Серб1ш 11 кол1енар11"
У Сербuа

11

колtенШари, Београд 19R9).
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зо

сак" у "чињеницу" што везује за себе читаm~а, не допуштајући му да се изгуби
у разграничавању неких за писца битних момената из његовог живота од не

чега што је више последица околности и "нужности" са којима се као и свако
људско биће мање или више успешно носио. Треба ли или не уважавати пи
шчев лични став према властитом делу - питање је са којим се у оваквом слу
чају сваки истраживач суочава? Одговор који нам ес чини као добро полази
ште у нокушајима да се књижевно дело разуме и тумачи јесте у суштини дво
струк: када се тај став схвата као артефакт, као књижевна чињеница, као је
дан од елемената интерпретације, онда он има своје место и своју вредност,
али јс као елеменат вредновања неупотребљив. Да појаснимо, један афекти
ван, емотиван став пишчев према властитом делу које критика није оценила
једнако високо (као што је рецимо код Црњанског случај са романом о Лоли

Монтез или недовршеним Сузним крокоgило.м 2 ) не може нас разуверити или
поништити наше вредносне судове, али нам може помоћи у разумевању ау
торског стваралачког света: као део нечега што филозофи и теоретичари на
зивају предрасудама и предразумевањем када желе да означе оно унутрашње

сочиво у људском бићу кроз које ес у њему прелама нс само спољашњи свет
већ и свет његових сећања, реминисценција, лектире ... При том не треба забо
равити да осим когниције, и рационалног поимања света, емоционални живот

такође посредује у општењу с тим светом, а када се он изражава у облику
уметничких дела, осећајност као мотивациони стваралачки фактор, чини се,
добија примат. Имагинација тако важна у сваком стваралачком поступку ни
када није чисто рационално утемељена: њен мотив, покретач, неретко су
управо човекова осећања. На тај начин верујемо да се, исто тако, може гово

рити о извесној йреgосеhајносШи, коју као важан елеменат стваралачког чина
треба истражити сваки пут када се приступа неком књижевном делу у намери
да се оно испитује и тумачи.
У нашем случају ради се о једном кратком есеју којем је Црњански у сво
јим успоменама дао привилеговано место, есеју који је прочитан као говор о
прослави поводом стогодишњице рођења данас готово заборављеног предро
мантичарског песника

-

творца некад омиљене и певане љубавне и родољуби

ве лирикс?Ј Овај текст указује нам ес данас као значајан из најмање два ра2

Нпр. у једном разго11ору који је 11оди са Па11лом Зориhем, на питање "Када бисте пра11или за се
бе самог неки антологијски избор из свог досадашњег дела, коју бисте песму, роман или прозни,
есејистички, мемоарски или путописни текст изд11ојили као текст у коме стс ес најпотпуније
израшли?" одговорио: " ... Ако бих ја издвојио оно што волим то је онај роман о Београду који
није настављен и који је прекинут у Гласнику - Сузни крокоgил, а иначе сасвим сигурно, Лa
,нeniii

3

nag

Беоzраgом." (ЕЧ2:522).

Говор је објављен исте године у Срйском књнжевном 'iласнику (Н.с. VI, 1, стр. 32-36): "О стого
дишњици Васе Живковиhа (говор на прослави стогодишњице рођења Васе Живковиhа)" и у ли
сту 1/а11•1е1юи (16. IV 1922, !У, 15), "Предавање са прославе Васе Живковиhа. Говорио је r. проф.
М. Црњански".
Васа Жи11ко11иh (1R19-1R91), панче11ачки прота, чија је родољуби11а и љуба11на лирика била за
његовог живота веома омиљена и популарна, писао је испрва под изразитим утицајем немачке

романтичарске и предромантичарске поезије, али су у његовим стиховима видљиви и елементи
фолклорне инспирације. Због своје мелодиозности, ова лирика на граници сентиментализма и
романтизма, лако ес заодевала у музичку форму. Данас је мало познато да јс овај песник аутор
песме 1юс1Јеhене С1Јетuз<1ру Милетиhу:

"Op.io,

кликhе са висине ... " или љуб.~вне песме "Моји

j.i-
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злога. Са једне стране он отвара серију написа које је Црњански посветио пе~
сницима српског романтизма, па се у светлу то_г односа према романтичарској

естетици, али и конкретном књижевноисториЈском раздобљу српског роман
тизма, могу испитивати елементи пишчеве вл_астите пое:ике. Са ~руге, пак,
ако се есеј схвати као дело настало у одређено] песниково] животно] и ствара
лачкој фази, оно може послужити у истраживањима и тумачењу других пе
сничких и прозних текстова сродних по неким мотивско-тематским каракте

ристикама. У овом раду говор о стогодишњици Васе Живковића који је
Црњански прочитао у Панчеву биће нам занимљив и у једном и у другом сми
слу. Осим што ћс ес показати као значајан беочуг у ланцу који везује Црњан
ског за романтизам као стилску формацију али и као начин певања и схвата
ња поезије, текст о панчевачком проти понудиће и решења за тумачења жан
ровски другачијих његових дела, која међутим припадају истом кругу
(пред)осећајности и улазе у оне референцијалне оквире у које се мотивски и
идејно уклапа и поменути есеј. Ово се односи на поему СШражилово и путо
пис Љубав у Тоскани. Годину 1921, коју је Црњански провео на путовањима: у
Паризу, Француској и Италији, видимо као нову етапу у његовом стварала
штву јер се у њему јавља један нови емоционално-идејни комплекс који се, иа
ко и даље садржи неке елементе суматраистичког погледа на свет, ипак по

нечему радикално разликује од свега што је Црњански до тада написао. То
ново и преовлађујуће у Стражилову, путопису из Италије, па и у есеју о Васи
Живковићу јесте један скуп филозофско-лирских варијација које би се могле
назвати сШражиловским коАtйлексом. У њему се препознају нови мотиви и

нове теме које, додуше, нису радикално нарушиле поетику суматраистичких
визија још увек видљивих и препознатљивих у Дневнику о Чарнојевићу (обја
вљеном исте године у библиотеци "АлбаШрос" у Београду) и Писмима из Па
риза (што у наставцима излазе у загребачком часопису Нова Евройа). У њи

ма Црњански и даље пише "да живот није видљив него да је ван наше моћи,
"на небесима" (П:19), "да зависи од облака, румених шкољака, и зелених тра
ва чак на другоме крају света" (П:24) ... Путник који се на Бадњи дан 1920. на
шао на крајњој западној тачки Европе у француској покрајини Финистер, на

обали Атлантског океана, међутим далеко јс од суматраистички озареног и
исцељеног ратника. Тог ратника који се вратио на Итаку и опет кренуо на

пут, од утехе бескрајног мира који доноси сазнање о свеопштој повезаности
ствари до опште равнодушности према свету и животу, до нирваничке тежње

према самоукидању, дели сада само један корак:
СIЈуд стојим загледан у небо, и проIЈлачим руком по IЈаздуху и милујем га, милујем га. За
мене је све што ће ми се догодити свеједно, јер сам давно увидео да је сваки живот ту само да се
стресе од јутра, да прође кроз вече, да у поноћи сагледа звезде. Да кроз њега теку потоци, и зраци
Месеца, што као плаве жиле пузе, кроз румен лед, на врховима земље. (П:55)

ди" која по•шње стиховима: "Ах кад тебе љубит не смем ... ". Пажњу на Васу Живковиhа после
Његове смрти скренуо јс Милан Ћурчин који јс скупио његове песме и објавио их у Београду

1907. године.
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Са чежњом за нестајањем, ништавилом затварају се сви путеви. Крај
суматраистичке утешености, спокојства, стерилне радости, чежње за утапа
њем у нематеријалном изражава се у презиру према телесном, животу, људ
скости, самом постојању:
Тврдим да је у нама за све живо, против рађања, меса, трбуха, жене, масти. (П:б2)

Чак се на тренутак читаоцу учини да је та мржња ипак у писцу пробу
дила нека људска осећања, мада негативистичка и деструктивна: "Охолост и
самоћа, мржња и жуд за убиством, и одласком све даље, јављају се у души."
(П:62) Али убрзо затим свако осећање се поново губи, у души је опет само

студена обамрлост и равнодушност. 4 Као срећа смрзнутог срца које се дели од
живота, душе која јс одељена од тела и све посматра из небеских висина:
Мирно, као туђин, дижем руку са сваке ствари. (П:б2)

Ослобоl)сн сам веза, закона, љубави. (П:бЗ)

Нема више срећне озарености, радости, црвене и топле боје трешања
и корала из СумаШре. Уместо срећних простора који су синоним живота, кре

тања, остала је само зелена бореална светлост која допире из простора где
владају вечни снег и лед. А читалац се пита где је нестао онај "ђак Кинеза, ко

ји су први видели да је све љубав" (П:54)
Не 1юлим никога живот, и ширим руке у ту зелену светлост ваздуха. Ништа ми се не може догодити.

Био сам на крају света; место жипота, пидех једну благу, бескрајну зелену спетлост. (П:бЗ)

Изгледа као да је у писцу превладао источњачки човек који решење за
своје суочавање са непријатељски настројеним светом види у нирваничном са
моукидању

-

стапању са тим светом, сједињавању материје од које је сам са

здан са материјом природе. Париз који га је задивио својим миром "безгра
ничне љубави и безбрижности", показао му се у исто време у тој љубави пот
нуно туђ, туђ његовој словенској "рођености за патњу", али и охол у својој
надменој нарцисоидности што врло лако заборавља мали словенски народ ко
ји јс тамо негде на југу крварио и за француске интересе, а кога ес више ни

Француска ни Европа не сећају 5 • Француска
4

-

ни Париз ни Финистер

-

нису

Петар Џаџић, у својој студији Повлаи~ћенн йросШори Mitлouia Црњанскоz препознаје слично
стање код Петра Рајића, јунака Лнев1шка о Чарнојевићу: "Морална, па и емотипна атрофира
ност јунака, посебна врста његове слеl)ености, програматско избегавање вредносног суда о по
јавама живота, пре свега самог рата, из чијег жаришта јунак и пише своју исповест меланхолич
ног и незаинтересованог у•1есника

-

све то открива природу бића у грчу, које избегава да се у

огледалу живота суочи са једним делом себе и једном дилемом сународника око себе.
5

(80)

Горчина је осноmю расположење Писалtа iiз Пар~~ш, који је, чак и када га препознаје као пуног
љубави и безбрижног, Црњанском далек и ту!). Треба се само сетити Хемингвејевог Покреiйно'i
Празника

-

књиге у којој је овај припадник "изгубљене генерације" описао свој боравак у после

ратном Паризу

(1921-1926).

Иако је књига писана 30-ак година касније, што оставља могућност

рсминисцснтног улепшавања, основно осећање које она преноси читаоцу о граду светлости јесте

осећање блискости и приш.щања, а које се открива и у уводној напомени што објашњава и сам њен
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донели жељену утеху, већ само ново осећање немоћи човека, уметника и пе
сника, да учини нешто пред равнодушношћу збрканог света који ес ни после
ратне кланице није чинио мн~го уређениј~, промишљенији и бољи. Поновно
осећање припадности западној цивилизаЦИЈИ, активистичком ставу према жи

воту, животном начелу да се треба ухватити у коштац са светом, вратиће се у
Црњанском тек са путовањем у Италију, с пролећа 1921. ГОЈ"\ИНе. У Италију о~
ће поћи као ходочасник, као човек са мисијом: не само због себе - да би про

нашао изгубљену љубав - већ у име Словенства, тужног, варварског Словен
ства којем је потребан препород да би опстало, да би живело, да би процвета
ло у новом веку што је почео убиством и проливањем крви. А где би се ходо

часник могао напојити лепотом и љубављу која му је у својој мисији потребна
ако не на сунчаном југу где влада вечно пролеће, где се хришh.анство помири
ло с паганством у једном светлом добу човечанства које можда и није изне
дрило најнише лепоте, али наде свакако јесте. Црњански на сном путу трага
опет за везама, које ће и он сам ширити, доносећи својим Словенима и свом
народу једну нову љубав оличену у Мадони породиљи која је.симбол рађања и

обнове." Од путописа Љубав у Тоскани стваралаштво Црњанског прожима се
новом осећајношћу која јс кулминирала у једној од најлепших песама на срп
ском језику - у поеми СШражилово. И путопис из Италије и поема СШражи
лово и есеј о Васи Живковићу - написан годину дана након песниковог по
вратка из Италије у домовину - чине једну целину по томе што су надахнути
истим идејама, јер садрже сличне мотивско-тематске елементе и пулсирају
истим емоционалним трептајима. Отуда у тумачењу било којег од ова три
жанровски различита књижевна текста не треба заборавити контекст у којем
фигурирају и друга два. Такође, верујемо да би се у расветљавању овог идеј
ноемоционалног круга као користан показао и један изгубљени текст - пред
говор Казановиним мемоарима - којег се Црњански такође сећа у запису
"Сербиа и Панчево", сматрајући га "за једну од најлепших проза тог времена"

(10)7. Не преостаје нам, међутим, ништа друго до да жалимо за есејом који би

наслов: Ако је човек

6110 iue cpehe

и ж~1вео у ПарllЗу као ,1iлag, онgа б~tло куgа кренуо у Шоку живо

iuа, т1 he бшУш са тыщ јер Парп1 је йпкреШтш йра.зтшк. Уметню1и "изгубљене генерације" осеlш
ли су исти онај Париз у којем је боравио Црњански као свој дом. Али наш суматраиста не дели са

њима ту блискост: ако није само неутрални посматрач, онда много тога љути или му мисли лете ка
домовини ... Вређа га енглески хумор Бернарда Шоа у француском позоришту, или усред Париза
расправља о немачком питању у Војводини ... Читаоцу се намеће закључак да Црњанском у граду
снетлости ништа није иза:шало дивљење у мери у којој би му 11робудило жељу да то

,,

несе у домовину

-

-

нешто 11ре-

ниједна слика ни грађевина ... Ништа осим радости.

О тзв. суб.1ективности овог путописа писано је много. Исидора Секули]; у својој "Белешци у] пу
топис Љубав у Тоскани" (1930) каже да је он "есенцијализација једног његовог дубоког унутра
шњег искуства" (ДК2:2116). Прихватајуlш тврдњу Марка Ристића (ПолиШuка, 1930, бр. 711211),

Олга Стуш1ревић у својој "Рас11рави о 11утопису Црњанског Љубав у Тоскшш" назива онај путо

пис '"унутрашњим', јер је он више 'уобличење једног осећаја живота' (како каже Марко Ри7

сти\;) него саопштење о виђеном на тлу уметничке Тоскане." (МЦ

1996:245).

Вид. Алексић, Бранко, '"Казанова под маском' - непознати есеј Црњанског", Књuжевна реч,
Београд, 1О. XII 19110, бр. 154; Исти, "Милош Црњански као несуђени преводилац књиге Касано
виних мемоара (од Беча до Београда)", Дело, Београд,

1978, XXIV,

бр.

5, стр.

30--бб.
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нам можда такође помогао да осветлимо оно што смо у опусу Црњанског на

звали стражиловским комплексом. 8
Есеј о Васи Живковићу занимљиво је, са друго стране, посматрати у све
тлу једног ширег интересовања Црњансковог, боље рећи његове животне по
свећености песницима и лирици српског романтизма. То је она традиција коју је
Црњански својевољно изабрао као своју: одбацивши у својим програмским тек
стовима поетику и естетику парнаса-симболистичког песништва, вратио се

творац суматраизма првом раздобљу које је у српској књижевности у први план
ставило лирску поезију. Везаност за романтизам не ограничава се код Црњан
ског само на лектиру која је била ствар његовог ЛИ"ПЮГ опредељења и избора
(за разлику, рецимо, од грчке и римске лирике коју је изучавао по обавезним
програмима темишварског пијаристичког лицеја). И не само на окупираност
личношћу и судбином Бранка Радичевића чија га је сена пратила од детињства,
и коју је, онакву каквом је осетио у бечким студентским 11:анима, "оживео" у

драми Маска

(1918).

Романтизам је, и то ће се можда најбоље и показати у овом

његовом есеју, за Црњанског нека врста двоструке чежње: са једне стране за

романтичарским хронотопом Стражилова и Срема, који у српској књижевно
сти симболизује онај за писца одсудан прелаз са епике на лирику, прелаз из ју
начког доба у епоху културе, а са друге чежње за идеалом. У том двојству жуд

ње за прошлим и будућим духовним врхунцима његовог народа, романтизам за
Црњанског, ма колико то парадоксално звучало, могао би се заиста и означити
као "носталгија за и11:еалом". Она се очитује у је11:ној осећајности која прожима
целокупну Црњанскову уметност и ту у оном смислу и значењу које је европски
романтичарски покрет унео у систем западне књижевне традиције. То је дух ко

ји стреми идеалом: као дух усамљеног изгнаника из света који му се указује као
стран и непријатељски, али и онај који ври у прометсјској побуњеничкој крви.
Песник Црњански ишао је кроз живот тужан и сам, али и као припадник једног

несреlшог и малог народа, па идеал којим је прожето целокупно његово дело
никад није искључиво личан већ се везује за судбину народа и земље коју жели
да отргне из историјског мрака његове трагичне судбине. У романтичарским
хронотопима Срема и Стражилова видео је Црњански ону "звезду зорњачу",
ону преломну тачку од које је српски народ пошао ка висинама, поведен духов
ношћу и осећајношћу које му је подарило једно ново, младо покољење. Васа
Живковић јс, каже Црњански, био гласник, претеча оне раздрагане младости
која је српски народ научила да се радује:
Прошлост и сва наша етика славиле су патњу. Били смо народ умирања и туге. Није се
знао сребрни смех, нити снага расцветаног дрвсh.а. Али знајте да ес то мења. Под Фрушком Го
ром, где се и Живковиl;. школовао, зачела се нова књижевност, ново мишљење, нова етика, на

највишој вредности људског биl;.а: на радовању. (ЕЧ

'

1:34)

Осим песама оригиналних и преведених објављиваних 1921-22. у југословенском периодици,
Дневн11ка о Чарнојев11hу (прва књига у библиотеци Албатрос у Београду) и П11сама 113 Парща

('1асопис Нова Еаройа Загреб) 1921. године објавио је Црњански и један одломак из СШраж11ло
ва у листу Мисао. Следеће године у листу Време појавили су се текстови о Јакову Игњатовиhу:
"Творац нашег реалистичког романа" и "Мртва Сент Андреја" као и приказ књиге Добре Ру
жиhа. У часопису М11сао објављен је програмски есеј "За слободни стих" и прикази књига То
дора Манојловића Р11Шмов11 и Фран•1еска Нитија Europa senza расе. У Пол11Штщ изашла је ре11ортажа Црњанског о Бе•1кереку а у СКГ-у још један одломак из СШражилова.
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Панчевачки прота школовао се у младости у Пешти и Пожуну, одакле

је понео идеализам и елан ђачких панславистичких дружина које су иза себе
водили једно, каже Црњански, страшно и туробно Словенство представљено
у Верешчагиновим сликама ужаса Плевне и Шипке, коме је "главна ознака

кнута и азијатлук, а који у истини води свирци и игри, а у болу, Достојевском

и Христу" (ЕЧ

1:32).

И управо код овог предромантичареког песника дошло

је до суштинске промене: бол је од Живковића уу српској књижевности друга

чији, вели Црњански. То није више бол епски или религиозно-мистични, већ
осећање које се претвара у музику која буди душу и разгаљује срце. И у том
осећању Црњански јс препознао нови почетак за свој народ: у тој немогућој и
скривеној, трепераво болној љубавној чежњи свештеника према младој девој
ци, чежњи која се страсно пробија кроз његове стихове као музика из врбове

свирале Трајановог берберина. 9 Живковићеви сентиментални љубавни стихо
ви бидермајерске, предромантичарске сладуњавости и разнежености знали су

и певали сви. Слушајући његове песме, вели Црњански о Живковићевој сто
годишњици, прослављамо на прави начин име песниково, дотичемо се сушти
не његове вредности, што се не може ни наслутити у причи о његовом живо

ту, утицајима, метрици". "Слова књижевних расправа и оцена не разликују се
много од штампарских грешака." Песме његове једини су остатак прошлости
која и даље живи међу људима, јер "оно што је плод и еманација његовог духа
лебди тајанствено оживотворена и невидљиво у нашем духу, вашој крви, ва

шем пролећу", каже Црњански. Живковић и његови стихови који удахњују
нови живот читавом народу и доносе му радост, весник је новог пролећа:
Место слике гиганта који је отео огањ боговима, показаћу вам питомију слику, расцве
тану Фрушку Гору и 11оба карловачких ђака. Видите ли како, са грозних винограда, силази, пре11
гомилом раздраганих ђака, свештеник, претеча, чије су толике песме носиле наслов "пролеће", и

који, срушен од угушеног бола, пред крстом, још има моћи и отмености да напише најлепшу ре
ченицу тога доба: из туге се радост рађа. За њим је дошао Бранко. (ЕЧ

1:34)

А дух те најављене младости има за Црњанског метафизичку снагу
оживотворујуће силе која наставља да делује и у будућности, утичући на жи
воте долазећих покољења:
Верујте у то 11а је живот једне околине, и ваше околине, састављен из физичких, али и
метафизичких, невидљивих узрока и веза. Осетите да бол и љубав појединца рађају веселост и
тугу околине. Столетна раздраганост људског духа и живота, око Болоње и Падове, можда је са
мо измаглица и еманација млађаних телеса која су се са свих страна света сакупила, у лакој ђач

кој одећи, да проиграју и да пропевају младост, а сад леже сахрањена, у гробљима тих прастарих
универзитета. Ко зна колико је боја и веселих платна прешло преко сињег, нашег Јадранског мо

ра, јер је пред њима весело скакутао ђак, млади ђак из породице Златарића, који је окупао свој
дух У провидном и бистром ваздуху, пуном ласта, града Сијене! Ко зна колико је младости и уза
лудног одушевљења утрошено, у оним, високим као гнезда, ђачким становима, под небом, ста
рих, оронулих немачких градова дуж Рајне, да се суморни и ужасни немачки дух поврати весело
сти и смеху! Ко зна колико је утицаја у души целога Запада, из оних чудних, мрачних, шпанских
школа, града Саламанке; ко зна колико је невидљивих зракова пало на груди човечанства из ви9

Миодраг Поповић у својој трилогији о српском романтизму каже: "Ако ни по чему другом,

?f<ивковиh јс романтичар по томе што јс стих претворио у чисту музику и тако, у најбољим сво
јим песмама, укинуо границе између песни<1ког ритма и музике. (Р

2:126).
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соких, мутних прозора униnерзитета у Лајдену! Немојте да не nерујете да и дух тих, даnно умрлих
фрушкогорских ђака, неhе можда изменити душу целе једне покрајине. (ЕЧ 1 :32-33)

Каква величанствена и страшна визија невидљивих и скривених путе
ва промисла, веза које животу и смрти, рађању и умирању дају смисао! Спо
знаја Црњанскога о метафизичкој снази прерано угашене младости која своју
неиживљену ведрину, веселост што иде до разузданости, исијава из непостоја
ња у нови живот, и поред све своје величанствености носи међутим сенку јед
не ужасне слутње. То је примисао о сврховитој жртви, младости уграђеној не
у камен људском руком зиданог здања, већ у нешто што се може назвати ду
хом света.

Пут до ове готово спиритистичке идеје 10 водио је сасвим сигурно преко
суматраизма чијих се претпоставки не одриче Црњански ни у есеју о Васи
Живковићу: "На свету је све у вези и ништа се не губи". Међутим, овај сума
траизам, чини се, има мало везе са катарзичним одсуством емоција у којој ра
дост има боју бледе поларне светлости. Радост о којој говори Црњански ра
дост је бахусна, античка али и ренесансна у смислу у којем се јавља као дух
рађања и обнове у тренутку када је хришћанство претило да се претвори у не
гацију живота и људскости.
Сетите се да су до тога доба, свуд по нашим покрајинама, живот и људска мисао били
једно страховито хришћанство, мртвачко хришћанство. Живковиh вам шапуhе кроз своје песме
нове и благе речи.

Тамо. на дну Балкана, била је, некад, стара Грчка, где су се радосне речи родиле, из nеч
ног, плавог мора. (ЕЧ 1 :34)

Томе у прилог иде и прича Анатола Франса о Светом Сатиру коју је
Црњански препричао присутнима на прослави стогодишњице рођења панче
вачког песника:

Кад је Европа огрезла у крви, кад су се народи вијали, као бесни пси, и на сваком тргу
горела по једна ломача, а на њој по једна несрећна млада жена, проглашена вештицом, или по је
дан млад свештеник пrоглашен јеретиком, зидали су они који су се згрозили живота и људи, ду
боко у планинама, храмове и домове патњи, посту и смрти, носеhи на ожуљеним плеhима балване
и стабла, у зноју лица свога. Тад се појавише незнано одакле, из ноhи, из даљине, неки чудни
старци, који су вечером тако благо свирали у фрулу и учили људе виноградарству, игри по житу,
и смеху, а на дну зеница носили нску чудну, шумску, боговску моћ; али су и они сагли главу под
воду крштења, и помагали, са осмехом, :шдање тих храмова, подупируhи те голе зидине одrицања

и поста неким дивним, мраморним, љубичицом овенчаним стубовима. Ко зна, можда је један од
тих бегунаца из земље игре, смеха, и јурења по шумама и nиноградима, стигао и у наше крај епе и
живео тамо негде, над Карловцима, у Срему, откуда се по земљама нашим, у песме кукања и јади
ковања, раширише песме радовања и бербе. (ЕЧ 1:34)

1
"

Извориште ове идеје се можда може потражити у Црњансковој езотеријској концепцији душе
коју према Зорану Глушчевићу "пре Црњанског нисмо могли наићи у нашој поезији, чак ни у
песмама Диса ... " Глушчевиh у тексту "Магијско-утопијска хоризонтала и звездано-етерична

вертикала у новој слици света Милоша Црњанског" закључује: "Црњански први У нас даје чи
сто езотеријска-етеричну дефиницију душе у стандардима савременог езотеријског концепта

(Блавацки, Штајнер, Самасл Аон Всор): душа није само субјект или супстрат, она јс степеница
у духовном успону ка небу, ка Богу, дакле '!ИСТ духовни интеюитет." (МЦ, 1996:24).
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Пред нама је питање: шта је Црњанског из Финистера, путника смрзну

тог срца и обамрлог тела, довело до античког дионизијског мита који се у пе
снику везао за дух Стражилова и српске романтичарске лирике, будећи у ње

му нову жељу за животом који је заменио суматраистичку атараксију 11 ? Одго
вор се, верујемо, налази у путопису који носи наслов Љубав у Тоскани 12 , путо
пису који говори о Црњансковом доживљају Италије на један специфичан,
врло особен песнички на~mн. Пејзажи тоскански преливају се овде у пејзаже
Црњансковог унутрашњег света и читалац осећа како се у њему поркреhе ла
вина једне нове осећајности која га враћа из бестелесних сфера назад у чула, у
младост, у живот. Уморни старац из Финистсра постао јс у Италији поново
млад човек, пун снова, спреман за велика дела.

"Полазим из Париза у небеса Италије, што стишавају и љуљају варваре."
Овако почиње Љубав у Тоскани. У Италију је дошао песник Црњански као ва
раварин ходочасник са мисијом гласника "милиона нагих и дивљих Словена" у
земљу која је помирила паганство с хришћанством, стварајући нешто што се
назива ренесансним духом

-

који је вратио лепоту и љубав животу.

Али ја нисам. као други путници, весело и безбрижно, дошао да то видим. Из мојих кра
јепа ни десеторо овде били нису. Ја сам дошао да дрхhуlюм руком успостапим пезе, непидљипе и
невероватне, милујуhи ову цркву. Ништа ме не занима што уоколо говоре; камен питам у који су
узидали киринејско хришhанство, под пригушену светлост сиријских и јудејских отвора, у похо
тљиву и крволочну сицилску веселост. Питам, о судбини нашој, крв и лешине што су окусиле со
мора Средоземног. Путујем, безначајан и прашњив, али за душу двеста милиона нагих и дивљих,

који иду из даљине за мном, несвесним, тешким и зверским кораком. (П:81)

Песник и путник тражи смирење за несрећно и неосвешћено Словен

ство што жуди за љубављу, лепотом и смислом, које га опседа у сновима и да
јс му снагу да би могао да промени судбину својих саплеменика. Он чека жу

ђено смирење напаћених словенских варвара и верује у њега:
Као што се нада мном рађа снага, из свих ових запљуснутих валова, па се љуља и смиру

је, тако hемо се и ми таласати над свим што је досад било, и смирити се у идуhем столеhу. (П:81)

Необуздани живот који је дошао извире из сваког камена, из оног што

је некада било пуно лепоте, а сада из непостојања треба да удахне љубав чи
тавом једном племену:
За живот питам јонске јарце и дуговрате, пернате, египатске мртваце. Још се

ocehajy

живи, под овим каменом; милујем их и шаnуhем о магли безбројних, нових живота, пред којима

лете моји снови: са једне ужасне хекатомбе мртвих, скоком телеса још зверских и младих, жељ

них нечујног стишаног става ових стубова, после коринhанских разблуда; љубави, љубави која је
не11ролазна и не110мис1на. (П:81)

11

12

Антички појам атараксије доводи у везу са суматраизмом Петар Џаџић у својој студији Повла
иthенll йросШори Милоша Црњанскоz (Београд

1993, стр. 30).

Иако је путопис Љубав у Тоскани објављен тек 1930, према времену свога настанка, као и по

идејама и емоцијама којима јс прожет, он ес уклапа у поетику онога што јс Црњански написао

1921/22.

године.
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Читаоцу ће, међутим, на први поглед може учинити нејасно зашто је
Црњански дионизијску љубав тражио у предренесансној и ренесансној Итали
ји када "рогати бог" није стран оном варварском што пулсира у венама сло
венских народа: "Рогати бог игра пред нама, а ми сељаци, напојени биљем и

крвљу животињском, играмо, скачемо, урламо имена река." (П:82) Одговор
на ово питање назире ес у путопису из Тоскане иза једне старе суматраистич
ке идеје о везама, идеје која у новом контексту наговештава да се из мноштва
које се уједињује (чак и кад се ради о споју радикалних супротности) јавља је
дан виши квалитет. Исидора Секулић је у својој "Белешци уз путопис Љубави
у Тоскани" у једној реченици дала најпрецизнију слику оне ренесансе за којом
је трагао Црњански као за симболом нове вредности изграђене на сусрету два
супротстављена света: "Људи су у оно доба газили по крви и разврату, а по

једној нити паучине се пели у небо." (АТ:284) Међутим, да би се створила ја
снија представа о томе зашто је за Црњанског Италија извориште бахичног, а
не свет словенских паганских светковина, треба се осврнути и на тумачења

најчувенијег филозофа дионизијског феномена Фридриха Ничеа. 1 Ј У својем
делу Роi)ење Шpa'ieguje Ниче каже да постоји "бездани понор који дели дио
ниске Хелене од диониских варвара" (РТ:46). Иако је обожавање неке врсте
диониског божанства својствено свим паганским народима, средиште њихо
вих светковина било је "у безмерној полној распојасаности", а "најдивљачније
звери природе пуштене су да слободно махнитају, све до одвратне мешавине
похоте и свирепости". Од тих и таквих страсти дошао је Црњански да се осло
боди на месту где је ускрснула хеленска култура која је од таквих нагона би

ла, како каже Ниче, заштићена "поносно усправљеним ликом Аполоновим".
Помирење Диониса и Аполона представља према Ничеу "најважнији трену
так у историји хеленског култа" и тек у светлу овога могуће је схватити зна
чај хеленских светковина "у славу избављења света и дана преображења".
(РТ:46-47).
Тек у њима природа постиже своје уметничко ликовање, тек у њима раскидање начела
индивидуације постаје уметнички феномен. Онај гнусни вештачки напитак, састављен од похоте
и свирепости, овде јс обеснажен; само чудесна мешавина и двојност у афектима диониских зане
сењака нодсеhа на њега

- као што лекшш нодсеhају на смртоносне отро1:1е - она поја1:1а да боло1:1и
изазивају насладу, да раздрагано весеље измамљује из груди болне уздахне патње. (ПТ:47)
Особеност античког дионизијског култа открива се овде опет као савршенија

у односу на свој "варварски" пандан, а осећајност коју призива и покреће, ре
зултат је опет спајања супротности, успостављања веза међу удаљеним, су
протним животним манифестацијама аполонијског и дионизијског принципа.

Отуда мотив веза, који као суштински елеменат повезује Љубав у Тоскани,
есеј о Васи Живковићу и нарочито СШражилово, добија нова значења и пре
вазилази катарзични смисао суматраистичке повезаности свега постојећег.

Спајање различитих животних феномена, манифестација, предуслов је рађа
њу новог, вишег живота. Ући у траг тим везама, није ни потребно ни могуће.

13

Овог филозофа Црњански нигде експлицитно не помиње, али постоје нека места, нарочито у
Пислшма 113 Парша, која можда носе трагове ове лектире, као нпр.: "Тај паралсл, њих двоје,
аполинско и бахичко ако хоhете, још у1:1ек дели Парю у д1:1а дела." (П:43)
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Зато загонетка утицаја и море непознаница о узроцима предренесансне пи

занске уметности о којој је написано на стотине есеја и изречено море разли

читих хипотеза не мучи много словенског суматраисту. Он се диви лепоти и
љубави коју та уметност испојава. Само у повезивању света, у тим наизглед

незамисливим спојевима различитих стварности, рађа се нешто што има за
Црњанског вредност утехе и моћ обнављања, што је симбол благости, љубави
и рађања, а чега је симбол Мадона породиља.
Земља је огромна, али трепери лако, као збир бројева, или рој мушица, кратка века.
Тринаесто столеће: азијска блуд и мудрост и мир, опасана појасима витких риђокоса норманских.
Камене краљице распасују крила за тице и жита и лишће, осмејкују се пред жалошћу што се,
огромна као модра галија, зарила у јадрански песак. Мисли се везују, реке и потоци теку, као грч
ка платна, са живота. Пиза ... На крају, над дверима хришћанског храма, стоји, чиста и витка, од
камена, Породиља. (П:':ЈО)

Симбол Богородице породиље, централни је симбол путописа по Ита
лији. "Ренесанса је љубав према породиљи, што значи мешање плахог са бла
гим, свемоћним." (П:89) Све тосканске вароши пуне су Богородица још де
чачког тела, "очију мутних и пожудних". На тим сликама у којима је видео и
нешто познато византијско, што је чувао у сећањима на отаџбину, Црњански

је нашао утеху која доноси прочишћење:
Крајем

XIV

века, сијснско јс сликарство створило слику Девојке породиље, у љубича

стом оделу, на златној византинској подлози, танкога паса и дивних руку, а тешких и чистих оч
них капака. Та радост рађања, која се враћа хиљадама година, дуж Нила и Тигра и Ганга и Јанцс

кјанга, непрекидна је, као и пролеће. У њој сам нашао утеху за себе и за Словене.
Пошто у Сијени ничега пре ње било није, и пошто је сликарски занат био сасвим забо
рављен, и мени се, као и Сијењанима, тај дубоки моменат у прошлости уметности италске учинио
право чудо. Мада сам давно знао да ништа не бива без невидљивих и далеких веза, и мада сам,
пре, налазио ту исту слику пролећа што рађа, у мрамору пизанском, у дивљој лирици арапској, у
митологији норманској и чулности мисирској и у дубокој замишљености китајској.

-

Непрекидно

је пролеће.
Али тек ту, у Сијени, очи у очи сагледах оно што треба славити: рађање. У њему ми се
причини смисао живљења у одређеном народу, једина небесна, сферска, музикална утеха за мла

дост која јс пошла да оде, после прве половине жића. Оно јс очишћење од сељачких бесова, спа

сење од умора словенског, који се јавља •~им се изиђе из анималног ... (П:12Х-12':1)

Уместо нирваничке обамрлости која води у нипrгавило и непостојање, до

лази идеал рађања и обнове. Рађање је лек који је Црњански тражио за словен
ску анималну чулност и страст. "Страст која подједнако потреса колена дево

јачка, ребра хртова и крила буба ... " (П:69) И утеха за рано умрлу младост ... Ону
исту која је почивала испод обронака Фрушке Горе и која се помолила у песни
ковој свести утешеној "једнодушношћу" његовог Срема и Тоскане.

Слика прерано прекинуте младости била је пред очима Црњанског још у
Паризу. Са једне стране био је дивни, велики град који је одувек као магнет
привлачио уметнике разних раса и вера. Са друге

-

резигнирани балкански

путник, преживели ратник, који на све ствари гледа из суматраистичких виси

на. Са једне стране он види Париз окићен безграничном љубављу и безбри
жношћу, а са друге осећа колико је он том гра11:у 11:алек као човек и песник,

Мр Горана Раичевиh

40

али и као припадник једног несрећног варварског народа којем је Европа увек
била далеки узор и чији развојни пут није могао да следи:
Горко у нашој судбини јс највише, то, сад, овде, видим: да невидљив, и диван, утицај веселс

младости (тврдим да од њега зависи

•iap сваког столеhа),

код нас, увек, код сваког покољења изо

стаје. Нема, ниједне, акционе пруге, код нас, на којој би динамична снага веселости младости би

ла докраја видљива. За кратко време, увек, све постају кривудаве, угушене, прекрхане. Ове мисли
ми долазе услед студија, у вези са покретом наше романтике. (П:25)

Тек је Сијена донела утеху и наду - тамо где је Црњански открио "дубоку,
- "да јс Љубав једно једино, непомично и непрекидно". Љубав

бездану свест"

некада долази из других светова 14 , као у рукама некакве скривене промисли она
и умире да би се рађала, као и природа. Та идеја о смрти која је предуслов рађа
ња јавиће се Црњанском на његовом путу кроз Италију, па ће у његовој свести
она добити вредност утехе. Такве утехе која тражи сврховитост у негдашњем
умирању туберкулозних младића испуњених неиживљеном љубављу тамо код
куће у сремским виноградима, на обронцима Фрушке горе. Дух романтизма ко
ји је за Црњанског у српској књижевности био дух обнове, рађање једне нове
светлости, сада, у новом контексту открива се као снага која се хранила на ема
нирајућем духу рано прекинуте младости. Ова мисао која трагичност умирања
преображава у утеху, пробудиће у песнику дионизијску радост, радост због по
беде над зимом и радост поновног рођења природе у пролећу. И није случајно
то што се Црњански у Сијени сећа Овидија који каже

Perpetuum ver est -

"непре

кидно је пролеће". И његово СШражилово које је настало на брду Фиезоле, ка

ко песник признаје, у некој врсти заноса

-

буновног стања које га је одвајало од

реалности 1 5, могло би се посматрати као пример дионизијске уметности и дио
низијске осећајности коју Ниче овако тумачи:
И диониска уметност

xohe

да нас убеди у вечиту насладу постојања: само, ту насладу не

треба да тражимо у појавама него иза појава. Треба да сазнамо како све што настаје мора бити

с11ремнu на болно 11ровадање, вриморани смо да бацимо воглед у страхоте индивидуалног 110стu
јања

-

па да се ипак не укочимо од ужаса; метафизичка утеха тренутно нас истргне из вреве ли

коnа што се мењају. За кратак тренутак заиста смо прабиhе и осеhамо његоnу необуздану жудњу
за постојањем и задовољство што постојимо; борба, мука, уништење појава чине нам се као ну
жност, при преобиљу безбројних облика постојања што ес тискају и гурају у живот, при преко
мерној плодности светске воље; бесна жаока тих мука пробада нас у истом тренутку кад смо се

тако реhи поистоветили с неизмерним празадовољством што постојимо и кад у диониском заносу
наслућујемо неразорљивост и вечитост те насладе. Упркос страху и саосеhању, ми смо блажено
живи, не као јединке него као оно јеgно живо биће са чијим смо с стваралачким задовољством

стопили (РТ:103-4).

Изгледа да ипак у СШражилову преовлађују неки други тонови иако су
трагови диониског заноса свуда присутни. Ужас од погледа на страхоте инди14

Љубав је испод свега тога што видех; расцветаним месом она ми ес у пролеће јави, У виду Сије
не. Осветљена је снетлостима што теку чак из других светова и вреска чу планине, к;ю 11щ111е ла

сте сијенске куле. (П:153)
15

У интервјуу који јс дао Зорану Секулићу 1972. године у београдском Ciiiygeнiiiy Црњански го

вори о томе како је настало Сйlражилово: "Написао сам ту поему, неhете ми веровати, за неко

лико сати, за два-три дана, то јс било једно лудило. Знате, то јс било моје брачно путовање, да

кле, време када је човек нрили•шо у ненормалном стању"." (ЕЧ

2:561)
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видуалног постојања као да је у овој поеми много јачи од идентификације са
прабиhем. Црњански је спознао сврху своје трагичности али му то сазнање са
да више не доноси ни прочишћење нити утеху. СШражилово је елегија над
људском пролазпошhу, болан лирски дрхтај бића које је накратко поверовало
да јс у смрти видело смисао. Активистички занос, илузија о сврховитости вла

стите мисије, улоге у општем повезивању света које "гради народе" и доноси
им радост, трајала је све до тренутка у којем се јавио блесак самоспознаје о

властитој осуђености и предсказање rшастите преране смрти. Сазнање о та
јанственим путевима промисла, дионизијски доживљај Италије у којем се и
сам песник препознао као учесник нског прастарог магијског жртвеног риту
ала напело га је да себе, младог и испуњеног љубављу, доживи као таоца исте
трагичне судбине. И да наслути да ће и његова младост поделити исту судбину
са песником што почива на обронцима Фрушке горе. Мисионар који хоће да
покрене читаве народе, Словенство, да свом народу донесе срећно сутра, да

би то остварио, мораће да умре, млад". Као и толики други ... Да би његов на
род био радостан.
У родном моме крају чека ме судбина, а ја луд мишљах да је из туђине доносим. (П: 131)

И ту од тог сазнања престаје експресионистичка тежња за утапањем у
бестелесном. СШражилово је сво јаук над слутњом о сопственој нрераној смр
ти. И то осећање није само наличје ероса којим је песник прожет, не само тек

једна страна дионизијског култа који са заснива не нераскидивом јединству
умирања и рађања. Оно јс последица идентификације која проистиче из једне
рационално изведне идеје: о свесној жртви која ће однети и његову младост и

његов живот.

16

Иако испуњено дионизијским мотивима, СШражилово не до

носи катарзу, оно је лирска тугованка песникова над сопственом младошћу.
Јаче је у поеми оно лирско и субјективно које, по Ничеу, уметник напушта у
диониском процесу. Он јесте једно "са срцем свемира" али му та визија стапа
ња са "Пра-Једним" евоцира болну слутњу о сопственој смрти. Завичај није
"суматраистички апсолут" - судбина је песникова у његовом родном крају,
ою1. је иста кно судбина Бранкова и песник је свесно чека, али не без елеги
чног тона "Туге и опомене". Ипак, оно што песника СШражилова издиже

изнад Бранкове туге јесте спознаја о смислу. А без те визије која је зачета у

Паризу, наслућивана и наговештена у Љубави у Тоскат-ш и коначно описана у

есеју о Васи Живковићу немогуће је читати поему у којој се суматраистички
песник вратио у чулност младости али и осетио близину смрти што меланхо

лично одзвања кроз све њене стихове. Црњански зна да се његова судбина на
ставља на судбину болесне младости његових сународника:

"'Иако у једном интервјуу, када је говорио о својим везама са Бранком Радичеnиhсм, Црњански
ка~с: "Ја никада нисам био туберкулозан" (ЕЧ 2:521), у "документарној биографији" писца. ко
ЈУ ЈС написао Радован Попоnиh, налази се сnедо•1ење пан'lева•1ког лекара Панте Миндеровића
из јула 1\Ј22. године: "Господина Милоша Црњанског, 28. год. стар, наставника оnдашњс гимна
зије сам 11регледао и нашао да болује од катара у десном углу плуhа"." (ЦДБ:б\Ј)
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А, место свог живота, давно живим,
буре и сенке грозних винограда.

Настављам судбу, веh и код нас прошлу,
болесну неку младост, без престанка;
тек рођењем дошлу,
са расутим лишћем, што, са гроба Бранка,
на мој живот пада.

А као замена песниковог живота, који је на измаку, његов смех добија
лековиту моh:
А, место свог живота, знам да, по видику,

тај смех расух, над сваким телом, голим,

и, над земљом овом, кроз коју Арно руди,
пун звезда и зрака, мој се шапат слива,
у измождене груди,

јер се у пролећу, све то опет збива,
свуда, ГДС ја ВОЛИМ
И, тако, без речи,
дух ће мој све туђе смрти да залечи.

Јер љубав ће моја помешати, тајно,
по свету, све потоке, и зоре,

и, спустити на живот, ведро, и бескрајно,
и код нас, небо, и сенку Фрушке горе.
И, тако, без звука,

смех ће мој падати, са небесног лука.
И, тако, без врења,
за мном ће живот у трешње да се мења.
И овде, реку једну
видим, под својим телом,

да хлади лаку, сребрну, земљу, непрегледну.
А, кад ми проспе трешње по духу оболелом,
и, крај Месеца, и овде, звезда заблиста,

видим да је, у раном умирању,
моја, и туђа, младост, горка и једна иста.
И, место своје судбе, са ужасима новим,
сусрећем давни живот, болан, и прозрачан.
А, кроз ову земљу, свилену и прозирну,

чим, уплашено, спустим девојачко тело,
кроз маслину мирну,

видим, Т(алеко, опет, лишће свело

и завичај облачан.
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Само у кључу ове песникове визије могуће је тумачити један од најлеп
ших стихова српске поезије: "Лутам, још, витак, са шапатом страсним

/

и

оiйресам чланке смехо.м йреливене". " Лутајући сребролук попут грчког паган
ског бога, и сам омамљен љубављу и радошћу, песник ходи кроз Италију и

отреса чланке који ходају кроз измаглицу од смеха што избија из тла у које је
покопана некад исто тако весела и заљубљена младост. "Столетна раздрага
ност људског духа и живота, око Болоње и Падове, можда је само измаглица
и еманација млађаних телеса која су се са свих страна света сакупила, у лакој

ђачкој одећи, да проиграју и да пропевају младост, а сад леже, сахрањена, у
гробљима тих прастарих универзитета". Без говора Васи Живковићу остала
би нам само лепота и музикалност слике која се тешко повезује са кобном
слутњом:

Лутам, још, витак, са шапатом страсним
и отресам чланке, смехом преливене,

али, полако, трагом својим, слутим:
тишина ће стићи, кад све ово свене,
и мене, и мене.

Крај путописа по Италији звучи као исповест човека који је доживео и
преживео занос и отрежњење. У једној завршној синтетичној причи, језиком
који много више одаје аналитичку рационалност, Црњански сумира свој до

живљај путовања и тражи порекло својих "очараности" и "разочарања". Са
мозвани мисионар постаће свестан илузорности својих веровања да се може
"на ничему саздати свет" оног тренутка када схвати: "У моме бићу било је, не
у свету, тамно и болно лудило". После Париза из којег је кренуо са "свесном

тугом, а не безбрижно и случајно" са јасним сазнањем сопствене немоћи да у
свету било шта измени, Италија се Црњанском учинила као право уточиште
за ходочасника који хоће "да измени душу и тело", "да нађе звезду зорњачу".
И одиста:
Пиза, бела и мраморна, сјала је и мени, у зори.
За неколико дана већ, њен сјај ми цео свет, потонуо, у осветљења мора и небеса, узди
же. Прошлост видех да је нешто друго, но што мишљах. И као наднесен над површином дубоког
језера, приметих да нам то што је прошло опет иде, сазидано мраморно, огромно и плаво. Сваком
стубу, своду, виткости и сна:ЈИ, у прошлости, одговараше стуб, свод, једна виткост и снага у будућ
ности. Узалудности моје у Пизи нестаде. (П:2"17)

Али, после Пизе дошла је Сијена која песнику "узе ту радост, телесну снагу и
веру у свет који се може на ничему саздати, као на брегу". Као ехо звуче сада
они стихови из Стражилова:

Већ давно приметих да се, све, разлива,
што на брда зидам, из вода и облака,
Тужним ме очима посматраше тај град и шапуташе ми да погледам у себе. У мени самом
све се то догодило, кроз мене су текли, док сам загледан у врх Амијате стајао, хучни, горски по

то1~и. У моме бићу било је, не у сFЈету, тамно и болно лудило. (П:217)

Мр Горана Раичевић

44

Од спознаје да је све што видимо стварно само онолико колико се огледа

у нашем бићу до сазнања да ће спољашњи свет за нас постојати само док га
гледамо, делио је Црњанског само један корак:
Унутра, у нама, нека жар држи свет, непроменљиво и непрекидно. Загледан у себе, сред си

јенског пролеhа, увидех да је све што се види пролазно ... (П:217)

Када и наступе опет она виткост и снага, утехе нема, јер та се будућност
неће огледати у очима песника. И свет ће умрети када он склопи очи ... Али,
ту није крај. Путопис из Италије завршава се једном извесношћу, једином

чврстом упоришном тачком са које уморни путник креће даље: треба се вра
тити кући, у родни крај.
У биhу тих малих тосканских вароши, на брду изнад житних долина, има једна скром

ност и сељачка ведрина која ме сети родног краја. И учини ми се из даљине драг и добар, мој, ма
какав био.

Расплинуше се од тог загрљаја сва моја пизанска и сијенска уображења. Нити се може
видех, на ничему саздати свет, нити се у туl)ини налази топла падина брда рађања, са које све мо

же да се дохвати и помилује руком. Пизанска раскош учини ми се лудо расипање, а сијенска
страст, заостала, шпанска перверзија, која ми беше дотужила. Сеоска тишина и мирис жита осве
стишс мс и ја видех да мс јс Италија залудсла, а да није опасност у томе да ес вратим свом, всh да
се не вратим.

После слатких и модрих, спиритуалних и финих сијенских пејзажа, ова жута, брдовита,
сиромашна крајина пријала је неочекиnано. Та проста и чиста прирОЈ~а сетила ме мојих бр11а.
И тако, при уласку у фиорентинску земљу, пред градом црвеног Крина, неколико пута

тихо, изрекох име Срема. (П:218)

Ма каква га судбина чекала у отаджбини, Црњански зна да се треба вра

тити кући. Стражиловски комплекс заокружен је једном, такође романтичар
ском љубављу и посвећеношћу која се код песника романтизма јавља подјед
нако, ако не и моћнија и јача него што јс љубав према жени. Оданост свом
родном тлу, љубав према отечеству изражавала се у чежњи која је обележила
цео живот песника и књижевника Милоша Црњанског, живот који се кретао

растрзан између две моћне силе, обе тако својствене романтичарском осећа
њу света: једне која га јс терала да увек буде "биће на путу", човек који тражи

неко боље и лепше место достојније земаљског битисања, и друге која га је
вукла кући. Носталгија за идеалом, за домовином пратила је Црњанског од

првих освешћених сећања на пречанску родољубиву иконографију, окамење

ну у времену 17 као светли путоказ једном изгубљеном делу српског народа ко
ји је себи дао у задатак да се у мраку историје не изгуби. "Звезда зорњача" је
Сербиа, а рођени у туђини пењали су се на Стражилово да гледају њен сјај:

17

Слике цара Душана у Дневнику о Чap1tnjeвuhy исте су оне које описује нпр. Јаша Игњатоnиh у
својим мемоарима. Комплексност односа Црњанског према овој врсти "граничарског патриоти
зма" могла би се обујмити једино у анализи која не занемарује ни онај вид самоироничног става

пишчевог према декору којим су његови пре•шнски сународници (што су после пораза 4Н. пева
ли оде Фрањи Јосифу) изражавали своју приврженост једној идеји, и који игра велику улогу у

"антиро11ољубивој" канона11и његове Лирике ИШаке.
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Порођајем у туђини, под замрзлим снегом,

хранише ме твојим гласом, слабошћу и негом.
Спустише ме у немоћ детињства, да те волим

и бригом, за Тобом, за цео живот, оболим.
И у стражиловском комплексу домовина јс за Црњанског изнад личне

жртве. Судбина је песникова у родној земљи и он јој се приклања. Отуда од
СШражилова води само један пут - пут ка Сербии. А када иза тог пута видимо
све оно што стражиловски комплекс обухвата

-

онај бљесак песникове спо

знаје која тражи смисао сопственог постојања, и сву ону осећајност која пра
ти идентификациони процес са властитим прецима и сазнање о себи као
жртви, тек тада нам се тај пут указује у својој пуној величини и узвишености.
Узвишености која није нимало мања од његове трагике.
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Summary
The essay is concerned with the so-ca\led Strazilovo complex that marks а period in
the \Vriter's work appearing as most dominant in the poem Strazilovo, the essay Оп the
lOOth anniversary ој the poet Vasa Zivkovic, as well as in the travel-book Love in Tuscany. The Strazilovo complex reveals itself as the turnpoint at which writer's poetics of
sumatraism and his consequent worldview are being transformed and enriched Ьу пеw
meanings expressed through а пеw, original circle oftheme and motives.
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ВИНАВЕРОВИ ЕСЕЈИ О САВРЕМЕНИЦИМА

Раgослав Ераковиh
РЕЗИМЕ

Станислав Винавер је остао упамћен као један од најдоследнијих ауто
ра у српској књижевној критици, своје мишљење да је књижевност аутономни
стваралачки чин и да не трпи потчињеност било каквим идеолошким захтеви
ма бранио је у есејистичким списима током више од четрдесет година. Стани
слав Винавер се целог живота супротстављао правим и самозваним судијама у
српској књижевности, од Јована Скерлића и Богдана Поповића до Марка Ри
стића и догматичара попут Боре Дреновца. Поигравање књижевним конвен

цијама, негирање ауторитета и пародирање негативних појава у српској књи
жевној критици представљају основне одлике његових есејистичких списа.

Кључне речи: Винавер, књижевност, књижевна критика, есеји, Скер
лић, Бојић, поезија, читалац, уметност

Станислав Винавер је остао упамћен као један од најдоследнијих ауто
ра у српској књижевној критици. За њега је књижевност одувек била ауто
номни стваралачки чин који нс трпи потчињеност било каквим идеолошким
захтевима. Своје убеђење бранио је у бриљантним есејистичким радовима то
ком више од четрдесет година. Станислав Винавер се целог живота жустро
супротстављао правим и самозваним судијама у српској књижевности, од Јо
вана Скерлића и Богдана Поповића до Марка Ристића и приучених догмати
чара попут Боре Дреновца.
Поигравање књижевним конвенцијама, негирање система и ауторите
та, уз бескрајно пародирање негативних и назадних ставова, присутно је већ у
његовим првим есејима у којима ес сукобио са патријархом српске литерату
ре, Јованом Скерлићем. Из овог периода можемо, као веома значајан, издво

јити текст под насловом Тријало2 о искреносйlи,

2.

Јовану Скерлиhу који је у

нас йрви йокренуо ово нерешено йийlање (чланак о Дису чије ми се неке йесме

мени лично врло goйagajy ). 1
Овај текст је настао као одбрана од жестоких напада које је несрећни
Дис морао да истрпи од тада свемоћног Јована Скерлића. Станислав Винавер
1

ШШамйа, IX/200; 22. 111912; Београд, стр. 2-3
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је подвргао оштром критичком суду утилитарну и прагматизовану концепцију

уметности у оквиру које није било места за "презреле дскадснтс" који нису
поштовали Скерлићеве захтеве за здраворазумским приступом у поезији и
прози.

Есеј Је9на нова йоезија из истог периода, сјајан је доказ о свеприсутној
пародијској интонацији у Винаверовом стваралаштву. Винавер је, подсмевају
ћи се Скерлићевом и Поповићевом виђењу "нове" поезије, писао: "Данас је
поезија костурница речи, данас песници, као библијски Бог покушавајући да
удахну душу у паралитично шлогирано тело речи али им недостаје снага Бога

библијског".

Ставови које је изнео у есејима у периоду од

1912.

до

1914.

године,

представљаће окосницу његовог теоријског мишљења и у наредним деценија

ма. Његов став према Скерлићу се кристалисао у изузетно важном есеју из
1935. године под називом Скерлиh и Бојиh.
Станислав Винавер је изложио критици Скерлићева схватање дру
штвене одговорности које песници имају према младим нараштајима и ота

џбини, при чему се слобода песничког стварања по правилу потискује у други
план. Скерлић је био дубоко уверен да је "живот требало величати већ и због
тога што је то основна поставка сваке здраве филозофије које се мора придр
жавати човек здраве намети, дакле живот је требало величати и због тога да
се у нашу омладину не би увукла зараза незрелог песимизма и презрелог де
кадентства и задоцнелог сентиментализма". Најтежу осуду Скерлићевог рада
Станислав Винавер јс изрекао управо у овом есеју, за њега су Скерлић и ње
гови следбеници, у суштини, били и остали "мрзитељи поезије".

"Мене ужасавају музички критичари који не воле музику, сликарски

критичари који су уопште непријемчиви за сликарство, мене ужасавају лите
рарни критичари који у основи литературу мрзе" ( ... ) "Могу они као судије
имати право. Суд, мислио сам по неки пут, крајњи суд, као и да захтева баш
извесну врсту мржње, или бар одсуства љубави. Али, онда, мрзео сам и дефи
нитиван суд о стварима уметности. Ја сам осећао у томе исправноме и искре
ном човеку Скерлићу једнога типичног неуметника."
Посебну пажњу у оквиру овог есеја он је поклонио стваралаштву Ми

лутина Бојића. Милутин Бојић је био Скерлићев ученик и узданица, у његовој
поезији Скерлић је видео испуњење свих захтева које је он постављао нашим
песницима. Поезија је према Скерлићу требала да велича живот и да се кроз
стихове слави здрава, српска пре свега, раса чисте и бистре памети. Винавер

је истакао да Бојић није био слепо одан Скерлићевим: захтевима, већ својој

амбицији да постане великим песник српског народа. Винавер јс у свом есеју
пре свега скренуо пажњу на чињеницу да је Бојић био прави роб риме и Вуко
вог Рјечника: "Бојићеви стихови услед своје сликовне јасности, и то кристал
не, били су у истини једна област ужа и ограниченија опсегом неголи и сама

проза." ( ... ) "Својим сликовима, претерано подударним, он је сужавао сваку
песму."( ... )
Станислав Винавер је истакао да Бојић није познавао античку метри

ку, а да на том плану није ни Скерлић могао да му помогне. Такође је сматрао
да Бојић мора на другачији начин да савлада проблеме метрике и тако се
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извуче из своје "мреже сликовне коби", али није било никог довољно струч
ног у његовој околини да му укаже излаз. Управо склоност богатој рими, коју
је црпео из Рјечника, уз настојање да сликови испадну што теже "постигљи

ви" су га, наводи Винавер, несвесно, одвели на пут италијанске поезије и Дан
теове терцине, али Винавер је луцидно уочио да је таква тежња према технич
кој савршености донела чак и италијанској поезији више штете него користи.
Ред речи није интересовао Бојића јер је код њега жеља за сликом тражила са
мо одређен ред речи, уз сталну жељу да слик постави тамо где није било могу
ће. "Бојић је сањао о неком језику где би се све подударало, некој поезији
змија звечарки гдс би све звечало чим се покрене, а не само кад застане."
Без обзира на различито виђење поезије Бојић и Винавер нису били
довољно образовани за полемички сукоб. Све се, како Станислав Винавер на-
води, сводило на импровизацију без правог промишљања о техници стиха и
песничког мишљења. Посебна пажња у оквиру овог есеја је посвећена и теми

Византије у поезији. Станислав Винавер је сматрао да су обојица били робови
схватања да је немогуће постати добар песник без Византије као вечне пе
сничке теме. Византија је за Бојића била нешто слично старом блеску који се
спомиње у нашим народним песмама. Народне песме су чувале успомену о

слави ромејског и српског царства, својеврсна усмена повеља која гарантује

наше наследно право и која је истовремено доказ да смо и ми имали златни
вск. Бојић јс по оваквом декоративном и на моменте заслепљујућем виђењу
Византије био близак Дучићу, обојица су желели да покажу сјајну слику наше

историје, а при томе нису обраћали пажњу на чињеницу колико је та слика
искривљена. Винавер је указао на слатку лаж која је лежала у Бојићевој сли
ци Византије и нашег православља. Бојић је на ово био подстицан од стране
Скерлића који је, у духу позитивизма, презирао религију али је сматрао да је

национално корисно ширити мит о Византији и на верској основи. "Он (Скер
лић) није никада смео да иде до краја противу једне фикције када је ова била
корисна."

Станислав Винавер је овај есеј завршио Бојићевом визијом поезије у
будућности, Бојић је сматрао да долази рођење "Нове Европе" у којој ће бити
места само за патриотске славолуке и описе војничког херојства. Са овом ро
дољубивом визијом будућности српског песништва, тада већ покојни, Скер
лић би се сигурно сложио, али је будућност више била наклоњена пригушеној

мистици и индивидуализму о којима је сањао Станислав Винавер.
Током тридесетих година у нашој књижевности су вођене веома бурне
полемике у којима је веома активно учествовао и Станислав Винавер. Најпо

знатија полемика из овог периода је покренута након објављивања текстова
Марка Ристића (Морални и со1щјални смисао йоезије) и Милана Богдановића
(Слом йослераiiiно2 моgернизма) у часопису "Данас". Ови текстови су изазва

ли бурну реакцију Станислава Винавера, он је своје неслагање изразио у тек

сту Морална йоезија и њени вероучиiiiељи 2 у којем је рашчланио поетичка на
чела утилитаристичког модела у поезији и показао да јс "по правилу свака
морална и дидактичка поезија о историји била рђава и промашена".
2

Вреш, XI/4401, 7-10. !У 1934, 18
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Станислав Винавер наводи да су песници често морали да се потчине
разним поповима и врачевима, пророцима и свецима, али када би то учинили

падајући под утицај "помодне догме" то је увек било равно самоубиству. Он је
директно оптужио "пророке" Марка Ристића и Милана Богдановића да су у
своме "верскоме листу" покушали да баце анатему на све наше песнике који
нису слушали њихову пророчку реч. Ристићеви ставови су за Винавера били
занимљива мешавина фројдизма и марксизма коју је Ристић у својој "болесној
уображености" и "богаташкој надмености" покушавао да наметне песницима.
Винавер се подсмева Ристићу: "он би нас можда све обесио или натакао на ко

лац. То би наравно било доследније но што су чинили бољшевици.( ... ) можда
биг. Марко Ристић поступио консеквентније и растргао нас коњима за репо
ве( ... ) такви као што јег. Марко Ристић, такви су били сви прави инквизито
ри."

Винавер је у потпуности одбацио фројдо-марксизам "новог апостола"
Ристића, који је покушао да наметну моралну и социјално тематику у нашој

књижевности. Винаверова полемичка надмоћност је дошла до изражаја по
себно у другом делу текста који је посвећен Слому йослераШно2 моgернизма
Милана Богдановића. Винавер се још једном обрачунао са скерлићевштином
у нашој књижевности, он је Богдановића назвао најисправнијим и најдослед
нијим учеником Јована Скерлића. Богдановић и Скерлић "смртно мрзе пое
зију, Милан Богдановић освежава Скерлићев речник али остаје у Сксрлићс
вом тону, у Скерлићевом стилу и слогу". Богдановић је обновио Скерлићеве
омиљене теме, једна од њих је стално присутна кроз оптужбу да наши песни

ци увек каскају за Европом (или Јевропом), то је, сматра Винавер, потпуно
нетачно јер су наши уметници васпитавани у тој Јевройи, држећи корак са са

временим литерарним токовима. Друга Скерлићева тема коју је Винавер
издвојио из стваралаштва Милана Богдановића је страх од дегенерације, Бог
дановићев став се огледао у оваквим изјавама: "страшна грађанска декаден
ција била је године

1910.,

ми је несретниковићи пресадисмо тек после десет

година".

Станислав Винавер изводи закључак да је "нови песник увек декадент
нечији", као пример наводи највеће руске песнике који су због критичарских

заблуда неправедно проглашавани за декадентне. Он је скренуо пажњу и на ти
пично скерлићевске оптужбе о бегу песника од живота, тврдећи супротно "ка
да су највише удаљујемо од живота

-

можда смо најближи". Нико не може, у

буквалном смислу, побећи од живота, а то је Богдановић, наводи Винавер, мо
гао сазнати од Фројдом опседнутог Ристића. Богдановићев закључак о "јалово
сти" Станислав Винавер је оповргао истичући заслуге модерниста у обнови је
зика, новој изражајности и чулности. Станислав Винавер закључује: "уосталом,
ми још нисмо умрли мада нас је господин Богдановић сахранио. Из нас су прои
зишли Крлежа, Црњански и многи други, који су кадри да још много изненађе
ња пруже г. Богдановићу. Поезија је још увек онде где смо ми".

Есеј РасШко ПеШровић, лелујави лик са фреске 3 представљао јс Вина
веров одговор на оптужбе које су режимски критичари попут Марка Ристића,

1

Књ11жевност, 1954, књига XIX, свеска 12, 468-488
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који ће остати упамћен као једна од најмрачнијих фигура у српској књижев

ности

20.

века, упућивали против несрећног Растка Петровића. Есеј је обја

вљен у "Књижевности"

1954.

године и има велики литерарни али и морални

значај. Литерарни значај се огледа у чињеници да је осветлио веома важан пе

риод стваралаштва Растка Петровића који обухвата издавање романа Бурле
ска госйо9ина Перуна, бога грома и реакције културне јавности поводом обја
вљивања овог дела, затим објављивање злосрећне песме Сйоменик йуШевима

-

која је Растку Петровићу донела велике невоље са Светим Синодом, Раст

кове импресије афричким континентом и његове стваралачке патње. Стани
слав Винавер јс у свом есеју осветлио и однос између наша два најзначајнија
аутора из тог периода, Милоша Црњанског и Растка Петровића, вероватно
нема позванијег критичара да објасни компликованост њиховог односа.
Станислав Винавер је почетком 20-их година сматрао да су наши песни
ци способни да створе велику поезију, не само имитацију "случајних туђинских
одсјаја" већ нешто што је присно везано за наш језик. Винавер образлаже због
чега је сматрао да ће у нашој литератури бити исписано ново поглавље: "ја лич
но, веровао сам да се виде и извесна знамења језичког прелома. Имали смо је
зик старински који се нагло пробудио за модерне задатке. Веровао сам да му је
сад време, сад или никад, да сазда потпуно нова ремек дела. Она увек настају
када је језик довољно окрилатио, а жудан је опита и искустава. Тако је било у
праскозорје језика: ремек дела долазе у час језичког полета." Према Винаверу
"Бурлеска господина Перуна, бога грома" је представљала тек откривену
"златну, платинску и уранску жицу" у нашој књижевности.
Роман Растка Петровића је био толико другачији да су, наводи Вина
вер, слагачи застали код 60-те стране сматрајући да је реч о "јаловој беспо
слици", због тога је било тешко наговорити Митру Стефановић да Растков

роман по сваку цену треба штампати. Роман је био "као јерес у свету добро
намерних верника" али, оно што је много важније Растково дело је Винавер
оценио као "општу меницу" његове генерације, све што је Растко потписао,

потписали су и они, због тога су заједнички трпели оптужбе о "дегенерацији"
књижевности али оно што је за једне дегенерација за Винавера је била "већа
осетљивост и финија осећајност".
Песма "Споменик путевима" у којој је Растко Петровић представио
симбиозу Христа и 1~рначких паганских симбола је изазвала жестоку осуду па
тријарха Димитрија и православног свештенства. Ова хајка на Растка, којег
су многи злонамерници већ сматрали екскомуницираним, је била плод нечије
злобе и жеље за "блесавом сензацијом" јер код Растка није постојала жеља за

каљањем идеала хришћанства, а у име "поганог и циничног модернизма".
Растко је, дубоко потресен, послао извињење које је објављено у "Путевима",
мада праве кривице ниије било. Винавер је у овом делу текста скренуо пажњу
на увек приметну црту "ексхибиционизма" у карактеру Растка Петровића

описавши је на следећи начин "тако шта привлачило га је неодољиво: ваљда
да победи своје некако стишане, спутаване, потискиване, смириване нагоне и
прохтеве: можда и да им се освети, што су без крика и вапаја".

Растко Петровић је у Африци открио нови свет, обилазио је "сабла
сна, усталасана кола црнаца под месечином" и открио велике епске песме. У
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овом доживљају Винавер проналази један од кључева за тумачење Расткове

поетике, јер за њега и један стих носи безмерну епску поезију ако је тај стих
схваћен као дело, као фрагмент којем није потребна целина. Винавер, на
основу тога, изводи поређење са да Винчијем који је сматрао да је и прст ан
ђела слика којој није увек потребна целина.
Винавер јс осветлио и Расткове песничке дилеме, сматрао јс да јс оби
ље песничке грађе мучило Растка који је на почетку сматрао да нема изли

шних података, али је касније постао свестан у својим лутањима да се мора
одрећи појединих садржаја, међутим увек је био у својеврсном грчу плашећи
се да ће направити погрешан избор и одрећи ес "правог и исконског". Вина
вер је дао снажну слику његовог песничког напора, бунила у којем је тражио
спас од креативне суше. Морални значај овог есеја огледа се у чињеници да се

Винавер није одрекао Растка-песника упркос безобзирних напада које је дело
Растка Петровића трпело и након смрти аутора. Винавер је говорио о њему
као великом песнику али и пријатељу, због тога је и разумљив сентиментални
тон овог есеја који се завршава потресним поређењем бдења париске свете
Женевјеве са песничким бдењима Растка Петровића.
4

Винаверов есеј "Момчило Настасијевић" је објављен као предговор у
првој књизи целокупних дела

1938.

године. Овај есеј спада у најбоље радове

који су о Настасијевићу икада написани. Винавер је био познат по томе да је
безрезервно подржавао писце у чији јс таленат заиста веровао, Момчило На
стасијевић је најбоља потврда оваквог Винаверовог става. Он је био готово
јуродиво занесен мелодијом језика. Због тога је био веома близак Винаверу
за којег су закони мелодије и ритма били подједнако важни као и правила
синтаксе. Винавер је у песмама Момчила Настасијевића открио отпор према

епској развучености и уједначености, у његовим песмама су речи губиле само
сталност и своје уобичајене дужине, утапајући се у мелодичне целине у окви
ру којих су добијале нови звук и значење. Винавер је у Настасијевићевој хер
метичној поезији наслутио присуство нечег веома старог и ирационалног или
како је Винавер стално истицао "присуство магијског".

Појава Настасијевића у нашој литератури је оправдала Винавероt!е
напоре на теоријском плану, јер јс потврђена могућност стварања поезије ко

ја није наслоњена на нашу епску традицију. Колико је Винавер био спреман
да брани Настасијевићево дело од напада говори и његов одговор Иву Андри
ћу на примедбе да Настасијевић није успео да савлада језик и да су његова је
зичка истраживања личила на копање тунела без излаза "Андрић мисли да је
код Настасијевића трагично што није савладао језик. Мислим да Настасије
вић није ни желео да изађе са друге стране тунела о којем говори Андрић. Пе
снички се тунели и не копају само у саобраћајне сврхе. Можда и не треба да
буде никаквог излаза из тог тунела и можда је у томе највећа и најчудеснија

наука." 5

' Мол1•11tло НасШасијевиh, Целокупна дела, књига 1, Београд, 1':138, 7-32.
5

Књижевно сШваралаи1Шво и књижевна Шехника, Ли•тосШ 11 gело Мо-11чила НасГй.асијевиt.а йреg
cygoлt 1ьеiових йријаГй.еља у Пен-клубу, Нова смена, број

2,

Београд,

1938, 83-89.

ВИНАВЕРОВИ ЕСЕЈИ О САВРЕМЕНИЦИМА
Винавер је стваралаштво Момчила Настасијевића покушао
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r1a

прибли

жи на следећи начин:

"Замислите га како неким савршено угођеним ухом слуша и прислу
шкује, и тражи, справом ненадмащном само онај једини свилени тон у свеоп

штем звучном ткању( ... ) слутња о некој мелодији је путоказ, и најзад излази
мо на прави пут. Отприлике такав јс стваралачки потез Настасијевићев: при

чуло се, значи да негде јесте, слушамо, трагамо, чујемо: ту смо. "6
На крају, непорецива је истина да је стваралаштво овог "свеца српског
језика и српског књижевног израза" највећа сатисфакција за књижевног кри
тичара који јс тако страсно бранио своја убеђења.
Није било потребно да Винавер трага у Настасијевићевом делу за не
чим чега нема да би оправдао своје теоријске ставове, све је било ту: друкчија
визија света, музика као организатор реченице, речи утопљене у звучне цели
не какве су пре тога биле незамисливе и бескрајно стварање нових и открива
ње древних и скривених значења старих речи.
1

Есеј Нушиh и Hyutuheв свей1 донео је потпуно другачије тумачење
стваралаштва нашег најпознатијег комедиографа. Винавер је полазну тачку
пронашао у чињеници да су публика и критичари током више деценија имали
опречно мишљење о раду Бранислава Нушиhа: имао је публику, а критичари
су га једва толерисали. Одговор на питање у чему је живописни импулс Нуши
ћевог позоришта јс потпуно неочекиван чак и када долази од Винвера. Одго

вор је у метафизици, односно до сада неоткривеној филозофској концепцији
која стоји у основи Нушиhевог стваралаштва. Ову изненађујуhу теорију Ви
навер је образложио анализом Нушићевих ликова. Сви Нушићеви ликови су
слаби јер нису у стању да се одунру својим навикама и жељама које су обично
плод случајности и пре свега, нису у стању да се одупру сопственим поривима.
Метафизички, наводи Станислав Винавер, његови ликови нису никада борци,
они нису у стању да се одупру себи, другима али и целом животном окружењу.
Винавер је скренуо пажњу на чињеницу да у Нушиhевим комедијама нема ор

ганизованог отпора противу других индивидуалности

( ... )

то су све личности

једног света, једнога духовнога начина. И због тога нико се тако рећи не про
тиви туђем сну. Сваки живи и живљује свој живот, а други га пуштају."
У другом поглављу есеја Станислав Винавер полази од Бергсонове де
финиције смешног - смешним се брани живот од онога што се "механички
устремила да живот уништи или животу посмета", да би потврдио неопход

ност постојања света у којем ликови слабог отпора према сопственим ћудима
и фантазијама живе готово без одговорности, уступајући пред првим органи
зованим отпором њиховим намерама. Он закључује да је трагедија средине
управо у томе што никада не долази до врхунца или потпуне пропасти, врха

или нонора, све се увек завршава компромисом, без могућности да се један

лик у потпуности изрази. У Нушићевом свету није могућа борба до истребље

ња, уместо тога сукоб се завршава компромисом јер "ваља живети".

"Ис!Uо.
Нова с.мена, Београд. 1938, број 1, 21-24.

1
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Станислап Винапер није био наклоњен тра}l;иционалној форми излага

ња у својим есејима, зато и нема уобичајене поступности у извођењу конач
них закључака. У његовом есеју нема логичног и праволинијског кретања, он
посматра дело из више углова, често истовремено, његове мисли под утиском

неке изненадне асоцијације често мењају смер и увек је присутна жеља да се
кроз велики број личних утисака, али и дигресија, дело приближи читаоцу.
Његови есеји нису писани на конвенционалан начин јер није ни анализирао

}l;ело попут Ј1;ругих аутора. Он се није трудио

}l;a

ОЈl;ржи }l;Истанцу између себе

као критичара и дела и није желео да суди и пресуђује, управо због тога је

много ближи изворним облицима есеја, кроз непосредно сагледавање дела
желео је да схвати а затим и открије читаоцу унутрашњи свет песника.
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VINA VER'S ESSA YS ON HIS CONTEMPORARIES
Summary
Staпislav Viпaver is remembered as the most coпsisteпt author iп the SerЬiaп literary critics. For over forty years he was always faithful to his орiпiоп that literature is
ап autoпomous act of creatioп апd that it does поt subject to апу ideologica\ demaпds,
which he defeпded iп his essays. А\1 his life, Staпislav Viпaveer opposed both the true
and the self-proclaimed judges of the SerЬian literature, starting from Jovan Skerlic and
Bogdan Popovic to Marko Ristic and dogmatics, such as Вога Drenovac. Playing with literary conventions, refuting authorities and makiпg travesty of negative occurrences in
the SerЬian critics represent the basic characteristics of his essays.
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ПРЕВОЂЕЊЕ ПОСТМОДЕРНЕ КЊИЖЕВНОСТИ:
ДВА ТАЛАСА АМЕРИЧКОГ ПОСТМОДЕРНИЗМА И
ЊИХОВА РЕЦЕПЦИЈА У ЈУГОСЛАВИЈИ

Дои" 9р Вла9ислава Гор9иh
РЕЗИМЕ
Уз покушај да ес постмодернизам у америчкој књижевности дефини
ше као стилска формација чији је развој обухватао две фазе, рад каталогизује
и неке домете у области превођења.
Кључне речи: постмодернизам, превођење

У књизи

The Idea of the Postmodern:

А Нistory

(1995)

Ханс Бертенс ек

сплицитно изриче оно што су многи теоретичари књижевности и културе по

мислили, нс усудивши ес да кажу: постмодернизам је појам који иритира.
Наиме, onaj термин се примењује на потпуно различите феномене у
исто време, и означава потпуно различите ствари, а везује се и за различите

уметничке дисциплине. Он се односи на скуп антимодернистичких уметнич

ких поступака који су почели да се развијају половином двадесетог века. За
америчке књижевне критичаре, постмодернизам је одмак од нарације, репре
зентације и миметичности, и приближавање метафикцији. Зависно од умет
ничке дисциплине, постмодернизам може бити или радикализација модерни

стичке ауторефлексије

-

и тиме одмак од нарације и репрезентовања

-

или

експлицитан повратак њима а понекад чак и обоје у исти мах.
Поред овде дистинкције на репрезентативну и антирепрезентативну
постмодерну, постоје још две стратегије: довођење у питање институционал
ности уметности, и укидање самонаметнутог егзила, што значи да уметност

драговољно пристаје на импотенцију, неутрализацију и деполитизацију: или

стварање сензибилитета који је еклектичан, радикално демократски, који од
бацује ексклузивистички и репресивни карактер либералног хуманизма.
Постмодернизам одбацује емпиријску поставку о језику који има моћ да пре
дочи стварност и идеју да нам је свет доступан преко језика. Језик ствара свет,
он га не одражава, као што каже постмодернизам. Текст је, по Ролану Барту,
мултидимензионални простор у коме се мноштво писама, ниједно оригинал-

Др Влаgислава Гopguh
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но, сударају и мешају, бескрајна мрежа цитата. Постмодернизам се може сма

трати и новом "културном логиком" (Ф. Џејмсон). Ако постоји заједнички
именитељ з све ове постмодернизме то је, по Бертенсу, губитак вере у нашу
могућност да предочимо стварност.

Бертенс постмодернизам не жели ни да учини монолитним ни да као
такав представи, већ да га успостави као дијалошки простор. Он успева да ра
зграничи периоде различитог критичког вредновања овог термина и квалита

тивне интерпретативне заокрете да разлучи од пуког епигонства. Посебно

место и највише простора тако припада Ихабу Хасану и Фредрику ДЖејмсо
ну као доминантним теоретичарима седамдесетих, односно осамдесетих годи

на, те Ричарду Рортију, Лиотару и Бодријару као утемељивачима цивилиза
цијског концепта постмодерне.

Постмодернизам се као дијалошки простор и као тачка сукоба умет
ничких естетика можда најочитије манифестује у америчкој књижевности.
Постмодернистичку прозу на америчкој сцени можемо диференцирати на два
периода

-

први обухвата шездесете ии прву половину седамдесетих и обеле

жен је радикалним формалним експериментом, а други, који тече од краја се
дамдесетих наовамо, синтетише експеримент са традиционалним реалистич

ким оквиром приповедања. Писци везани за први период

-

најистакнутији су

Доналд Бартелми, Џон Барт, Томас Пинчон (иако је Пинчон апартна појава

која се опире сврставању), Вилијам Гас - пружају отпор репрезентоваљу и ре
алистичком приповедном моделу, укидајући или мењајући конвенције ликова,
заплета, теме и ауторске персоне. Половином седамдесетих експериментални

радикализам се напушта, или приближава реализму, као у случају Фредерика
Бартелмија, Ен Бити и Рејмонда Карнера. Проза другог таласа више се не ба
ви паралелним световима, светском завером, растакањем субјекта, него обич

ним људима и обичним животом, приповедање постаје фрагментарно, језик
сведен, а приповедачка визура сужена на око камере које бележи догађаје.

Припаднике ове прозне школе, која укључује тако различите писце као што
су Рејмонд Карвер, Фредерик Бартелми, Ен Бити, Боби Ен Мејсон и Мери

Робинсон, духовито називају "намргођеним нећацима Ернеста Хемингвеја и
Рејмонда Чендера", или пак "хроничарима националног мамурлука". Тај нови
реализам не прихвата неке поставке реализма као књижевног правца

-

нема

подређивања ликова заплету, нема инсистирања на приказивању социјалног
миљеа ни панорамске перспективе.

Постмодернистичка потреба за преиспитивањем традиције резултира
ла је низом виспрених пародија у којима су добро познате приче поново
испричане из искошене перспективе или је пак тежиште радње померено на
неки до тада ирелевантан детаљ приче. Примера је много: Џон Гарднер је у
роману Гренgел староенглески херојски ен Беовулф прочитао са тачке гледи
шта чудовишта, антагонисте епског јунака; Доналд Бартелми је написао па

родијску верзију Снежане и сеgам йайlуљака, а један од најнеобичнијих и нај
криптичнијих примера преиспитивања традиције свакако је прича О чему zо
воримо каg 2оворимо о љубави Рејмонда Карвера

-

у питању је вешта варија

ција Платонове Гозбе, покушај дефиниције љубави од стране четворо људи

ПРЕВОЂЕЊЕ ПОСТМОДЕРНЕ КЊИЖЕВНОСТИ: ДВА...
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који своде свој животни биланс у свету који се одупире конзистантности и

свим покушајима тумачења.
Последњи роман Доналда Бартелмија Краљ, преведен код нас, такође
- у овом случају

се темељи на извитоперивању основних поставки традиције

витешког романа, и то на најнепосреднији могући начин. Може се, сасвим ар
гументовано, рећи да су пародија и искошавање перспективе одувек били са
ставни део књижевног стварања, и да се безмало свако дело може читати као

одговор текста на текст. Међутим, постмодернистичку књижевност, између
безброј њених збуњујућих и, дакако, противречних знамења, карактеришу и
два инхерентна вида отпора: оiййор инШерйреШацији и оiййор рейрезенШаци

ји. Дејвид Лоџ је написао да се постмодерни свет опире свим интерпретација
ма, а Ханс Бертенс постмодернизам види кроз призму амбивалентног односа

према пиктуралности и мимезису. И доиста, што се више трудимо да нађемо
интерпретативни кључ Бартелмијевог Краља, осведочићемо се да је у питању

само йара9оксална йарабола: шифра без одгонетке. Смештање легенде о ви
тезовима Округлог стола у контекст Другог светског рата има функцију ин

тензивирања пародије и конструкције

-

оно се примењује зарад игре и њеног

обезграничења.
Краљ као жанр кратког романа, "романа од три осмине инча", препо

знатљива је бартелмијевска агорафобична творевина, драматуршки савршена
(делом и тако што се у њој открива пишчева неизмерна љубав према дијало

гу), али у суштини усредсређена на развијање основних метафора медијског
лицемерја и људске глупости. Заснована, као и увек, на одређеној културно
историјској матрици, ова маестрална завршница једног сјајног опуса предста
вља Бартелмија као савршеног хумористу и бриљантног стилисту.
Са друге стране, проза Рејмонда Карвера и Ен Бити може се посма

трати кроз релативну оскудност конвенција. ови писци припадају подручју
оне књижевне "зоне сумрака" која о наличју америчког сна, обичном човеку
и масовној култури говори са много привидне равнодушности, објективности
и суздржаности. Такав хиперреалистични прозни израз наметнуо се као један
вид побуне против реализма: писци "прљавог реализма", "кока кола реали
зма",

"хик

шика"

или

пак

"поствијетнамско-постлитерарно-постмодерни

стичко-радничко-неораног хемингвејизма"

-

како се све овај правац назива

-

улазе у неке суморне сфере људског искуства. Писац који припада том другом

таласу постмодернизма као што је то случај са Битијевом и Карвером негује
препознатљив

non-sequitur,

минималистички

стил

-

кратке

реченице

монотоног

ритма,

фокусирање банализованих детаља савремене популарне култу

ре, комбинцију хумора и тривијалности у опису живота јунака, прибегава

"ефекту недостајања"

-

говору фрагмента, вербалном тврдичлуку и крајњој

економичности. У прози недостају централна тема, доследна карактеризација
ликова и јасан временски план: уместо тога, региструју се тривијални појмо
ви, тривијални моменти, наоко неважне ситуације, следе се немотивисане ди
гресије, нарацију замењује експозиција, опис, епифанијско фокусирање ба
налног детаља, а приповеда се искључиво у садашњем времену.

И поред непобитних подударности у стилу, Битијева се од доајена ми
нимализма Рејмонда Карнера разликује пре свега по географским и друштве-
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ним координатама у које смешта споје јунаке: док Карнер гонори о радничкој
класи са северозапада Америке, о касиркама и келнерицама из Орегона и
Портланда, Битијева са ироничним уживљавањем описује туге, задовољства и
страхове блазираних Њујорчана и припадника више средње класе са источне

обале Америке, људе који не морају да зарађују за живот нити да размишљају
о будућности, али чија егзистенцијална сигурност није гаранција душевног
спокоја. Јунаци Ен Бити или лутају насумице од узбуђења до узбуђења или су

инертни, напуштају посао или га отаљавају, а краткотрајни спас од летаргије
налазе у пушењу марихуане, рок музици и црном вину. Тема њених шест
збирки прича и шест романа су потрага за стабилношћу и све стратегије те
потраге - психолошке, емотивне, физичке.
Писци оба таласа постмодернизма код нас су присутни више поетички

него рецепцијски

-

роман Објава број

од опуса Томаса Пинчона преведене су само ране приче и

49,

док су Џон Барт и Вилијам Гас присутни само спорадич

но, у периодици. Карвер је био боље среће, јер су преведене две његове књиге

прича (О чему 2овори.мо каgа 2оворимо о љубави и Каiйеgрала), док је Ен Бити
заступљена избором прича Оно 1uiilo бeute моје. За вредновање постмодерни
стичких модела приповедања, њихових утицаја и домета, било би потребно
константније и потпуније присуство. Парафразирајући почетак овог текста,
могли бисмо рећи да постмодернизма у преведеној књижевности нема довољно
да би могао да иритира.
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НЕВИНОСТ И ИСКУСТВО КАО АРХЕТИПСКЕ
КАТЕГОРИЈЕ У ФЕЛИСИЈИНОМ ПУТОВАЊУ

НаШаша Каранфи.ловиh
РЕЗИМЕ
Полазећи од романа Фелисијино йуШовање Вилијама Тревора, рад
анализира употребу архетипских категорија невиности и искуства у енглеској

књижевности путем уочавања и интерпретирања паралела између Треворо
вог романа, Поклониковоi йуШовања Џона Банјана и Песама невиносШи и
искусШва Вилијама Блејка.
Кључне речи: невиност, искуство, Тревор, Банјан, Блејк.

Фелисцјино йуШовање привлачи велики број читалаца који налазе за
довољство пратећи тужну и надасве напету причу о младој Иркињи која у бе
зизгледној потрази за изгубљеном љубављу лута енглеским Мидлендсом и
упада у клопку психопате, чије се ситне очи крију иза дебелих наочара, а душа
серијског убице иза спољашњости доброћудног дебељка, узорног грађанина

који никада није прекорачио чак ни дозвољену брзину вожње. Заведена и
остављена девојка, очајничка потрага, опасност која се осећа у ваздуху сва

кодневице

-

то су нити психолошког трилера од којих Тревор ствара заплет

свог тринаестог романа. Међутим, без обзира на вештину с којом су поједини

елементи овог жанра комбиновани и изложени читаоцу чија се пуна пажња
задржава до последње странице, Фелисијино йуШовање не би се могло сврста
ти у вредна књижевна уметничка дела уколико би се читање овог романа зау
ставило на разини узбудљивог психолошког трилера. Уместо тога, роман

отвара могућност алегоријске интерпретације којом се сагледава човеков ду
ховни раст. Позив на овакво тумачење постаје уверљив уколико се уочи да
километри које Фелисија прелази не припадају искључиво просторној димен

зији, већ да се са сваким пређеним километром повећава и психолошко расто
јање од наивне Фелисије која на почетку романа без икаквих идентификацио
них докумената креће у другу земљу, са слепом вером у Џонијеве речи, али
без његове адресе, до Фелисије која се избавља из руку психолошки пореме
ћеног Хилдича, и која након разочарења и избегнуте животне опасности ипак
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не наставља живот пун горчине, већ попут мудраца гледа у сунце и размишља
о људској природи у којој подједнако види и прихвата и добро и зло. Фелиси
јино йуШовање, дакле, представља спиритуалну биографију, сведочанство о
сазревању једне људске душе, одрастање праћено многим искушењима и опа
сностима. У томе се огледа идејна сродност Треворовог романа с Поклонико

ви.м йуШовање.м

(Pilgrim's Progress)

Џона Банјана

(John Bunyan)

у коме је при

казано мукотрпно ходочашће хришћанске душе ка небеској прапостојбини.

Значајно је дефинисати идејно-структурални паралелизам ова два дела, али је
неопходно указати и на начин на који Треворов роман надраста Банјанову
искључиво религиозну инспирацију и библијски књижевно-стилски утицај.
Као савремени писац, Тревор се ослања на разноврсну и богату традицију ен

глеског романа, тако да Фелисијино йуШовање обилује дефоовски минуцио
зним детаљима, дикенсовским сликама социјалне беде, џојсовским интересом
за свест јунака, али за тумачење романа као спритуалне биографије значајна

је блејковска антиномија невиности и искутва која уоквирује свеукупну људ
ску егзистенцију.
Интерпретација стварности у оквирима дијалектичких односа теориј
ску потпору добила је у раду Клода Левија-Строса

(Claude Levi-Strauss)

који је

утицао и на књюкевно-теоријска промишљања. Из покушаја овог етнолога и
антрополога да дефинише природу људске перцепције и обрасце обликовања
свеколиког искуства настала је теорија "бинарних опозиција" као основног
својства људске свести при сагледавању света. Проток времена одређен је су
протношћу дана и ноћи или живота и смрти, систем вредности и кодекс пона

шања одређује се према опозицији доброг и лошег, квалитет живота мери се
у оквиру опречних стања среће и беде, а одрастање и стварање личног иден
титета праћено је антагонизмом стања невиности и искуства

-

ови примери

поткрепљују Леви-Стросове претпоставке представљајући бинарне моделе
којима људска свест покушава да систематизује стварност. Друга значајна по
ставка Леви-Стросове теорије односи се на људско памћење које је, по њему,
митског карактера, што значи да не поседује историјску димензију већ је део
опште синхронијске целине. То значи да је људски ум тачка пресека сосиров
ске парадигматске и синтагматске димензије, односно да људска свест у сва
ком моменту трансцендира парцијалну, дату стварност и саображава је уни
верзалној, ванвременској равни постојања. У том светлу, бинарне опозиције

се показују као психолошко наслеђе човечанства, укорењени обрасци колек
тивног несвесног конкретизовани у архетипским представама које говоре о
чињеницама које се не могу порећи али се не могу изразити интелектуалним
појмовима. Тиме се објашњава људска митотворачка делатност, као и приро
да мита чије су примарно изражајно средство архетипске слике којима се
представљају душевна стања и делови живота, док ес комбиновањем архетип
ских мисаоних форми истовремено настоји одредити порекло и смисао људ
ског постојања.

Антиподи невиности и искуства такође спадају у архетипско наслеђе и
своју актуелизацију налазе у бројним митовима чија основна формула изра

жава појам одрастања, развоја или сазревања. У том контексту најзначајнији
за западну цивилизацију јесте јудео-хришћански мит који проблематизује ду-
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ховни развој човечанства, мит о човековом првобитном греху и изгнанству из
раја, али значајно је приметити да свако друштво има архетипску слику о рају

или златном добу које је постојало и постојаће поново. Између ова два посто
јања налази се земаљски живот, животни пут и развој човека појединца и чо

века као друштвеног бића који се, исто тако, одређује архетипским предста
вама невиности и искуства. У складу с тим, Фелисијино йуйlовање као алего
рија духовног искуства обухвата сва три тока људске спиритуалне егзистенци

је: духовни развој појединца, духовни развој нације и духовни развој човечанства.

Банјан своје унутрашње религијско искуство преводи у алегоријски
оквир, где је психолошка драма спиритуалног искуства конкретизована у ли
ковима и догађајима. Треворов роман на сличан начин описује усамљену дра

му појединачне душе мучене свешћу о почињеном греху, унутрањшим суко
бима и потребом за њиховим разрешењем. Хришћанин (Christian), централна
алегоријска фигура Поклониково'i йуйlовања, креће на путовање опоменут
пророчанством, односно визијом човека који се повија под теретом. То је,

свакако, бреме греха, и у жељи да га се ослободи, Хришћанин напушта Град
Пропад

(City of Destruction),

жену и децу, дакле напушта свакодневни живот да

би се упутио на мукотрпно путовање до Небеског града

(Ce\estial City).

Фели

сија, такође, без објашњења одлази из свог дома потакнута истом жељом за
искупљењем греха.

" ... она поново

осећа да је на неки начин кажњена, што је први пут

осетила оне ноћи када је написала своје последње писмо: позив на
очување реда, позив да плати рачун за срећу којој се тако непро

мишљено препуштала.( ... ) А ипак, оне ноћи када је написала оно
писмо осећала је да је можда, на крају крајева, у томе ипак било

нечег лошег:

старински грех који треба исповедити уколико

идеш на исповест; грех халапљивости, грех нестрпљења. И зашто

је уопште помислила да јој срећа коју јој је љубав донела заиста

припада, и да је бесплатна?" 1
Хришћанинов пут сачињен је од бројних препрека, замки и искушења
чије савладавање говори о борби са древним непријатељем, господаром овога
света који је своју титулу стекао када је човек из безазлености раја закорачио

у искуство егзистенције на земљи. Највећа искушења могу ес подвести под за
једнички именитељ назван спиритуалним очајем, а конкретизована су у епи
зодама које описују избављење из Очај-блата (Slow of Dispond), борбу с Апо
лионом

(Valley of Humiliation), пролазак кроз
(Valley of the Shadow of Death), посету Вашару таштине
заробљеништво код Очај-дива (Giant Despair).

(Apollyon)

у Долини понижења

Долину сенке смрти

и
Очај-блато, сачињено од страхова, сумњи и обесхрабрујуhих мисли,
прва је препрека чија је функција да одврати Хришћанина од пута истине и

(Vanity Fair),

1

Вилијам Тревор, Фелисијино йуйiовање, прев. Ивана и Зоран Пауновић, Нолит, Београд, 1997.
стр.
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избављења. Спиритуални еквивалент овог искуства у Треворовом роману

представљају Фелисијини покушаји да од Џонијеве мајке сазна његову адресу.
То је Фелисијина прва препрека. Међутим, Фелисија успева да савлада очаја
ње због неуспеха и да настави даље, а то је оно што госпођа Лисат није била

способна да учини када ју је напустио Џонијев отац. Она је остала заглибљена
у очају, савладана страхом од живота. Неспособна да асимилује искуство, го
спођа Лисат потхрањује горчину и мржњу које воде ка душевној смрти.
Борба са чудовиштем Аполионом у Долини понижења представља
најдинамичнију епизоду Поклонuково'i йуШовања, а значај који заузима у

композицији целог дела постаје јасан када се има на уму библијска паралела
ове епизоде и Христовог искушавања у пустињи од стране Сатане. Наоружан
оклопом праведности, штитом вере, кацигом спаса, појасом истине, мачем ду
ха који је реч божја и ципелама приправности за јеванђеље мира, Хришћанин
одолева Аполионовом ласкању, затим бесу, његовим стрелама и, напослетку,
и његовој физичкој снази. Исход овог сусрета говори о чврстини одлуке да се
не прихвати живот у лажи, већ да се истраје у потрази за истином. Фелисија,
такође, одолева очевом бесу и његовим оптужбама, међутим, њена борба с
Аполионом одиграва се, ипак, на унутрашњем плану. С једне стране налази се
могућност да остане у границама познатог, у своме дому, изложена очевој

љутњи, али и његовој заштити, остајући при томе и даље само дете без вла
ститог избора. С друге стране јс могућност преузимања одговорности за вла
стите поступке

-

одважити се на неизвесно путовање које ће отворити могућ

ност суочавања са светом и спознаје сопственог идентитета. Другим речима,

уронити у свет искуства и наћи своје место у њему. Родни град би за Фелисију
сасвим сигурно постао Долина понижења уколико би остала у њему; стога је

одлучна да победи Аполиона у себи верујући да до искупљења може доћи са
мо уколико сазна истину о себи и Џонију. Као и Хришћанин, ни она не жели
гледати назад:

"Ако се сада врати, поново ће се пробудити у оној спаваћој соби.

Сачекаће је нова зора да осветли оно исто очајање, уморно уста
јање из кревета док звона означавају шест сати, и док почиње

још један дан. Поново ће уторком чистити оно тесно степениште,
преко викенда мењати старичину постељину. Ако се сада врати,

поглед њеног оца и даље ће оптуживати, браћа ће претити осве
том. Кони Џо ће жалити због тога што се удала у породицу у ко
јој се очекује једно копиле. На улици ће бити радозналих погледа,

или оних испуњених тешким прекором. 2
Следеће велико Хришћаниново искушење је пролазак ноћу кроз До
лину сенке смрти кроз коју води уски пут, а сваки погрешан корак значи смрт,

јер с једне стране пута налази се дубока јама "у коју су слепи водили слепе у
свим Временима", а с друге мочвара. Јама и мочвара представљају странпути-

2

Тревор, ор.

cit., стр. 73
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це којима иду душе оних који својевољно затварају очи пред истином препу
штајући се греху и незнању, а они сасвим сигурно доводе до пустоши и смрти:
"Ова Долина је веома самотно место: Пророк Јеремија овако је
описује, Дивљина, Земља йусШиња, и Јама, Земља суше, и сенке

смрШи, Земља кроз коју нијеgан Човек (осим Хришћанина) није

йрошао, и у којој нијеgан човек није живео. 3
То је такође место где се непрестано чују јауци и вика који подсећају
на кукњаву несрећних људи у великим мукама, "и над том Долином надвијају
се обесхрабрујући Облаци пометње, смрт такође непрестано шири своја кри

ла над њом. "4 Ово је Банјанова слика палог света, пусте земље у којој обита
вају јаловост, очај, страх и смрт. Међутим, пролазак кроз њу је неопходно
искуство на путу до новог живота.

Долина сенке смрти у Треворовом роману је индустријски Мидлендс
представљен као отуђени урбани универзум где усамљеност, бол, беда и изо
паченост вребају иза сваких врата, а тренутак у коме их Фелисија среће на
једном месту је ноћ коју проводи у једној рушевној кући "где се преноћиште

не наплаћује".
"Фелисија лежи ослушкујући гласно дисање дрогираног пара, као

и музику и ударце чекића. Ти звуци се заједно с претешким во

њем просторије увлаче у Фелисијин сан, све док је не пробуди је
дан нови звук. Чује се викање неке жене. Однекуд из доњег дела

куће допиру очајнички, хистерични крици патње. "5
Вашар таштине, следеће место Хришћаниновог страдања, алегоријски јс
приказ целог исквареног човечанства у малом; то је микрокосмос изопаченог
света сагледан из спољне перспективе. Изгубљене душе траже утеху у атри
бутима власти, моћи и богатства који су једина мерила вредности у том свету.
"Тако се на овом Вашару продаје свакојака Роба, као што су Ку

ће, Поседи, Занимања, Положаји, Части, Звања, Титуле, Земље,
Краљевства, Похоте, Задовољства, и Уживања свих врста, као

што су Проститутке, Сводиље, Жене, Мужеви, Деца, Господари,
Слуге, Животи, Крв, Тела, Душе, Сребро, Злато, Бисери, Драго

John Bunyan, Grace Abouпdiпg to the Chiej ој Siппers AND The Pilgriт's Progress јrот this World to that
which is to соте. OlJP, Condon, 1966. стр. 188.
"Now this Va1ley is а very solitary place: The Prophet Jereтiah thus descriЬes it, А Wilderness. а Laпd ој deserts, апd ој Pits. а Laпd ој drought. апd ojthe shadow ојdeath, а Laпd that по Мап (but а Christian) passeth
through, апd where по тап dwelt.
4
lbld. стр. 189.
"... and _ov7,r that Valley liangs the discouraging Clouds о[ confusion, death also doth always spread his wings
ovcr 1t ...
'Тренор, ор. cit., стр. 149.
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камење, и шта све не.

( ... )

Овде се такође могу видети, и то бе

сплатно, Крађе, Убиства, Прељубе, Лажна сведочења,

... "6

Једино што се н том месту не може наћи је, наравно, истина, јер она би

била погубна за тај свет грамзивости, безобзирности, порока и злоупотребе
власти. У њему страдају чиста срца; он их заробљава и мучи, што се управо и

дешава Хришћанину и његовом сапутнику Верном

(Faithful),

којег овај свет

осуђује и убија, док се Хришћанин спасава божјом милошћу и наставља свој
пут. На овај начин Банјан представља различите путеве који воде до Врата
раја - мучеништво и смрт због вере, пут апостола, (Верни) и праведан живот

у складу са заповестима, пут обичног човека (Хришћанин).
Град којим Фелисија лута у многоме подсећа на узаврели вашар где
ташти људи купују свеколика задовољства од предусретљивих продаваца. И
Тревор нуди каталог робе у којој су отелотворена стремљења човека који
трајне вредности замењује пролазним задовољствима:
"У излозима су одевни предмети, ћелаве лутке се шепуре у изве
штаченим кретњама и пуће усне у празно. Грађевинска удружења

нуде провизије на хипотеку.( ... ) Спортска опрема и скијашка оде
ћа надмећу се с намештајем и ципелама у настојању да привуку
пажњу посматрача. Машине за прање веша и микроталасне пећ

нице нуде се на распродаји. Снижене цене свих фоШоайараШа!

гласи следећа порука. (.")ту је и јарко осветљен ресторан, Pizzaland, ( ... ) Испред Kentucky Fried Chicken-a разбацани су картони,
(... )Глас Мајкла Џексона надвладава глас Шине Истон с великог
касетофона. Неонско светло блешти: Кока-кола је начин живо

Ша, исписано је на небу. "7
У новинама се може прочитати о животу у сенци светла неонских реклама:

"Свакога дана у недељи, изгледа, неко гаси цигарете на дечјој ко
жи. Свакога дана у недељи жене у дубокој старости постају
жртве силовања и насиља. У поштанске сандучиће сипа се запа

љени бензин ради пуке забаве. Краду се аутомобили, краду се те
левизори. Директори фирми троше пензије својих намештеника

за куповину јахти. Наркомани добијају дрогу на тезгама апотека.
На градским депонијама спаљују младе девојке." R

Bunyan, ор. cit" str. 211.
"Therefore at this Fair аге all such Merchandize sold, as Houses, J,ands, Trades, Places, Honours, Preferrnents,
Titles, Countreys, Kingdoms, Lusts, Pleasures, and Delights ofall sorts, as Whores, Bauds, Wives, Husbands,
Children, Masters, Servants, J,ives, Blood, Bodies, Souls, Silver, Gold, Pearls, Precious Stones, and wliat no.
( ... )Неге аге to Ье sееп, too, апd tl1at for notl1ing. Т\1efts, Murders, Adultries, False-swearers, ".
7
Тревор, ор. cit" стр. 140-141.
"/Ьid. стр. 138.
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Анализирајући опречна стања љуТ(ског [(уха, Блејк такође уграђује

друштвену критику у Песме невиносШи и искусШва. "Димничар"

Sweeper)

(The Chimney

из Песама невиносШи говори о злоупотреби дечје радне снаге, о дру

штву у коме се дечја срећа и безазленост брзо затравају у мрачне сандуке
искуства и где је ослобођење и повратак невиности могуће једино у сну. Нају

печатљивију критику друштва Блејк изражава у песми "Лондон", где су и
природа и људи подједнако спутани, где и најслабији и најјачи подједнако па
те, где је љубав изгубила смисао и где рођење не доноси радост.
Поражавајућа слика друштва присутна код сва три аутора несумњиво
сведочи о томе да цивилизацијски напредак не означава и побољшање људске
природе. Замке које поставља искуство мењају свој облик, а човек је и даље
неспособан да из замке узме парче хране и при томе остане неозлеђен, одно

сно, не увиђа да искуство треба да буде његов саучесник, а не непријатељ. Та
ко је, уместо мудрацима, свет углавном настањен лицемерима, бездушницима,
и осталим обличјима која на себе узимају они који, једном посрнули, не поку
шавају да се врате на прави пут, веh као Луцирфер, покушавају да што више
других намаме у клопку.

Међутим, за посрнулог човека постоји излаз све док у њему постоје

вера и нада, свест о томе да излаз постоји, односно све док не загосподари
очај. Управо у таквом искушењу налази се Хришћанин када бива заробљен у
Замку сумње

(Doubting-Castle) у коме живе Очај-див и његова жена Неверица
(Diffidence). Очај-див настоји убедити Хришћанина и његовог сапутника На
де-пуног (Hopeful) да не постоји начин да побегну из његове тамнице, те им
саветује да изврше самоубиство. То би био израз крајњег очаја и душа би зау

век била изгубљена. Пред истим искушењем налази се и Марлоов Др Фауст
коме Мефистофел нуди нож да се убије у тренуцима када Фауст постаје све
стан испразности погодбе с Луцифером. Хришhанин и Наде-пуни не предају
се, међутим, безнађу, већ са стрпљењем подносе недаћу и успевају да побегну
из тамнице. Разбацане кости на које су наишли у дивовом дворишту су остаци
оних који нису успели да се одупру очају, и сведоче о томе да искушење за не
ке људе може значити смрт, док за друге може бити пут ка ослобођењу.

Паралелно спиритуално искуство у Треворовом роману је Фелисијин
боравак у Хилдичсвој кући. Заклоњена тешким завесама и опоменута да не

излази из куће, она пролази кроз тренутке најдубљег разочарења и највећег
душевног бола. Свесна је да Џонија не може пронаlш, прогони је мисао о

извршеном абортусу, нема новац да се врати кући. За све то, како ће и она ка
сније сазнати, побринуо ес управо Хилдич у жељи да јс задржи код себе. У
његово сећање постепено долазе и Бет, Елси, Џеки, Шерон и Боби, девојке
које почивају у Алеји успомена, ХилТ(ичевом Т(воришту с разасутим костима

оних који нису успели да побегну. Он се показује као ловац на остављене и
беспомоћне девојке, јер у њиховом друштву Хилдич постаје брижни отац, љу

бавник, пријатељ - оно што у стварности никада није имао прилику да буде.
Ту прилику заувек је са собом однела његова мајка, док она сама остаје при
сутна у његовим мислима и даље управља његовим животом, остављајући га

заувек заробљеним у детињству, без могућности да прође кроз искуство зре
лог човека.
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Иако на сноме путу наилази на изопаченост, манипулацију, отуђеност,

лудило, Фелисија остаје чиста у својој потрази и у своме срцу. Звезда водиља
су јој једноставни и чврсти принципи и несебична љубав у коју никада не губи

веру. То је она љубав о којој говори грумен земље у Блејковој песми "Земна
грудва и камичак" (The Clod and the РеЬЫе):

Love seeketh not ltselfto please,
"Nor for itself hath any care,
"But for another gives its ease,
"And builds а Heaven in Hell's despair." 9
Наспрам чистоте и несебичности Фелисијине љубави и душе налази
се не само Џонијева себична и деградирана љубав, сведена на голу пожуду,
већ и одсуство племенитости и бриге за друге људе који су тако очигледни у

свету којим се Фелисија креће. Људи су затворени, хладни и плаше се да по
гледају даље од вечито укљученог телевизора. Њихов свет је суров и у њему

свако настоји што више узети за себе; у том свету и љубав је узимање. О тој
љубави говори камичак:

"Love seeketh only Selfto please,
another to lts delight
"Joys in another's loss of ease,
"And builds а Hell in Heaven's despite. 1110
"То Ьind

Упркос искуству, светлост љубави се никада не гаси за Фелисију; ње
на вера и даље задржава дечју чистоту. Када све изгуби, љубав остаје основна

вредност због које живот има смисла. На том убеђењу почива снага с којом се
супротставља Хилдичу, то убеђење дајс јој снаге да ес и даље радује животу.
То значи да Тревор, као и Блејк, изражава исто основно осећање да невиност
није ограничена на детињство, већ да се њен квалитет може оснажити, допу
нити и као такав пренети и у одрасло доба, односно, да невиност и искуство
могу и треба да буду два комплементарна стања.

Хришћанин такође истрајава на своме путу захваљујући светлости ко
ја га води. То је реч божја, реч која је Обећање царства које ће верни наследи

ти. Обећање (Promise) се зове и кључ којим Хришћанин отвара врата тамнице
у Замку сумњи и тешку железну капију замка. Исправним путем га води глас
Оца који чује и у најдубљој тами Долине сенке смрти. Такав однос човека и

9

Ранка Каић, Лнilioлoiuja ен.2леске романiliичарске йезије, Научна књига, Београ!\, 1981,стр.

87
"Љубав за ес и нс хаје,
О себи се и не стара,

Beh

свој мир за другог даје,

Од очај-11акла сам рај ствара."
1
"

Ibld. стр. 88-89.

"Љубав само за се хаје,
И рад себе радост слади,
А другоме немир дајс
Од пркос-раја ш1к'о гради."

811-
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бога најексплицитније је изражен у Блејковим песмама "Изгубљени мали де
чак"

(The Little

Воу

Lost)

и "Пронађени мали дечак"

"The Little Воу Lost"
"Father! father! where аге you going?
"О do not walk so fast.
"Speak, father, speak to your little Ьоу,
"Ог else 1 shall Ье lost." 11

(The Litt\e Воу Found).

"The Little Воу Found"
The little Ьоу lost in the lonely fen,
Led Ьу the wand'ring light,
Began to cry; but God, ever nigl1,
Appear'd like his father in white. 12

( ... )

( ... )

Иако се Фелисијина потрага одиграва у индустријском подручју Енгле
ске и као таква омогућава поглед на безлични и душевно осиромашени урба
ни комшар, Фелисијино йуШовање такође нуди слику ирског друштва, среди
не из које Фелисија потиче. Одгајана у окружењу ригидних начела оформље
них и обликованих дуготрајним сукобима и насиљем који су изнедрили нацио
налне јунаке и поставили мерила неприкосновених вредности и идеала, Фели
сија јс изгубљена у дсстабилизованој и фрагмснтираној друштвеној стварно
сти у којој се нашла. Тревор тако у оквиру појединачне судбине остварује
пресек сукоба две средине, два традиционално супротстављена друштва и ти

ме остаје веран једној од водећих ирских тема коју Драгана Р. Машовић дефи
нише као "искуство преплитања колективне и појединачне судбине, окарак

терисано готово непрекидним ратовањем и страдањем." 13 Фелисијин отац је
аутентична слика окрутне и посесивне мајке Ирске чији је културни и исто
ријски развој обележен опозицијом с Енглеском, а изграђивање личног инте
гритета неодвојиво од захтева за ангажовањем у друштвено-политичким пре
вирањима:

"Не можеш да живиш у овој кући и да ес дружиш с једним при
падником окупаторских снага. Ова породица зна где јој је место,
и одувек је то знала. Твој чукундеда и његови другови родољуби
путовали су из овог малог места до самог жаришта рата, и изги

нули у свом племенитом подвигу. Већ осам векова, и ни сата ма
ње, ирски народ зна само за потискивање језика, религије и људ

ске слободе. ( ... ) чизма британског силника још увек притиска
шест наших покрајина; ( ... ) Ниједно моје дете неће никада бити

на тој другој страни, девојко." 14

11

!Ьid. стр. 84-85.

"Оче, оче, куда то хиташ?

О, брз је корак твој.
Свом малом сину одговори.
Ја губим правац свој."
12 /Ьid.

Сред пустог краја залута де•шк мали
Што за бледим светлом пође,
И док је плак'о, Господ близак тако
К'о отац у белом дође.
13

Драгана Р. Машовић, Дивља Хафра, Матица српска, Нови Сад,

14

Тревор, ор.

cit.,

стр.

90

1996. стр. 14
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Фелисијино освртање на свој живот у Ирској приказује различите
аспекте друштвене реалности у којој је одрасла: незапосленост, сексуалну ре
пресију, потчињеност жена

-

то је осиромашено и исцрпљено "овде и сада"

једне земље чији се дух напаја визијом јуначке прошлости, с једне стране, и
вером у борбу за ново друштво описано речима Ејмона де Валере, с друге. Те
речи заиста подссhају на описе будуhсг раја које госпођица Калигари узбуђе
но чита и сведоче о у бити хришhанском убеђењу да постоји будуhа cpeha за
друштво које ће себе изградити и оснажити кроз патњу.

Значајна интерпретација деструкције и насиља присутних у енглеско
ирском сукобу остварена јс у ирској књижевности посредством наслеђених
древних митова, што потврђује већ поменуте Леви-Стросове поставке. Доми

нантан је мит о богињи, земљи, инкарнацији Ирске и њеног националног
идентитета. Обличја тог мита су разнолика и опречна, али свако од њих баца
посебно светло на ирско схватање националне историје. Ирска је и старица, и
млада и невина девојка, и остављена супруга, и поштована мајка, и издана мај

ка, и бесрамна проститутка. 1 ' Заједно с идеолошким струјањима модифико
ван јс и древни мит, а нашао ес и у енглеској и ирској штампи

19.

века. У Ен

глеским новинама појавиле су се карикатуре Хиберније, "енглеске варијанте
ирске богиње-земље, приказане као нејаке девојке коју заштитнички грли му

дра и снажна жена, Британија ... "1°, док је с друге стране у ирским новинама
"богиња-краљица Ерина

(... )

спитомија ирске женске лепоте, чедна, у белој

хаљини, прелепог и меланхоличног лика; у основи она треба да евоцира идеал

хришhанске чедности, поштења и храбрости."

17

У Фелисијино йуШовање веома суптилно уткан је и овај древни мит,
али са новим и дубљим импликацијама које избегавају једнострано тумачење
у служби неке од владајућих идеологија. Било би погрешно када би се митско
проширење овог романа ограничило на интерпретацију Фелисијиног лика

као незаштиhенс Брине, младе остављене девојке, коју под плаштом заштите
грли себична и лицемерна рука Британије, односно Хилдича. Померање гра
ница значења мита и ширина Треворове визије указују се када оксиморон "не

срећна Фелисија" уступа место плеоназму "среhна Фелисија".

Cpeha

настаје

као резултат интеграције невиности и искуства индикованс Фелисијиним
крајњим прихватањем несавршене реалности и способношћу да опрости они
ма који су јој нанели бол, а то су предуслови који отварају пут излечења и по
мирења. У оквирима интерпретације мита то би зна~mло да је интеграција мо

гуhа не само на личном, већ и на националном нивоу. Невиност описану речи
ма Ејмона де Валере могуће је достићи ако се искуство дугогодишњег сукоба
не сведе само на историју насиља него ако се у њему препозна и механизам
изграђивања и сазревања сваке од ових заједница, које би своју зрелост пока
зале стварањем креативне симбиозе која не би негирала појединачни иденти
тет.

в. Машовић, ир. cit.. стр. 4Н.
lbld. стр. 63.
17
lbld.
15
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Најшири круг алегоријске интерпретющје Фелuсuјuно2 йуШовања обу
хвата духовни развој човечанства у оквирима митске приче о човековом паду.
Фелисија на свом путу пролази кроз три степена спиритуалног доживљаја екви

валентних развојним етапама човечанства. Стање невиности отелотворено је у

јудео-хришћанској представи о рајској башти и човековом животу у њој пре по
чињног греха. То јс детињство човечанства окарактерисано јединством са со
бом и природом; невиност која не познаје искушења искуства. То је Фелисија
пре путовања, чије је знање и искуство ограничено на мали круг породице и
родног града. Човеков живот на земљи се у оквиру мита тумачи као последица

пада и прате га одсуство комуникације, самоћа, патња, алијснација од себе и
природе. Фелисијина потрага за изгубљеном срећом, испуњена патњом и стра
дањем као последицама греха, у митским оквирима представља човеков живот

на земљи. Треворов роман урања у тај пали свет где су чак и најскромније же
ље осујећене, али истовремено, с истом снагом остварује и противтежу у при
мерима људске доброте и праштања. Доброта зубарке "која је свој живот по
светила трулим зубима одбачених људи, њиховом смраду и прљавшти" у ова

квом свету заиста може бити "већа мистерија од оног зла које је искривило сва

ку изговорену реч једног човека, сваки његов покрет" 1R, али њено постојање
отвара врата избављења, даје смисао људској егзистенцији на земљи и сведочи

о томе да живот смртника није искључиво казна за грех већ да он у себи носи и
могућност искупљења. Живот на земљи је, стога, неопходно искуство, трновита

стаза која води у давно изгубљени рај. Поново стечени рај означава повратак
невиности, или пре, достизање невиности у искуству, то је мудри старац који
није заборавио како је то бити дете. То је Фелисија која је у сусрету с изопаче
ним светом задржала детињу веру у људску доброту, снособна да се радује жи
воту, ужива у сунцу, отпалом листу, галебовима, реци. Њене последње мисли о

Хилдичу сведоче о праштању и помирењу који доносе мир људској души:
"Изгубљена негде дубоко у једном човеку које је убијао, настоја

ла је душа иста као и било која друга, која је некада сигурно била

сушта чистота." 19
Хришћански мит о човековом паду, Блејкове Песме невиносши и
искусШва, Бањаново Поклонuково йуШовање и Треворово Фелисuјино йуШо

вање повезани су квалитативним одређењем категорија невиности и искуства
и презентовањем обрасца којим се у оквиру ових категорија креће људски
живот. Стање потпуне невиности окарактерисано је као непотпуно и као та
кво веома блиско појмовима неискуства, незнања и наивности. Код Блејка та
кво стање приказано је сликама деце, јагњади и птица у пасторалном окруже
њу; у хришћанском миту то стање отелотворено је у Еви; у Поклониково.м йу

Шовању то је Хришћаниново непознавање властите грешне природе пре по
четка путовања; код Тревора то је Фелисијин живот у Ирској. Међутим, пот

пуна безазленост ес показује неодрживом јер јс неизоставно окружена и угро-

" Тревор, ор. cit., стр. 282.
/Ьid. стр. 281.

19
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жена светом искуства. Присутност знамења искуства у Песмама невиносi:Uи

ствара управо такав осећај. У Песмама невиносШи стање искуства је, на при

мер, представљено плачом мајке над дечјом колевком у песми "Успаванка"
(А Cradle Song), надом малог црног дечака да ће пред богом бити једнак с бе

лим дечаком ("Мали црни дечак", The Little Black Воу), жељом за топлотом,
среlюм и слободом у сну малог димничара ("Димничар", The Chimney Sweeper), седим црквењацима који сврставају дечаке из црквеног хора у беспреко
ран ред "два по два", као и у остарелим лицима оних који слушају њихову пе
сму ("Велики четвртак", Но\у Thursday), вуковима и тигровима који ноћу лове
свој плен ("Ноћ", Night). Деца, невиност у најчистијем облику, неизоставно
морају одрасти и постати део света искуства које их окружује. Хришћански
мит представу о опасној присутности искуства у свету апсолутне невиности

уграђује у змију која се шуња рајским вртом вребајући прилику да доведе Еву
у искушење. Змија то чини ласкањем и слаткоречивошћу исто као и Џони ко
ји јс Фслисијино искушење које јс уводи у свет искуства. И код Банјана је при
сутна алегоријска фигура Ласкавца (Flatterer) који Хришћанина и Наде-пуног
хвата у Мрежу када су они надомак Небеског града, чија близина им улива си
гурност и чије окружење личи на сам рај.
Свет искуства представљен је као стање обележено непрекидном пат
њом, што је јасно изражено у друштвеној критици којом се код Банјана, Блеј
ка и Тревора указује на бројне узроке несреће, бола и јада у људској заједни
ци. Међутим, искуство, иако углавном ружног лика, у једној руци носи мач
који доноси смрт, а другом показује пут спасења. Та рука указује се онима ко
ји у свету искуства и даље успевају да препознају знамења доброте, љубави и

вере. У Песма.ма невиносШи и искусШва фигура Христа има улогу утешитеља
и чувара, исто као и Евангелист у Поклониковом йуШовању. Блсјкова песма
"Тигар"

(The Tyger)

поставља кључно питање чији имплицитни позитивни од

говор указује на то да је синтеза невиности и искуства остварена већ у самом
творцу, односно да су и Јагње и Тигар одраз божанског лика.

"Tyger! Tyger! burning bright
In the forests ofthe night,
What immortal hand or еуе
Could frame thy fearful symmetry?
( ... )
When the stars trew down their spears,
And water'd heaven with their tears,
Did he smile his work to see?
Did he who made the Lamb make three? 20
( ... )
211

Куиh, ор. cit., стр.

9()-93.

Усред ноћних гора сам!

Кад те прели звезда сјај,
Да л' се смешка творац тај?

Ко то вечан, 1 1ији рад,

Дал' тај исти творац плах

Твој језиви створи склад?

И Јагњету ули дах?

"Тигре, тигре! Сјаш к'о плам

(".)

(".)
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То значи да искуство није нужно негативно; губи се хармонија беза
злености, али ина њено место долази увид; свет невиности је изгубљен, али

остварује се могућност нове синтезе на вишем нивоу.
Фелисијино йуШовање прати болни прелазак из невиности у тешко
стечено искуство, као и њихову синтезу која означава крај Фелисијиног тра
гања за истином. Она сазнаје истину о неумитности патње, али и о постојано
сти доброте, о томе да људски живот има смисла управо онакав какав јесте:

"Биће и других градова, и улица других градова, и других путева,
Тапсра и Џорџа и Лина, Кева и Давоа и Немих Хана. Биће још
милостиње и уточишта и милосрђа и п резира; и увек и свуда, оне

случајности која раздваја мртве и живе. "21
Фелисијино сазнање показује да није тачно да истина не постоји или да

је опасна, само људи треба да јој буду дорасли. А та мудрост стиче се кроз
искуство којим се жртвује апсолутна невиност. О неопходности жртве говори
и Христово страдање јер он јс жртва измирења, медијатор између бога и љу
ди, његова смрт као сина човечјег је залог уједињења на вишем нивоу. Фели
сијин абортус је аналогно жртвовање невиности зарад спознања истине. У но

ћи после абортуса, она, по први пут, постаје свесна Хилдичевих лажи и опа
сности која јој прсти, али и успева да се одбрани. Живот у истини коју доноси
мудрост искуства је један нови, потпунији живот, те стога не изненађује то
што Тревор наводи читаоца на помисао да Фелисија дели судбину осталих де
војака у Алеји сећања. Фелисијин "нестанак" из тока нарације и поновни по
вратак у последњем поглављу представља симболичну смрт и потоње рођење
у новом животу. Фелисијино путовање је стога њена иницијација у нови жи

вот, оно води ка унутрашњем ослобођењу које доводи до спознаје. Са завр
шетком њене потраге заокружује се и прича о невиности и искуству, односно
о апсолутној невиности која захтева искуство, о искуству које може донети
смрт али и ослобођење, и о синтези невиности и искуства као крајњем циљу
човековог путовања.
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INNOCENCE AND EXPERIENCE AS ARCHETYPAL
СА TEGORIES IN FELICIA 'S JOURNEY
Summary

Focusing on Felicia's Journey Ьу William Trevor, the paper analyzes the use of
the archetypal categories of innocence and experience in English literature. The analysis
traces and interprets the paral\els between Trevor's novel, Pilgrim's progress Ьу John
Bunyan and The Songs ој Јппосепсе and Experience Ьу William Blake.
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PICARESQUE GENRE IN THREE AMERICAN NOVELS
Aleksandra Jzgarjan

SUMMARY
The article discusses the proЫem of detennination to which genre а literary work
belongs on the example ofpicaresque genre. Most important properties ofthe genre are
estaЫished on the basis of division provided Ьу Claduio Guillen. These are then traced in
the novels Ьу Kerouac, Nabokov and Pynchon. Although the novels do not follow а!! the
prerequisites of picaresque genre they confirm to them in enough measure to Ье said that
they belong to it. What is mоге important is that the novels also show features which will
determine пеw diгections for the development of picaгesque genгe.
Кеу

words: picaresque genre, modern

Ameгican

novel,

Кегоuас,

Nabokov, Pyn-

chon
1. INTRODUCTION
Genre is а category which is very useful to the readership and literaгy critics since thanks to it they аге аЬ!е to classify literary woгks into categoгies which аге again part
of а larger system, and thus find their way around them more easily. But it is rather difficult to determine to which genre а certain work belongs, since the very instrument we are
using fог determination is so elusive. What is usually being done is that similar characteristics in а number of works are found and those chaгacteristics are asserted as crucial to
the genre in question. Then, works which have those characteгistics are gгouped together
and thus сап Ье said to belong to а genre. With each new candidate for the genre, these
cliaracteristics are reevaluated. Ог as Robert К. Elliot states: "How does then one know
whether х (which peгhaps seems to Ье а bordeгline case) is а satire ог not? Following
Wittgenstein, one looks at а numbeг of satiгes about which theгe is no question - which
аге at the center of concept, so to speak - and then decides whether work х has resemЫance enough to the undoubted examples of the type to Ье included in it. The point is:
this is not а factual question to Ье settled Ьу examining the work fог the necessary and
sufficient properties which would automatica\ly entitle it to the name satire; it is а decision question: аге the resemЬ!ance of this woгk to various kinds of satire sufficient so that
we аге warranted in including it in the category - ог in extending the category to take it
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in." 1 So as we can see, deciding whether something belongs to а certain genre or not is
largely а matter of opinion. Certain work can have characteristics pertaining to а certain
genre and yet not Ье included in it, if these characteristics are not deemed important for
that work. On the other hand, another work can have only few of the characteristics
which are thought to Ье essentia\ for а genre and still Ье included in it because these characteristics are something that sets that work aside from the rest. What is more, one work
can belong to several genres at the same time.
In the process of writing, writers are usually not trouЫed whether their work fits
into а certain genre or not. Whenever they are creating а new work, the writers are also creating genres from the beginning. What they are doing is remodeling а genre in order to fit
their purpose, although they might not Ье aware of it at the time. Even if they are determined from the beginning that they want their work to be\ong to а certain genre, they view
genre more as а guiding light, instead of following all of its prerequisites Ыindly. Therefore,
we cou\d say that genre is actually а mode\ of writing, а model that changes through time.
However, some basic characteristics of а genre usually remain the same.
Literary critics sometimes do the same in assessing to which genre а literary
work be\ongs. They are extending the genre, as Elliot says, if according to their judgment
а certain work belongs to that genre even if it does not have а\1 the necessary characteristics. This paper is going to show the process of deterrnining whether or not three works
belong to the picaresque genre. In order to do that we must first estaЬ\ish what the picaresque genre is.
Two Spanish novels: the anonymous "Lazarillo de Tormes" (1554) and "Guzman
de Alfarache" (1599) Ьу Mateo Aleman are considered to Ье the first representatives of
the picaresque genre. Both became bestsellers and their joint characteristics became criteria for whether а work belongs to the genre or not. When the picaresque genre appeared,
literature was dominated Ьу the pastoral novel which represented the continuation of the
medieval courtly romance. The main characters in the pastoral novel were idealized heroes who wanted to escape from the city and all its evils and find their реасе in nature and
so\ace in sentimental \ove. The picaresque genre presented а totally different reaction to
the challenges of rea\ity. Its main character was а down-to-earth man who is determined
to stay in city and survive, but without confronting ог accepting its values. This conflict
between the pastoral and picaresque approach to reality will continue to Ье present in literature. It could Ье said that the occurrence of picaresque genre played an important role in
the history of literature since it opened way to the realistic novel and contriЬuted largely
to its elements. The genre continued to Ье popular in Europe during the seventeenth and
in the first half of the eighteenth century. Since the picaresque novel was, from the beginning, very sensitive to the conditions of the society, it changed as tl1e times changed. Tl1is
resulted in а number of works which brought innovations to the predominant characteristics of the genre. Not only some important properties of the picaresque genre exist in
modern novels, they are also enhanced. The major change is that traveling is seen from
somewhat different perspective. For example it can take place in а small area or in the
mind of the main character, and the emphasis is much more on the breach between the inner and outer personality of picaro. fn this essay Ј wil\ try to find the properties required

1

Quote taken from Guillen. р. 125-126 (Robert С. Elliot. "The Definition of Satire". Yearbook of Comparative
and General Literature Х\ (1962) р. 23)
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for picaresque genre iп the work of modem American writers. Јп this 1 will follow the
chroпological order iп which the пovels were puЫished.
As we take а look at those works for which there is по questioп that they beloпg
to the picaresque geпre, we пotice а пumber of promiпeпt properties. Јп sectioп 1 of this
paper 1 will state seveп properties which are esseпtial for the picaresque geпre. This divisioп is partially based оп the опе giveп Ьу Claudio Guilleп. Јп sectioп 2, I will ехр\оге
whether the works of Jack Kerouac, Vladimir Nabokov апd Thomas Рупсhоп correspoпd
to the above meпtioпed criteria of picaresque genre. Јп sectioп 3, I will coпclude if these
works сап Ье iпcluded iп the geпre.
2. SEVEN

ESSENТIAL PROPERТIES

OF PICARESQUE GENRE

1) As was already mentioned, the picaresque novel dealt with conflicts of more
immediate пature, iпstead of preseпtiпg а oпe-dimeпsioпal coпflict with the diviпe forces
ог retreatiпg iп escapism, as was the case Ьеfоге. Also the character of picaro differed
from all previous literary characteгs, especially those of the kпight, vagaboпd апd fool
which were ргеsепt iп medieval literature. This was due to the fact that the picaгesque пo
vel reflected the coпfusioп that mеп iп Europe felt as their societies left the Middle Ages
behind them, passed thгough the period of Renaissaпce and wеге оп the Ьгiпk of the Eп
lighteпmeпt. Јп the Middle Ages, тап derived ideпtity from his family апd the class he
belonged to. This chaпged in the Reпaissaпce апd the picaresque genre captured the spirit
of that change. The picaresque genre iпsisted on the individuality of its hero and that is
why picaro does поt beloпg to апу of the previous types of hero. With the passage of
time, the circumstaпces iп the societies chaпged, but the befuddlemeпt of mап with the
coпstaпt changes iп society гemained and the inseparaЫeпess of the main characteг and
his surrouпdiпgs, апd at the same time his coпflict with them, coпtiпued to Ье а property
of the picaresque genre. It still depicts the coпflict betweeп the iпdividual апd his surrouпdiпgs, betweeп the spiгitual апd material, between iппосепсе апd experieпce.
2) From the very begiппiпg of the genre, as far back as "Lazarillo de Tormes",
picaro was pгesented as ап orphaп. There are пumber of reasoпs for this. Beiпg ап orphaп, the рiсаго does поt beloпg to апуЬоdу. ln the еаг!у picaresque novels, the orphanage highlighted the isolatioп of рiсаго from God апd chuгch. Siпce he has по pareпts, he
has no past. The пovel usually begins with picaгo's Ьirth. Whatever happened before is of
no сопсегn to l1im. Already in his childhood, the picaro is faciпg difficulties and lias to
соре with them to the best of his aЬilities. Не has nobody to iпstruct him оп how to behave so he has to learn from the examples of the people arouпd him. Thus he is exposed
vегу early to wickedпess and тога! соттuрtiоп and his iпitial innocence quickly disappears. Although picaro is disgusted with the values of society, he also realizes that he caп
not survive outside of it, по matter how far he tгavels. This is the reason why he becomes
а semi-outsideг апd fгom theгe the Ьгеасћ in his peгsonality oгiginates. Оп the one haпd,
he does not waпt to reject completely the people he is surrouпded with, апd yet he is unaЫe to accept theiг behavioг. Оп the otheг hand, he пеvег openly сопfгопts the ideas he despises апd he is often uпwilliпg ог uпаЫе to take matteгs in his own haпds. А paгal\el can
Ье dгawn betweeп picaгo's loss of iппосепсе апd the moгal соттuрtiоп of civilizatioп.
3) Fгom theгe stems апоthег importaпt chaгacteгistic of picaro, апd that is twofoldedпess of l1is persoпality. Picaro is intelligeпt eпough to realize that bls seпse of alie-
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паtiоп will get him пowhere iп the society, so he carefully hides it. Не develops ап outer
апd iппеr persoпality. The outer persoпality plays the role of ап assimilated апd usually
сuппiпg mап.

is characterized Ьу philosophical апd highly critical
the early picaresque пove1s which were coпcerned more with
опе's climЬiпg the social ladder, this breach was first elaborated. This property of the
genre was brought to perfectioп iп the modern picaresque пovels. The modern picaro is
ап alieпated semi-outsider who is iпсараЫе of rejectiпg all the values of the society he lives iп.
4) Picaresque пovels аге usually writteп iп the first persoп siпgular. This serves
to uпite the episodic structure of the пovel, but еvеп more it turns the laпguage iпto ап
elemeпt of dissimulatioп апd iroпy. The reader sees thiпgs оп\у from picaro's poiпt of view. As we have already sееп the perspective of picaro is that of а semi-outsider or outsider who wears the mask of ап assimilated mап so по one kпows his true feeliпgs. That is,
поЬоdу but the reader. This puts the reader iп а privileged, though somewhat curious, positioп. Не gets to see the flashes of the iппеr persoпality of picaro, which the other characters iп the пovel do поt еvеп dream of. Оп the other haпd, all the iпput the reader gets
is subjective, ofteп prejudiced апd certaiпly coloured with picaro's seпtimeпts. So the reader must decide for himself, or remaiп forever iп doubt, about what is the truth апd what
is distorted rea\ity.
5) Beiпg а semi-outsider, picaro questioпs everythiпg. Не has а philosophical
апd critical attitude towards everythiпg he eпcouпters. Sometimes this approach is iпflu
eпced Ьу the powerful misgiviпgs he has for the domiпaпt religious апd moral values. Picaro is iп the coпstaпt process of learпiпg, experimeпtiпg апd discoveriпg. The опlу proЫem is that kпowledge апd experieпce do поt make him better, but оп\у more aware of
man's corruptness. Still, although he is convinced that they are dishonest, picaro does not
hate or despise реор\е. Не is always ready to treat them with curiosity, and sometimes
even compassion. Не does поt deem anybody or anything uпworthy of his attention. However, thaпks to his detachment, his approach is often satirica\ and ironica\, ridiculiпg the
morally corrupt and hypocritical society.
6) In the early represeпtatives of the genre, picaro often begiпs his life among the
poor. Нis status of an orphan is only worsened Ьу Ње fact that he is роо1·. Не lшs to make
his way through the society and fight hunger and oppression. Being ofteп destitute, he is
fascinated with the details of everyday life amoпg the privileged. This iпterest in the
mundane is shown in detailed descriptioпs of food and clothes. Не moves up the social
\adder and this gives readers the opportuпity to acquaint themselves with various strata in
the society. While doiпg this, he goes through а number of adventшes, coveriпg large
areas of space at tl1e same time. Нis traveling сап sometimes take him to different countries, so he is exposed to various cu\tures. Yet, the prevailing impression is that of moral
decay. In \ater picaresque пove\s the emphasis is not so much on the material side of
everything апd the oppressed. Also, picaro does not necessarily have to climb the social
\adder or travel as much. The iпterest in geпeral circumstances in the society such as classes, professioпs and пatioпs апd picaro's detached апd detailed survey of them however,

approach to
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iппеr persoпality

everythiпg. Јп

remaiпed.

7) There is а number of formal properties pertaiпiпg to the picaresque пovel. Its
structure is episodic and the character of picaro serves as а liпk between the episodes.
Tl1e use ot· the first person singular a\so he\ps preserve the uпity of tl1e nove\. Anot\1er
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сопvепtiоп is that the пovel begiпs with picaro's Ьirth. If this is поt the case, theп it usually starts with some sort of а crises. То this basic structure, other elemeпts were added iп
time. The use of motifs, а story withiп the story апd flashbacks are all quite commoп.
Thaпks to these, the reader ofteп has the impressioп that the пovel grows. The proЫem of
the eпdiпg iп picaresque prose is also very iпterestiпg, since it seems that there is по rule
to it. Some пovels have ап open endiпg, which gives the illusioп that the story can Ье
coпtiпued at any momeпt, and some appear to have an open endiпg, but а closer look reveals that there is nothing more to Ье said. Of course, there are a\so simple ones with an
ordiпary епd which puts а full stop on everything that was said.

3. EXPLORING ТНЕ PROPERTIES OF PICARESQUE GENRE
ON ТНЕ CHOSEN SET OF LITERARY WORKS
3.1. Jack Kerouac:

Оп

the Road (1952)

Kerouac's n9vel fulfills the first prerequisite of picaresque genre. The personality
of the main character, Sal Paradise, is largely determined Ьу the coпtext. Whether he is hitching for а ride, picking cotton to earn а liviпg, having ап argumeпt with his friends or coming dowп with а fever in Mexico, Sal cannot Ье viewed separately from the situation he is
in. Не is also always in the process oflearпing апd uпlike many ofthe picaros, he is not being corrupted in that process. Sal is one of the rare ones who realizes that people are corrupted, but still believes in their innate goodness. Therefore, we could say that in his case the
coпflict between experieпce and innoceпce is solved iп а positive way. However, this сап
поt Ье said for the conflict between the material and spiritual. Sal and his friends are constantly overridden with fiпancial difficulties which bring them c\oser to the poor. On more
than опе occasion the underside of American society is depicted iп the novel.
Sal is an orphan, and although he has an aunt with whom he lives, he mentions
from time to time his feeling of desolation. This can Ье also seen in his desire to help his trieпd Dean find his father. Siпce he has по real family, Sal iпsists оп the importaпce of his relationships with his friends. Yet, they have their оwп pursuits and quite often we fiпd Sal
eпteriпg а new town completely alone and haviпg no place to go. Even when he is surrouпded with his frieпds, Sa\ feels somewhat ill at ease. Не is пever fully assimilated. Carl
Marx апd Dean Moriarty are trying to track dowп wanderings of the mind which is а kind
of philosophical and psychological game they play а\Ј the time, but partly because it seems
artificial to him апd partly because he is uпаЫе to ореп up, Sal cannot апd does поt waпt to
participate in it. His upbringing causes him to feel guilt after every bout of drinking so he
cannot Ье а dedicated alcoholic or а drug addict like O\d Bull Lee is for example. His lack
of coпfidence preveпts him from playiпg the role of Don Hl1an at which Dean is so successful. His contempt for middle class life makes it impossiЫe for him to find а јоЬ and settle
down. As compared to most of the other characters in the novel, Sa\ seems to Ье somewhere
in between. Не does not belong to апу ofthe groups no matter how hard he tries. Не always
feels that he is \eft behind as he descriЬes at the beginning ofthe novel: "But then they [Carl
and Dean] daпced down the streets like dingledodies, апd I shamЫed after as J've been doing a\l my life after реор\е who interest me""" 2
2

Kerouac. 1952. р. 8.
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Apart from being an orphan, Sal is also а semi-outsider. Не cannot cut his ties
with his background. No matter how much he despises middle c\ass, he knows that he is
part of it and cannot seem to escape it. After each mad joumey, he comes back to his
aunt, gets а јоЬ and retums to the right track again. Even his first joumey west was not
completely voluntary, but influenced Ьу Dean and Carl. Не desperately feels the urge to
Ье free апd reckless like Dean, but iпstead of fulfilliпg it, he fiпds faults with Dеап. Dеап
feels this апd tries to fiпd excuses for his behavior. Coпsequeпtly, Sal is constantly torп
between his admiratioп for the freedom his frieпds have and the need to Ье one of them
and his middle class upbringiпg апd attitudes.
As in апу of the real picaro characters, this iпabllity to fit in, streпgthened Ьу desolation of an orphan, results in the development of an inner and outer personality. Sa\'s outer
personality changes depeпding оп his surroundiпgs. Wheп he is with his auпt, he is а hard
working iпte\lectual who is сопtепt to Ье left аlопе so that he сап епјоу reading his books
and writing his пovels. Не justifies his joumeys with the пееd to have some time off iп order to gather material for his пехt book. Wheп he is with his frieпds, he joyfully participates
in all their actions for а while, апd iп the епd he grows tired and restless for which he feels
guilty. Sometimes these two outer persoпalities appear at wroпg momeпts causing him to
behave irratioпally wheп he is at hоте or judgiпgly when he is with his frieпds.
His iппеr persoпality is carefully hiddeп. Не is very emotioпal апd affectioпate,
but also iпsecure, so he сап rarely get his true feeliпgs across, еvеп with Dеап who is his
best frieпd. This rift iп his persoпality апd the guilt he feels for beloпgiпg to the middle
class сап also Ье sееп in his desire to Ье accepted Ьу the members of the lower strata of
society. Не glorifies their siтple life апd the јоу they find iп it. However, when he gets
the сhапсе to live such а life with the woman he loves, he decides to move оп. At least
Sal realizes his shortcomiпgs: "At Шас eveпiпg 1 walked with every muscle achiпg
aтong the lights of 27 1ь and Weltoп in the Deпver colored sectioп, wishiпg I were а Negro, feeliпg that the best the white world offered was поt eпough ecstasy for те, поt eпo
ugh life, јоу, kicks, darkпess, тusic, поt eпough пight. " .. I wished 1 were а Denver Мех
iсап, or even а poor overworked Јар, anythiпg but what I was so drearily, а 'white тап'
disillusioпed. All ту life I'd had white aтbltioпs; that's why I had аЬапdопеd а good
womaп like Тетту iп t11e Sап Joaquiп Va\ley""" 3
The narratioп is told iп the first persoп siпgular апd it is coloured with Sal's seп
tiтents. The amЬiguousпess of the positioп of the reader is поt really preseпt. Since Sal
does not feel self-coпfideпt to use himself as the sole iпspiratioп for tl1e story he is telliпg, he usually assumes the pose of ап objective пarrator апd he tells stories about the lives of his frieпds, deterrniпed that if he is not аЫе to Ье coтpletely like them, he сап at
least imтortalize them iп his work. The reader is fairly sure that there аге поt sоте serious distortioпs of reality. What they аге certainly gettiпg, though, is reality preseпted froт
the poiпt of view of а тап who does поt want to beloпg to the maiп stream.
Sal's approach to reality is decidedly philosophical. Не ofteп discusses the рrо
Ыет of тап's happiпess, his position in the society, friendship, love and the goals one
should have in life. Sometimes he uses religious syтbols such as а giaпt snake prepariпg
to swallow the world or а mап iп а shroud who seems to Ье followiпg hiт. Не is iпtoxi
cated with life апd with the couпtry he is liviпg iп. Not а siпgle stoпe, Ыаdе of grass, suп
set or people sittiпg оп porch, while he is zoomiпg past theт, аге deeтed uпworthy of his
' Kerouac. 1952. р. 180.
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People from various c\asses, particularly those who beloпg to the lower опеs,
the пovel. Nevertheless, iп spite of all his love for his couпtry, Sal is also
disappoiпted with it. Не begiпs his first trip very eпthusiastically, but after it, he is filled
with Ьittemess for America which \ets its good реор\е suffer iпstead of doiпg somethiпg
for them. After each пеw trip he takes, this disillusioпmeпt becomes more obvious. Still,
the compassioп he feels for people preveпts him from assumiпg а critica\ tопе апd the по
vе\ lacks satire апd iroпy.
Of al\ the maiп characters iп the пovels who are beiпg discussed iп this paper,
Sal Paradise is the опlу опе who faces апу seгious fiпaпcial difficulties or really gets iп
touch with the poor апd the misfits. Iп that seпse, Оп the Road resemЬ\es the early fonn
of the picaresque пovel. Sal апd his frieпds do поt waпt to take апу sides, because they
гefuse to Ье part of the society. Coпsequeпtly, all their jobs аге tempoгary апd thus poorly
paid, but they опlу waпt to eam just eпough mопеу to move to the пехt destiпatioп ап
уwау. Ап additioпal proЬ\em for Sal is that he саппоt, for the reasoпs already meпtioпed,
become а геа! сопmап апd thus use the system. Iпstead, wheпever he is iп геа! trouЬ\e, he
resorts to the fiпaпcial help of his auпt. However, there is ап importaпt elemeпt missiпg
which would make Оп the Road similar to the early repгeseпtatives of the picaresque
genre. No опе iп the пovel climbs the social ladder. Not оп\у are the chaгacters disiпtere
sted iп this activity, they feel thorough coпtempt for it.
The characters iп Оп the Road travel а lot апd that also makes this пovel closer
to the early form of the picaresque genre. The пovel depicts Sal's three trips from New
York to Califomia апd опе to Mexico апd back. The readers are giveп detailed descriptioпs ofthe places Sal goes through, the people he meets апd adveпtures he has.
Although the пovel does поt start with Sal's Ьirth, it partly complies with the foг
mal properties ofthe picaresque пovel siпce it starts with the crises iп Sa\'s life. А bout of
illпess follows his receпt divoгce, апd after а peгiod of recupeгatioп he meets Dеап апd
goes оп а journey west. Тhегеfоге, it could Ье said that the begiппiпg of the пovel maгks
Sal's secoпd Ьirth. The пovel is writteп iп the first persoп siпgular апd the iпcideпts аге
giveп stгictly from Sal's poiпt of view. The пarrative coпsists of stгiпgs of episodes
which аге соппесtеd Ьу the peгsoпalities ofthe maiп characteг апd his most importaпt frieпds. There is по motif, uпless we take iпto accouпt that of the јоу апd freedom of beiпg
оп the road, which is ап iппаtе part of picaresque gепге апуwау. Flashbacks are also preseпt апd depict either Sal's ог Deaп's pгevious experieпces. The епd is left ореп. The
maiп chaгacter is left sittiпg оп the porch, rememberiпg the good times he had, so we could say that the eпdiпg is fonnally ореп, he could get up апd start aпother joumey at апу
momeпt, but ideological\y it seems to Ье closed, which is iпdicated Ьу the pгevailiпg seп
se ofгesigпatioп апd loss.

are

descriЬed iп

3 .2. Vladimir Nabokov: Lolita (1955).
The maiп chaгacter of this пovel is coпtext-bouпd. The coпtext iп this case is the
mad love the maiп сhагасtег has fог пymphets. lt oгigiпates fгom his love for а thirteeп
уеаг old giгl АппаЬеl. Thaпks to his uпfulfilled affaiг with hег, Humbert Humbert becomes obsessed with пymphets. Iп his miпd, he cгeates ап idealized пymphet, partly based
оп АппаЬеl, апd her image hauпts him throughout his life. All his actioпs are guided Ьу
this dictum. Finally, his obsessioп гeaches its culmiпatioп iп his гelatioпship with Doloгes
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Haze. Не is so consumed with it, that his other characteristics are almost overshadowed
it. Because of it, l1e is in the constant conflict not only witl1 the society, but a1so with
the age he lives in. The readers are reminded оп several occasions that love for nymphets
was approved of and celebrated in the literatures of the previous ages, and that only our
age is backward enough to oppose it. The conflict between innocence and experience is
present only in his first love for Annabel. Не enters naively the relationship with her,
only to realize that the world opposes liaisons between thirteen year olds and that, in order to continue seeing the girl, he has to design some sort of deceptive behavior. This he
does and continues to do so throнghout the novel, without апу qualms оп his side, thaпks
to his opinioп that people are geпerally immoral. There are по coпflicts between material
апd spiritual because the main character is mainly iпterested in the 1atter.
Hшnbert Hшnbert's mother died when !1е was t11ree and tl1is makes him only
partially an orphan. Although he claims that his childhood was а happy one, he has some
of the characteristics of ап orphan. Не is withdrawn and maladjusted. Не does not belong
to anyone. Не has по friends, по fami1y to relate to, his only companion is Dolores Haze
and she part1y hates and part1y despises him. Не does not mind this isolation, because he
does поt want to Ье part ofthe society anyway. Јп this, Humbert also resemЫes other outsiders and semi-outsiders of the picaresque genre. At moments, he actually enjoys his isolation. Не faces the hypocrisy of the society early on and decides that he also must behave similarly, if he is going to get what he wants. Не realizes that he сап pursue almost
апу vice in front of people's noses, as long as he adl1eres to the superficial noпns of behavior, and leaves them in belief that their world is а perfect and sinless place. However, he
does not reject society completely nor does he oppose орепlу its forces апd in tl1is he
shows characteristics of а semi-outsider. On tl1e other hand, !1е does not show gay abandon that the real semi-outsider should show for the representatives of the ruling forces in
the society. Instead, he is constantly in а state of dread, and even panic, that he will get
caught. А11 he wants to do is manage to deceive people with his behavior eпough to let
him pursue his passion in реасе. In the end he does not apologize for his crime. The integrity of his persoпality preveпts him from feeling апу guilt. Не thinks that he only wroп
ged Dolores, апd that he did from being passionately in love with her, whicl1 in his eyes
redeems him somewhat, ifnot completely.
Humbert brings the division of his persoпality into the ot1ter апd inner selfto perfection. Siпce he rea1izes that tl1e society is even 1ess encouraging towards relationships
between young girls and men twice their seniors, Humbert pretends to Ье а scholar and а
respectful member ofthe society. Јп the meaпtime, he is always bt1sy planniпg how to get
l1is haпds оп а nymphet. His outeг personality undergoes only s1ight c11anges w11en l1e finally does. After he eliminates all obstacles to his happiness with Dolores Haze, he adds
to his oнter personality the role of а devoted father to whom nothiпg is more important
thaп 11is daughter's happiness. Не is so successful in t11is mimicry that he is often accused
of being too protective of his daughter. Another facet of Humbert's two-foldedness is the
proЫem of his assimilation iпto American society. Although he is European, he is ап ardent supporter of American va1ues. But, again, that is just on the surface. His inner persoпality is horrified with mass society.
Sometimes Humbert is aware of the roles he is playing and does not seem to
mind. Не is еvеп 11aving fun sometimes, whicll сап best Ье seen in his relationship with
Charlotte Haze, for whom he represents а true specimen of the male population, while in
Ьу
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truth he is with her because that is the опlу way for him to Ье пеаr her daughter Dolores.
It seems that he suffers because ot· his two-fo\dedпess оп\ у iп situatioпs wheп he waпts to
set ап example to Dolores, апd he саппоt, because she has ап iпsight iпto the roles he is
p\ayiпg, which are far from socially ассерtаЬ\е. This easily estaЬ\ished divisioп of the
roles the characters are playiпg exists оп\у оп the surface. Iп Lolita the reader a\ways has
to distiпguish carefully betweeп Humbert's preseпtatioп of reality апd himse\f (which is
heighteпed Ьу the fact that the поvе\ is writteп iп the first persoп siпgular) апd the real
Humbert Humbert. As 1 have already meпtioпed, for Charlotte, Humbert is а real mап.
Humbert also waпts the readers to believe this image he creates for himself. Не пever forgets to meпtion how handsome he is or how much he resemЫes movie stars. But the
reader also realizes that Humbert is very iпsecure, sometimes еvеп close to а psychological wreck. Не appears to Ье cunпing iп plotting how to get Dolores, but at the decisive
momeпts, it is the circumstances which determine the further developmeпt and поt he.
This is best seen iп the sceпes of seduction of Dolores апd the murder of Quilty. Although Humbert wants to preseпt himself as а hero, he does поt rise to the occasion, but \ooks pathetic and these scenes are funny instead of beiпg majestic. Thus, there are discrepancies iп а\\ the roles Humbert is tryiпg to р\ау. Не is neither а successfu\ macho seducer, nor а cunпiпg man поr а detennined murderer. We have large\y the \aпguage used in
the nove\ апd the "s\ips" in narratioп to thank for lettiпg us discover these contrarieties.
The tопе of the пarrator goes through many changes. Thanks to Humbert's obsessioп with nymphets and his desire to explain their mystery to the ordiпary, uпinformed
reader, the narratioп sometimes acquires scientific tones. When Humbert remembers teп
der momeпts of his love for Dolores the tопе is sentimeпtal, sometimes coloured with
guilt. Wheп he descriЬes how Dolores manipulated him, the tone is self-righteous апd
pat\1etic in it. T11Гough t\1ese sl1ifts, t11e readers аге constant\y reminded that what they аге
getting is only а small portion of reality, which iп addition is first sifted through Humbert's mind, so that there is no way they сап estaЫish а whole and thus reconstruct the rea\ iпcidents. This makes them wary and more seпsitive to Humbert's uпconscious little
betrayals of himself.
The laпguage iп the novel is a\so, perhaps more thaп iп апу other picaresque пo
vel, an instrument of subt\e iroпy and satire. Most of the times, the satiгe is aimed at mass
society with its superficial апd hypocritica\ mora\s. Its tгue representative is Dolores, the
girl who is at the same time аЫе to seduce а mап twice her age, and then р\ау iппосеnсе,
or Ыackmail him. The irony lies iп the fact that Humbert, who despises mass society, is
iп \ove with Dolores who is its insatiaЫe consumer апd that he lets her manipulate him.
Even the reader is sometimes the target of this iroпy, for the narrator, Humbert, sees him
for wl1at he is, just anotћer representative of unsymp\1atetic and ћypocritical society.
The novel completely \acks the material aspect with which the picaresque novel
is сопсегпеd. Humbert Humbert has по fiпaпcial proЬlems. Не does поt climb tће social
ladder пог is ће iпteгested iп any impгovemeпt of his positioп iп society. Also tl1e novel
does not represent any of the stгata of Ameгican society apart from the middle class, its
embodiment beiпg Сћаг\оttе Haze, but еvеп this is done iп а raЊer casual mаппег. Iп Ње
course of the novel, Humbert and Doloгes соvег many miles, but in Ње description of
these tгips, the novel does not follow the coпventions of the picaгesque geпre. Тћеsе tгips
аге always iпspiгed with one idea only. The fiгst two аге execLtted in огdег to keep Doloгes' mind busy and averted from what is really liappening to her. During the third trip,
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Humbert crosses the USA agaiп, followiпg the tracks of his previous trips with Dolores,
to fiпd her abductor. The fourth trip Humbert carries out with solely опе
purpose - to fiпd апd kill Quilty. The reader is only iпformed about the purpose of each
trip. Не never gets the descriptioп of places Humbert goes through or the people he
meets. There are at \east two reasoпs for this. Опе is to show the geпeral \ack of curiosity
of the modern mап who is оп\у iпterested iп the purpose of things апd поt iп their coп
tent. This is best examplified Ьу the trips Humbert makes with Dolores, where the reader
is preseпted опlу with the descriptioп of advertisemeпts for certaiп places they visited.
The аЬsепсе of the awareпess of the p\aces he passes through emphasizes Humbert's dedicatioп to his goal. А more importaпt reasoп, however, is Humbert's disappointmeпt iп
America. Duriпg the first trip he at least епјоуs its sceпery and maпages to find some iп
terest iп it, but as the time goes Ьу he is disillusioпed апd сап feel оп\у coпtempt for it.
The поvе\ coiпcides with most of the formal requiremeпts of the picaresque geп
re. It begiпs with maiп character's Ьirth. The reader is a\so giveп the short backgrouпd of
families from both his father's апd his mother's side. The поvе\ coпsists of rather loпg
episodes. It is to\d iп the first persoп siпgu\ar. What differs it from other пovels of picaresque genre is that there is а fictitious editor who gives to the readers Humbert's maпu
script, so we could say that Humbert's story is framed iп that of the editor. Humbert tel\s
the story wheп everythiпg has already happeпed. The are по flashbacks withiп the story.
The recurreпt motive is \ove for а пymphet, which is embodied iп Humbert's first love
АnпаЬе\ with which al\ his other loves are compared. There are по dilemmas about the
епd. It is closed, both ideological\y апd formally, with al\ the major protagoпists dead.
tryiпg vaiпly

3.3. Thomas

Рупсhоп:

The Crying ој Lot 49 (1966)

The iпseparaЬ\eпess of picaro with his surrouпdiпgs is поt present at the begiп
of this поvе\. This aspect of the genre starts to develop опlу after the main character
Oedipa Maas stumЬ\es on Tristero. From that momeпt on Oedipa wil\ think of nothing e\se but Tristero, and а\\ her actioпs will Ье directed with опе aim - to reveal its secret. Рео
р\е around her differ iп their respoпses to her request to help her iп her struggle with Tristero, but попе of them is very helpful апd some of them еvеп thiпk that she is оп some
sort of а wild-goose chase so we cou\d say that Oedipa is iп coпflict with her surrouпdiпgs. This conflict is оп\у heighteпed Ьу the fact that Tristero itself appears to Ье а
couпter-force to those who are iп роwег. The conflict between the spiгitual апd material
shows itself iп Oedipa's struggle as an executrix of the will of her late lover Pierce Iпve
rarity. It tums out that Iпverarity owned almost everything there is to Ье owпed iп the
Вау Area and that his money plays ап important part iп mапу shady businesses, most of
which iп turn are somehow related with Tristero. In the matters ofmoпey, as Oedipa sооп
fiпds out, scruples or loyalty have по place. The coпflict betweeп iппосепсе and experieпce remains to Ье present til\ the епd of the novel. Oedipa is, as the executrix, first new
iп the game of Ьig interests, and later canпot haпdle very well the iпformation she is gettiпg about Tristero.
The reader is not offered апу iпformatioп about the pгevious life of Oedipa Maas, apart from the fact that she is comfortaЬ\y, if поt happily, married to Weпdel (Mucho)
Maas, апd that she had а lover, Рiегсе Iпveгarity. Нег pareпts аге поt meпtioned aпywhe
re iп the пovel, so we do поt kпow whether ог not she is an orphaп. But, if she is not facпing

PICRESQUE GENRE IN THREE AMERICAN NOVELS

83

tually, she certaiпly is опе spiritually. Опе Ьу опе, а\\ the реор\е she believed leave her
апd she has по опе to turn to: "They аге strippiпg from me, she said subvocally - feeliпg
like а flutteriпg curtaiп iп а very high wiпdow, moviпg up to theп out over the abyss they are strippiпg away, опе Ьу опе, my mеп. Му shriпk, pursued Ьу Israelis, has gопе
mad; my husbaпd, оп LSD, gropes like а child further апd further iп to the rooms апd eп
dless rooms of the e\aborate сапdу house of himself апd away, hopeless\y away, from
what has passed, 1 was hopiпg forever, for love; my опе extra-marital fella has eloped
with а depraved 15-year-old; my best guide back to the Tristero has takeп а Brody. Where am 1 ?" 4 Ву the епd of the поvе\ Oedipa suffers so acutely from the feeliпg of loпeli
ness апd isolatioп that she will try suicide. She meaпders hopelessly from опе man who
seems to Ье аЫе to help her decipher the mystery of Tristero to aпother, but with по success. Aпother proЫem that this аЬsепсе of а guide preseпts is that she has по опе to iп
struct her on what to do апd how to behave. Јп the begiппiпg, she is ореп to al\ kiпds of
suggestioпs, but she quickly realizes that Tristero might Ье some plot desigпed to ruin her
meпtal staЬility апd that everybody might Ье iпvolved, so she takes everythiпg she hears
with precautioп. From time to time, she is a\so afraid that everythiпg about Tristero is just
опе Ьig hallucinatioп she has. She is iп а void. She саппоt reach Tristero апd she does поt
believe iп the system she lives iп.
The characters iп the поvе\ seem to Ье divided iпto severa\ groups. There are
those who \ead ordinary апd completely predictaЫe lives, апd who would, еvеп if they
saw а sigп of а parallel system, choose to igпore it. Тhеп there are those who decide to
take drugs апd thus escape dreary rea\ity. Opposed to them are those who refuse to take
drugs and would rather Ье in а state of "relative paraпoia" 5 , their maiп represeпtative beiпg Oedipa's psychiatrist. The most iпterestiпg ones are surely those who are deeply dissatisfied with the system they live in, so they refuse to Ье а part of it. Their renunciatioп
is sileпt, they prefer to use secret, parallel systems, instead of governmental опеs. In their
rejectioп, they resemЫe semi-outsiders. They do поt waпt to participate in the official
version of rea\ity, but they refuse to air their oppositioп or partake iп апу action to chaпge
the curreпt situatioп. Oedipa does поt Ье\опg to апу ofthese groups, a\though she сап see
evideпce of their existeпce, and talk to their members. She is also а semi-outsider, but
опе of а differeпt kind than those mentioпed above. What differeпtiates her from thein,
апd from the true outsiders, is that she does поt williпgly choose her iso\ation. She waпts
to Ье\опg somewhere, but she canпot, по matter how hard she tries. She саппоt, because
there is always а shred of doubt \eft iп her. She is поt real\y committed to aпythiпg апd
a\ways plays the role of ап observer. Оп several occasioпs it seems to her that she is оп
the briпk of revelatioп апd that she will finally Ье аЫе to make seпse of everythiпg if she
only tries hard eпough, but of course it never happeпs, because she is afraid of what s\1e
might find.
Oedipa seems to Ье а true represeпtative of the age she lives iп. Нег mind is filled with images from television, and Muzak is p\aying in her head. Опе ofthe most re\evaпt argumeпts that she is а true represeпtative of the postmoderп society is that she is so
ргопе to paranoia. А\\ important characters iп the novel suffer from differeпt paranoias. It
is as if paraпoia is а prerequisite of the society they be\ong to, and it also acts as а shie\d
from reality, which is much worse thaп апу paraпoia сап Ье. Јп this aspect Oedipa is по
Pynchon. 1986. р. 152 153
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differeпt from the others. What makes her special is that she is seпsitive to the paraпoias
of others апd is easily drawп iпto them. Her rather iпsecure апd withdrawп iппеr persoпa
lity is partly respoпsiЫe for this. Јп the begiппiпg of the пovel, her outer persoпality domiпates. She is self-poised апd preteпds to kпow sornetl1iпg еvеп wheп she is actually puzzled about it. Her clothiпg also shows her resoluteпess. As she becornes rnore апd more
eпtaпgled iп the mystery of Tristero, her iппеr persoпality becornes visiЫe. She does поt
hesitate to ask for help all those who seem to have апу соппесtiоп with Tristero, riskiпg
that her questioпs will cause them to thiпk that she is out of her miпd. Јп the епd, her iп
пеr persoпality from time to time overshadows the outer опе. She is поt certaiп of aпy
thiпg апу more апd starts to questioп everythiпg апd everybody, iпcludiпg herself. From
а bold persoп, she turпs iпto опе who is reluctaпt to fiпd out the truth, frighteпed that it
might eпcompass her iп it. This discrepaпcy iп her behavior is visiЫe iп her арреаrапсе
as well. She does поt care how disheveled she may appear to others. She wavers betweeп
thrustiпg herself iпto Tristero апd projectiпg а world out of it апd believiпg that it is all а
plot desigпed Ьу Iпverarity to spite her. She does поt еvеп rule out the possiЬility that she
is mad, which would Ье а relief to he1·. But all these assumptioпs remaiп оп the surface
апd are опlу ап easy way out of what is really goiпg оп. Oedipa's iппег self is telliпg her
that there might Ье somethiпg тоге thaп that, so she decides поt to give up butto try to
fiпd the real aпswer, еvеп though the atternpt is most likely to prove futile. This Ьlurriпg
апd overlappiпg of bouпdaries betweeп Oedipa's iппеr апd outer self makes her very iп
terestiпg апd differeпt from other characters iп picaresque пovels.
The reader of The Crying of Lot 49 does поt have the privileged positioп of
someoпe who is iпside the miпd of the maiп character, but the amЬiguity coпcerniпg the
true versioп of the reality they are gettiпg is still preseпt. Not опlу do the readers поt
kпow wћat is going on in Oedipa's head, they ofteп do not know wћat is going on in tlle
пovel itse\f. Тћеrе are so rnany argumeпts for апd against existeпce of Tristero, апd so
cuппiпgly placed, that they have a\most hypпotic effect, causiпg the reader to Ье just as
coпfused as Oedipa апd to start believing that plots of various kiпds surround all of us.
The trouЫe is that there are too mапу clues апd too rnany unkпown quantities. An additioпal proЫem is also that, althougћ the пarratioп is told Ьу an omпiscieпt at1thor, it represeпts only Oedipa's poiпt of view, and tl1e reader is not offered апу additioпal information. Consequeпtly, по matter how hard опе tries, all questions remaiп unanswered.
Thus, The Crying of Lot 49 emphasizes the dilernrna of а persoп in coпtemporary society
wћо is preseпted with so mапу differeпt versioпs of rea\ity that they start to questioп поt
only reality, but also tћeir very beiпg.
As we have already sееп, Oedipa is coпstaпtly iп the process of learпiпg пеw
thiпgs, but that does поt lead ћеr anywћere. This is апоtћеr characteristic of modem society that the пovel briпgs iпto questioп. There is по real kпowledge. There are опlу versioпs of the same story апd history coпsists of already excepted апd iпstitutioпalized опеs.
The story abot1t The Peter Pinguid Society slюws this poigпantly.
As far as people are coпcerned, Oedipa does поt seem to have any formed opiпi
on abot1t them or their corruptпess as most picaros do. She has а very philosophical view
of tћings thougl1. Sl1e knows tllat there is no sucl1 thing as tће trutћ. Sl1e also feels tl1at
one caпnot trust otћers. Still, sће is very compassioпate as is best shown in her eпcounter
with the old sailor.
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Oedipa's seпrch for Tristero makes her move through different strata ofthe society, from posh resorts to the streets of the depraved. However, being alienated as most
people are in the society she lives in, she is not very iпterested iп gettiпg to kпow them,
unless they сап give her some iпfonnatioп about Tristero. She knows that they inhaЬit
differeпt worlds and that there is поt much they could do for each other. Оп\у her desperate urge makes her cross those invisiЬ\e borders from time to time. For her, there is по
пееd to climb the social ladder. The key to the secret might Ье iп the hand of а rich magnate like lnverarity or in the hand of а destitute old sailor she runs into in а suburban street. She is also поt at all iпterested in the materia\, her existeпce seeming to Ье well takeп
care of. The пovel is rich in details of everyday life of American society, with specia\ accent оп the way mass products and media influence people's lives. The prevailing impressioп is that of alienation.
Oedipa's adventures do поt cover а large space. The action spaпs two towпs Sап Narciso апd Sап Francisco, and the Вау area. However, in the епd, the readers realize that from the limited space it covers, with its descriptioп of paraпoia, emptiпess апd
alieпatioп, the story can Ье applied to а much larger р\апе, еvеп to the who\e world.
Thus, it stops beiпg importaпt where а person is, siпce the rea\ity does not chaпge much
from опе place to another, апd the traveliпg shifts from actual space to the terrain of the
miпd. Or as Oedipa realizes: " ... either there was some Tristero Ьеуопd the арреаrапсе of
the \egacy America, or there was just America апd if there was just America then it
seemed the only way she could coпtiпue, апd maпage to Ье at al\ relevant to it, was as an
alieп, uпfurrowed, assumed full circle into some paranoia." 6
Satire and iroпy of the поvе\ аге directed at maп's moral corruptпess. As "The
Courier's Tragedy" and the story about the Beaconsfield cigarettes show, little of the maпipulatiпg апd calculatiпg side of maп's character has chaпged through ceпturies. With
the society like that, it is no wonder that most of its citizens waпt to drug themse\ves uп
coпscious or to escape iпto parallel realities. Aпother critic of the society is the very sнc
cessfully illustrated drabпess of the lives of ordiпary mеп. This lack of апу purpose, but
also of апу excitemeпt iп their predetermiпed lives, causes Oedipa to accept to Ье the
executrix of lпverarity's will апd to stick with it, because апу adveпture, по matter how
scary it may seem, is better thaп опе's previous dull existeпce.
The novel does поt comply with all of the formal properties of the picaresque
genre. The story is told Ьу ап omпiscieпt author. It does поt begiп with Oedipa's Ьirth,
but it does start with the crises iп her life, the sigпs of which, although поt clearly stated,
we can fiпd later iп the novel. The structure consists of scenes which are all dedicated to
Oedipa's fiпdiпg of various clues to Tristero, Oedipa beiпg the maiп link betweeп them,
so we cou\d са!\ it partially episodic. The motive is that of Tristero апd its symbo\, muted
post horn. There is ample use of stories withiп а story. Flashbacks are rarely used. The
пovel has ап ореп eпdiпg, with Oedipa waitiпg for more clues, but the prevailiпg seпse is
that there really is по solutioп, just the projectioпs people make.
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4. NEW TENDENCIES IN

ТНЕ

PICARESQUE GENRE

The main characters of а\! three novels are context bound. The main character in
the Road experiences conflicts both between the materia! and spiritua!, and innocence
and experience. The other two novels dea! with the conflict between innocence and experience and are not concerned with the material side of existence. Stil!, we can say that the
first property of the genre is sufficient!y present in the nove!s.
The proЫems that the second property imposes are tackled in different ways. As
far as the orphanage is concemed, there are no dilemmas. А\! three main characters are
orphans, if not virtually, then psychologically. Sal Paradise is а c\ear cut case of semioutsider who belongs to two worlds, neither rejecting nor accepting completely the values
of both. On the other hand, the semi-outsiderhood is shown from more than one aspect in
Lolita and The Cryiпg ој Lot 49. Humbert Humbert and Oedipa Maas have some characteristics which are typica! ofthe semi-outsiders and some which are not. This only comes
natural to them, partly because they cannot Ье easi!y fitted into any of the roles they аге
playing and partly because they demonstrate the Ыurring of divisions in picaro's character whicl1 were clearly stated in the previous picaresque novels.
The same applies to the third property of the genre as well. The division of picaro's personality into inner and outer is not so finely wrought in the character of Sal Paradise as it is in Humbert Humbert and Oedipa Maas, the main difference being that they
not only deceive people with the roles they play, but themselves as well.
The novels diverge even more on the fourth and fifth property. The narration in
Оп the Road is sometimes coloured with the narrator's sentiments, but on the whole it is
rather objective and the reader is not placed in а position to question what he is being
told. Contrary to this, in both Lolita and The Cryiпg ој Lot 49, the reader gets а distorted
perception of reality and is made aware oftheir amЬiguous position. ln Lolita this is achieved Ьу sifting the narration through the mind of the main character. In The Cryiпg ој Lot
49, thanks to the subtleties of the plot and the language which is coloured with feelings
innate to modern society, tl1e reader is placed in а curious position of one who, just like
the main character, disbelieves and questions reality. In both novels, the language is rich
with irony and satire which are aimed at а\! participants in the novel, including the reader.
The approach of the main characters is philosophical and critical, but it lacks concern for
the material. On the other hand, although the material side of reality is present more in
Оп the Road, and its approach is critical and philosophical, there is no satire or irony.
The sixth property is not developed fully in any of the novels. None of the characters is interested in improving their position in the society. Of а\1 three heroes, Sal Paradise is the only one who stil! sees traveling as an adventure and who gets closer to the
members of the various classes. The only aspect of this property that is common for а\!
three novels is the feeling of disillusionment and moral decay.
Both Оп the Road and Lolita have most of the necessary formal properties. Althougћ The Crying ој Lot 49 contains flashbacks, а story within а story, and an episodic
structure, it lacks the most important formal properties.
Despite the above mentioned deviations from the properties, it can Ье said that Ље
three novels discussed have all the necessary properties to Ье included in tће picaresque
genre. What makes them especially interesting for analysis is Љаt, in them, the changes that
the picaresque genre went through in the last fifty years сап Ье observed. Оп the Road is actually at the crossroads. It has both the properties of tће early and modem forms of the genОп
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re, but the latter опеs ~re more preseпt. Оп the Road, touches uроп опе important aspect of
modern life - maп's seпsitivity beiпg chopped iпto pieces апd eveпtually withered Ьу the
dreariпess of ordiпary life апd all the duties it imposes оп him. Lolita апd The Стуiпg ој Lot
49 meet with Оп the Road iп descriЬiпg this, but show disregard for some of the properties
characterisitc of the early forms. The emphasis is more thaп ever оп the individual апd their
struggle with the reality because the discrepaпcy betweeп the reality of the world and maп's
поtiоп of it have пever Ьееп further apart. The struggle is по loпger for the positioп iп the
world, but for а projectioп of reality which mап waпts to make. The modem picaresque novel briпgs iпto focus the themes of alieпatioп, апd devices а persoп comes up with iп order
to escape their reality. It shows that the divisioп iпto the outer and inner persoпality is too
simple, and that the rift iп somebody's persoпality сап serve them not just to deceive others,
but themselves as well. Thus, criticism of hypocrisy gaiпs а completely пеw meaning. The
modem picaro is по loпger coпcemed with conqueriпg the boundaries iп space, but those
betweeп the sееп and the uпsееп. Therefore, as the picaro's joumey moves to the domain of
the mind, we may coпclude that the picaresque genre coпtiпues successfully to capture the
spirit ofthe age апd its chaпges.
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ПИКАРСКИ ЖАНР У ТРИ АМЕРИЧКА РОМАНА
Резиме

Чланак разматра проблем одреl;)Ивања којем жанру извесно књижев
но дело припада на примеру пикарског жанра. На основу поделе Клаудија Ги

љена установљене су најважније карактеристике пикарског жанра. Анализом

романа Џека Кероуака, Владимира Набокова и Томаса Пинчона установље
но је до које мере су ове карактеристике присутне у њима. Мада ови романи
не поседују све карактеристике пикарског жанра, ипак се може рећи да они у
довољној мери одговарају на његове захтеве да би могло да се каже да му
припадају. Оно што је још важније је да су у овим романима примећене нове
особине пикарског жанра које ће обележити његов развој у будућности.

Го9щињак Филозофскоz факулiйеШа у Ноаом Са9у. Књиzа ХХХ(2002)
Аппиа! Review ofthe Faculty of Philosophy. Novi Sad. Vo!ume ХХХ (2002)

UDK: 802.0-5

NEGA TIVE PREFIXES IN ENGLISH:
1
PRODUCTIVIТY AND BLOCKING
Biljana Radic

SUMMARY
This paper is ап attempt to defiпe, ехр\аiп and exemplify two phenomeпa preseпt
the field of word formatioп: productivity апd Ыockiпg. The best way to do that is to
examiпe а group of competiпg affixes апd see how productivity апd Ь\ockiпg are reflected there. Here the group of Eпglish пegative prefixes is the basis of the aпalysis, апd the
priпciples of the geпerative model were used as guideliпes for estaЬ\ishiпg some geпeral
rules for productivity апd Ыockiпg. The aпalysis has also poiпted to the fact that the
meaпiпg of prefixatioпs plays ап importaпt ro\e iп this fie\d of aпalysis.
iп

Кеу

words: productivity,

Ь\ockiпg, douЬ\ets,
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orderiпg

1. INTRODUCTION
Word formatioп is опе of several ways of eпrichiпg the \ехiсоп of а \aпguage. It
is triggered if the пееd for а пеw lexeme arises, i.e. if а пеw сопсерt enters а language.
There are several word formation processes, the major опеs beiпg compouпdiпg, prefixatioп, suffixatioп апd coпversioп.

All word fonnatioп processes exhiblt а very importaпt feature of \aпguage iп
- productivity. Briefly defiпed, it is а characteristic of а laпguage system which
епаЬ\еs пative speakers to produce (iп accordaпce with the rules of а giveп laпguage) апd
uпderstand new uпits - seпteпces апd lexemes (Prcic, 1999: 71 ). As Bauer (1983: 18)
says, "апу process is said to Ье productive if it сап Ье used syпchroпically iп the productioп of пеw forms, апd пoп-productive if it саппоt Ье used syпchroпical\y iп this
way". Productivity is поt ап unrestricted рhепоmепоп, especially iп the fie\d of word formatioп. The outputs of word formatioп rules are subject to certain restrictioпs, such as
hypostatizatioп, пameabllity, the пееd for а пеw \exeme апd Ыockiпg (Bauer, 1983: 8587, Prcic, 1999: 80).
geпeral

1
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The aim of tl1is paper is to illustrate how productivity and Ыocking operate, and
it is best seen when а group of competing affixes is considered. The group chosen for this
purpose are negative prefixes in English which comЬine mostly with adjectival bases.
The corpus used for the analysis of negative prefixes in English has been taken
from Lопgтап Dictioпary of Eпglish Laпguage апd Culture (1992). The corpus is а list
of adjectives with negative prefixes. It was used as а basis for the analysis of productivity
of each prefix separately, and then the resu\ts were compared and matched against general assumptions about productivity and Ьlocking. In the same order the analysis and results will Ье presented here.
2. NEGA TIVE PREFIXES
In English there are five prefixes with negative meaning: а-, dis-, iп-, ип- and
The prefix iп- has four allomorphs, iп-, ir-, il-, and im-, and the оссuттеnсе of each
depends оп the initial sound ofthe base (see ТаЫе 1).

поп-.

PREFIX
ilimiriп-

ТаЬ\е

INITIAL SOUND OF

ТНЕ

BASE

EXAMPLES

1

il-lo~ical

b,m,p
r
other consonants and all vowels

im-possiЫe
ir-relevaпt

iп-adeQuate

1.

According to Colliпs COBИILD Eпglish Guides 2 - Word Formatioп (1991), the
meanings ofthe negative prefixes are as fol\ows:
А- occurs in words which have 'not, 'without', ог 'opposite to' as рагt of their
meaning, e.g. amoral is someone who has no moral standards or principles; or aseptic is
free from bacteria. The number of adjectives with this prefix in the corpus is very small,
i.e. there are only 8.
Dis- prefixation descriЬes а state, characteristic, or quality which is the opposite
of the опе denoted or descriЬed Ьу the original adjective, e.g. disloyal is someone who is
not loya\; or disobedieпt is someone who is not obedient. In the corpus there are 40 adjectives with the prefix dis-, and it should Ье stressed that many ofthem are lexica\ized 2 •
Words formed with the prefix iп- have the opposite meaning to the original
adjective, e.g. illogical actions have no logical reason. In the corpus there are 214 iп- prefixations, and а great number ofthem are lexica\ized as we\l.
Ип- prefixations descriЬe or denote things that are the opposite of whatever the
original adjectives descriЬe ог denote, e.g. ипассерtаЫе is not ассерtаЫе. Ип- also comЬines with participles to form adjectives which express the idea that something has not
happened or is not true, e.g. ипсопјi1-теd means 'not confirmed'. The number of ип- prefixations in the corpus is 258.

2

Lexicalization of а lexeme: the meaning of а lexeme is no longer transparent, i.e. the meaning of the whole is
not а mere summation оГ the meaning оГ its parts, e.g. injamous does nol mean notfamous, but having ап
extremely bad reputation. Lexicalization is sometimes a\so reflected in the change of the pronunciation of а
lexeme, e.g. famous /'feimдs/ - infamous /'infDrniJs/.
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Nоп- fonnations express the idea that а person or thing does not have the qualities or characteristics denoted Ьу the adjective, e.g. пoп-aggressive is someone who \acks
aggressive qualities. Although the пumber of words with the prefix поп- fouпd iп the corpus is quite small (27), а later analysis will show that this smal\ пumber is поt at а\\ illustrative ofthe great productivity ofthis prefix.

3.

PRODUCТIVITY

Јп order to Ье аЬ\е to апа\уzе the productivity of negative prefixes апd give the
results of the analysis, productivity as а linguistic phenomenoп has to Ье defiпed. Siпce
this paper is dealiпg with word fonnatioп, the focus will Ье оп morphological productivity.
Pгoductivity iп teгms of moгphology is defined as the abllity of а language to
produce new lexemes iп а predictaЬ\e way iп accordance with the word formatioп rules
of that laпguage (cf. cгeativity, Bauer, 1983: 63). Aпother importaпt poiпt is that "we сап
speak of productivity in syпchronic tenns, or of chaпges of productivity in diachronic
teгms, but not of productivity as such in diachroпic teгms" (Ваuег, 1988: 61). Јп additioп,
it should Ье stressed that this pheпomenoп is not а matter of "yes" or "по", but а cline going from fully pгoductive processes to uпproductive ones.
The pгoductivity of а certaiп word formation rule сап Ье detenniпed, as iп this
paper, Ьу aпalyziпg the \ехiсоп of а laпguage captured iп а dictioпaгy. New Iexemes
formed Ьу the woгd fonnatioп гule iп questioп are couпted, апd, idea\ly, the more пеw
lexemes, the mоге productive the rule is. However, опе questioп immediately comes to
mind - аге all пеw foгmatioпs listed in the dictionary? The aпswer is - no. Dictionaгies
list uпpгedictaЬ\e and opaque foгmations, lexemes estaЬ\ished in the language, but they
do not list nonce formatioпs. There is по пееd to do that because most nonce formations
аге tгanspaгent. Theгefore, а much better way of analyzing the productivity of а word formation гu\е is to analyze Ље spoken coгpus ofthe \anguage, which is, in this case, the real
souгce of information. The spokeп corpus shows how often а certain word formation rule
is used in nonce foгmations in speech thus providing the basis fог determiпiпg the productivity of the гule.
Siпce апу kiпd of spokeп corpus was not availaЬ\e for the purposes of this paper,
the aпalysis of the dictioпary corpus dопе Ьу the aL1thor was comblпed with the results of
Ње ana\ysis of оt11ег согрога, found mostly in Zimmeг (1964), Funk (1971 ), Ваuег (1983)
апd Matthews (1991 ).

4.

BLOCКING

As it was alгeady meпtioпed iп the iпtroductioп, productivity is поt ап unrestгict
ed pl1enomenon. Тl1еге аге certain constгaints wl1ich will Ье sketched below.
The first constгaiпt is that "а word will поt Ье formed to deпote ап item/actioп/qL1ality which does not exist" (Bauer, 1983: 85). This is called hypostatizatioп. So, for
example, if there wеге such а thing as а feathered cat, а culture ог а society iп whicl1 it
occurгed would рrоЬаЬ\у feel the пееd to give it а паmе. Since theгe is по such thing,
theгe is пothiпg to give the паmе to.
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If an item/action/quality does exist, there should Ье а пееd to пате it in order for
new lexeme to Ье formed, апd that пееd is mostly culture depeпdant. The laпguages of
some cultures апd societies, like SerЬiaп, fell the пееd to distiпguish betweeп mother's
апd father's brother, апd call them ujak апd stric, respectively. Оп the other hand, Eпglish
(language апd culture) feels по such пееd апd has оп\у опе паmе: uпcle.
А further coпstraiпt is the пameaЬility requiremeпt - а lexeme must deпote
something паmеаЫе, i.e. а simple апd general relatioпship (Bauer, 1983: 86). In laпguage
it is поt пecessary to express the followiпg notioп with опе lexeme siпce there is no need
to do so, апd the relatioпship iп пeither simple пог geпeral: а girl who gets ир at 7 every

а

Suпday morniпg апd buys her jather the Suпday Тimes.
The last coпstraiпt is termed Ыockiпg Ьу Aroпoff апd

is defiпed as "the попоссur
of опе form due to the simple existeпce of aпother" (1976: 43). This last poiпt should
Ье further elaborated. The Ыocking of пеw formations сап Ье done either Ьу meaniпg or Ьу
form. The пеw complex lexeme сап Ье formed accordiпg to word formation rules of а language bt1t will поt become estaЫished or iпstitutioпalized if there is а simple lexeme which
bears the same meaпiпg, or if there is ап older complex lexeme with the same meaпing
formed Ьу а competing word formatioп rule, or Ьу апу other word formatioп rule. Kiparsky
(quoted iп Јепsеп, 1990: 90) calls this the Avoid Synonymy Principle:
rепсе

The output ој а lexical rule тау поt Ье syпoпymous with

ап existiпg

lexical item.

e.g. The institutionalization/estaЬ\ishiпg ofthe lexeme *uпgood is Ыocked Ьу the existeп
ce of the lexeme bad, or the institutionalization of the lexeme *uпpossiЬle is Ыocked Ьу
the existeпce of the lexeme impossiЫe.
As far as Ь\ocking Ьу form is сопсеrпеd, it could Ье covered Ьу а similar principle which could Ье called the Avoid Homonymy/ Homophony Principle:
The output of а lexical rule may
istiпg lexical item.

поt Ье homoпymous/ homophoпous

with

ап

ex-

e.g. The iпstitutioпalizatioп ofthe lexeme *suer (the опе who sues) is Ыocked Ьу the existence of the homophoпous lexeme sewer, or the iпstitutioпalizatioп of the lexeme
*prayer (the опе who prays) is Ыocked Ьу the existence of the homoпymous lexeme
prayer. (Prcic, 1999)
5. CORPUS ANALYSIS
of the corpus from the Lопgтап Dictioпary ој Eпglish Laпguage
with the results of the aпalyses of other corpora, found mostly
iп Zimmer ( 1964 ), Fuпk ( 1971 ), Bauer (1983) апd Matthews ( 1991 ).
The small пumber of prefixatioпs with а- iп the corpus is, iп this case, quite illustrative of its extremely limited productivity. This prefix of Classical Greek origiп comЬiпes mostly with Classical Greek bases, апd iп mапу cases already prefixed lexemes
were borrowed from Classical Greek as st1ch. Some of them do поt еvеп have ап Eпglish
positive couпterpart. If it were поt for а small field of scieпtific termiпology, this prefix
The

апd

aпalysis

Culture was

comЬiпed
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would practically Ье moriЬuпd. The explaпatioп of how to accouпt for the margiпal productivity ofthis prefix will Ье giveп iп the sectioп Morphology /Semaпtics Jпterface.
The prefix dis- was very productive iп the l бth апd 17th ceпturies, апd applied to
Romaпce bases опlу, but mапу of these formatioпs have become obso\ete siпce. Јп preseпt-day Eпglish а few highly lexicalized formatioпs сап Ье fouпd, but пеw formatioпs
are hard to fiпd, апd if а Jexeme is formed with this prefix, it does поt become estaЫished
very easily.
As far as the prefix iп- is coпcemed, the fact is that, despite its relativeJy high
productivity up to the l 8th ceпtury, iп coпtemporary Eпglish it has lost to ип-. lt used to
Ье added to апу Latiп or Freпch base, апd it teпded to form douЫets with ип-, but its preseпt productivity is questioпaЫe siпce пеw exampJes are scarce.
The formatioп of adjectives with пegative meaпiпg with the prefix ип- has пever Ьееп
limited to Latiпate words, so the iпput is much Jarger thaп with other prefixes. Ву far the
largest group of forms fouпd iп the corpus is that derived from past participles of traпsi
tive verbs, followed Ьу formatioпs iп -аЫе, -iЫе апd -Ји!, апd preseпt participJes. This
prefix seems to Ье the most productive опе iп the domaiп of gradaЫe апtопуmу3. Опе
last thiпg that was пoticed is that the prefix ип- is поt used with adjectives eпdiпg iп -less,
siпce this suffix also bears а пegative meaпiпg. lt is suspected that the corpus from Lопg
тап Dictioпary of Eпglish Laпguage апd Cиltиre is поt а full list of пegative adjectives
with this prefix, siпce, as it was already stressed, dictioпaries register оп\у uпpredictaЫe
апd opaque lexemes, апd leave out the опеs whose meaпiпg is traпspareпt. Мапу пеw]у
coiпed ип- prefixations are amoпg the traпspareпt опеs, апd that is why the Iist from the
dictioпary is just опе part of aJI the ип- formatioпs eпcouпtered iп preseпt-day Eпglish.
The prefix поп- shows very high productivity because it simpJy пegates the applicaЬility of an adjective, thus achieviпg complementary antoпymy. This leads to the
coпclusioп that there is а theoretical possiЬility for this prefix to Ье added to апу base
siпce the differeпt kiпd of апtопуmу it forms is поt subject to Ыockiпg. There is, of
course, а questioп of whether there is а пееd for every base to Ье пegated (see section
Blockiпg). However, there is опе restrictioп: the prefixatioп of participJes is exclusively
dопе Ьу ип-. As far as the dictioпary Iist of поп- prefixatioпs is coпcerned, it is qL1ite
short, and therefore поt at aJI illustrative because the meaпiпgs of all nопсе formatioпs
сап Ье uпderstood from the defiпitioпs ofthe Jexemes with which поп- is comЬiпed.
Јп the coпclusioп of this sectioп ап attempt will Ье made to compare shortly the
productivity of the five пegative prefixes. А- seems to Ье the most unproductive опе of
aJI, followed Ьу dis- апd iп- which are beiпg replaced Ьу ип- iп iпcreasiпgly more cases.
Therefore, two competitive пegative· prefixes iп coпtemporary Eпglish аге ип- апd поп-,
the differeпces in meaпiпg beiпg very clear. Nоп- se\ects the descriptive aspect of the
base for пegatioп, while ип- se]ects the evaluative опе. Nоп- yields а literal, пeutral пega
tive, while ип- yields а пegative which shows а departure from the пorm.

3

Thcrc is а diftcrcncc bctwccn gradaЫc and complcmcntary antonymy which is csscntial whcn discнssing thc
difference between lhe prefixes ип- and поп-. GradaЫe anlonymy implies а scale wilh differenl degrees о[
intensity of an adjective, while complementary antonymy implies lhe division into two mt1tt1ally excluding
areas, аш! complementary derivalives are nol subject lo comparison or modilication Ьу very. In the lield оГ
present-day word foлnation gradaЫe antonymy is achieved Ьу ип- prefixations, and complementary
antonymy Ьу поп- prefixations.
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6. LEVEL ORDERING HYPOTHESIS
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Figure 1:

Кiparsk:y's

Level Ordering Model

(Spenceг,

1991: 11 О)

Кiparsky's Level Ordering (Figure 1) gives three \evels through which an item
must pass whenever it undergoes а morphologica\ process, гegaгdless whetheг it is deгi
vational ог inflectional. The first level deals with affixes which affect the base in some
way (e.g. irregulaг inflections, stress-changing affixes), ог are themselves affected Ьу the
base (e.g. iп- which sometimes suгfaces as ir-, il-, im-). The second level dea\s with
stress-neutгal derivation (e.g. поп- prefixations), while the thiгd level deals with base
neutra\ inflection (e.g. regulaг plurals).
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According to this division, prefixes а- and iп- belong to Level Опе, siпce both
morphologica\ processes, i.e. both have allomorphs which
surface iп differeпt suттouпdiпgs. Јп this paper the author opts for iпcluding dis- iп this
group of Level Опе affixes despite it поt affectiпg or beiпg affected iп апу way. The reasoп is that, in this case, all three uпproductive prefixes would Ье kept at Level Опе, thus
Ыocking all productive formatioпs, which пormally take place at Leve\ Two, where ип
апd поп- are. All bases that are not prefixed at Leve\ Опе would Ье ореп for prefixations
at Level Two. Level Three would hold по importaпce for the outputs of these prefixations
siпce, at least in Eпglish, they are not subject to апу iпflectioпal processes.
uпdergo certaiп chaпges iп

7. MORPHOLOGY/SEMANTICS fNTERFACE
When ta\king about the negative prefixes, it is not enough to mention just morphologica\ iпformation. Јп order to accouпt for certaiп prefixatioпs, there must Ье а meп
tioп of semaпtic iпformatioп. For iпstaпce, that is the оп\у way of explaiпiпg the margiпal
productivity of а-. It is still used in the field of scientific termino\ogy, natural history and
medicine, and in those domains it is still productive. Newly formed prefixatioпs with
поп- are scientific or at least technical words, more or less connected with certain jargons, rarely used in col\oquial speech.
8. DOUBLETS
The analysis of the corpus has yielded several douЫets, i.e. differeпt
of the same root. They are given in ТаЫе 2 along with their meanings.

prefixatioпs

dis- preГt.Xation

ип- preГtxation

ипiпterested - поt iпterested

disajfected - dissatisfied апd lackiпg loyaltv, esp. po/itical lovaltv
disiпterested - 1 williпg or аЬ!е to act fair!у Ьесаиsе опе is поt injlиeпced Ьу persoпal advaпtage; objective; 2 поt cariпg;

ипqиalified

disqиalified

ипajfected - 1 поt ajfected;
havioиr or character

2

пatиral iп Ье-

ипiпterested

- 1

поt haviпg suitaЬ!e kпowl-

edge or qиalificatioпs; 2 поt limited; сотp/ete
иnused - поt in иsе or 11avinf! Ьееп иsed
ТаЫе 2.

sиitahle,

or

- made or declared иnfit,
to do sometl1ing

ип-

uпahle

disиsed - по loп~er иsed

As it сап Ье seen from ТаЫе 2, most prefixations with dis- аге lexicalized,
whereas the ones with ип- are not. It has Ьееп shown that ип- prefix is опе of the two
very productive prefixes in this group of negative prefixes, and the results of the douЫet
forms analysis iпdicate exactly that.
Dis- prefixations were formed before ип- prefixations апd have been present iп
English for а longer time. Just like most units of language, they show а teпdency towards
lexicalizatioп. After they have become lexicalized, the meaning they had as transparent
prefixatioпs is now open to а new prefixation, this time with а prefix productive at that
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time. For example, for as loпg as disiпterested meaпt поt iпterested, there was по possiЬility to form uпiпterested because disiпterested filled that slot iп the lexicoп of Eпglish.
As sооп as disiпterested became lexicalized апd по loпger meaпt поt iпterested, but
acquired а differeпt meaпiпg (objective), а possibllity occurred to form uпiпterested to
mеап поt iпterested because the meaпiпg was поw поt covered Ьу the dis- prefixatioп.
The lexicalizatioп of the meaпiпg of ап older prefixed lexeme stopped the Ыockiпg, i.e.
орепеd the slot for formiпg а пеw prefixed lexeme because there was по loпger а lexeme
that meaпt поt iпterested.
The questioпs is - why are there поt more of these cases? Several aпswers come
to miпd: поt all meaпiпgs of older prefixed forms are lexic<!)ized, or are поt \exicalized to
that exteпt for Ыockiпg to stop; the older lexeme has kept the traпspareпt meaпiпg апd
has acquired ап opaque опе as well (see disiпterested); there was поt always the пееd to
express the meaпiпg, but а пеw prefixatioп remaiпs а possiЫe \exeme which сап become
ап actual опе should the пееd for пamiпg а пеw сопсерt occur.
9. CONCLUSION
After aпalyziпg the five пegative prefixes iп Eпglish, апd observiпg their productivity, the following сап Ье concluded:
•
lower productivity prefixes, пamely а-, dis- апd iп-, have very few пеw forma-tions iп preseпt-day Eпg\ish, апd those сап Ье fouпd iп а few specialized fie\ds,
beloпgiпg mostly to scieпce апd techпology.
•
iп соппесtiоп with this, these three prefixes аге fouпd at Level One ofKiparsky's
mode1, wl1ere they occupy the р1асе among other lower-productivity affixes.
•
the two higher productivity prefixes, ип- апd поп-, fouпd at Leve1 Two, have а
much wider applicatioп апd а much higher frequeпcy of the occurreпce of попсе
formatioпs, maiпly registered iп spokeп corpora, which give evideпce iп favour
oftheir high productivity.
After every word formatioп process has takeп place, the output must pass а kiпd
of а 'filter' which al\ows for the institutioпalizatioп of а пewly formed lexeme. This 'filter'
consists offour coпstraints explained iп the sectioп Blockiпg. Опlу after а пеw\у formed
lexeme has passed al\ these requiremeпts will it become estaЫished iп а laпguage апd become part of its lexicoп.
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Биљана Радић
НЕГАТИВНИ ПРЕФИКСИ У ЕНГЛЕСКОМ ЈЕЗИКУ:
ПРОДУКТИВНОСТ И ПРЕКЛУЗИЈА
Резиме

Овај рад је покушај да се продуктивност и преклузија у области тво
рбе речи објасне и поткрепе примерима и да се кроз анализу корпуса дође до

општих закључака везаних за њих. У случају негативних префикса у енгле
ском језику показало се да су префикси а-, in- и dis- мање продуктивни или већ
готово потпуно непродуктивни, док су префикси ип- и поп- веома продуктив
ни, први у области скаларне, а други у области комплементарне антонимије.
За преклузију се показало да се може вршити на два начина: синонимијом
(већ постојећа синонимна лексема спречава настанак и институционализацију
нове лексеме) и хомонимијом/хомофонијом (већ постојећа хомонимна или

хомофона лексема спечава настанак и институционализацију нове лексеме).
Анализа корпуса је указала и на постојање дублетних облика: једна основа
ушла је у процес творбе речи са два различито продуктивна значења лексеме

настале у процес творбе речи са раније продуктивним префиксом отвара пут
ка творби нове лексеме са неким другим префиксом који је касније продукти
сссван, тј. преклузија нестаје јер синонимија није више ограничење.
Кључне речи: продуктивност, преклузија, дублети, поредак нивоа
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CONDITIONALS IN ENGLISH AND

SERВIAN

Radmila Duric
SUMMARY
The subject matter of this paper is the contrastive analysis of conditiona\s in English and Serblan. It begins with а theoretical account of adverblal clauses of condition in
English and Serblan suggesting а unifoпn c\assification of conditionals in both languages. The intoductory theoretica\ section is fo\lowed Ьу the data analysis of the resu\ts of
an error analysis test perfoпned with the first year students at the Department of English,
dealing with the errors made when trans\ating conditiona\s from English into Serblan and
vice versa. The final section presents the conclusions related to both the theoretical and
practical aspects ofthis topic.
Кеу words: conditional, conditional clause, conditional sentence, factivity, theoretical and hypothetica\ meaning.

1. INTRODUCTION
This paper deals with the contrastive analysis of adverblal c\auses of condition in
English and Serblan. These adverbla\ clauses pose proЫems for Serblan \earners of English because of their semantics which results in different \evels of analysis such as: modality, time reference, as well as factivity (the difference between theoretical and hypothetical sentential шeaning). Serblan uses different syntactic шeans for conveying these
features. For instance, the subjunctive mood (potencijal) or specific subordinators (kad,
da) аге markers of hypothetical (imaginary, unreal) meaning. English, however, virtual\y
no longer differentiates between the subjunctive and indicative mood formally and there
is only опе unmarked conditional subordinator for а\\ types of conditional meaning. Thus,
in Serblan а conditional clause itself conveys the type of condition (орел or hypothetical,
present, past or future) Ьу formal markers. English, however, lacks such formal markers,
so the type of condition is derived from both the conditional (if-clause) clause and the
main clause, which is the reason why the teпn conditional sentence sounds more appropriate in English than the term conditional clause.
То illustrate this point, let us analyse the following examples of conditional clauses in Serblan:
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d.
е.

f.
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Ako ga vidiml budem videla, ... - open condition, future time reference
Ako ga vitlam"" - open condition, present time reference
Ako sam ga videla" . - open condition, past time reference
Kad blh ga videla"" - hypothetica\ condition, future time reference
Da ga vidim"" - hypothetica\ condition, present/ future time reference
Da sam ga videla,." - hypothetical condition, past time reference

As the examples show, the type of condition is derived from the conditional clause. Namely, the fomal rea\ization of the main clauses that would follow are predictaЫe
from these if-clauses. Hence, it suffices to investigate the dependent conditional clauses
in Serbian to detennine the type of condition.
ln English, however, the situation is different:
а.
If Ј see him/ should see, ".
- open condition, future time reference
Ь.
Ifуои are looking for Peter, ".
- open condition, present time reference
с.
If he left his Ьicycle there""
open condition, past time reference: "" уои should call him now.
hypothetical condition, future time reference: "" it wouldn't Ье safe.
hypothetical condition, present time reference: "" someone could steal it.
d.
Jf he were to leave his Ьicycle there"" hypothetical condition, future time reference
е.
If Ј had seen him, ... - hypothetical condition, past time reference
The conditiona\ clauses can Ье disamЬiguated and therefore interpreted in relation to the main clause, so it is not enough to investigate the if-c\ause only in order to determine its meaning ог type of condition. Therefore, the term conditional sentence should,
perhaps, Ье used in the case of English. In order to maintain the unifonnity of terminology across languages, we will use the term conditionals to refer to adverbla\ conditional
clauses in SerЬian and English, as well as their relationship with the main clause.
Consequently, the starting hypothesis of this paper is that leamers of English would have difficulty in both the translation from SerЬian into English, as well as from English into SerЬian mostly with respect to the verb phrase, due to the formal discrepancy of
conditiona\s in the two \anguages. This is to Ье investigated Ьу means of error analysis of
conditiona\s in both languages.
1.1 Conditional sentences
In complex sentences containing conditional clauses, the proposition expressed
main c\ause is contingent on the condition expressed Ьу the dependent if-c\ause.
The structure of such sentences is the fol\owing: if Х, then У The subordinate clause, also
cal\ed the protasis expresses the condition on which the main clause, the apodosis, is dependent. This definition, however, refers to only one subtype of conditional clauses, as
we will see. Therefore, we will start with different classifications of conditional clauses.
In the case of functional and structural classification, the if-clauses will only Ье analyzed.
ln the case of semantic classification, due to abovementioned reasons, tlle conditional
sentence will Ье necessary for the analysis.
Ьу Ље
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Functional cla.<;sification о/ conditional clauses
Depending on the degree of integration within the main clause and their syntactic
functions, conditional clauses can Ье classified into three types (Quirk et al. 1985: 10871097):
*
DIRECT - fully integrated into the main clause, functioning as adjuncts
*
INDIRECT - peripherally integrated into the main c\ause, i.e. the condition is not related to the situation in the main clause, functioning as style disjuncts
*
RHETORICAL - used as figures of speech, functioning as intensifying adjuncts
Direct conditional clauses convey that the situation in the matrix c\ause is directly contingent on that of the conditional clause, i.e. the truth of the proposition of the main clause depends on the fulfilment of the condition in the subordinate c\ause. For example: Ifyou study hard, уои will pass the ехат.
lпdirect conditional clau~es do not express а condition related to the situation in
the matrix clause. Such clause are actually discourse formulas expressing politeness used
to hedge the assertions in the matrix clause. For example, If 1 тау say so, he doesп't seem
to Ье the right person for the јоЬ. The conditional clause here has the function of а style
disjunct: Frankly, he doesп't sеет to Ье the right persoп for the јоЬ. In а way the condition expressed in the clause could Ье analyzed as the condition for the implicit speech act:
Гт telling уои, if l тау say so, that he doesn 't sеет to Ье the right person for the јоЬ.
Rhetorical coпditioпal clauses only give the appearance of expressing an open
condition related to the situation in the matrix clause, but they are actually used to make
strong claims. The claim intended to Ье made is simply the logical conclusion derived
from the evident truth or falsehood of the matrix or conditional clause: lf he's а scieпtist,
Гт the Раре. He's пiпеtу if he's а day. Such clauses seem to Ье functioning as intensifying adjuncts: He's definitely/certainly not а scientist. This paper will, however, only deal
with direct conditional clauses in English and Serblan.
Structural classijication о/ direct conditional clauses
In conditional sentences the main clause is always finite, whereas conditional
clauses can structurally Ье realized in the following ways:
*
FINIТE CLAUSES: Ifуои listeпed carefully, уои would understaпd the lecture.
*
NON-FINIТE CLAUSES: Uпless otherwise iпstructed, уои should arrive at six. Without them !о support us, we are lost.
*
VERВLESS CLAUSES: Jt has по taste, uпless hot.If necessary, 1 сап speak with the
тапаgеr.

This paper will mostly deal with finite conditional clauses in English and Serblan.
Semantic cla.<;sification о/ direct conditionals
Discussing the semantics of conditionals with respect to factivity, we should
start with Leech's classification of sentential meaning (1987: 118), which includes the following:
*
FACTUAL MEANING: It's laughaЬ!e that Septiтus is iп love. (it is а fact, it is truthcomтitted)

*

THEOREТICAL MEANING :

oretically

possiЫe,

It's laughaЬ!e that Septiтus should Ье
we don't know; it is truth-пeutral)

iп

love. (it is the-

Radтila

102

Duric

It would Ье laughaЫe if Septiтus were iп love. (but he
isn't, it is couпter.factual).
According to Leech, there are two types of direct conditional clauses - real and
unrea\ conditions (1987: 116), whereas other terms also exist such as open and hypothetical (Quirk et al. 1985: 1091). Real or open conditions have theoretica\ meaning so they
are truth-neutral, i.e. open to fulfilment, whereas unrea\ or hypothetical conditions have
hypothetical meaning: contrary to fact. Conditiona\s, Ьу definition, cannot have factual
meaning. This classification is based on the openness of the realization of the condition
and the main clause, as its logical consequence.
When analyzing conditional clauses contrastively, different levels of analysis
should Ье engaged: time vs. tense, i.e. the use of tenses for different time reference in the
main and conditional clause, the semantics of the verb phrase with respect to factivity,
but also the semantics of the setence as а whole, as well as the means of expressing the
speaker's point of view whether а condition is open ог hypothetical.

*

HYPOTHEТICAL MEANING:

1.2 Conditionals in English
Conditional clauses are subordinate clauses which convey а condition upon
which the situation in the main clause is dependent. They are introduced Ьу the suboгdi
natoгs: if. uпless (пegative coпditioп), оп coпditioп (that), provided (that), supposiпg
(that), assuтiпg (that), giveп (that), aslso loпg as, iп case, if оп/у. The meaning of contingency could also Ье related with recurrence, when the following subordinators are
used: wheпever, wherever, опсе, wheп, where. Могеоvег, there аге suboгdinatoгs which
comblne the meanings of condition and time: as loпg as, so loпg as.
Conditional sentences can Ье classified according to the openness of the realization of the condition and the main clause, as its logica1 consequence, fгom the point of view ofthe speaker, and thus fa\I into two categories:

*

OPEN

*

HYPOTHEТICAL CONDIТIONALS

CONDIТIONALS

1.2.1. OPEN CONDIТIONS
We have said that open conditions are truth-neutral, i.e. open to fulfilment. In
the sentence: Jf they iпvite те, I'll соте to the party, we cannot say whetheг the situations in the matrix or dependent clause will take place, but they аге theoretica\ly possiЫe.
Due to the openness of the condition, the most common time reference of these clauses is
future time refeгence. However, there are no special restrictions on the time reference of
the conditions and thus the comblnations of the tense forms used are also free. The examp\es in the following tаЫе il\ustrate the variety of verb forms as well as the possiЫe time
геfегеnсе of both the dependent and main c\ause:
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OPEN CONDIТIONS
ТЈМЕ

ТЈМЕ

REFERENCE
IFCLAUSE

IFCLAUSE

REFERENCE
MAIN CLAПSE

МAINCLAUSE

EXAMPLES

If it snO}VS toтorrmv,

WILLFUTURE

IMPERATIVE
PRF:SENT

МАУ/ МIGНТ

SIMPLl2

CAN/MAY

future

future

мusт/ SHOULD/
НАDВЕТТЕR

P~SENT

WILLICAN ...

PROGRESSIVE
SHOULD/
PRESENT

WJLL ...

SUBЛJNCTJVE

PRESENT SIMPLE/

PRESENT
SIMPLE

present/ past

/PROGR.
CAN/MUST

PRESENT
PROGRESSJVE

future/
present

WILLiCAN."
PRESENT SIMPLE

PRESENT
SIMPLE

past

PRESENT PERFF:CT

present

PRESENT
PERFECT

future

present

WILLf CAN".

PRESENT

the тatch
have to Ье cancelled. If she
invites те, 1 will соте.
lf you see hiт, please tell hiт to
и•i/l

са// те.

If the fog gets thiclrer,

the р/апе
diverted.
lf it stops raining, уои сап/тау
liIO out.
{f"you see him, уои тustl
shouldl had better tel/ hiт the
truth.
lf you are stayingfor the night,
1 will ask the тanager /о give
vou а better гоот.
If he shou/d Ье/Ье elected
president, he will have to тоvе
to the capital. If the ЬаЬу should
crv, J;!ive her sоте тilk.
lfуои heal ice, il turns to и•ater.
lf ап Л D com1eys false
if?f"orтatioп, the advertiser is
coттilliпg ап ojfence. If he is
оп Malta поw, he тust have
auit his iob.
lfyou are lookiпgfor Peter, уои
willfind hiт upslairs. lf а /ар is
drippiпg, it пeeds а пеw
washer.
If ту sоп is а geпius, l've
таv Ье

uпderestiтated hiт.

lfуои have fiпished diппer, 1
}Vill a.~k the waiter for the hill. lf
she has gопе, уои тust rип
after her iттediate/y.
lf she weпt hоте, уои are iп
trouhle. lf 1 таdе the wroпg
decisioп, theп

past

PAST SIMPLE

future

WILLFUTURE
PAST
(PROGRESSIVE)

PAST SJMPLEI

past

PAST SIMPLE/

РЛSТ

/wouш/ /usEo

PROGRESSIVE

то

1 apoloкise.

If they le.fi а/ пiпе,

they will Ье
bv тidniJ!ht.
lf he told уои that last пighl, he
was lyiпg. lf she called
yesterdav, f was ои/.
If апуопе iпterrupted hiт, he
gotlwould get very aпgry. lf it
1vas raiпiпg, he usually stayed
hоте

iпdoors.
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The most straightforward examples are those in which the condition has future time reference, expressed Ьу either the present simple or progressive. In such cases, both
the apodosis and protasis are open for realization with certain degrees of likelihood. Since
the future is more а modal than а temporal category, the degree of likelihood can Ье reduced Ьу formal means (present subjunctive) with the condition remaining open. Therefore,
it seems that the examples with the present subjunctive or putative should are open conditional clauses marked as more tentative and formal than others, and not hypothetical.
Should also allows subject operator inversion and the omission of ij: Should уои change
your mind, we will have уои back. Should they cancel the flight, Ј will take the train.
When two present simple tenses are used, the sentence does not only convey
condition, but also habitual or automatic results. Thus, these two meanings are comblned.
Moreover, in the cases with two present tenses, perhaps the time reference should Ье labelled timeless rather than present.
It seems illogical to talk about open conditional clauses in the past, since things
either happened or did not happen in the past. However, these conditions are open because the speaker does not know whether they were fulfilled· or not and not because of the
actual openness of the condition. That is the reason why even past time reference situations can Ье open to fulfilment and therefore comblned with the future or present.
As in the case with present time reference, the meaning of contingency could also Ье comblned with recurrence to express habltual cause-effect relationships in the past
Ьу means of the indicative and not hypothetical forms. Hence, the subordinator if could
Ье replaced Ьу whenever: lf апуопе interrupted him, he got/would get very angry. The
modal verb would is not the hypothetical use ofwill, but а marker ofhabltual past.
1.2.2.

HYPOTHEТICAL

CONDITIONS

It has already been stated that unreal or hypothetical conditions have hypothetical meaning, i.e. they are counterfactual. This means that they convey tl1e speaker's belief
that the condition will not Ье fulfilled (future time reference), is not fulfilled (present reference), or was not fulfilled (past conditions), which implies the рrоЬаЫе ог certain falsity of the matrix clause. Therefore, in the case of present time reference, the condition is
contrary to assumption: lf уои really cared for your children, you'd look after them properly; with past time reference, the condition is contrary to fact: lf he had caught us, he
would have Ьееп furious, and with future time reference, the condition is contrary to expectation: lf it и1 еrе to snow tomorrow, the match would have to Ье cancelled (Leech
1987: 123 ). As for the use of modal verbs, they are used in hypothetical meanings as well,
e.g. hypothetical abllity, possibllity, necessity realized Ьу the past tense forms of the modal auxiliary verbs.
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НУРОТНЕТЈСАL CONDIТIONS
ТЈМЕ

ТIМЕ

REFEREN

REFERE
NCE
MAIN
Cl,AUSE

СЕ

JFCLAUSE

JF
CLAUSE

MAJN
CLAUSE

(PROG.) INF.

! would see а doctor. lf !
holiday, ! would/тight Ье
/ouriпg ltaly. lf 1 kпeiv her address, 1
could visit her.

WOULD+

lf ту car ivas 11•orkiпg, l 1vouldlcould

WOULD/
/соuш/

HYPOTHEТICAL

preseot

РЛSТ

present/
future

PAST PROG.

/мюнт+

INF.

present

WOULD+
INF.

HYPOTHF.ТICAI,

past

WOULD/

PAST PERFECT

/соuш/

past
PAST PERFECT

/MIGHT
+PERF.
(PROG.) INF.

PROG.

WOULD/
/соuш/

HYPOTHEТICAL

PAST

future
w лs/ WERJ:: ТО

future /
present

EXAMPLES

/MIGHT +
INFINITIVE

WOULD ...

lf ! were уои,
were

оп

J?ii'e уои

а

ride

/о

the s/ation.

lf he had takeп ту advice, he ivould Ье
а

rich

тап птv.

Jf 1 had kп011•п that уои ivere comiпg, Ј
11•ouldl could have met уои а/ the
station. lf hi.~ bag had по/ Ьееп there, Ј
would have Ьееп sittinи in front.
1f1 had not Ьееп iveariпg а seat belt, 1
ivould have Ьееп se1·iously injured.
Ifyou tried again, уои cou/dlтight
succeed (but you don't intend to ). 1f it
1vere ту blrthday tomorro1v, l'd Ье
celebratiпg пои'.

1fl ivas to Ьесоте president, l ivould Ье
different. lt 1vould Ье embarrassing,
were she to find out the truth.

The term hypothetical or moda\ past and past perfect are used to refer not to t\1e
primary time references of these tenses in the indicative, but to unreality or improbability
in the present, past or future. Hence, the tenses are used modally, as markers of unlikelihood or improbaЬility (with conditions in the present or future), or impossiЬility (with
conditions in the past).
In the examples with present and past time reference of hypothetical conditions,
the past and past perfect, progressive or non-progressive, are used respectively. Furthermore, the subjunctive form were, as well as the auxiliary had allow subject-operator inversion and the omission of if. Were Ј in your posilion, Ј wouldn 't trust her. Had he called те earlier, ! would have helped him.
It has already been stated in the previous section that conditions reterring to the
future time are theoretical\y always open, since the future can Ье discussed only in terms
of likelihood, but not certainty. However, there is а s\ight difference between орел and
hypothetical conditions with future time reference. If we compare the fol\owing examples:
а.
If it snows tomorrmv, the match will have to Ье cancelled.
Ь.
I/it should snow tomorrow, the match will have to Ье cancelled.
с.
If it were to snow tomorrow, the match would have to Ье cancelled
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we will conclude that the speaker's expectation for the condition to Ье fulfilled is а scalar
dimension, gradually lowered from example а. to с. Namely, in examples а. and Ь. the time of the year allows for the conditon to Ье fulfilled, whereas с. suggests that such а
thing could happen only exceptionally. The verb form in the main clause also complies
with this argument.
1.3 Conditionals in

SerЬian

When analysing conditional clauses iп SerЬiaп, linguists disagree whether to accept the classification into three types based on Latin or the Greek classification into four
types. For example, Stevanovic (1981: 902-909) and Brabec et al. (1961: 209-210) claim
that there are three types of conditional clauses in SerЬian, depending оп the type of condition:
*
REAL (realпe) Ako izvrsiтo р!ап па vreтe, Ысето ипарrеаепi. Budeтo li tacпi,
pohvaliCe паs.
*
POTENПAL (poteпcijalпe) Kad blste stedeli, iтali blste па krajи godiпe поvса za
letovanje. Ako пе blh stigao pre тraka, idite bez тепе.
*
UNREAL (пеrеа!пе) Da iтат поvса, kиpio blh knjigи. Kad Ы svi ljudi blli svesпi,
brzo Ы se ostvarili пajlepsi sпovi.
Оп the other hand, Katicic (1984: 339-343, 1986:269-293) and Baric (1990: 40641 О) claim that the more appropriate classification would Ье into the following four
types:
*
REAL (realпe) Ako (zaista) zпа, reCi се ti.
*
POSSIВLE (еvепtиа/пе) Ako (s/исајпо) Ьиdе zпао, reCi се ti.
*
POTENTIAL (poteпcijalпe) Kad Ы (тoida) zпао, rekao Ы ti.
*
UNREAL (пеrеаlпе) Da (иopste) zпа, rekao Ы ti.

These four types differ with respect to possiЫe adverb insertion, subordinators as
well as the comЬinatioп ofverbal forms.
ТУРЕ

REAL

IF CLAUSE

MAINCLAUSE

EXAMPLES

INDICAТIVE (ANY

INDICAТIVE (ANY

TENSE)

ТENSE)

Ako zпа, reCi се ti. Ako је (Ьiо)
iтао sta da јој da, dao је.
Виdет li ga videla, reCi си

FUTUREI

Ako te izJZиblm, Ыси ru§eviпa.
Ako te Ьиdет izgиblla, Ыси

ти.

PRESENT (У PERF)
POSSIВLE

l'UTURE 11

POTENТIAL

SUВJUNCТIVE

UNREAL

PRESENT/PAST

ru§eviпa.
SUВJUNCTIVE

SUВJUNCTIVE

OR 11)

(1

Ako/kad blh

iтао,

dao blh ti.

Da zпas, rekao Ы mi. Da sат
gde је, potraiila blh gal
blla blh f!G potraiila.

zпala
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Real coпditioпal c\auses сап have any time refereпce because the condition is
based оп the speaker's stroпg belief that the coпdition is, was or will Ье fulfilled. PossiЫe
conditional clauses seem to Ье а subtype of real conditional clauses, rather thaп а distinct
type. The time refereпce of the teпses iп such coпditions is either future or timeless and
they are based оп stroпg expectation iп the present. Iп the case of poteпtial clauses the
conditioп is not so strongly based or expected. Оп the other haпd, unreal coпditional clauses сап refer to preseпt or past improbaЫe or impossiЫe coпditioпs.
MrazoviC and Vukadiпovic (1990: 528-532), however, have а differeпt classificatioп which defines опlу two types, accordiпg to the speaker's knowledge, and not the
actual openness ofthe condition:

*

*

ТНЕ

SPEAKER KNOWS ТНАТ ТНЕ PROPOSIТION OF ТНЕ CLAUSE IS EIТHER TRUE
OR FALSE: Da sam (blla) па tvom mestu, ја blh predlog prihvatila. Kad blh imala
поvса, putovala blh ро svetu. Kad covek pogresi, mora to i da prizпa.

ТНЕ SPEAКER DOES NOT KNOW WHETHER ТНЕ CONDIТION IN ТНЕ CLAUSE IS
TRUE OR NOT: Ako те pailjivo slusas, sve се§ razumeti. Ako је primio taj поvас,
оп ga је vec i potrosio. Ukoliko hudem dohila poziv, otiCi си па prijem.

Perhaps this point of view could Ье incorporated iпto the classification of Eпglish
clauses in order to estaЫish а more uniform typology. Therefore we might
adjust the classification iп the following way:
*
OPEN CONDIТIONAI, CI,AtJSES - clauses in which the coпdition conveyed is ореп
to fufilmeпt, according to the speaker's knowledge, i.e. the speaker doesn't know if
it is, was or will Ье fulfil\ed
*
НУРОТНЕПСАL CONDIТIO:'llAL CLAUSES - clauses in which the condition conveyed is поt ореп to fufilmeпt, according to the speaker's kпowledge, i.e. the speaker
kпows or strongly believes that the coпditioп isп't, wasn't, or will not Ье fulfilled

coпditioпal

This would suggest that the Eпglish апd SerЬiaп conditioпals should Ье aпalyzed
the basis of their semaпtics, апd not formal realizatioпs. The following taЫes will il\ustrate this poiпt Ьу providiпg examples of SerЬian conditionals classified accordiпg to the
same criteria as the Eпglish examples:
оп
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OPEN CONDIТIONS
ТIМЕ

REFERENCE
IFCl,AUSE

JFCLAUSE
sиbordiпator:

ako/ ukoliko

ТIМЕ

REFERENCE
MAIN СЈ,АПSЕ

МAJNCLAUSE

EXAMPLES

FUTUREI

sиtra, тес се тoratil тoida

(modal verbs
also)

da se otkaie. Ukoliko те
pozove/ Ьиdе pozvala, ја си
doci.
Лkо ga vidi.\! hиde.v video,
reci ти da те паzО\'е.

Ako раdпе/ Ьиdе рао sпeg

PRESENT
- VPERF/

IMPERATIVE

FUTUREII

future

future

ТRШЗАLО

DI

(impersonal)
PRESENT
-

FUTUREI

Y1мPERF

SUBJUNCTIVE

FUTUREJ/
MODALS

(poteпcijal)

PRESENT-

у P~Rf / у IMPERF

present/ past

PRESENT

present
- VIMPERF

future/
present

PRESENT

past

PRESENT

future

FUTURE

1/

PRESENT
PASTTENSE

l'UTURE

1

PASTTHNSE
- VPERF/

PRESENT

past
PASTTENSE

-v

PERF

ј у IMPERF

past
PASTTENSE

Ako ostajes veceras, dасето
ti Ьо!;и sоЬи.
Ukoliko Ы оп Ыо izabraп za
predsedпika, тоrао Ы da se
.veli и JZlavпi JZrad.
Ako (za)grejes led, оп se topi.
Ako se daje laiaп oglas, tiтe
se Ciпi zloCin. Ako је оп sada
па Malti, тоrа daje пapustio
svoj ро.шо.
Ako traiis Реrи, пасi ces ка
па spratu. Ako slaviпa cиri,
trebajoj поvа f!:llтica.
Ako је тој siп zaista geпije,
ја sат )!а onda potceпio.
Ako ste zavrsili sajelom,
traiicи raczm. Ukolikoje опа
otiSla, тoraces sтesta da
trCis za пјот. Ako su krenuli
ll de\'ef, stici се do ропоСi.
А ko је опа

present

VIMPERF

SUBJUNCТIVE/

Ako ga bиdes videol vidis,
trebalo hi da ти kaies istiпи.

S!JB.llJNCTIVF: /
PASTTENSE

oti.fla kuti, и
si. Ukoliko sат ја
pogresio, izvinjavaт se.

пevolji

Ako tije tosiпoc
rekao, {.f)lagao te је. А ko је
опа stvarno zvala }исе, пisam
hio kod kисе.
Ukoliko hi ga пеkо prekiпиo и
poslu, оп hi se пaljutiol se
ljиtio. А ko је padala ki§a,
ohicпo је/ Ьi ostajao kod
kисе.

CONDITIONALS IN ENGLISH AND SERBIAN

HYPOTHETICAL
ТIМЕ

REFERENCE
IFCIAlJSE

IFCLAUSE

sиЬ.:

TIME
REFERENCE
MAIN CJ,AlJSE

CONDIТIONS

МА/N

Da .1·ат па tvoт теstи, i.~ao Ьih kod
lekara. Da sат па оdтоrи, obllazio
Ьih Italijи. Da ostavi blcikl паро/ји,
пеkо Ьi ga тоgао иkrasti. Da

PRESENT
- VPERF/

Y1мPF.RF

sиЬ.:

EXAMPLES

CLAUSE

da

present
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риtијето сатсет, Ыо Ьih srecпiji.

present/
future

SUBJUCTIVE

present

SUBJUCTIVE
(poteпcijal)

kad

SUBJUCТIVE

Kad Ьih Ьiо па tvoт теstи, i.Sao Ьih
kod lekara. Kad Ьih Ьiо па odтor11,
obllazio blh ltalijи. Kad Ьi ostavio
Ьicikl паро/ји, пеkо Ьi ga тоgао
иkrasti. Kad Ьi.fтО pиtovali сатсет,
Ьiо Ьih srecпiii.

sиЬ.:

1ог11

PASTTENSR

(poteпcijal

- VPERF/

Y1мrERF

1 or ЈЈ) /

past

PASTTENSE

(ofmodals)

sиЬ.:

те је poslиsao, оп Ьi

sada

Ьiо

bogat covek.

da
SUBJUCTIVE

past

Da

PRESENT

future/
present

povredeпa.

Da pokиsas ропоvо, тоgао Ьi иspeti.
Da тi је sutra rodeпdaп, slavio Ьih
ga vec sada. Bilo Ьi пeprijatпo da

da

future

Da sат zпа/а da dolazite, sacekala
Ьih vas / Ьila Ьih vas sacekala па
staпici. Da ти torba пiје 111 stajala,
ја Ьih sedela пapred. Da пisат
vezala pojas, Ьi/а Ьih ozblljпo

SUBJUCTIVE

опа sazпa.

postao predsedпik, Ьiо Ьih
drиgaciji. Bilo Ьi пeprijatпo kad hi

Kada

sub.: kad
SUBJUCTIVE

Ьih

опа sazпala.

2.

ТНЕ

RESEARCH

2.1 The students
This error analysis test on coпditional clauses in English and SerЬian was performed iп March, 2000 with sixty first year English studeпts at the Faculty of Philosophy in
Novi Sad. The tested group of students had not dealt with coпditional clauses iп their university grammar course up to then, so their performance was exlusively based on their
background knowledge from high school.
Unfortunately, conditional clauses are not taught in а proper way in high schools.
Namely, the presentations of conditional clauses in high schoo\ textbooks are based on
forrn and not meaning. According to them, coпditional clauses fall into three types with
the following patterns: ТУРЕ 1: if + present simple tense + future simple tense, this model

Radmila Duric

110

is subsequeлtly exteлded to iлclude: if + present simple tense + present simple tense / imperative; ТУРЕ 2: i/ + past simple tense + wouldlcouldlmight+infinitive; алd ТУРЕ 3: ij' +
past perject tense + wouldlcouldlmight+perject infinitive. Thus, studeлts елd up memoriziлg the patterns алd being аЬ\е to use only these comblлations of verb forms. Нелсе
we will see that mалу students make mistakes in the cases of logica\, but fonnally unpredictaЬ\e comblлations of verb forms.
2.2 The setting
The students were allowed thirty minutes to do the test consisting of twenty-five
sentences. The time was limited for the students to demoлstrate а certain level of automaticity in their performance. The test was done anonymously to eliminate the negative effect of tests оп the test resu\ts. Therefore, the students knew that the resu\ts of this test
had по effect ол their final grades.
2.3 The test
As сап Ье sеел in the appendix, the test consists of 25 seлtences contaiлiлg conditional c\auses. The first ten аге English sentences for translation into Serblan. The next
fifteeл are Serblan sentences which the students had to trans\ate into English. The selected sentences were not lexically chal\enging, so the test basical\y required а grammatically correct trans\ation of structures. The students were supposed to recognize the contexts
of noл-reality. More marked and less frequent structures were also used, such as the
examples with subject operator inversion in the if clause. As for the students' vocabulary,
the students' mistakes in the choice of vocabulary and in spelling were very few, and even
theл they were disregarded. The seлtences were mixed: 1О орел and 15 hypothetica\
coлditioлals, 4 with inversion. There were very few examples of coлditioлa\ clauses
which reflected the typica\ patterns taught at schoo\.
3. DATA ANALYSIS
The results of this error aлalysis test could Ье aлalzyed from different poiлts of
view such as the direction of translatioл, the type of condition (орел or hypothetical) as
well as Ље semantics of the verb forms and their time reference.
From the point of view of the direction ој the translation, the final resu\ts are as
expected. The percentage of the correct sentences is much higher when it comes to translating conditionals from English into Serblan than from Serblan into English. Namely,
students translated the English sentences with consideraЬ\e success since the average
лumber is 75% of correct seлtences in Serblan. Ол the other haлd they perfonned the
translatioл into English with the success of 56.5%. Perhaps this could Ье accounted for in
tenns of the discrepancy between their passive and active knowledge of grammar, as we\I
as the susceptabllity to negative interference from Serblan.
As far as the type ој condition is concerned, орел conditions could have been expected to Ье easier for the studeлts to recognize than hypothetical. However, the results
with орел and hypothetical conditioлs аге almost equal. When translating the ten open
conditional clauses, tl1e students were correct in 62.3% of cases, whereas in the case of
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fifteen hypothetical conditional clauses, in 65%. Therefore, it cannot
the two types is more difficult for interpretation.
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said that either of

3.1 Open conditionals

3.1.1.

Ореп coпditioпals

- traпslatioпfrom Eпglish

iпto Serblaп

As it has already been stated, in the case of translating sentences from English
into Serblan, students made fewer mistakes than from Serblan into English. However, it
is still interesting to investigate the typology and source of such mistakes. We will start
with open conditionals in English. The time reference indicated refers to the if-clause:

•

present time reference
Уои should eat less bread i/you waпt to lose weight. (1) 56/60 - Trebalo Ы! Treba
da jedes тапје hleba ako ieliS da oslablS.
As we сап see, the first sentence was correct for the vast majority of students, the
mistakes the four students made were in the choice of verb fonn. lnstead of translating
the modal verb phrase with а modal in Serblan, they chose the imperative (jedi тапје hleba), which is not such а grave mistake regarding the semantics of the sentence. lt should
also Ье noted that this sentence highly resemЫes the "type 1" conditional sentences that
the students were taught, thus, the percentage was so high.
а.

•

past time reference
Уои are iп trouhle ifshe weпt home. (3) 27/60 - И пevolji si ako је опа otisla.
с.
Уои must rип after her immediately if she has gопе. (7) 45/60 - Moras odmah da
trCis za пјот ako/ukoliko је otisla.
However, the more we move away from the typical pattern of open conditionals
(present + will future), the lower the percentage of correct sentences becomes. For example, in the Ь. sentence, the students failed to recognize the indicative and not hypothetical
use of the past tense form in the if-clause. So, instead of translating it as а past tense
forrn, they translated it as hypothetical, having present or future time reference (Bices и
пevolji ako је опа otisla kuCi. И пevolji si ako опа ode kuCi.). Even though the tense in
the conditional clause с. is straightforward, students did have trouЬle with the fact that the
present perfect form is used with its usual past time reference since they were formally
not familiar with its use in conditional clauses, so they translated it as if it were the present simple with future time reference (Moras trcati za пјот ako ode).
Ь.

•
d.

future time reference
Should the ЬаЬу cry, give her some milk. (6) 43/60 - Ukoliko Ьi ЬеЬа zaplakala/
zaplace/ Ako ЬеЬа bude plakala, daj јој mleka.
. .
In the case ofthe d. open conditional clause with future time reference with should,
~t 1_s, as we said, similar to hypothetical conditional clauses because of its time reference, but
it 1s more tentative, and less likely to Ье fulfil\ed, from the point of view of the speaker.
T_herefore, the students mostly made mistakes Ьу disregarding the modal nuance of meaning, and translating them as typical open conditions (Ako ЬеЬа zaplace, daj јој mleka. ).
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3.1.2.

Ореп coпditioпals

-

traпslatioпfrom Serblaп iпto Eпglish

The common feature in al\ the examples of Serblan sentences from е. to k. is the
fact that the speaker does not know whether the condition is fulfilled (in е.), was fulfilled
(in f., g. and h.), or will Ье fulfi11ed (i. and ј.), but he knows that if that is true then the
proposition expressed in the main c\ause will happen in the future, i. е. is open for realization. Thus, the indicative and not hypothetical meanings of verb phrases should Ье expressed. The time reference considered is the опе ofthe dependent c1auses.
pгesent time геfегеnсе
Recite јој da procita ovaj claпak ukoliko zпа fraпcuski. (2) 48/60 - Tell her to read
this article if she knows Freпch.
The example with present time reference (е.) was mostly translated correctly.
However, there were mistakes in the choice of verb forin. For instance, the past tense was
used instead of the present, which is illogical since the verb phrase in the main c\ause is
in the imperative (Tell her to read the article if she knew Freпch.). Perhaps the use of
present tense was difficult for them to understand since it is, according to what they have
been taught, mostly used with future time reference.

•

е.

•

I

past time геfегеnсе
Ako si to rekla, imace§ рrоЬ!ета. (4) 35160 - lf you have said/ said that, you'll

Ье

iп trouЬ!e.

Ukoliko је uhvatio voz и 8, stiCi се па vreme. (1 О) 23160 - lf he caughtl has caught
the eight o'clock traiп, he will arrive оп time.
h.
Ako је Ыо dobar studeпt do sada, Ысе i dalje. (15) 30/60 - 1f he has Ьееп/ was а
good studeпt so far, he will Ье so iп the future.
Therefore, if the condition is re\ated to the past (in f., g. and h.), the present perfect seems to Ье more appropriate due to the current relevance, (especially in f. and 11. because of the time expressions); the past simple is also ассерtаЫе especially in American
English, or in cases such as g. where there is а detinite past time expression (nevertl1eless,
one might argue that the meaning of current relevance prevails). The mistakes that tће
students made were due to the fact that they had not been taught to analyze conditional
clauses semantically but formally, so tћеу tried to fit these sentences into the pattems
t11ey were familiar with, rendering grammatically ассерtаЫе comblnations oftenses (e.g.
past simple + would) which are in по way related to the actual meaning of tће sentence: 1f
уои said that, уои would have proЬ!ems; 1f he caught/ had caught the 8 o'clock traiп, he
would Ье оп time. lfhe had caught the 8 o'clock traiп, he will Ье оп time; lf he were а good studeпt uпtil поw, he will Ье iп the future. 1f he had Ьееп а good studeпt so far, he would/ will Ье iп the future. it seems that they were unfamiliar with the indicative use of past
tenses in conditional clauses, which the fol\owing mistake would sнggest: 1f he were а
good studeпt so far, he will Ье iп the future as well.

g.

•
i.

future time reference
Ostaces sa пата ako ces se promeпiti. (7) 38/60 - Уои are stayiпgl will/ are goiпg
to stay with us ifуои chaпge/ will chaпge/ are goiпg to chaпge.
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Budes li iтао рrоЫета, pozovi те. (8) 29/60 - If уои have/ should have апу рrо
call те. Should уои have апу рrоЫетs, call те.
As for ореп conditionals with future time reference i. and ј" some students were
not aware of the difference between the modal (willingness апd iпteпtioп) апd future time
meaпiпgs of will and goiпg to. Thus, the maiп clause iп i. сап coпtain опе of the three future time expressions, whereas the coпditioпal clause сап, besides the expected preseпt
simple with future refereпce, also сопtаiп the forms will for williпgness (are williпg to)
апd goiпg to for iпteпtioп (iпteпd to) iп the preseпt. Although it is difficult to make а
clear-cut distiпctioп betweeп ореп апd hypothetical conditioп iп the future when ana\yziпg а SerЬiaп sепtепсе, the imperative iп the ј. example suggests that it саппоt Ье
hypothetica\ (* If уои were to have апу рrоЫетs, са!! те.). Siпce the sепtепсе is marked
in SerЬiaп (the clitic li accompanied Ьу inversion is used iпstead of the subordiпator ako ),
students somehow fe\t that they shou\d make it marked iп English as well, which was fine
when they used shou\d or inversioп, but was not correct wheп they used the will future,
the moda\ would, or the hypothetical past (Уои stay with us, ifyou chaпgelwill chaпge; If
уои will have/ had апу рrоЫетs, call те. Would уои have апу рrоЫетs, call те. Had
уои апу рrоЫетs, call те.).

ј.

Ыетs,

3.2 Hypothetical conditiona\s

3.2.1 Hypothetical coпditioпals - traпslatioпfrom
The time reference, again, is based

•
k.

оп

Eпglish iпto Serblaп

the dependent c\ause:

present time reference
more топеу, 1 wouldп 't Ье sittiпg here. (2) 56/60 - Da imam/Kad Ьih imao
vise para, пе Ьih sedeo ovde.
!.
Were 1 оп holiday, Iwould Ье touriпg Italy. (5) 37/60 - Da sam/Kad Ьih Ьiо па odmoru, obllazio Ьih Italiju.
т.
If we were goiпg Ьу boat 1 would Јее! much happier. (9) 36/60 - Da /Kad Ьismo
putovali сатсет, Ьiо Ьih srecпiji.
Iп seпtence k. the four mistakes were due to the traпs\atioп of hypothetica\ past
as having past time refereпce (Da sam imao .. .). The fact remains that there was а rather
low perceпtage of wroпg seпteпces. Еvеп though the following two seпtences, \. and m.
аге of the same type as k" mistakes were more frequent because of the slightly altered
formal aspect of the sentences (inversion in 1. апd the progressive aspect in m.). For instance, the students did not рау attention to the progressive aspect in the main ог if-c\ause, апd instead of present time refereпce it was either future or past (Da sam Ьiо! Da
иdет па odmor, ublsao Ьih ltaliju; Da smo iS!i сатсет/ Ako Ьismo iS!i сатсет, Ьiо Ьih
srecпiji. Ako budem isao сатсет, Ьiси srecпiji. ). Moreover, in m. the choice of subordinator was also mistaken (Ako odemo сатсет ... ) which would iпdicate an condition open
to fulfilment. This provides additional evidence to support the claim that the students had
been taught to think about conditional clauses in terms of their formal realizations (patterпs), апd поt their meaning.
Јј1 had
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•

past time reference
Had we.fouпd him earlier, we could have saved him. (4) 52/60 - Da smo ga raпije
proпasli, mogli smo ga spasiti.
о.
1 would have Ьееп seriously iпjured if 1 had поt Ьееп weariпg а seat belt. (8)
56/60 - Bio Ьih ozblljпo povredeп da пisam imao vezaп pojas.
In the case of hypothetical conditional clauses with past time reference, there is а
strikingly high percentage of correct sentences, regardless of the altered form (inversion,
the use of the progressive aspect). Perhaps this is due to the fact that the past perfect form
is in both the cases of indicative and hypothetical use translated as past tense (da smo ga
пaSli; da пisam пosio pojas .. .), since the distant past tense form (pluskvamperfekt: da smo
ga Ьili пasli; da пisam Ьiо пosio pojas) is very rare in SerЬian. Some of the mistakes are
in choice of verb form: Da smo ga raпije proпaSli, mogli Ьi ga spasiti. Mogao Ьih Ьiti
ozblljпo povredeп ako пе Ьih vezao pojas.
п.

•

future time reference
to Ьесоте presideпt, 1 would Ье ап hoпest опе. (1 О) 42/60 - Ukoliko Ьi
/kad Ьih postao predsedпik, Ьiо Ьih posteп.
Hypothetica\ clauses with future time reference are simi\ar to open conditional c\auses because of their time reference, but they are more tentative, and less like\y to Ье fulfilled, from the point of view of the speaker. Therefore, the stнdents mostly made mistakes Ьу disregarding the moda\ nuance of meaning, and translating this sentence as an
open condition (Ako postaпem predsedпik, Ьiси posteп.), but there were also more serious
mistakes such as using the wrong time reference (present or past) (Da sam postao/ Kad

р.

1f 1 was

Ьihja Ьiо predsedпik, Ьiо Ьih posteп.).

3.2.2 Hypothetical coпditioпals - traпslatioпfrom

Serblaп iпto Eпglish

As in the previous examples, the time reference indicated is based
nal clause:

•
q.

оп

the conditio-

present time reference
Kad Ьih Ьi/а па tvom mestu, ја Ьih predlog prihvatila. (1) 53/60 - Jf 1 were уои, Гd
accept the proposal.
r.
Bila Ьih srecпa da imam dobar posao. (3) 48/60 - Гd Ье happy if1 had а goodјоЬ.
s.
Sve blste razumeli kad Ьiste pailjivo slusali. (5) 38/60 - Уои would/could uпder
staпd everything, ifуои listened! would listen/ were listeпiпg carefully.
t.
Шi Ьismo па ресапје da пе pada kisa. (12) 24/60 - We would!could go fishing if it
wasn 't/ weren 't raining/ didп 't raiп.
Sentences q. and r. were translated quite successfully, since they belong to estaЫished patterns, known to the students. The sentence q. had less mistakes since the expression 1f 1 were уои is almost idiomatized, almost perceived as а set phrase. Sentence r.,
however, was in some cases mistakenly understood as having past time reference (/ would have Ьееп happy if Ј had had а goodjob.). An explanation for this cannot Ье sought
in negative interference trom SerЬian, since it would result in the use of the present tense.
Оп the other hand, it could Ье said that some students were translating these sentences as
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certain types, so their mistakes were due to the identification of the wrong type (e.g.
"type 3" instead of "type 2" in q., r., s. and t.: Јј1 had Ьееп iп your positioп, Ј wou/d have
accepted the proposal; Ј would have Ьееп happy if ! had had а good јоЬ; If you had listeпed

carejitlly, you would have uпderstood everythiпg;lf it hadп't raiпedl hadп't Ьееп raiwe would have gопе jishiпg. We will go jishiпg i/it doesп 't raiп. ). In example s. the
use of would is possiЫe in the if-clause, not as the hypothetical use of will, but as а modal
marker of politeness (e.g. If you willlwou/d listeп to те, ! will Ье аЬ/е to help уои.). Moreover, mistakes were made in the choice ofverb forms ( ! would Ье happy if1 have а good јоЬ. ! would have Ьееп happy if ! had а good јоЬ; You would Ье аЬ/е to uпderstaпd if
you listeп carefully. If you were listeпiпgl have listeпed carefully, you would have uпder
stood everythiпg; We would go jishiпg if it isп't raiпiпg. We would go jishiпg if it wouldп
't raiп/ the raiп would stop. Ifit wasп't raiпiпg we would have goпejishiпg.), but even in
the choice of subordinator (Уои would uпderstaпd wheп you listeпed carefully. We would
go jishiпg uпless it is raiпiпg. ), which would suggest negative interference. Furthennore,
пiпg,

the natural choice of the progressive aspect seems to have been а proЫem for some students, since some of them could not relate the progressive aspect with conditional clauses, so they used the non-progressive forms even when the progressive was more appropriate (didп 't raiп instead of were поt raiпiпg).

•
и.

v.
w.
х.

past time reference
Stigao Ы па vreme daje uhvatio voz и 8. (6) 30/60 - Не would have arrived оп time if he had caught the 8 o'clock train.
Da ste stigli па vreme, mogli ste videti pocetakjilma. (9) 37/60 - lf you had arrived оп time, you could have sееп the begiппiпg ој the jilm.
Prihvatila Ыh predlog da sam Ыlа па tvom mestu. ( 13) 8/60 - ! would have accepted the proposal if ! had Ьееп iп your positioп.
Da sam imala dobar posao, пе Ыh ga тепја/а. (14) 31/60 - If ! had had а good
јоЬ, ! wouldп 't have chaпged it.

Although there was а strikingly high percentage of correct sentences in the case
of hypothetical conditional clauses with past time reference when translating from English into SerЬian, this was not the case in the opposite direction of translation. Perhaps
this is because of the possiЬility of negative interference from SerЬian, since the past tense in SerЬian is used for both rea\ and imaginary past. Hence, the most common mistake
was the use of past tense instead of past perfect in the if clause and the use of the base infinitive and not perfect infinitive after the modal in the main clause (Не would Ье/ would
have arrived оп time if he caugl1t the 8 о 'clock traiп; Ifуои arrivedl arrive here оп time,
you could see the begiппiпg ој the jilm; ! would have accepted the proposal if ! were уои;
If ! had had/had а goodjob, ! wouldп't chaпge it.). Moreover, the exceptionally low percentage of correct sentences in w. might Ье due to the idiomatization of the phrase If Ј
were уои, so the students simply used this pattern without recognizing the actual time reference (If ! were you, ! would accept that suggestion. ).

•
у.

future time reference
Ukoliko Ы ti kreпuo па taj put, posla Ыh sa tobom. (11) 37/60 - Ifyou were to go /
weпt/ were goiпg оп that journey, l'd go with you.
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As it was the case when translating from English into SerЬian, the students
mostly made mistakes Ьу disregarding the modal nuance of meaning of hypothetical conditions in the future, and translating them as open conditions (Ako kreпes па putl budes
kreпuo па put, poCi си sa tobom. - If you go оп that jourпey, Гll go with you. ), which sentence у. isn't. There were also more serious mistakes such as using the wrong time reference or wrong use of modals (Jf you gol would go оп that trip, Гd go with you. Ifyou would go/ had gопе оп that trip, Ј would have gопе with you. ). Although we consider it а
hypothetical clause, due to the use of subjunctive in SerЬian, the following open conditional translation is also possiЫe: If you should go оп that jourпey, Гd go with уои /Гll go
with you. Consequently, the question arises then, whether SerЬian has the fo1Ћ1al means
to differentiate between open and hypothetical clauses with future time reference.
4. CONCLUSION
The aim of this research was the contrastive analysis of conditional clauses in
English and SerЬian. Conditional clauses in English and in SerЬian are interesting from а
semantic point of view since there are various classifications in both languages. There are
classifications into three types (Thomson & Martinet 1986: 196-205), or two types (Quirk
et al. 1985: 1087-1097) ofclauses in English. Furthe1Ћ1ore, in SerЬian, there are three distinct classifications into two, three or four classes. Therefore, we have tried to provide а
uniform treatment of conditional clauses in both languages, which suggests that а universal classification of differnt types of conditional clauses across languages might Ье possiЫe to formulate. The features that should Ье accounted for in such а case are different
means of expressing the distinction between real and imaginary in different laguages. For
example, SerЬian uses the poteпcija/, the subjunctive mood (kad Ьih imala) or the hypothetical use of tenses (da imam) for conveying unreality. In the latter case, the present or
past tense fo1Ћ1s are used for the present or past time respectively, introduced Ьу the subordinator da. On the other hand, English сап use mainly hypothetical tenses, the past
tense fо1Ћ1 for present time reference, and the past perfect form for past time reference.
Therefore, when contrastively analyzing conditional clauses in English and SerЬian, the
semantics of conditionals (clauses and sentences) with respect to factivity should Ье the
basis for comparison, and not their possiЫe formal realizations.
Having estaЫished the basis for comparison, it was possiЫe to investigate the
possiЬJe interference of SerЬian onto English and English onto SerЬian, as well as the
typology and source of mistakes made Ьу students, which might suggest а change in the
approach to teaching such structures. То sum up, the sources for the student's mistakes
were the following:
*
the misinterpretation of the syntax and semantics of the verb forms in both the dependent and main clauses, regarding the following aspects:
а.
how they contriЬute to sentential meaning in te1Ћ1s of real vs. uпreal (imaginary),
i.e. how the semantic feature of factivity is further reflected onto the syntactic properties ofverb phrases such as indicative vs. subjunctive mood
Ь.
the semantic feature of time reference in both the clauses and its formal realization
(Ьу the verbal category of tense)
с.
modal vs. non-modal verb phrases in conditionals
d.
how aspect is comЬined with the other verbal categories
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*

formal, rather than semantic analysis of conditionals, classifying them into types
according to their most common formal realizations, which is а result of the way
conditionals were taught
As we have seen, the source of most mistakes lies in the verb phrase in both the
conditional and main clause because it is the sentence element where the semantic categories relevant for conditionals are realized. This state of affairs complies with the starting hypothesis which motivated the investigation of this field of syntax and semantics.
This might suggest а redefinition of conditional clauses which would take into
account not only the objective openness of the condition and the main clause as its logica\
consequence, but also the speaker's point of view. Consequently, the classification of
conditionals for both English and Serblan would Ье as follows:
*
OPEN CONDIТIONAI, CLAlJSES - clauses in which the condition conveyed is open
to fufilment, according to the speaker's knowledge, i.e. the speaker doesn't know if
it is, was or will Ье fulfilled
*
IIYPOTHEТICAL CONDIТIONAL CLAlJSES - clauses in which the condition conveyed is not open to fufilment, according to the speaker's knowledge, i.e. the speaker
knows or strongly believes that the condition isn't, wasn't, or will not Ье fu\filled
Furthermore,it is а fact that most of the mistakes that the students made were due
to the fact that they had not been taught to analyze conditional clauses semantically but formally, as realizations of certain types, trying to fit a\l the conditionals for translation into
the patterns they were familiar with, rendering grammatica\ly ассерtаЫе comblnations of
tenses, but illogical translations. Therefore, this uniform classification of conditionals might
also suggest а different approach to the teaching of conditionals which would Ье based ол
semantic instead of syntactic criteria (thir formal realizations of conditionals).
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КОНДИЦИОНАЛИ У СРПСКОМ И ЕНГЛЕСКОМ
Резиме

Предмет овог чланка је контрастивна анализа кондиционала у енгле

ском и српском језику. У уводном делу даје се теоријски приказ кондиционал
них структура у енглеском и српском језику. Затим следе резултати истражи
вања које представља анализу грешака које су се појавиле у преводу кондици
онала са енглеског на српски и са српског на енглески код студената прве го

дине на Катедри за енглески језик и књижевност. На крају се износе закључ
ци везани како за наставу, тако и за теоријско проучавање ове области.

Кључне речи: кондиционал, кондиционална (условна, погодбена) кла
уза, кондиционална реченица, фактивност, теоријско и хипотетичко значење.

Appendix
Appendix 1 - The Test

CONDITIONAL CLA USES IN ENGLISH AND SERBIAN - TEST
А.

Please translate from English into Serblan:

1.

You should eat less bread if you want to lose weight.

2.

Ifl had more money, I wouldn't Ье sitting here.

3.

У ои

4.

Had we found him earlier, we could have saved him.

5.

Were I оп holiday, I would Ье touring ltaly.

6.

Should the

7.

You must run after her immediately ifshe has gone.

are in trouЬ!e if she went home.

ЬаЬу

cry, give her some milk.

CONDIТIONALS

8.

1 would have been seriously injured ifl had not been wearing

9.

Ifwe were going

1О.

lf 1 was to becorne president, 1 would

В.

Please translate from Serblan into English:
Ьih Ьi\а

Ьу

boat 1 would feel rnuch happier.

na tvorn rnestu, ја

Ьih

Ье

an honest

опе.

1.

Kad

2.

Recite јој da proCita ovaj clanak ukoliko zna francuski.

3.

Bila Ьih srecna da irnarn dobar posao.

4.

Ako si to rek\a, irnaces

5.

Sve

6.

Stigao

7.

Ostaces sa narna ako ces se prorneniti.

8.

Budes li irnao proЫerna, pozovi rne.

9:

Da ste stigli na vrerne, rnog\i ste videti pocetak filrna.

1О.

Uko\iko је uhvatio voz u 8, stici се na vrerne.

11.

Ukoliko Ьi ti krenuo na taj put, posla Ьih sa toborn.

12.

lsli Ьismo na pecanje da пе pada kisa.

Ьiste

Ьi

razurneli kad

predlog prihvatila.

proЬ\erna.

Ьiste
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pazljivo s\usa\i.

na vrerne da је uhvatio voz u 8.

а

seat be\t.
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13.

Prihvatila bih predlog da sam

14.

Оа

15.

Ako је

sam imala dobar posao,
Ьiо

SENTENCE

Е

s

s

Е

пе Ьih

dobar student do sada,

А.ppen d"1х

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Ьila па

tvom mestu.

ga menjala.
Ьiсе

i dalje.

2 - Th е St а t"IS t"ICS
CORRECT
ТУРЕ

орел

hyp.
орел

hyp.
hyp.
орел

open
hvv.
hyp,
hyp,
hyp,
open
hyp.
орел

hyp,
hyp.
орел
орел

hyp.
open
hyp.
hyp.
hyp,
hyp,
орел

number
56
56
27
52
37
43
45
56
36
42
53
48
48
35
38
30
38
29
37
23
37
24
8
31
30

INCORRECT

percentag
е

93.3%
93.3%
45%
86.7%
61.7%
71.7%
75%
93.3%
60%
70%
88.3%
80%
80%
58.3%
63.3%
50%
63.3%
48.3%
61.7%
38.3%
61.7%
40%
13.3%
51.7%
50%

number

percentage

4
4
33
8
23
17
15
4
24
18
7
12
12
25
22
30
22
31
23
37
23
36
52
29
30

6.7%
6.7%
55%
13.3%
38.3%
28.3%
25%
6.7%
40%
30%
11.7%
20%
20%
41.7%
36.7%
50%
36.7%
51.7%
38.3%
61.7%
38.3%
60%
86.7%
48.3%
50%

Гоgишњак Филозофско'i. факултета у Новом Cagy. Књи'i.а ХХХ (2002)
Аппиа/ Review ofthe Faculty of Phi/osophy. Novi Sad. Volume ХХХ (2002)

UDK: 802.0:808.51-316.3

BORROWING VS. CODE-MIXING WITHIN ТНЕ PROCESS OF
LANGUAGE CНANGE IN SERВIAN
Anka VidaCic
SUMMARY
The article discusses the nature of the two most frequent processes through
which English words аге used in SerЬian: adaptation and code-mixing. Having analysed
two corpora of Eng\ish loanwoгds in SerЬian compiled Пот daily newspapeгs, it was observed that English \oanwords still pгevail in the corpora, but гecently the number of code-mixes has risen sharply. Bearing in mind the fact that speakeгs of SerЬian аге getting
тоге and more familiar with English it seems тоге likely that English code-mixes гather
than assimilated English \oanwoгds might exert а stгongeг influence on SeгЬian morphology and lexicon.
Кеу
woгds,

words: adaptation, borrowing, code-mixing, English, language contacts, \oanmorpho\ogy, and SerЬian.
INTRODUCTION

In the с\оsег contact of two \anguages, speakers tend to use linguistic units of
both languages whenever they fee\ that the linguistic гesources of опе \anguage do not offer them means to express certain extra-linguistic values. In such attempts, speakers have
at theiг disposa\ а wide гange of linguistic elements which сап Ье seen as а continuum accoгding to theiг morphological integration in the гecipient language. This continuum incorpoгates, on one end, the use of \агgег syntactic units which аге not, ог аге partially, assimilated into the gгammaг of а recipient language, and on the otheг end, theгe аге smaller, completely assimilated linguistic units which аге no longer felt as be\onging to the
donor language. Мапу studies indicate that the most productive processes taking р\асе in
Ьilingua\ environments are borrowing and altemation between two codes (i.e. both codeswitching and code-mixing). 1 These two methods орегаtе Ьу comp\etely diffeгent principles: the assimilation and juxtaposition of donor language elements. Therefore, it might
Ье instructive to focus on the two processes, and to determine which of them can exert
more influence on the recipient language, in this case - SerЬian.
1

Berk-Seligson (1986), Wardhaugh ( 1986-92), Fishman ( 1990), Poplack (in press).
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DIFFERENТIA TING BORROWING FROM CODE-MIXING 2

Although the пotioпs of borrowiпg алd code-mixiпg аге relatively easy to defiпe,
cases is likely to cause proЬ\ems. This is so because the processes
of borrowiпg апd code-mixiпg iп particu\aг аге поt systematic, regu\aг and predictaЬ\e.
Very ofteп it is haгd to foretell whether а Joan is а tum iп Jaлguage fashioп, aлother shiЬbo
Jeth of а curreпt treпd iп laпguage or the репnалепt пecessity of а laлguage commuпity. So
as to distiпguish the two, coпtact liпguistics tenned the fonner group of Јоалs as попсе borrowiпgs, and the Jatter group as borrowiпgs proper. However, at the momeпt of their admissioп iпto а laпguage, wheп the process of adaptatioп iпto recipieпt Jaпguage has поt yet started operatiпg, the two аге iпdistiпguishaЬ\e. They may both resemЬ\e code-mixes and sometimes it is impossiЬ\e to wait for а certaiп time period (which may last for years) to detenniпe which group а Јоап be\oпgs to, siпce it may perish and theп it becomes с\еаг that it
was а попсе borrowiпg. Оп the other haлd, we сал describe а Јоап as а borrowiпg as sооп
as it starts showiпg the first sigпs of adaptatioп iп the recipieпt \aлguage.
Јп her article "Code-switchiпg (Jiпguistic)", Poplack (iп press) developed а method
for differeпtiatiпg the occurreпces of (попсе) borrowiпgs алd code-mixes. She states that if
the grammaг, as well as the pattemiпg ofthe recipieпt laлguage is operative iп the iпstances
of doпor Jaпguage items, theп we сап iпfer that such items have Ьееп borrowed. Јп cases
wheп ап elemeпt of the doпor laпguage is used iп its iпdigeпous fonn, поt iп coпfonnity
with the doпor laпguage's grammaг, it is the result of code-switchiпg 3 • However, while
aпalysiпg this hypothesis оп the corpus of Eпglish (hereiпafter: Е) loaпwords iп Serblaл
(hereiпafter: S) we cou\d discem а third type of iпflueпce. Namely, iп S there is а growiпg
body of examples wheп Е Joaпwords аге used iп their origiпal orthography, without алу
adaptatioп to the S alphabet, but with S grammatical eпdiпgs for oЬ\ique cases:
1. . .. kao afirmisani profesionalac и oЫasti pubЬlic relations-a (sic) stalno putuje .... Ки
са Stil .
... as а reputaЬ\e professioпal iп the field ofpuЬ\ic re\atioпs, she travels all the time ...
2. Poznati modni dizajneri brinu se о tzv. total look-u. Bazar.
Wel\ knowп fashioп desigпers take care ofthe total look.
3. Bio sam и back stage-u kada se prvi model pojavio па pisti ... Bazar.
1 was back stage wheп the first model арреагеd оп the catwa\k ....
differeпtiatiпg borderliпe

As we have sееп iп the examples showп, it is поt the whole grammar that operates оп Е loaпwords, but опlу опе part of it - morphology. Thus, although the elemeпt of
the doпor laпguage may iпvolve doпor laпguage proпuпciatioп, spelliпg, morphology,
syпtax, апd meaпiпg, should апу of these grammatical levels Ье replaced Ьу their couп
terparts iп the recipieпt laпguage, that elemeпt is по loпger ап example of code-mixiпg
but of borrowiпg. Непсе, it should Ье added that Poplack's postulate also holds for cases
where а restricted пumber, or just опе grammatical rule, applies to the doпor laпguage
elemeпts.
2

Accordiпg to the distiпctioп which liпguistic theory applies to differeпtiale code-switchiпg (altemative
iпterseпteпtial use of lwo codes) fi"om code-mixiпg (altemative iпtraseпleпtial use of two codes) we may
coпclude thal the iпflueпce of Eпglish оп SerЬiaп does поt iпclude code-switchiпg. Непсе lhe scope of our
research will Ье reslricted to the iпflueпce of borrowiпg versus code-mixiпg оп the developmeпt of SerЬian
morphology апd lexicon.

3

Poplack makes

по distiпction betweeп code-mixiпg

and

code-switchiпg iп

her article.
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However, we believe that instances of donor language elements which are subject to one or more grammar ru\es of the recipient Janguage do not really attain the status of а loanword immediately. Such elements, a\though currently used, are still to Ье described in dictionaries and their use prescriЬed in grammars (where арр\iсаЬ\е). Only
then can we speak of Joanwords. The shift from donor to recipient Janguage principles in
Е Joanwords is then viewed as the incipient process of adaptation. Hence, until the process of their assimilation takes р\асе, we cannot speak of the borrowing proper, but of
initial borrowing. It is expected that in the next phase of adaptation such initial \oanwords will Ье graphological\y adapted into S, in accordance with their pronunciation (e.g. Е
puЬlic relation > S paЬlik rilejsn, Е total look > S total luk, Е back stage > S bek stejdZ).
In the third phase these comblnations can either become loanwords (such is the case with
bekstejdi where the Е phrasa\ noun has become а compound in S), collocations where the
first part of the co\location, which is adjectival, is morphologically marked according to
the noun it premodifies (e.g. totalan luk, where [-an] is the adjectival ending which denotes that the noun is m. nom. sg., indefinite) or make а Joanshift, semantic Joan or borrow а
Jexeme from the other language (e.g. instead of Е loanword paЬlik rilejSn S uses interchangeaЬ\y its loanshift saradnik za odnose sa javnosc:u, English Joanword spouksmen
and the French loanword portparol).
From the above mentioned potential steps of adaptation, we may conclude that S
has the means necessary to undertake а successive adaptation of Е elements. However,
we should analyse to what extent the potential process of adaptation is realised. А glance
at any newspaper may revea\ the increasing absence of assimilation of Е Joanwords in S,
and that the majority of ear\ier Е Joanwords in S show no tendency of undergoing this
process. Therefore, we have compared corpora of Е Joanwords in Serblan, compiled during 1979 and 1999. Our aim was to examine the influence of borrowing and code-mixing on the S lexicon, which will еnаЬ\е us to envisage future developments in the Janguage in this respect.
ТНЕ

INFLUENCE OF BORROWING AND CODE-MIXING
ON ТНЕ SERВIAN LEXICON

The number of Е Joans is c\early growing which is а natural process attriЬutaЬ\e
to every language. However, the speed with which many Е loanwords are taken over into
S often entails the lack of their assimilation in S morphology. То Ье аЫе to draw any sign\ficant conclusion about the number and level of adaptation of Е loans in S, we collated
comparaЬ\e analyses of Е loanwords registered in S. А study, made Ьу SaleCic (1980)
twenty years ago, was conducted on а sample of daily newspapers which were analysed
during one year. We have also drawn up another corpus ofE Joanwords from newspapers
and compared the two.
In his attempt to give an outline of the process of borrowing Е loanwords, Salecic (1980) enclosed in appendix а list of Е Joanwords which he had registered during
1979 and before in а number of newspapers 4 • Нis corpus of examples contained 200 Е Joanwords. Sa\ecic grouped al\ his findings into three broad categories according to the speakers' emotional stance to them:
4

NIN, Vjesnik, Po/itika, Borba, алd VUS.
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1. Foreigп words 5 (strane reCi) - words which speakers wou\d поt use actively, поr would they uпderstand them wheп they eпcouпter them,
2. Foreigп \оапs (tudice) - words which speakers uпderstaпd but would use them reluc3.

taпtly, апd
Loaпwords (pozajmljenice) - words
mediately wheп they eпcouпter them.

which speakers use actively

апd uпderstaпd

im-

Salecic himself admits that such c\assificatioп is поt always reliaЬ\e siпce ап Е
may Ье quite commoп iп опе register (e.g. scieпtific) whereas iп another register it
will feature as foreigп. Therefore, for the purposes of our aпalysis, we have preseпted his
corpus drawiпg оп the formal criterioп (the preseпce/abseпce of morphologica\ features
of S laпguage). Group 1 iпcludes the examples of code-mixiпg, Group 11 covers the examp\es of iпitial loaпwords, whereas Group Ш iпcorporates completely assimilated Е \oaп
words. Diagram 1 shows the пumerica\ structure of his corpus:
\оап

200
150

IJGroup 1

100

•Group 11

50

DGroup III

о

Diagram 1. The level of adaptation of Е
loanwords in S
As we сал see, the predomiпaпt category comprises assimilated Е \oaпwords
(174), whereas code-mixes cover about опе - teпth ofthe tota\ corpus (26). The аЬsепсе
of iпitial \oaпwords must Ье particu\arly meпtioпed (Group 11). Diagram 1 iпdicates that
the majority of Е \оапs were adapted апd that the iпstaпces of code-mixes were оп\у margiпally preseпt iп the corpus back iп 1979.
Our corpus was excerpted from the паtiопа\ пewspapers 6 iп 1999. For the purposes of this aпalysis we have c\assified Е loaпwords iпto three major groups accordiпg to
the formal criterioп descriЬed above, which wou\d iпdicate the \evel of adaptatioп of Е
\oanwords iпto S. Thus, the groups are as fol\ows:
1. code-mixes,
2. initia\ loanwords, and
3. boттowings proper (i.e. loanwords, \oaпshifts, \оапЬ\епds, semaпtic loans апd pseudoloaпs).

Оп Diagram 2 below we present the numerica\
ofthe three groups stand.
5
6

proportioп

This and the subsequent translations are provided Ьу the author ofthe article.
Bazar, Киса Stil, Politika, Sportski iurnal and Svet kompjutera.

in which the examples
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400
зоо

llGгoup

200

•Gгoup П

100

I

OGгoup Ш

о

Diagram 2. The level of adaptation
of Е loanwords in S
The numbeг of Е loanwoгds in Diagгam 2 totals 528. Howeveг, apart from the total numbeг of Е loanwoгds in S, changes in the natuгe of adaptation also deserve оuг attention. It was expected and confirmed that the \aгgest numbeг of Е \oanwoгds wou\d Ье
mоге ог less adapted (366 examples). But in our геsеагсh the numbeг of code-mixes (120)
гоsе to a\most one fourth of the total numbeг of Е \oanwoгds, which is а significant incгe
ase compaгed to SaleCiC's findings. Furthermoгe, а new gгoup of initial loanwoгds, which
compгises 42 examples, has emeгged. Compaгing the findings of the two studies, we can
conclude that two tendencies in the pгocess of adaptation have taken р\асе:
1. the tendency to reinfoгce code-mixes in S, and
2. the tendency to slow down theiг pгocess of adaptation Ьу estaЫishing а new stage on
the adaptation continuum, which we termed above as initial borrowing.
The fiгst gгoup, which includes examples of code-mixes, was incipient in 1979
and has gгown to соvег almost one - fourth ofthe corpus in 1999. Why is this so? Codemixes have always been used in scientific contexts when the authoг consideгed it necessary to pгovide his геаdег with the intemational term fог his \oanshift ог semantic loan.
Otheг, nonscientific segments of Iife did not employ this technique simply because they
did not find it important to develop theiг own technica\ discourse. In time, the knowledge
of Е has become а pгeгequisite fог any scholaг who wants to keep abгeast with woгld happenings so that most scholaгs make less effort to seaгch fог the adequate S equivalent,
dгawing on the гecipients' knowledge of Е, and theiг competence to make semantic decomposition of Е loanwoгds. Consequently, Е \oans have been used in theiг indigenous
form (with occasional explanatory notes on theiг meaning). Since the majoгity of codemixes have become а part of the terminology of scientific disciplines, they have acquired
а prestigious associative meaning, and аге usually consideгed as terms. Ву means of metaphor, metonymy and the extension of meaning, they have spread to nonscientific discourses, too. As shown below, some of Е code-mixes are used as eye-catcheгs (mostly in titles). The authoг тау also switch among code-mixes, Е loanwords and S translation in
the text to avoid гepetition.
1. Staje to "ЬаЬу friendly" (prijateljsld prema bebl) (naslov). Bazar.
What is "ЬаЬу fгiendly" (fгiendly towaгds baЬies) (title).
2. ReCi su medusobno povezane hiperlinkovima, sto uz dobru search rutinu znatno ubrzava pretragu. Svet kompjuteгa.

Апkа
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The woгds аге mutually соппесtеd with hypeгliпks, which
provided you have acquiгed the search гoutiпe.

гепdегs bгowsiпg quickeг,

Code-mixes аге поw widely used iп spite of the existeпce of ап adequate ог mоге
S tгaпslatioп. This meaпs that the геаsоп fог theiг use is поt оп\у to fill iп
systematic апd/ог cultuгal gaps, but also to uпdег\iпе the pгestigious extгaliпguistic va\ue
which саппоt Ье expгessed with Е \оапs ог S tгaпslatioпs. Code-mixes (from Е) have takeп оvег the fuпctioп of а 'sigп' Ьу which опе сап гecogпize а part of metadiscouгse, the
fuпctioп which iпitially beloпged to Е \oaпwoгds:
tгaпspareпt

1.

Ипак М М је познатији по својим оригинш~ним капама које ... uмajy...persoпa

lity. .. Ваzаг.
However М. М. is mоге famous fог his oгigiпal caps which ... have ... persoпality ...
2. Axialisov favorit predstavlja zaista "state ој the art" program. Svet kompjuteгa.
Axial's favourite repгeseпts а true "state ofthe art" pгogгamme.

the parts of speech fouпd iп this gгoup, we сап coпclude that those аге soadjectives. They always гергеsепt the laгgest body of \oaпwoгds iп almost
апу laпguage. It is iпteгestiпg to поtе that по example of code-mixiпg was гegisteгed with
verbs. This is because S veгbs must сопtаiп al\ vегЬа\ features of S morphologically, thus
they cannot fall iпto the gгoup of totally ог partly uпassimilated woгds. Јп cases wheп Е
veгbs do поt гeceive S vегЬа\ eпdiпgs (e.g. iпfiпitive formaпt (-ira-, -isa-, -ova-, -ava-, пи-, -а-), iпfiпitive eпdiпg (-ti, -sti, -Ci) Ьу which we determiпe theiг paгadigm) the vегЬ
chaпges its part of speech апd becomes eitheг а поuп ог ап adjective, siпce these parts of
speech сап геmаiп morphologically uпassimilated.
The secoпd gгoup compгisiпg iпitial \oaпwoгds iпdicates the tепdепсу iп S to
slow dowп the process of adaptatioп. That meaпs that а borrowed Е \oanword does поt
пatural\y move from the group of code-mixes to the group of ful\y adapted loaпwoгds, as
expected, but it сап Ьа\апсе betweeп the two. Iп fact, they repгeseпt а compromise betweeп two teпdeпcies: оп the опе haпd the authoг wants to maiпtaiп the image of а competeпt authoгity iп а specific fie\d who is familiaг with the specific termiпology апd, оп the
otheг haпd, sЉе waпts to coпform to S morphologica\ pгiпciples апd to avoid cгiticism
for disгegardiпg the rules of grammar. The speakers' tепdепсу to use elemeпts of а prestigious laпguage is obviously couпteracted Ьу \aпguage commuпity rules оп theiг usage
апd adaptatioп of foreigп elemeпts. Time will tel\ which of the two teпdeпcies will outweigh the otheг.
The пovelty of the who\e group is reflected iп the irregularity of its orthogгaphy.
S bouпd morpheme сап Ье attached to ап Е \оап Ьу diгect suffixatioп ог Ьу the iпtгoducti
oп of а hypheп betweeп the base апd the suffix. So far we саппоt predict wheп S suffixes
will Ье added direct\y to ап Е \оапwогd апd wheп а hypheп will Ье iпtroduced. Thus, iп
31 examples suffixes were directly attached to the base, iп 9 examples it was with the
help of а hypheп, апd опсе we have еvеп registered а douЬ\e form:
As

lely

fог

поuпs апd

1. .тоgи se obrisati "kolaciCi" ... i пjihovi plиgiпovi. Svet kompjutera.
... you сап delete "cookies" ... aпd their plug iпs.
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Svet

kompjuteгa.

Fог furtheг

information on the plug ins ofthe progгamme ... visit web site ...

It is very likely that the decision how to write attached suffixes is made on the
of the moment, since accoгding to the orthogгaphic and/oг phonetic form of the loans one cannot deduce а guiding principle. It was only possiЫe to observe а тоге fгequ
ent use ofhyphens with phгasa\ \oanwoгds.
With геfегеnсе to parts of speech, it should Ье mentioned that, apart from nouns
and adjectives, veгbs too wеге гegisteгed in this group. This casts doubt on the гesistance
ofveгbs to partial ог complete unassimilation.
·
spuг

1.

!ВМ

Virtual World dozvoljava vam пе samo da chatujete vec i da istraiujete i Citate
istorijsku blЬlioteku. Svet kompjuteгa.
IВМ Virtua\ Woгld allows you not only to chat, but a\so to ехрlоге and геаd the historical liЬгary.
2. Takode pri brzom skrolovanju ikoпica и Exploreru, prozor ите da "flickeruje" odпo
sno treperi. Svet kompjuteгa.
While quickly scrolling the icons in the Ехр\огеr, the window may "flickeг", that is
3.

tremЫe.
Опо sto

treba da znasje da se sam procesor пе moie "overclockovati". Svet kompju-

teгa.

What you should know is that you cannot "overc\ock" the processor itse\f.
the initial adaptation of Е loans tumed out to Ье а very popular method of
and S gгammatical principles. Howeveг, since it does not fully comply with
eitheг gгammaг we believe that this pгactice cannot Ье endorsed. If the linguists point out
to this misuse and put pгessure on speakeгs of S to adheгe to grammatica\ rules, this proЫem might Ье гemedied. Thus, it гemains to Ье seen if this category will give way either
to code-mixes ог to \oanwords, ог if it wi11 Ье self-sustainaЬle.
The third gгoup, i.e. completely assimilated \oanwoгds, does not show great divergence in the natuгe of Е loanwoгds. Both соrрога indicate that fully assimi\ated \oans
pгedominate in the category. This proves that borrowing is the most readily accepted means of filling \exical and semantic gaps in S. It also shows that speakeгs sti11 possess the
willingness and linguistic knowledge to adapt Е elements and use them making their pronunciation and spelling become mоге convenient. This tendency is evidenced in the fact
that theгe wеге few Е \exemes гegisteгed in both соrрога as code-mixes, which means
that they most of them have undergone assimilation in the peгiod of twenty уеагs (e.g.
/апсу, feedback, know-how and maiпstream). Howeveг, an outstanding feature of this
group is the number of Е loans which has тоге than douЫed in twenty уеагs. This upsurge in the number of Е loans can Ье justified with the worldwide tendency to borrow from
Е to make а uniform scientific (and nonscientific) terrninology and to facilitate the process of exchanging inforrnation and messaging in general. It is believed that the influx of
Е loans has gained momentum along with the incгease of the general knowledge of Е.
Therefoгe, many people find Е а usefu\ tool for communicating technical, abstract, nonexistent notions in S with Е loans and what is more do not object when instead of S equiSo

fаг

гeconciling Е
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valents they encounter Е loans (e.g. иplink, downlink, download, spreadsheet, mail etc ).
Some Е loanwords have become quite common in S (e.g. parking, tost, sиt, servis, vikend
etc) and they have become quite neutral. The high frequency with which Е loanwords are
used induces the gradual loss of their prestigious associative meaning. Thus, when а speaker of S language wants to stress the prestige of the matter discussed, or when sЉе wishes to emphasize hisЉer knowledge and competence in the particular field sЉе usually
resorts to code-mixes (the following variations registered iп the corpus may support this
c\aim: atecment - attachment, bekap - back ир, kul - cool, kopirajt - copyright, haj tek high tech, hiperlink - hyperlink, lajv - live, mejkap - make ир, veb - web, onlajn - оп line, personaliti - personality, stajling - styling, templejt - template). It shou\d Ье пoted
that SaleCic's corpus shows that loans assimilated up to 1979 did поt have variants in code-mixes.
CONCLUDING

REМARКS

Summariziпg the influence which Е exerts on S one сап observe пеw trends in
the process of borrowing. The most promiпeпt опе is the tепdепсу to borrow Е lexemes
directly, not through iпtermediary Jaпguages. This slightly affects the process of adaptatioп in the seпse that the пumber of Е loans has sharply iпcreased апd their Jevel of adaptatioп is at а lower level поw than tweпty years ago. Receпtly пеw teпdeпcies сате to surface: the tепdепсу to use code-mixes iпstead of Е loans, and the tendency to maintaiп
partially assimilated Е loans. Code-mixing is not sееп as а meaпs of filling neither systematic nor lexical gaps in the recipient language. Its function is to accentuate the speaker's
knowledge of Е and indirectly to give the topic the riпg of scieпtific approach. The instance of initial borrowing which is new in S, confirms the belief that the Е loan is more а
symbol than а mere designator. If we are to gauge whether the increasiпg tendency to import Е loans or the tendency to use Е code-mixes might trigger significant changes in the
S word-stock, then the following arguments should Ье considered:
1. The frequency of using an Е loanword renders it more and more familiar and thus more common. When it is no longer part of linguistic repertoire of а restricted, exclusive
society group, and sprouts in the predominantly monolingual community, it is no longer markedly prestigious and as such more easily conforms to the principles of its recipient language. What should Ье noted is that on the part of the speaker there is always а latent tendency to assimilate elements of the donor language which means that
iп the long run they are expected to lose features of their donor language and to Ье
used indiscriminately with the recipient Janguage word-stock. The process of borrowing and adapting donor language elements is independeпt of individua\ pro or contra attitudes to it, and depends solely оп communication needs.
2. Code-mixing, on the other hand, provides the desired effect of 'foreignness' and 'prestige' which are not fe\t in assimilated Е loanwords. The use of code-mixes is still not
widespread, рrоЬаЫу due to the uncertainty in the recipients' response to it. However,
since code-mixes have a\ready become an indispensaЫe part of апу scientific discourse, it is to Ье expected that other social groups, mostly Janguage sпobs, will use them
wishing to adom their language with scientific terms. That is the beginning of а new
'\anguage trend'. Such а Janguage treпd has been present iп S for а while, and is currently getting а stroпg footho\d. Bugarski (1997:90) be\ieves that
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"the source of borrowiпg is поt Eпglish itself, as much as the fuпctioп this laпgu
age fulfi\s апd what it staпds for. Апd that is the пееd, particularly felt amoпg the
youпg geпeratioпs throughout the world, to live iп а particular way, to think, feel
апd behave specifically, to develop пеw paradigms to Ье аЫе to соре with the
7
preseпt reality and future prospects, iп а пutshell to Ье 'iп treпd' .
3. As for iпitial loaпwords, their behaviour iп laпguage should Ье further surveyed. At
this poiпt, it is hard to predict if they will gradual\y lose their distiпctive features апd
merge with the group of code-mixes, adapted loans ог remaiп staЫe. However, judgiпg Ьу the preseпt use of Е !оапs as tokeпs of prestigious values it seems more likely
that iпitial loanwords will give way to code-mixes.
•
The liпguistic system is поt autoпomous. Liпguistics has to рау atteпtioп to
changes iп society to аЫе to explaiп chaпges iп language. Extriпsic language changes
may sometimes Ье faster and more dramatic thaп iпtriпsic опеs. lf the curreпt favouraЫe
attitude to Е is maiпtaiпed iп the future, it is very likely that the treпd of usiпg code-mixiпg will coпtiпue its streпgtheпiпg. Aпother importaпt factor which is helpiпg it grow is
the rise iп geпeral knowledge of Е. These two factors coпtribute sigпificantly to loweriпg
the assimilatioп level of Е loans iп S. They also iпduce the tolerance towards the use of
iпdigeпous orthography of Е loaпwords as wel\ as the greater iпflow of Е loaпwords. The
corpora of Е elemeпts iп S have showп that the growiпg body of Е loans eveпtually becomes iпtegrated, whereas code-mixiпg tums out to Ье the reasoп why S iпcorporates more
features of ап aпalytical language rather thaп retaiпiпg features of а syпthetic laпguage.
Непсе, we may coпclude that S, Ьу cateriпg to social пeeds, is curreпtly undergoing а
change in its morphology and lexicon. This change is reflected in the growing number of
code-mixes and Е loans which lack the orthographic or morphological features of S. However, future longitudinal research in this field will рrоЬаЫу yield more reliaЫe results
апd better insight into the current, embryonic changes in S incited Ьу Е.
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Анка Видачић

BORROWING VS. CODE-MIXING WIТHIN ТНЕ PROCESS OF
LANGUAGE CHANGE IN SERВIAN
Rezime
У чланку се разматрају два најчешћа случаја употребе енглеских речи
- употреба енглеских позајмљеница и промена два кода. Пошто су
анализирани корпуси енглеских лексема у српском, који су састављени од
примера из дневне штампе, уочено је да енглеске позајмљенице и даље прео
владавају у корпусима, али од недавно је дошло до наглог пораста употребе
промене кодова. Имајући у виду чињеницу да су говорници српског све више
упознати са енглеским језиком, већа је вероватноћа да ће замена српског и

у српском

енглеског кода, а не енглеске позајмице, извршити јачи утицај на морфологи
ју и лексику српског језика.
Кључне речи: адаптација, позајмљивање, промена кода, енглески, је
зици у контакту, позајмљенице, морфологија, српски
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ПОСЛЕДЊИ ТЕСТАМЕНТ ОСКАРА ВАЈЛДА
ПИТЕРААКРОЈДАИ ·
ПОСЛЕДЊИ ЗАНОСИ мес МИЛИЦЕ МИЋИЋ-ДИМОВСКЕ:
КОМПАРАТИВНА АНАЛИЗА
Нина Иааноаиh
РЕЗИМЕ
Компаративна анализа романа После9њи ШесШаменШ Оскара Вајл9а
Питера Акројда и После9њи заноси МСС Милице Мићић-Димовске води ка
повлачењу многих паралела, иако аутори, као и јунаци које су одабрали, при
падају различитим националним књижевностима. Жанровска експериментал
ност ова два романа највећим делом лежи у чињеници да биографија стварних
личности служи као основа фикционалне надоградње у форми романа, чиме
ес постиже нс само упечатљив спој два различита жанра, него и мешање фик
ције и фактографије чије је границе понекад веома тешко прецизно утврдити.
Овај рад настоји да покаже, поредећи наведене романе, које су личности и ра
злике постигнутих жанровских експеримената.

Кључне речи: жанр, компаративна студија, биографија, роман, фикци
ја, фактографија

1. EST НISTORIA MAGISTRA
Имати историју живота јеЈ(не личности, смештену у домен прецизно
одређен координатама историје времена и историје места, за полазиште и за

Извор података и уметничке грађе мора да значи имати ту исту историју за ар
битра, верификатора вероЈ(остојности и исправности узетих чињеница. Таква
историја јесте онај ко зна више и од самог аутора, деградирајући његову пози
цију од позиције свезнајућег аутора до позиције аутора који истражује и усу

ђује се да истражено искористи при сопственом стварању. Управо ту апсолут
ну веродостојност историје узима под лупу Милица Мићић-Димовска пишући

Послеgње заносе МСС, тако Ј(а већ при првом сусрету са романом читамо:
"".само оне тако воњају на смрт, тако су наметљиве и неопозиве.
Те чињенице." 1
1

М. Мићић ДимоlЈСКа, Послеgњи JШIOCll мес, 1996, стр. 5.
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И одмах затим, да не бу)"(е забуне, разјашњава овај феномен са којим
се и сама суочила:

"Писац је пред чињеницама као пред свршеним чином." 2
Овим Милица Мићић-Димовска покреће питање улоге, значаја и упо

требне вредности чињеница при писању једног оваквог дела. Како сама каже,
одабрани лик (као и у случају лика који је Питер Акројд одабрао за свој По

слеgњи ШесШаменШ Оскара Вајлgа) поставља једно суштинско ограничење
пред аутора

-

чињеницу да је одабрани лик постојао и живео и пре него што

јс свемогући аутор у питању одлучио да му удахне живот. Руковођење факто
графским подацима тако постаје неминовност, а сам подухват не само жан
ровски ризик. мес није могла бити смештена у друго време или )"(руги про

стор нити у роману окружена оним историјским личностима које за живота
није познавала, а да роман и даље почива на неопходној бази историјске веро
достојности. Тако је Милица Стојадиновиh-Српскиња заиста просторно-вре
менски распон свог живота омеђила Буковцем

1828

и Београдом

1878.

године,

заиста била амбициозна и умишљена кhи сеоског попа, заиста песникиња са
неколико добрих и мноштвом пригодних и патетичних поетских остварења,
заиста се, неудата, преселила из Фрушке горе у Београ)"( где је остала све )"(О
смрти. МСС је познавала Вука, Љубомира Ненадовића, Матију Бана, митро
полита Михаила, кнеза Михајла и кнегињу Јулију, и они су, између осталог,
присутни у роману, у оној функцији коју су у историји народа и у историји Ми
личиног живота имали.

Питер Акројд свој својеврсни поход на конвенције како на подручју
жанровских постулата тако и на подручју читалачких очекивања и навика та

кође заснива на једној биографији. Нажалост, живе вши недвосмислено након
периода догађања класичних грчких трагедија, Оскар Вајлд - јунак говори:
"Наравно да нисам имао никога ко би изаткао дивне песме о мојој судбини

-

али, онда, ја сам одувек био свој сопствени хор. "3 У Питеру Акројду, који пре
узима прво лице приповедања и исповедну форму интимног )"(Невника, Оскар

Вајлд један век касније сасвим сигурно добија (истина, неуобичајено упако
ван) антички хор. Питер Акројд преузима на себе терет нс само делом репро
дуковања једне биографије а делом писања истинског романа, него и терет
који вероватно ни је)"(ан хор није на себе преузео

-

терет "бити Оскар Вајлд",

па макар то било на кратко време и као фиктивни јунак.
Оскар Вајлд, признавана и оспоравана атракција енглеских друштвених
(па у оквиру тога и књижевних) догађања с краја

19.

века, постаје дакле јунак,

приповедач, аутобиограф и особа која mi:шe дневник. Живот који је био експе
римент са циљем да се докаже јединство имагинације уметности и праксе живо
та, сада постаје основ једног уметничког дела

-

извориште уметности и сама

Уметност. Међутим, разлика између припове)"(ача у аутобиографском делу и ју
нака-приповедача у роману, ако оба ова приповедача хронолошки причају сво
ју животну причу, јесте у оној категорији која ес назива истинитост испричаног,

2

Jbld., стр. 5.

'П. Акројц, Послеgњи ШесШалtенiii Оскара Вајлgа,

1996, стр. 46.
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односно веродостојност мерена историјским критеријумима. Аутобиографски

приповедач именује стварна места, тачне датуме и историјске личности. Јунак
приповедач своју приповедну историју такође може подупрети стварним мести
ма, прецизном временском одредницом па чак и стварним, историјским лично
стима, а да се и даље говори о роману. У основи се налази прозаично једностав
на разлика, но шшк битна на жанровско разграничење - догађаји су ес или де
сили или се нису десили у медијуму реалног света. Аутобиографија то не поку
шава да порекне, нити роман покушава тако нешто да наговести. У већини слу
чајева оба овде супротстављена књижевна жанра остају у својим оквирима,
сваки са своје стране јасно постављеног разграничења. Питер Акројд, међутим,
прелази ту границу- његов јунак прича своју аутенти~mу причу, чија се провер

љива истинитост не доводи у питање, и тако се добија привид аутобиографског
романа чији је једини недостатак у односу на захтеве аутобиографског жанра
чињеница да га је писао нско други [Сви остали уобичајени елементи су дати:
прво лице приповедања, јунак који прича (пише) своју животну причу, уз оби
ље локација и датума који поткрепљују дојам истиности]. Но и поред свеопште

непорециве разлике између једне стварне личности и једног јунака једног рома
на, Оскар Вајлд-лик дели и уметничку и животну (или је то ипак једна) про
шлост са Оскаром Вајлдом-историјском личношћу. Тако је Оскар Вајлд-лич
ност рођен у Даблину 1854. године и умро 1900. године у Паризу, што је и судби
на књижевног лика у роману Питеру Акројда коју он свом лику ни не покуша
ва да оспори или промени. Кроз исповедну прозу Оскара Вајлда-лика пролазе
исте личности које су прошле и кроз његов живот, обележавајући га у већој
или мањој мери. Раскин, Мередит, Свинберн, Метју Арнолд, неизоставно Вол
тер Пејтер, или Маларме, Верлен, Флобер, Волт Витман својим присуством

стварају атмосферу историјске веродостојности својствену некој од бројних би
ографија Оскара Вајлда. Међутим, њихово увођење у причу није оне објектив

не, непристрасне природе коју би им, по природи ствари (и у најбољем случају)
дистанциран биограф одредио. У спомињању ових, углавном књижевних, лич
ности неприкривено се осети врло личан и самим тим врло пристрасан став са

мог Оскара Вајлда - тако све споменуте личности добијају духовит, ироничан,
или коментар какав већ заслужују, али у сваком случају коментар упечатљиво
"вајлд овски". У темеље романа је уграђена историја једног живота, без које не

би било ни грађе за овакав роман а вероватно ни потребе да он буде написан.
Међутим, у оваквој синтези историје и уметности биографске чињенице су мо

дификоване тако, да уместо ефекта сирове необраlјености штурих чињеница,
пружају утисак романескне уобличености и одевености у један личан и стога
сугестиван тон.

Тако се долази до амбивалентног става спрам питања улоге чињеница.

С једне стране, постоји неминовност ~mњсницс да јс за један роман са биограф

ском основом по дефиницији неопходна биографија која ће послужити као, ра
зуме се, основа, путоказ и ограничаватељ сваког могућег претераног узлета ау

торске маште, и постоји могућност да се одреди колико је и докле дата биогра

фија послужила при писању романа. При томе, логичним размишљањем за
кључује се да аутор, наравно, није могао узети сваку чињеницу понаособ из жи
вота свог одабраног јунака и уградити је у свој будући роман. Свакако, постоје

