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Gvozden Eror
Institut za književnost i umetnost – Beograd

DURBIN BEZ OKULARA
O NAZNAKAMA SUTRAŠNJICE POREDBENIH STUDIJA
Svojevremeno se dosta govorilo da je komparatistika u krizi, no ona je danas, zapravo, na ras
krsnici, i njen dalji razvoj može ići u različitim pravcima, kao što možemo zamisliti i da se oblikuju
predmetno različite komparatistike – pod istim imenom. Niz radova objavljen u prvoj deceniji ovog
veka o problematici discipline comparative literature ukazuje na moguće puteve, kao i na očite
stranputice, uključiv one koje se u nekim sredinama konsenzualno prihvataju kao svojevrstan (i be
nevolentno podržan) danak Zeitgeist-u.

Rasprave o stanju poredbenih studija su u XX veku više puta „dijagnostici
rale“ krizu ove discipline – danas bismo rekli krizu identiteta komparatistike u
okviru nauke o književnosti, odnosno književnih studija. Neki su smatrali da su to
bile u neku ruku produktivne krize, jer su ukazivale na probleme, pa su oni mogli
biti i rešavani. Tu je dobar primer naslov jedne Weissteinove rasprave: „Odakle
dolazimo? Ko smo? Kuda idemo? Permanentna kriza komparatistike“ (objavljene
u časopisu Canadian Review of Comparative Literature 1984. godine). Još ranije,
René Wellek je svom poznatom izlaganju na Drugom kongresu Međunarodnog
udruženja komparatista u Chapell Hillu (1958) bio dao naslov „Kriza komparatisti
ke“. Ono je započinjalo tvrdnjom da je naš svet u permanentnoj krizi od 1914, a
da su i književna izučavanja razdirana konfliktima metoda takođe od tada otpri
like. Što se tiče same comparative literature, najozbiljniji znak neizvesnog stanja
našeg (komparatističkog) proučavanja jeste, smatrao je, činjenica da ono nije bilo
sposobno da ustanovi distinktivni predmet i specifičnu metodologiju. Desetak
godina kasnije i Jauss je, pišući o (s)menama paradigmi u nauci o književnosti
bar četiri puta upotrebio reč „kriza“ da opiše stanje književnih studija nakon treće
paradigme (njegovim rečnikom „Stilistik und Werkimmanente Ästhetik“), a u išče
kivanju neke sledeće, koja bi odgovarala našem vremenu. Što se tiče discipline
„vergleichende Literaturwissenschaft“, nju je Jauss video, i kritički razmatrao njene
premise, unutar druge paradigme – paradigme istorizma (Historismus).
	
René Wellek, „The Crisis of Comparative Literature“, u: Proceedings of the Second Internati
onal Congress of Comparative Literature (ur. W. P. Friedrich), Chapell Hill, 1959, str. 149–159. Pr. (A.
I. Spasić) „Kriza uporedne književnosti“, Kritički pojmovi, Beograd, 1966, str. 181.
	
Hans Robert Jauss, „Paradigmawechsel in der Literaturwissenschaft“, u: Methoden der
deutschen Literaturwisenschaft (ur. V. Žmegač), Frankfurt um Main, 21972, str. 279–280, 282–283.

ФИЛОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
XXXVI 2009 3



СТУДИЈЕ И РАСПРАВЕ

Međutim, današnjoj situaciji poredbenih studija više bi odgovarao pojam
raskrsnice, koji je, recimo, istaknut u jednom radu iz 1997. godine pomenutog
„hroničara“ razvoja komparatistike, Ulricha Weissteina, gde se kaže da je prava
raskrsnica (crossroad, „na metodološkoj sceni“) dostignuta onda kada je pojam
odnosa / veza počeo da se zamenjuje pojmovima alteriteta i odnosa putem kon
trasta. Dakako, to nije prva raskrsnica na kojoj se komparatistika našla. Bila je
ona na raskrsnici s početka pedesetih godina prošlog veka kada se pokazala
tendencija u francuskoj komparatistici, iskazana u Guyardovom priručniku, da
se u poredbene književne studije uvedu proučavanja predstava (mirages) o
drugim narodima. Na drugoj je bila ubrzo, 1961, onda kada je jedan od rodona
čelnika američke komparatistike H. H. H. Remak (1916–2009), ne predviđajući
posledice, izložio („visoko kontroverzno“ – Weisstein) shvatanje komparatistike
koja obuhvata i odnose književnosti sa drugim umetnostima, ali i filozofijom,
istorijom i društvenim naukama, prirodnim naukama, religijom. I Remak je tih
godina, preciznije godinu dana ranije, jednom svom tekstu dao naslov: „Kom
paratistika na raskrsnici. Dijagnoza, terapija i prognoza“. Varirao je taj naslov
u tekstu objavljenom nepunih četrdeset godina docnije, 1999: „Ponovo: kom
paratistika na raskrsnici“. A ova raskrsnica je već bila sasvim blizu najnovijoj,
pred kojom su poredbene studije danas: naznačena je uostalom (doduše sa
znakom pitanja) kao temat jednog broja časopisa Comparative Critical Studies
iz 2006. godine – „Comparative Literature at a Crossroads?“
Naime, najsažetije rečeno, disciplina littérature comparée može da se, domi
nantno, usmeri (ponovo) ka književnosti kao svom specifičnom predmetu, ili od
književnosti ka sociološko-kulturološkim pitanjima (što je preovlađujući trend).
O čemu je ovde reč najbolje će se videti ako se uporede najavljene teme velikih
komparatističkih skupova u 2009. i 2010. godini. Počnimo sa Međunarodnim
komparatističkim udruženjem (AILC/ICLA), koje svoj XIX kongres održava
2010. godine (Seoul, Koreja), a osnovna tema kongresa je „Širenje granica kom
paratistike“. To je, svakako, dalje razvijanje tendencija koje su preovladavale i
na prethodnim međunarodnim kongresima komparatista u prvoj deceniji ovog
veka (a i nekim ranijim), ali zvuči bizarno zamisao da te već rastegljive i do
krajnosti rastegnute granice poredbenih studija mogu (i treba) još da se prošire,
kao i podrazumevano uverenje da ima dobrih razloga da to bude osnovna tema
ovakvog skupa komparatista!
	
Ulrich Weisstein, „From Ecstasy to Agony: the Rise and Fall of Comparative Literature“,
Neohelicon, 1997, 2, str. 109.
	
V.: G. Eror, Književne studije i domen komparatistike, Beograd – Pančevo, 2007, str. 26–29.
	
V.: G. Eror, „Komparatistička terminologija. Izvorni pojmovni skupovi“, Filološki pregled,
2007, 1, str. 26.
	
V.: Književne studije i domen komparatistike, str. 35–36.
	
V.: G. Eror, „Pitanja terminologije u eposi komparatistike kao mora bez obala“, Filološki
pregled, 2009, 1.
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U pomenutom Weissteinovom polemičkom radu o „usponu i padu kompa
ratistike“ (1997) pročitaćemo da prostorno-vremenski tematski niz specifičnih
područja izučavanja može biti slikovito prikazan u obliku srca koje ritmično pul
sira, naizmenično se skupljajući (sistola) i šireći (dijastola). Dok je u svojim ranim
godinama littérature comparée sistolički odbacila proučavanje usmene književ
nosti, folklora, Weisstein ukazuje da, ukupno uzev, u komparatistici preovlađuje
dijastola u tom ritmu komplementarnih pokreta, i manifestacije tog stalnog
širenja on označava kao „neobuzdani imperijalizam komparatistike“. Moglo bi se
danas s nešto ironije reći da se javljaju i kontrakcije kojima kao da se iz poredbe
nih književnih studija želi istisnuti ono „književni“, ali da još u impresivnijoj meri
dominira diastolična aktivnost, i tu ovo poređenje „hrama“, jer se pretpostavljeno
periodično javljanje dijahronijskih „kontrakcija“ zapravo gubi.
I tako bi na XIX kongresu komparatisti s jedne strane trebalo da redefinišu
(čitaj: razmaknu) međe „književnosti“, s obzirom na to da hipertekstualne, multivizu
alne medijske kulture menjaju načine kojima pristupamo tekstualnosti danas (pa
je predviđena i posebna kongresna sekcija „Locirati književnost u hipertekstualnoj
eri“), ali bi, uz to, komparatistička disciplina trebalo takođe da postane plodno pod
ručje rasprava o prirodi, čovekovoj okolini i tehnologiji, kao i o njihovom delovanju
na ljudsku civilizaciju (što takođe zavređuje posebnu sekciju: „Nauka, tehnologija i
čovečanstvo u različitim tradicijama“). Širenjem granica komparatistike, pokrenula
bi se pitanja o rasi, regionu, religiji i ideologiji u globalizovanom kontekstu, pa bi,
uza sve to, književnost trebalo da se smesti u centar svih inicijativa da se promeni
društvo i ljudsko življenje nabolje! Štaviše, staro-nova tema konflikata i „drugosti“
(otherness) kao predmet posebne sekcije daće prostor za jednu, takoreći, misiju
komparatistike, nalik na ulogu ambasadora dobre volje UN, jer bi ova disciplina
trebalo da pruži, zalažujući se za kulturnu raznolikost, konkretne načine koegzisten
cije i pomirenja. (Sa sličnim entuzijazmom se uvodi i sekcija s rečitim naslovom:
„Prevoditi razlike, povezati svet“.) Pri tom se komparatistika konfuzno određuje
kao „akademska disciplina“ koja je u poslednjih deset godina morala da obuhva
ti druge „interdisciplinarne studije“ u formiranju, uključujući kultur(al)ne studije,
regionalne studije i studije prevoda, ili da se često s njima nadmeće, a suočava se
sa dodatnim izazovom da proširi svoje međe i granice (boundaries and frontiers)
ne bi li tako ponovo preispitala svoj identitet i svoju ulogu „kao discipline“ .

U. Weisstein, isto, str. 108–109.
Ovo su bili navodi iz obrazloženja osnovne kongresne teme, koje potpisuju Chung Ho Chung
i Eung-Soo Lee, predsednik organizacionog komiteta kongresa i predsednik korejskog komparatistič
kog udruženja. ��������������������������������������������������������������������������������������
V. http://icla.byu.edu/congress/index.html, kao i http://www.icla2010.org/ The XIXth
Congress of International Comparative Literature Association, ICLA 2010 Seoul Korea. Second cir
cular. Takođe u štampanom (dopunjenom) obliku, kao publikacija korejskog organizacionog komiteta
kongresa (april 2009).
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Ako pogledamo tematska područja godišnje konferencije Američkog udru
ženja za komparatistiku (ACLA) u 2009. godini,10 zapazićemo u obrazloženju
osnovne teme skupa – „Globalni jezici, lokalne kulture“ – izvestan otklon od
preovlađujućeg ,„svaštarsko“-kultur(al)nog angažmana prethodnih godišnjih
skupova.11 Kaže se, naime, da ova tema omogućuje različite pravce razmatranja,
koji se onda i nabrajaju, a među njima, začudo, preovlađuju komparatistička i
ina književna pitanja: istraživanja „malih književnosti“; interakcija književnosti
sa religijskim i filozofskim tradicijama; klasične književnosti i moderni izdan
ci ili odjeci; kretanja žanrova u novim kulturnim prostorima; teorija i praksa
prevođenja; odnosi književnosti, muzike, filma i drugih umetnosti.12 (Tu se
još predlaže ispitivanje „standardnih“, kreolskih i pučkih jezika, regionalizma i
transregionalnih odnosa, kao i imperija i postkolonijalnih situacija.) Sledeći te
sugestije, komparatisti su predložili čak 240 tema malih seminara u okviru kon
ferencije (sa predviđenih desetak učesnika): u naslovima su sučeljene književne
i kultur(al)no-sociološke orijentacije, što ih iskazuje i opredeljuje upotrebljeni
rečnik: još je dosta dijaspora,dijasporičnosti, hibridnosti, granica, (post)kolonijal
nog, takođe ima politike, moći, ideologije, egzila, tela, transkulturalnog, dodaje
se i postnacionalno, ali se u daleko većem broju tu javljaju književni termini.
Pokazuje se nova zainteresovanost za (neo)avangarde, narativnost, alegoriju,
žanrove, bajke, modernizam (irski), jezike modernizma, jezike estetike, književne
oblike (i filozofsku upotrebu), književni žurnalizam, književne prostore (i pitanja
žanrova), science fiction, književnu istoriju, komediju, za književnost (kao takvu),
pisca, prevodioca, tržište, vajmarski klasicizam, uključujući teme kao što su Azij
ske pripovesti o junacima u globalnom kontekstu; Lokalni / strani Shakespeare;
Locirati Rushdieja i njegove izvore; Identitet i otpor u evropskoj književnosti;
Interkultur(al)ne i komparativne perspektive drame; Muslimanke na filmu i u
književnosti; Istraživanje uloge žena u mističnim književnim tradicijama; Nauka
i religija kao (strani) jezici književnosti; Spiritualnost u književnosti; Komedija,
smeh i književnost; Ruski roman XIX veka i njegove transkulturne pritoke; Žene
pisci XX veka u dijalogu, itd.
Severnoameričkom komparatisti se omogućava da se opredeli, te da uče
stvuje, recimo, na seminaru s temom „Eksplodiranje Jugoslavije“ (gde organi
http://www.acla.org/acla2009/?page_id=3
Svi seminari: http://www.acla.org/acla2009/?page_id=4
11
V.: G. Eror, „Pitanja terminologije u eposi komparatistike kao mora bez obala“, Filološki
pregled, 2009, 1.
12
Ovo se može povezati sa tzv. pregledom stanja discipline Američkog udruženja za kompara
tistiku, koji potpisuje Haun Saussy, i koji je publikovan 2006. godine pod naslovom Komparatistika
u doba globalizacije: tu se, naime, naglašava središnja uloga literarnosti (i književnih pitanja uopšte)
za poredbene studije, dok je u prethodnom, Bernheimerovom izveštaju, objavljenom 1995, najviše
interesovanja pokazuje za discipline koje uzimaju „kultur(al)nu konstrukciju“ kao svoju delatnost
(antropologija, istorija, sociologija, političke nauke). V. Književne studije i domen komparatistike,
str. 133–136.
10
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zator očekuje priloge „o svim vidovima Jugoslavije, uključujući njeno poreklo,
raspad i zemlje naslednice koje su zauzele njeno mesto“, i želi da podstakne
„širu diskusiju kako je spoljašnji svet shvatao taj region, i kako su ljudi u regionu
uzvratno reagovali“), ili možda radije na seminaru (sa, danas, iznenađujućom te
mom na jednom komparatističkom skupu) „Književnost (da, sa velikim K)“ (gde
organizator očekuje priloge o literarnosti i literarnom; o problemu imanencije,
prevođenju, pitanju autonomije, književnosti i građaninu sveta, ili o piscima
koji su usko povezani sa nekim, ili svim, od ovih pitanja, kao što su James, Bec
kett, Borges, Valéry, Kafka, Nabokov, i drugi), a mogao bi se zainteresovati i za
„Globalnu književnu teoriju i terminologiju“ (gde se pozivaju komparatisti da
proučavaju „književne pojmove u globalnoj perspektivi“).
Obnovljeno zanimanje za Književnost (da, sa velikim K) moglo bi voditi u
budućnosti komparatiste ka temama kakve se razmatraju na kongresima dru
gog velikog udruženja na području književnih studija – onog koje je poznato
kao FILLM (akronim za Féderation Internationale des Langues et Littératures
Modernes). Ako pogledamo teme poslednjih kongresa ovog Međunarodnog
udruženja za moderne jezike i književnosti, videćemo, naime, da one iskazuju
ravnotežu između razmatranja uže književnih pitanja i pitanja društvenog, kul
turnog i tehnološkog momentuma, i odgovarajućih interesovanja u humanistici.
Tako je tema XX kongresa (1996, Regensburg) bila naznačena u kongresnim
Aktima (2002) kao Deca u knjževnosti – dečja književnost, tema XXII kongresa
(2002, Bangkok) bila je Ponovno zamišljanje jezika i književnosti za XXI vek,
tema XXIII kongresa iz 2005. godine bila je „Tekst i grad: Jezik i književnost
u urbanim kontekstima“, a predmetna područja: Književne studije, Klasični
jezici i književnosti, Dečja književnost, Studije srednjeg veka, Studije jezika i
lingvistika, Nastava jezika, Filmske studije, Kritička i kulturna teorija. Takođe,
takvo okretanje ka pitanjima književnosti proizvelo bi približavanje područjima
istraživanja međunarodnih akademskih udruženja kao što je PALA (Poetics and
Linguistics Association), koje održava skupove svake godine, i okuplja prouča
vaoce književnosti na polju stilistike i poetike.
Nešto više u tom smeru vodi i tema drugog kongresa novoosnovane Evrop
ske mreže poredbenih književnih studija (REELC/ENCLS)13: „Zgode i nezgode
književnih žanrova u Evropi“ (2007, Clermont-Ferrand),14 dok je vrlo široko za
snovano tematsko područje prvog, „Plemenski dijalekti“ (2005, Firenca)15 kao
Ova Evropska mreža je bila osnovana oktobra 2001. godine u Parizu na konferenciji evrop
skih komparatista (preciznije, predsednika evropskih komparatističkih udruženja, u prvom redu), a
na inicijativu Francuskog društva za opštu književnost i komparatistiku (SFLGC). ���������������������
Prvi skup Mreže je
bio organizovan maja 2003. u Briselu (za generalnog koordinatora je izabran Mario Domenichelli,
kojeg je zamenila 2007. godine Lucia Boldrini).
14
V.: Marko Juvan, „Evropska mreža za primerjalno literarno vedo o usodi žanrov v Evropi“,
Primerjalna književnost, 2007, 2, str. 173–179.
15
Ovaj kongres („međunarodna konferencija“) bavio se pitanjem budućnosti Evrope kao
multijezičke i multikulturne zajednice, i izlaganja su bila razvrstana u dve sekcije: Jezik i identitet
13
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i trećeg kongresa, „Preobražaji evropskog pejsaža: sukobljavanja svoga ,ja‘ i
drugog“ (2009, Vilnjus), više u skladu sa trendovima globalnih skupova kom
paratista. Ovo novo udruženje nastoji pre svega da oblikuje „evropski prostor
za interdisciplinarne dijaloge o kulturi, književnosti i književnim studijama“, i
omogući razmenu ideja i informacija među naučnim radnicima i organizaci
jama što se bave proučavanjem opšte književnosti i komparatistike.16 Moglo
bi se ovo „regionalno“ organizovanje komparatista shvatiti i kao svojevrstan
odgovor na neprekidne dugogodišnje osude prvobitnog greha discipline
littérature comparée, njene evrocentričnosti. I u uvodnom tekstu organizatora
kongresa AILC/ICLA 2010. godine za podtemu o globalizaciji komparatistike
nalazimo ponovljen zahtev da se prodre kroz „bedem evrocentrične književne
teorije i diskursa“ (pri čemu se uglavnom ignorišu metodološke teškoće takve
proklamovane globalizacije poredbenih studija). Svakako nije slučajnost da se
kongresi Međunarodnog komparatističkog udruženja u poslednje dve decenije
održavaju van i daleko od Evrope: u Tokiju, Edmontonu, Pretoriji, Hong Kongu,
Rio de Žaneiru i Kjotu (s izuzetkom XV kongresa, održanog u Lajdenu), što sa
sobom povlači i udaljavanje od poredbenog razmatranja međuodnosa evrop
skih književnosti, premda to, dakako, nije iscrpeno područje istraživanja.
Ipak, tematska područja poslednjih skupova Međunarodnog komparati
stičkog udruženja više vode u suprotnom pravcu, kulturološko-sociološkom,
ili, recimo uopštenije, antropološkom. To se može pokazati, na primer, poređe
njem tema poslednjih međunarodnih komparatističkih kongresa sa popisom
tematskih simpozijuma XVI Svetskog sociološkog kongresa Međunarodnog
sociološkog udruženja (ISA), održanog u Durbanu 2006. sa opštom temom
„Kvalitet društvene egzistencije u svetu koji se globalizuje“. Tih simpozijuma
je bilo pet: Državljanstvo, sposobnost vršenja vlasti, raznolikost i društveno
isključivanje; Pitanje ljudske sigurnost i imperativ mira; Kreativnost, kultura i
društveni život; Identiteti, intimnost i emocije u svetu koji se globalizuje; Gra
nice nauke i društvene nauke. Četvrta od ovih tema je takoreći „odomaćena“
u različitim varijacijama na komparatističkim skupovima danas (s naglaskom
na identitetima, daleko više nego na pitanjima intimnosti i emocija, začudo),17
treća tema je uvek na neki način obuhvaćena i podrazumevana, druga bi mo
gla biti prihvaćena kao kritički angažman koji je na ceni. Naslov prve sesije u
okviru prvog simpozijuma zvučaće nam dosta poznato: „Identiteti, višestruka
državljanstva i politika pripadanja“, pa i kroz obradu u pojedinim saopštenjima,
kao što je „Biti ,Drugi‘ u državi i društvu: implikacije za pakistanskog ženskog
i Kulturna tradicija, obuhvatajući teme kao što su Nacionalni jezici i identiteti, Jezičke i kulturne
hegemonije, Književnost i umetnosti; Oblici, žanrovi, stilovi književnog izražavanja u Evropi, itd.
– Tematika skupa dostupna na Internet-strani: http://www.cla.unifi.it/convegno/pdf/Convegno_inter
nazionale-ing.pdf. Citirano 13. IV 2009.
16
V. Internet-stranu: http://eurolit.net/ Citirano marta 2009.
17
V.: G. Eror, „Pitanja terminologije u eposi komparatistike kao mora bez obala“ (o temama
kongresa ICLA/AILC u Rio de Janeiru 2007. godine).
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državljanina“. A simpozijum o identitetima, intimnosti i emocijama u svetu koji
se globalizuje, odnosno u kontekstu mondijalizacije, imao je prvu sednicu s te
mom „Nove intimnosti u globalnom svetu“,18 gde su obrađivane uže sociološke
teme, a među njima se našlo i saopštenje o promenama u seksualnom pismu
u post-sovjetskoj transformaciji (iz ugla rodnih studija).
Ovakve tematske bliskosti različitih naučnih područja, odnosno disciplina,
odnosno usmerenja u komparatistici od književnosti ka izvanknjiževnim pitanji
ma, tumače se duhom vremena i trendovima u humanistici, ali najviše svojevr
snom mantrom interdisciplinarnosti. U pitanju je termin koji se inače koristi u
barem tri značenja, ali neretko bez preciziranja na šta se zapravo misli. Jedno
značenje polazi od sâmog književnog dela shvaćenog kao interdisciplinarni
predmet, kojim bi se onda mogle baviti, uz književne studije, različite discipline
humanistike i društvenih nauka, svaka iz svog ugla.19 Drugo tekuće značenje,
neposrednije u komparatističkoj sferi, proizlazi iz shvatanja da je nužno da se
sfera književnosti – koja je na niz načina povezana sa drugim umetnostima,
ali i sa drugim područjima i disciplinama duha20 – u poredbenim književnim
studijama razmatra i u odgovarajućoj interdisciplinarnoj perspektivi, na čemu
je odavno insistirao H. H. Remak,21 naknadno produbljujući22 svoju koncepciju
komparatističkog „polja“ koja je uključivala i poređenje književnosti sa drugim
područjima ljudskog (sa)znanja, kako je već pomenuto. Najzad, treće znače
18
V. program skupa na Internet-adresi: http://www.sociology2006.org.za/dbphp/page2.php
Citirano 15. II 2009.
19
Douwe Fokkema (pozivajući se na S. J. Schmidta) zaključuje štaviše da bi kontrola naučnih
iskaza (i u književnim studijama) trebalo da ima „interdisciplinarnu dimenziju“, te da bi zapažanja
jednog istraživača književnosti o stilistici, estetskom iskustvu ili društvenim odnosima između pi
saca i čitalaca (ma šta ovo značilo) trebalo da budu dostupna kritici od strane lingvista, psihologa i
sociologa. Tako bi zapažanja (u književnim studijama) bila verifikovana od strane drugih disciplina,
što podrazumeva da bi morao biti srušen „zid koji razdvaja humanistiku od društvenih nauka“!
– „Questions épistémologiques“, u. Théorie littéraire. Problèmes et pespectives (ur. M. Angenot, J.
Bessière, D. Fokkema, E. Kushner), Paris, 1989, str. 332–333.
20
O ovome je pisao i E. Koppen. V. „Pitanja terminologije u eposi komparatistike kao mora
bez obala“, Filološki pregled, 2009, 1, str. 13.
21
Remak je bio konstatovao da „tekuća zaokupljenost društvenim, političkim, ekonomskim,
religijskim, pozorišnim itd., pitanjima može znatno osnažiti američku tendenciju ka interdisciplinar
nom poimanju komparatistike [...].“ ��������������������������������������������������������������������������
Ono što tu jezgrovito imenuje „an interdisciplinary concept of
comparative literature“, a potom još i kao „interdisciplinary current“, Remak razjašnjava kao „interdi
sciplinary comparisons with literature in theory and in practice“. – Henry H. H. Remak, „Comparative
Literature. Its Definition and Function”, u: Comparative Literature, Method & Perspective (ur. N. P.
Stallknecht i H. Frenz), Carbondale, revidirano izdanje, 1971, str. 1, 3, 7, 22.
22
Ovu Remakovu ulogu istakao je i Zoran Konstantinović u radu pod naslovom „Interdi
sciplinarnost i interliterarnost“, objavljenom u zborniku Interdisciplinarnost teorije književnosti
(Beograd, 2001, str. 26), navodeći Remakovo zalaganje za interdisciplinarno istraživanje. V. i rad
istog autora „Od interdisciplinarnosti do kulturologije. Nova paradigma u nauci o književnosti“,
u: Teorija. Estetika. Poetika. Zbornik radova u čast prof. dr Miloslava Šutića (ur. G. Tešić), Beograd,
2008, str. 131–137. – V. i G. Eror, Književne studije i domen komparatistike, Beograd – Pančevo, 2007,
str. 28–30.
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nje se odnosi na interdisciplinarno (pluridisciplinarno) razmatranje pojedinih
značajnih i aktuelnih tema u humanistici i društvenim naukama, gde više nije
prvenstveno reč o književnosti kao predmetu, već o pristupu nekoj društvenoj,
odnosno kulturnoj temi (i) iz perspektive književnih studija, ili eventualno na
polivalentan i policentričan postupak koji (teži da) objedinjuje pristupe iz raz
ličitih naučnih „polja“ u analizi svoga predmeta.
Takva neizdiferenciranost dopušta, kako je već pomenuto, da se u obrazlo
ženju osnovne teme kongresa ICLA/AILC u 2010. godini govori u jednom dahu
o komparatistici kao o „academic discipline“, o njenom „identity and role as a
discipline“, dočim se ujedno tvrdi da je ona morala poslednjih deset godina da se
takmiči sa „other emerging interdisciplinary studies“.23 Zapitajmo se tu najjedno
stavnije da li je komparatistika, comparative literature, dakle, jedna disciplina, ili
ona predstavlja međudisciplinarne studije? Ako je ovo drugo u pitanju, nejasno
je koje to discipline, pojedinačno, ona, littérature comparée, povezuje, možda
premošćuje i nadgrađuje. U svakom slučaju, govoriti o komparatistici ujedno u
oba smisla, dakle kao o interdisciplinarnoj disciplini, zvuči jednako metodolo
ški nedorečeno koliko i govoriti o interdisciplinarnosti teorije književnosti, pa
i književne istorije, ili – pod uticajem jednog shvatanja „književne teorije“ – o
interdisciplinarnosti književnih studija uopšte. 24
Može se, dakako, organizovati uspešni interdisciplinarno zasnovani naučni
skup gde će pojedina značajna pitanja biti razmotrena iz uglova različitih dru
štvenih i humanističkih nauka. To bi bio skup koji bi moglo zajedno realizovati
(ili bi na njemu mogli učestvovati članovi) više internacionalnih (ili nacionalnih)
naučnih, odnosno strukovnih organizacija, kao što je navedeno Međunarod
no sociološko udruženje (ISA), uz Međunarodno udruženje za političke nauke
(IPSA/AISP), osnovano još 1949. godine pod okriljem organizacije UNESCO, ili
možda Udruženje za kultur(al)ne studije (ACS), koje ima svoje međunarodne
konferencije, zatim, recimo, Međunarodno udruženje za unakrsno-kultur(al)nu
psihologiju (IACCP), koje razmatra raznovrsne teme u kojima se ukrštaju kultura
i psihologija, ili možda takođe Evropsko antropološko udruženje (EAA) i Ame
ričko antropološko udruženje (AAA), negde valjda i Društvo lezbijskih i „gay“
23
Može se, u engleskom vokabularu, govoriti o komparatistici kao o istraživačkom „polju“ (fi
eld), pa bi onda to „polje“ bilo „interdisciplinarno“ (interdisciplinary field); tako bi se izbegao govor
o interdisciplinarnoj disciplini, ali je ipak tu reč o istoj stvari.
24
Opisujući situaciju na američkim fakultetskim odsecima za engleski jezik i književnost, gde
su uvedeni kursevi „književne teorije“, Niall Lucy konstatuje da (kao što je bio istakao T. Eagleton)
„književna teorija predstavlja veoma grubu mešavinu filozofskih, političkih, socioloških, antropo
loških i mnogih drugih načina istraživanja i praksi“, da ona, ukratko, „ne poseduje disciplinarnu
’čistoću‘ izuzev ako tu čistoću ne merimo u okvirima izvesne ideje o interdisciplinarnoj kontami
naciji“. Podrazumevajući ovde uticaj koji „Literary Theory“ ima danas na proučavanje književnosti,
Lucy postavlja pitanje: „Kako, međutim, književne studije mogu da zadrže bilo kakav osećaj za
sopstvenu disciplinarnost ako treba da postanu ’disciplina‘ koja podučava inter-disciplinarnosti?“
– Postmodern Literary Theory: an Introduction, Malden MA – Oxford, 1997, str. viii. Pr. (Lj. Petrović)
Postmodernistička teorija književnosti, Novi Sad, 1999, str. 9.
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antropologa (SOLGA) – uz Međunarodno udruženje komparatista (a traženje
pomoći od lingvistike više nije u trendu). Može inicijativa za takav skup sa uče
snicima sa raznih strana poteći i sa pojedinog univerziteta: kao primer uzmimo
„međunarodnu, interdisciplinarnu konferenciju“ koju je organizovao univerzitet
Cardiff, sa temom „Književnost, umetnost i kultura u doba globalnog rizika“ (juli
2009).25 Ali to ne znači da se kongres s područja poredbenih književnih studija,
koji (treba da) okuplja poznavaoce komparatističke problematike, može čarob
nim štapićem (i odgovarajućom Pepeljuginom komp. tikvom) očas preobraziti
u respektabilan kongres sa kulturološko-sociološko-političkom problematikom,
gde će onda (kao na kongresu profesionalnog američkog udruženja za com
parative literature), kako je već pomenuto, moći da se raspravlja i o sudbini
Jugoslavije. I na odgovarajućem seminaru će tada izlagati i jedan istoričar (ne
istoričar književnosti) koji predaje na odseku za istoriju Boston Collegea, i koji
je doktorirao na „Titovoj Jugoslaviji“ (a master diplomu stekao tezom o životu
i smrti JNA), potom bar još jedan profesor humanistike sa spremom istoričara,
pa onda i poznavaoci filma i književnosti.
S druge strane, ako se reafirmiše obrt ka proučavanju književnosti sa ve
likim K, najkraće rečeno, onda će se – uz nastavljanje dosadašnjih tendencija
da komparatistika postane zbilja globalizovano (a ne prošireno evrocentrično)
disciplinarno područje – morati raspravljati i o metodološkim pitanjima koja su
uglavnom do sada bila pometena pod tepih. To jest, bićemo suočeni s temeljnim
pitanjem koliko se različite i udaljene književnosti i kulture (osobito u prošlosti)
mogu zbilja porediti ili samo čak paralelno proučavati s pretpostavljenim za
jedničkim imeniteljem. To pitanje je, nakon razrade Earla Minera, pomenuo Jo
nathan Culler, iskazujući uverenje da poredbenost zavisi od kulturnog sistema.
Nasuprot gorljivog zalaganja za kulturološka i književna poređenja na relaciji
Istok–Zapad, kakvo danas često nalazimo kod komparatista, Culler razložno
ukazuje na teškoće takvih poduhvata, jer tekstovi u pogledu svojih značenja
i identiteta zavise od mesta u diskurzivnom sistemu i kulturnom prostoru, a u
pitanju su disparatni sistemi koji izgleda da pretpostavljenu poredivost teksto
va čine ili iluzornom ili, na kraju krajeva, zavaravajućom!26
Svojevremeno se Svetozar Petrović, razmatrajući problematiku književne
terminologije, bio pozabavio i pitanjem: univerzalna ili evropska književna termi
nologija, a jasno je da komparatisti zainteresovani za sučeljavanje književnosti
Istoka i Zapada ne mogu ignorisati pitanja terminologije kojom se pri tom služe
(ukoliko se, dakako, ne bave samo književnim tekstom kao dokumentom). Kon
25
Zamišljeno je bilo da ova konferencija istraži kako pisci, umetnici, filmski radnici, dramski
pisci, filozofi, kritički i kultur(al)ni teoretičari odgovaraju na očekivanje i stvarnost globalne krize.
– V. Internet-stranu: http://www.cardiff.ac.uk/encap/newsandevents/events/conferences/globalrisk.
html Citirano 15.IV 2009.
26
Jonathan Culler, „Comparative Literature, at Last“, u: Comparative Literature in an Age of
Globalization (ur. H. Saussy), Baltimore, M.D., 2006, str. 243.
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statovao je bio Petrović da je dovoljno „nešto potpunije poznavanje makar koje
orijentalne književnosti da se razumije kako se ogromna većina termina, što ih
smatramo univerzalno primjenljivima, u razgovoru o orijentalnim književnostima
može upotrebljavati u najboljem slučaju samo kao sasvim približan opis“. Iz toga
je sledio njegov zaključak da „kao što razumijevanju među kulturama Istoka i Zapa
da najmanje pomaže nazdravičarski kosmopolitizam koji ne želi vidjeti značajne
granice koje ih još uvijek razdvajaju, tako i u međunarodnoj naučnoj suradnji naj
manje koristi može biti od odluke da se podrazumijeva sličnost ili univerzalnost
u mediju stručnog sporazumijevanja i tamo gde je nipošto nema“.27
Ispoljena su, videli smo, disparatna shvatanja komparatističke discipline, a
o tome kako će se dalje razvijati littérature comparée / comparative literature
teško je bilo šta sa izvesnošću reći. Moguće je da će se, kao i dosad, podlegati
zavodljivom poju sirena eklektizma, što kad su skupovi u pitanju ne mora imati
drastične posledice, ali tekstovi bez metodološkog jedinstva i koherencije mogu
predstavljati samo rutinizirano priklanjanje trendovima. Rešavanju tog problema
svakako neće pomoći današnja nezainteresovanost za metodološka pitanja pro
učavanja književnosti (i zainteresovanost, paradoksalno, za tzv. Teoriju). Neke
indicije o daljim putevima (i stranputicama) pružiće pregled razmatranjâ područja
komparatističke discipline što su izložena u raznim prilikama u ovoj deceniji, da
kle u prvoj deceniji XXI veka (mada ovaj „kalendarski“ podatak, doduše, nema,
sam po sebi, nikakav poseban značaj).
*
Ne deluje osobito iznenađujuće da su na (naj)novije rasprave o pitanji
ma poredbenih studija, i njihovu usmerenost, izvršili dosta uticaja takozvani
Izveštaji o „stanju discipline“ Američkog udruženja za komparatistiku, to jest
poslednja dva izveštaja: Bernheimerov, štampan u zborniku Komparatistika u
doba multikulturalizma (1995),28 i Saussyjev, u zborniku Komparatistika u doba
globalizacije (2006).29 Kako se akademske publikacije, časopisi i zbornici radova
sa skupova komparatista ne odlikuju brzinom izlaženja, talas radova sa emo
cionalizovanim terminom „multikulturalizam“ u središtu nije stigao da oslabi
i povuče se, a već ga je sustigao drugi talas, sa takođe emocijama prožetim
terminom „globalizacija“ u središtu. Tako je središnja tema XVI Kongresa Među
narodnog komparatističkog udruženja, održanog 2000. godine u Pretoriji bila
„Tranzicije i transgresije u doba multikulturalizma“, a u tom okviru je prva uža
kongresna tema bila „Komparatistika u doba multikulturalizma“. No Akta sa dva
deset izlaganja na tu temu objavljena su tek 2005. godine, i urednik Reingard
Svetozar Petrović, „Rječnik književnih termina i pojam književne terminologije“, Umjetnost
riječi, 1965, 1, str. 26, 28.
28
V. Književne studije i domen komparatistike, str. 41–46 i passim.
29
V. isto, str. 132–140.
27
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Nethersole u napomeni konstatuje da je temu kongresa naznačio Bernheime
rov izveštaj, ali i najavljuje tada da će iste godine slediti nova prosuđivanja o
stanju discipline u SAD (publikovana godinu kasnije, u 2006).
Ono što južnoafrički komparatist Nethersole ima da kaže o razvoju pored
benih studija ne predstavlja neku novinu, eventualno pogled iz posebnog ugla na
sadašnje stanje discipline comparative literature. Za Nethersolea – koji u uvodnom
tekstu takođe obuhvata i rezimira pozicije drugih učesnika s prilozima na tu kon
gresnu temu – od odlučujućeg značaja je to što se komparatist, bilo da „poredi“,
„povezuje“ ili „kontrastira“ tekstove, nalazi u rubnom području među granicama
dveju ili više „nacionalnih filologija“, filozofije i književnosti, ili književnosti i
„sestrinskih umetnosti“, itd., i to je neugodna među-egzistencija jedne „disciplinebez-discipline“. „Multikulturalizam“ po ovom autoru zapravo ne vodi stvarno ka
novom, delotvornijem ili autentičnijem artikulisanju komparatistike, te on ponavlja
da komparatist deluje iz pogibeljne među-pozicije, s uverenjem da konvergencija
odlikuje beletristiku, istoriografiju i često filozofiju. Komparatistički imperativ po
vezivanja, te odatle i kretanja među granicama, bilo da su one jezičke, diskurzivne,
materijalne (kao što je to slučaj sa vizualnim umetnostima, filmom i muzikom), ili
„disciplinarne“, znači da mora da se komunicira, to jest čita, piše i govori sa pra
ga kao tačke kontakta sa spoljašnjim, sa drugošću. Vidimo da se ovde naprosto
izbegava imenovanje interdisciplinarnosti, ali i ne artikuliše razlikovanje između
među-predmeta kojima se disciplina bavi, i same (metodske) među-pozicije kompa
ratiste. Što se tiče druge teme, „globalizacije“ (ekonomsko-finansijske i kulturne),
ona i „multikulturalizam“ koji joj je konsekvenca po Nethersoleu predstavljaju
„nadsvodne (univerzalne?) termine“ koji zaokupljaju javnu imaginaciju u plane
tarnim razmerama. Pri tom ona mora biti preispitana istoriografski kao jedan ne
isključivo zapadni fenomen koji je počeo sa Kolumbovim otkrićem Novog sveta,
već se proces globalizacije treba da sledi unazad do puta svile, sa polaznom tačkom
u Kini i odredišnim tačkama na Zapadu.30
Već je pomenuto da je 2006. godine objavljen jedan broj britanskog
časopisa Comparative Critical Studies (koji je od 2004. u izdanju Britanskog
komparatističkog udruženja – BCLA zamenio prethodno obustavljene ča
sopise New Comparison i Comparative Criticism) s prilozima (uglavnom ali
ne samo britanskih komparatista) na temu „Komparatistika na raskrsnici?“
Ako se prethodni zbornik radova „orijentiše“ prema tzv. Bernheimerovom
izveštaju, ovde je već prvenstveno u vidokrugu sledeći, tzv. Saussyjev izve
štaj, koji je, doduše, izašao tek te iste 2006. godine, ali je autorima priloga u
britanskom časopisu, kao i drugim zainteresovanima, bio i ranije dostupan
u radnoj verziji, objavljenoj na Mreži (web – version). Taj novi izveštaj Američ
kog komparatističkog udruženja izražava, barem u Saussyjevom temeljnom
30
Reingard Nethersole, „Comparative Literature in an Age of Multiculturalism“, u: Compara
tive Literature in an Age of Multiculturalism, str. 4, 12, 21–22.
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tekstu, prilično jasnu kritičku distancu prema Bernheimerovim pozicijama, i
reaktuelizuje dosta iznenadno pojam literarnosti,31 ali se uredniku britanskog
komparatističkog časopisa, i autoru uvoda za ovaj tematski broj, Robertu Wenin
geru, činilo značajnim da najpre ukaže kako Saussy, u radnoj verziji, ponekad
piše Comparative Literature, dakle sa velikim početnim slovima, dok je Berne
heimer dosledno pisao samo comparative literature, što bi otprilike značilo da
ako izveštaj iz devedesetih godina detronizuje disciplinu, Saussy je rehabilituje
već i vraćanjem (tradicionalnih) početnih velikih slova. U štampanoj verziji
Saussy se ipak opredeljuje za mala početna slova (dok je H. H. Remak do kraja
života pisao Comparative Literature), što, međutim, nije indikator njegovog
stava prema disciplini, kako se pokazalo.32
Weninger je želeo da autori priloga u ovom tematskom broju iskažu svoje
mišljenje o pomenutom najnovijem ACLA Izveštaju, ali i raspravi Smrt discipli
ne G. C. Spivak, i o aktuelnom pojmu „kraja teorije“,33 da bi zaključio na osnovu
prispelih radova kako postaje jasno da je komparatistika kao disciplina zbilja
iznova na raskrsnici – ali da se čini da ta raskrsnica nije ista u svim delovima
sveta. Kao evropski komparatist, on će skrenuti pažnju da su mnogi od evrop
skih autora priloga ovoj svesci časopisa mlađi komparatisti koji se protive da
budu žigosani kao evrocentristi samo zato što se bave poređenjima isključivo
intra-evropskih (književnih) dela, budući da tu ima još dosta materijala za
poredbene analize, da bi zaključio da komparatisti iz Evrope ne bi trebalo da
vide i koriste evrocentrizam kao isključivo pežorativan termin. Imajući u vidu
usmerenja tzv. Saussyjevog izveštaja, Weninger će zaključiti (uzimajući u obzir
i radove sabrane u ovoj svesci časopisa) da „komparatistika nije ni u opadanju
ni u usponu već se jednostavno menja i prilagođava novim okolnostima i
kontekstima, institucionalnim, komunikacijskim, teorijskim, metodološkim,
disciplinarnim, književnim“. Što će reći, komparatistika, sa kultur(al)nim studi
jama ili bez njih, sa studijama područja (Area Studies) ili bez njih, sa studijama
prevoda ili bez njih, omogućuje vezu među disciplinama, bilo da su one u
humanistici, umetnostima ili prirodnim naukama. Ona je tu bizarno shvaćena
kao neki prostor, udoban i bez rizika (a, čini se, bezmalo i bez komparatista)
namenjen okupljanju i druženju, ovde stvaralačkom mešanju i ukrštanju, sim
biotičkom i sinergijskom povezivanju, itd. raznovrsnih disciplina – ergo, zbog
toga je komparatistika akademska disciplina bez koje ne bi trebalo da bude
nijedan univerzitet. Time je bliže rastumačena tvrdnja s početka Weningerovog
uvoda, valjda kao doprinos pitanju interdisciplinarnosti, naime da je (oduvek
V. detaljnije: Književne studije i domen komparatistike, str. 132–144.
V. Haun Saussy, «Exquisite Cadavers Stitched from Fresh Nightmares: of Memes, Hives,
and Selfish Genes», u: Comparative Literature in an Age of Globalization (ur. H. Saussy), Baltimore,
M. D., 2006.
33
Za Weningera su istorija komparatistike i istorija književne teorije, odnekud, uvek bile tesno
(intimately) prepletene. Upravo suprotno, komparatistika je, većim delom svoje istorije, uspešno
ignorisala teorijska pitanja.
31
32
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osobena) komparatistika u mnogo kom pogledu manje disciplina nego što je
inter-disciplina ili trans-disciplina, ako ne i meta-disciplina – ili je možda sve
to spakovano ujedno!34
Ovom Uvodu sledi tekst Susan Bassnett „Razmišljanje o komparatistici
u dvadeset prvom veku“, dakle upravo o temi koja nas ovde zanima. Tu se
Saussyjev izveštaj ne pominje, ali se dosta pažnje posvećuje G. C. Spivak, i nje
nim zalaganjima za poredbene studije koje bi prevazišle parametre zapadnih
književnosti i društava i smestile se unutar planetarnog konteksta. Bassnett
komentariše da je reč o radikalnom pristupu koji predstavlja logički razvoj poj
ma „subaltern“ kod američke autorke, i ujedno o teoriji koja proizlazi iz njene
sopstvene osobene biografije, pa je za G. C. Spivak i autore sa južne hemisfere
krucijalno pitanje komparatistike politizovano (dok je za evropske isto toliko
estetičko koliko je i političko). Za S. Bassnett, međutim, mada Spivak odbacu
je pojam globalizacije u korist imaginarne planetarnosti, diskurs o globalnim
tokovima može ipak da bude koristan za komparatiste, a teorije o kulturnom
kapitalu i njegovom prenošenju mogu biti produktivni poredbeni metod.
Englesku autorku, međutim, povezuje sa G. C. Spivak teza o smrti komparati
stike, koju je engleska autorka iznela u knjizi o komparatistici iz 1993. godine (dok
ju je Spivak odabrala kao naslov svoje knjige, objavljene deset godina kasnije).
Bassnett sada priznaje da se ta tvrdnja danas pokazuje kao suštinski defektna,
uključujući i tadašnju ideju o spasilačkoj ulozi discipline studija prevoda, ali doda
je da bi ona, kad bi danas pisala tu knjigu, rekla da niti komparatistika niti studije
prevoda ne mogu biti shvaćene kao disciplina već pre kao metodi pristupa knji
ževnosti, uzajamno korisni načini čitanja (imajući uvek na umu istorijski kontekst
u kojem se odvija akt pisanja i akt čitanja, dodaće na drugom mestu). Logično
je da će onda Bassnett reći da ne zna koju zapravo terminologiju da koristi: da
li je komparatistika predmet, disciplina, polje studija? Ujedno će ustvrditi da je
komparatistika zašla na stranputicu kad su pojedine teorije pokušale da stavlja
ju veštačke granice i propisuju (kako treba porediti). Odatle i njen zaključak da
budućnost komparatistike leži u odbacivanju pokušaja da se definiše predmet
studija na bilo koji naredbodavni način, i u fokusiranju, umesto toga, na ideju knji
ževnosti, shvaćenu u najširem mogućem smislu, kao i u razumevanju neizbežne
međupovezanosti koja dolazi iz književnog transfera. Vrlo english (u književnim
studijama), Bassnett završava iskazujući nadu da će akademski istraživači književ
nosti „napustiti beskrajne debate o terminologiji i definiciji da bi se produktivno
fokusirali na proučavanje samih tekstova, zacrtavajući istoriju pisanja i čitanja
kroz kulturne i vremenske granice“.
I Bassnett se zalaže da evropski komparatisti ne gube iz vida odnos prema
sopstvenoj književnoj istoriji (gde opet naglašava značaj istorije prevoda), ali
34
Robert Weninger, „Comparative Literature at a Crossroads? An Introduction“, Comparative
Critical Studies, 2006, 1–2, str. xii-xv, xvii, xviii, xi.
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ona, za razliku od autora uvodnog teksta (koji komparatistiku povezuje nada
sve sa teorijom), podvlači da je pravi predmet proučavanja upravo književna
istorija – i tu se poziva na Crocea, koji je bio veoma skeptičan prema zamisli
izdvajanja komparatističkog područja. Bassnett iskazuje uverenje da je Croce
tu bio u pravu, ali je u pitanju „književna istorija shvaćena ne samo kao istorija
momenta aktualne tekstualne proizvodnje već takođe kao istorija recepcije
tekstova kroz vreme“.35
Još jedan rad, prilog Lucije Boldrini, ima skoro istovetan naslov: „Kompa
ratistika u dvadeset prvom veku“, uz dodatak „Pogled iz Evrope i Ujedinjenog
kraljevstva“. On počinje pozivanjem na radnu verziju Saussyjevog izveštaja o
stanju discipline, izveštaja napisanog, kaže se, u američkom kontekstu, dok L.
Bodrini navodi da piše iz engleske perspektive, koju potom širi na evropsku
perspektivu. Njeno je uverenje da je Evropa dvadeset i prvog veka različita od
one iz devetnaestog veka, ali takođe različita i od Evrope iz sredine dvadesetog
veka, iz koje su Erich Auerbach, Leo Spitzer, René Wellek i drugi komparatisti
emigrirali i (ponovo) zasnovali disciplinu u Sjedinjenim Državama:36 izvesno
je, po njoj, da istorija komparatistike ne treba da bude zanemarena, ali isto tako
ne bi trebalo da zanemarimo nov kontekst u kojem disciplina postoji, i novi lik
postkolonijalne Evrope koja više nije formalno podeljena izneđu Istoka i Zapada
gvozdenom zavesom, i u kojoj Evropska unija igra ključnu ulogu u otklanjanju
barijera i podsticanju kontakata i razmena. Tim povodom pominje i Evropsku
mrežu poredbenih književnih studija, o kojoj je ovde već bilo reči, kao organiza
ciju koja može igrati važnu ulogu u odražavanju novog identiteta komparatistike
u Evropi, njegove „dekolonizacije“, samog pojma Evrope. Zapravo je, po L.
Bodrini, koja je generalni koordinator te mreže, potrebno redefinisanje evropske
komparatistike, čija je uloga, kaže se ponešto emfatično, da iznova (za)misli
Evropu, njene unutarnje i spoljašnje granice, kako smo ih istorijski izabrali i
odredili i kako to činimo danas.
Bodrini pominje tradicionalno pitanje o prirodi komparatistike: da li je
ona disciplina definisana svojim predmetom ili svojim metodom? – ali, na žalost,
samo da bi naprečac konstatovala da comparative literature (s malim početnim
Susan Bassnett, „Comparative Literature in the Twenty-First Century“, isto, str. 3–7. 9–10.
Lucia Boldrini, „Comparative Literature in the Twenty-First Century: A View from Europe
an the UK“, isto, str. 13–15. Ona će reći, valjda politički korektno, da su imigrantski naučnici došli u
Ameriku iz Evrope „opustošene totalitarizmom i ratom“, ali svi koje nabraja zapravo su bili došli, i
ostali, tražeći utočište pred nadirućim nacizmom, ili njegovim posledicama, što je i trebalo jasno
reći: R. Wellek preko Londona, L. Spitzer preko Istanbula, E. Auerbach takođe (s tim što je on ostao
u Istanbulu sve vreme rata). – Skoro istu formulaciju nalazimo i u prilogu Linde Hutcheon: „Kao
što su mnogi istakli, istorija komparatistike (CompLit) u Severnoj Americi je tesno povezana sa
generacijom intelektualaca koji su bili izbeglice iz totalitarne Evrope sredinom dvadesetog veka“
(„Afterword: Compl/ic/it“, isto, str. 160). – Slično, reklo bi se, „dogovorno“ neprecizno se izražava i G.
C. Spivak, koja pominje ista imena „evropskih intelektualaca“ kao L. Boldrini (dodajući R. Poggiolija
i C. Guilléna, antifašiste) što su pobegli „od ,totalitarnih‘ režima u Evropi“ (Death of a Discipline,
New York, 2003, str. 8).
35
36
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slovima) ne može biti definisana jednostavno svojim predmetom, koji nije odre
đen, niti specifičnim metodom analize koji bi joj bio svojstven, jer ga nema. Pa
će reći da bi bilo korisno da se poredbene studije vide kao način razumevanja
uloge kritičara i književne kritike / interpretacije, i u tom smislu bi one bile način
da se čitaju tekstovi koji zahtevaju identifikovanje, isticanje, proučavanje gra
nica, granica što su ih kritičari izabrali, bilo jezičkih ili istorijskih ili nacionalnih
ili etničkih ili šire kulturne prirode. Zadatak komparatistike bi bio da se „identi
fikuju i pokažu načini proučavanja i premošćivanja granica [boundaries], koje
su inherentne svim delima i odnosima među njima“.37
Vidimo kako se sa (o)lakom jednostavnošću iscrtavaju perspektive pored
benih studija u ovom veku, i kako je njihovo predmetno područje pomereno
ka „graničnom pitanju“, ili, pak, u drugom viđenju ne treba niti sme biti uže
definisano (izuzev kulturnih i vremenskih granica [boundaries], šta drugo) da
bi se pustilo na volju intelektualnim porivima vezanim za književni „materijal“
(što je, doduše, bolje od usmerenja na svakojaki kulturni „materijal“, a u knji
ževnim studijama).
Jedan prilog u ovoj svesci engleskog časopisa bavi se francuskom situ
acijom u domenu poredbenih studija. Autor, Alain Montandon, reći će da
littérature comparée u Francuskoj, kao i drugde, jeste u stalnom stanju krize,
ali više u pogledu akademskog statusa nego što se tiče disciplinarnih para
metara, koji su u Francuskoj ipak manje osporavani nego drugde. Pomenuće,
valjda kao dokaz da su i francuski komparatisti u trendu, da se komparatisti
ka samodefiniše kroz suštinsko i fundamentalno otvaranje prema Drugom,
fokusirajući se na analogije, srodnosti i uticaje, kao i na značajne razlike, na
différance (Derrida) i alteritet (pozivajući se na radove D. H. Pageauxa). Navode
se tu i istraživanja polisistema – komparativna po svojoj prirodi, kao i intertek
stualnost – kao drugi koncept u središtu komparativne metodologije (takođe
pitanja proučavanja tzv. frankofone književnosti, poređenja književnosti i
umetnosti, paraknjiževnosti). No Montadon mora da prizna da će u bliskoj
budućnosti debata o orijentaciji i definiciji komparatistike u Francuskoj sve
više slediti anglosaksonsko vođstvo, na primer u pogledu odnosa studija ro
da sa poredbenim studijama ili disciplinarne rekonfiguracije komparatistike
uopšte, uključujući ulogu (uloge) i razgranićenja frankofonih književnosti,
postkolonijalnih književnosti, studija manjina, studija diaspore, itd. Ali će i
da konstatuje da će većina francuskih komparatista, mada uvek otvorenih za
epistemološku debatu, biti nesklona da prihvati izvesne severnoameričke ori
jentacije, osobito tamo gde je postojanje komparatistike ugroženo jer je ona
podvedena pod kultur(al)ne studije, ili čak studije područja (što traži Spivak),
L. Bodrini, isto, str. 16, 22, 20, 21. – Još će dodati da je tenzija između razlika i sličnosti u
osnovi metoda istraživanja i prirode komparatistike, i ta nužna tenzija se jednako tiče (predmet
nog) polja (field) i metoda (str. 21). No pre će biti da opsesivna zaokupljenost granicama vodi više
ka iznalaženju razlika negoli sličnosti.
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pa nestaje kao proučavanje same književnosti. Zapravo su, dodaće, diskusije
o potencijalnim odnosima između kultur(al)nih studija i komparatistike i u
Francuskoj na dnevnom redu, te se razmatraju načini kako književnost dopri
nosi oblikovanju identitetâ, kulturnih, polnih, političkih ili neke druge vrste.
No kako francuska littérature comparée, usidrena u svojoj tradiciji discipline,
većinom čini sve da apsorbuje inovativne pristupe tako da mnogo šta ostane
nepromenjeno, Montadon će pomenuti i zbornik radova Komparatizam danas,
iz 1999. godine, sa radovima mladih univerzitetskih istraživača, zbornik koji,
kako kaže, donosi stimulativne nove perspektive u nastavi komparatistike,
te odražava veoma aktivističan, ali takođe povremeno kontroverzan, način
na koji mladi francuski komparatisti shvataju svoju disciplinu.38
Nešto ranije, pitanju budućnosti poredbenih studija u Evropi bili su posve
ćeni i radovi u jednoj tematskoj svesci časopisa Arcadia u 1999. godini, gde su,
međutim, zanimljivija zapažanja i dileme u uvodnom tekstu no ponuđena rešenja
u tekstovima koji mu slede. Naime, u Uvodu se precizira da su se želeli dobiti ra
dovi koji bi „pokrivali“ tri glavna područja: nastavu, istraživanje i institucionalno
stanje komparatistike. Pokazalo se da su se dobijeni prilozi uglavnom bavili prvim
dvama područjima, dok se za institucionalne oblike i situacije pokazalo manje
interesovanja (očito, sasvim različito od izbora prioriteta među tim područjima u
SAD ili Kanadi), što, prema autorima Uvoda, predstavlja zanemarivanje života i
društvene funkcije profesije, možda i na štetu njene budućnosti. Uz to su istaknuta
tri procesa koji veoma utiču na sadašnjost i budućnost komparatistike. Prvi bi bio
globalizacija komparatistike, koja zahteva da se iznova odredi šta mislimo pod
evropskom književnošću i njenim odnosom prema ostatku sveta. Drugi je spor ali
snažan društveni, ekonomski i politički proces što slabi pojam nacionalnog, koji
je, opet, primarni temelj književnosti i njenog proučavanja od ranog devetnaestog
veka. Najzad, razmišljanjima u tradicionalnim okvirima i relacijama Istok–Zapad
se traže alternative, a u širem smislu, tradicionalne distinkcije između periferije
i metropole više nisu uverljive.
Pominje se još da je zajednička tema skoro svih priloga identitet, prvenstveno
putem dovođenja u pitanje starih identiteta, nacija najpre, ali i drugih specifičnih
grupa, pojedinaca, pa i književnih tekstova. Sve više književnih dela i književ
nih studija pišu ljudi sa dvostrukim ili višestrukim „pasošima“, što se povezuje
sa hibridizacijom i diversifikacijom zemalja u Zapadnoj Evropi. Autori Uvoda
će pokušati da preduprede neka pitanja čitalaca koja urednici takvih tematskih
svezaka u SAD danas ne bi očekivali niti smatrali značajnim, naime pitanja koja
bi se ticala mogućeg skretanja pažnje sa specifičnosti književnosti na društvene
i političke teme: zaključiće da će diskusija o poredbenim studijama u Evropi
najpre obuhvatiti pitanja koja imaju društvena, istorijska i kulturna „račvanja“,
ali rasprava o starim identitetima mora početi svežim pogledom na specifičnost
38
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književih tekstova i njihove upotrebe, što će voditi novim tekstualnim uvidima,
ukoliko se obavi uspešno. 39
No teško da mogu da dovedu do „new textual insights“ prilozi kao što su
oni J. Th. Leerssena i Thea D’Haena. Prvi autor najpre će da rezolutno ustvrdi da je
komparatistička disciplina u stanju dramatičnog opadanja, izvesno unutar Evrope
(a ako je nešto života ostalo u komparatizmu, onda će to biti van Evrope i Severne
Amerike, u Aziji, Latinskoj Americi i Africi). Za nju je, tvrdi se dalje, karakteristično
da ne igra danas značajnu ulogu ni u jednoj od svoje dve tradicionalne specijal
nosti: uveliko je napustila književnu istoriju i uveliko je napuštena od strane knji
ževne teorije. Treba zato najpre izvršiti ponovnu evaluaciju temeljne istoričnosti
komparatistike, jer se ona isuviše često povodila za susednim disciplinama kao
što su lingvistika, psihologija, filozofija, sociologija, odvraćajući nam pažnju od
istorijskih disciplina koje su joj prirodni partner u polju humanistike.
Za Leerssena, dakako, nije reč o nostalgiji za književnom istorijom iz dobrih
starih dana (pominju se Van Tieghem, Hazard, ali i Curtius, i Auerbach) već o
„novoj“ istoriji koja teži da rekonstruiše i razume istorijske mentalitete i stavove.
U klimi naklonjenoj kritičkoj analizi diskursa identiteta i identifikacije unutar
komparatističke discipline postoji, eto, još uvek jedna specijalnost koja više no
druge ima spreme potrebne za preduzimanje kritičkog proučavanja modela iden
titeta, identifikacije i razlike: to bi bila (takođe, valjda, dobra stara) imagologija,
analiza književnog predstavljanja „inostranstva kakvim ga vidimo“ (l’étranger
tel qu’on voit – tu se koristi naslov poslednjeg poglavlja Guyardovog priručnika
La littérature comparée iz 1951. godine)! To je, dakle, čvrsta slamka spasa, ta „va
lidna specijalnost“ unutar komparatistike, uprkos tome što je bila u nekoj meri
marginalizovana rastućim antiistorijskim tendencijama u usponu od šezdesetih
godina nadalje. Uz to, nova kulturna istorija je, po Leerssenu, omogućila tle su
sreta između istoričara društva i akademskih istraživača književnosti, i tu bi bile
sadržane perspektive koje najviše obećavaju u pogledu komparativne discipline
sledećih decenija. Na kraju, komparatisti bi, pod određenim uslovima, mogli igrati
čak i središnju ulogu u kritičkoj analizi kulturne razlike.40
Za razliku od ovakvog zagovaranja imagologije, Theo D’Haen svojim tek
stom (istovremeno kad i Steven Tötösy)41 kao da kuca na otvorena (američka)
vrata što vode u carstvo slobodâ kultur(al)nih studija. Reč je o kratkom prilogu
koji ipak zavređuje da mu argumentacija bude ovde izneta. Početna konstata
cija je rezolutna: komparatistika pati od problema lošeg imidža. Doživljava se
kao elitistična, provincijalna i zastarela u ovoj eri definisanoj kao postmodernoj,
39
John Neubauer, Jürgen Wertheimer, „Einleitung / Introduction“, Arcadia, 1999, 2, str.
300–302.
40
J. Th. Leerssen, „Old World, Old Discipline, Old Hat? Comparative Literature at the End of
Century“, isto, str. 408–412. – V. i G. Eror, „Od pojma do termina – i natrag. Komparatistička termi
nologija na prekretnici“, Filološki pregled, 2008, 1–2, str. 57.
41
V. Književne studije i domen komparatistike, str. 54–58 i passim.

ФИЛОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
XXXVI 2009 3

25

СТУДИЈЕ И РАСПРАВЕ

multikulturnoj i postkolonijalnoj. Punctum. Šta je izlaz? Predlaže se reorijentaci
ja koja bi obuhvatala reviziju postojećih hijerarhija u književnosti i književnim
studijama. Tako bi „popularniji“ žanrovi, autori i dela bili proučavani jednako
kao njihovi „visoki“ književni parnjaci, a evropske i neevropske književnosti bile
tretirane ravnopravno, jer bi ceo svet bio posmatran u odnosu na isti fenomen
globalizacije / glokalizacije (to jest spoja globalnog i lokalnog). Po D’Haenu,
„rezultat bi bio komparatistička varijanta ,kultur(al)nih studija‘, kojima su razli
čiti odseci za nacionalne književnosti, prvobitno u Anglo-Americi, ali sve više
takođe u ostatku sveta, uzvratili na zahteve postmodernizma, multikulturalizma
i postkolonijalizma: prave, poredbene kultur(al)ne studije‘ “.42
Kad je reč o toliko tumačenoj, zagovaranoj (i osporavanoj) vezi komparati
stike sa kultur(al)nim studijama, pomenimo da u uvodnom tekstu specijalnog
broja časopisa Comparative Literature Studies, iz 2005. godine, posvećenog
upravo temi „Poredbene kultur(al)ne studije“, urednik tog temata, Michael
Bérubé, informiše kako se ovom posebnom sveskom časopisa želelo združiti
ta dva polja s neizvesnim granicama, dva polja koja bi mogla uverljivo govo
riti jedno o drugome češće no što su to činila proteklih dvadesetak godina. I
dok se još široko raspravlja među komparatistima o tome da li su kultur(al)ne
studije „progutale“ komparatistiku (uz mazohističku saglasnost žrtve) ili da to
možda ipak nisu sasvim uspele, Bérubé nas želi, naprotiv, uveriti da se ne čini
da ima bilo kakvog razloga zašto su se kultur(al)ne studije i poredbene studije
tako malo uzajamno bavile jedne s drugima u SAD. Zaslugom sporednih aspe
kata institucionalne istorije, povezujemo tradiciju komparatistike (mi, to jest
Bérubé, tačnije rečeno) pretežno sa dolaskom fenomenologije, strukturalizma i
dekonstrukcije na američke obale, a kultur(al)ne studije pretežno sa dolaskom
britanskog marksizma i post-marksizma. To se, međutim, ne prihvata kao za
dovoljavajuće objašnjenje zašto su se ova dva polja razvijala tako dugo samo
naporedo. Autor je, ipak, uveren da su oba polja bila radikalno otvorena i zna
čajno se transformisala u protekloj deceniji i po, i da je sad povoljan trenutak
da se izgradi jedna... raskrsnica, pa bi i ova posebna sveska američkog časopisa
trebalo da doprinese da se ustanove stalne tačke njihovog dodira.43
U posebnom broju poznatog časopisa na umoru Canadian Review of Com
parative Literature, posvećenom temi „Koje paradigme za književnost?“, Manfred
Engel pruža uvid u nemačku varijantu kultur(al)no-književnih studija, ali najpre
odapinje, ne neosnovano, otrovne strele na odgovarajuću američku praksu ovih
42
Theo D’Haen, „From Comparative Literature to Comparative Cultural Studies“, isto, str.
374–376.
43
Michael Bérubé, „Cultural Studies and Comparative Literature?“, Comparative Literature
Studies, Special Issue: Comparative Cultural Studies, 2005, 2, str. 125–126. – Da je „Comparative
Cultural Studies“ već simbiostički elaborirao, detaljno, Steven Tötösy de Zepetnek 1999. godine
ovde je potpuno van vidnog polja autora (v. napomenu 52), dok su drugi prilozi labavo povezani
sa sugerisanom temom sveske.
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izučavanja. Sa ironijom made in Oxford, Engel konstatuje da bi se na omotu
knjige o istorijatu uspeha kultur(al)nih studija u SAD (a „New Historicism“ bio
bi njihov polubrat) moglo čitati: „Britanske kultur(al)ne studije sreću francuski
poststrukturalizam u SAD – i njihova deca idu na univerzitet i žive srećni otada“.
Te studije, nadalje, nisu samo transdisciplinarne već silovito antidisciplinarne.
Sadašnja njihova praksa je da se izabere kao domen proučavanja bilo koje pod
ručje današnje kulture, da se postavi pitanje kako su rasa, klasa i rod tu zastuplje
ni, a neizbežno će odgovor glasiti – pogrešno su predstavljeni: dakle, najkraće,
kultur(al)ne studije su „vrhovni sud političke korektnosti, gde je svaki kritičar u
ulozi samoimenovanog vrhovnog sudije“. Ono što, pak, Engel, vrlo afirmativno,
kaže o plodnoj, u Nemačkoj značajno zastupljenoj „novoj paradigmi“ nemačkog
pandana, „Kulturwissenschaft“, odnosno „kulturwissenschaftliche Literaturwis
senschaft“, jeste, uz ostalo, da ona obuhvata različite tendencije, da verzija koja
najviše obećava je unutar književnih studija, kao nova verzija tekst-kontekst mo
dela, a citira se i pasus iz uvoda prvog broja časopisa KulturPoetik. Zeitschrift für
kulturgeschichtliche Literaturwissenschaft, publikacije za kultur(al)ne književne
studije (koju uređuje ovaj autor, sa još trojicom kolega).
Ipak, nije jasno zašto bi trebalo da shvatimo kao „novu paradigmu“ zala
ganje promotera ovih studija za posmatranje književnosti kao déla sveukupne
kulture, pri čemu se posebna pažnja posvećuje antropološkim temama (kao
što su: ljubav, smrt, snovi, telo, društvene konvencije, rod, itd.) i odgovarajućim
kulturnim tehnikama, kao i interkulturnim kontaktima i konfliktima. Takođe
ove kultur(al)ne književne studije u nemačkoj varijanti proučavaju interakcije
između književnosti i sistema znanja, između književnosti i drugih medija, spe
cifičan „medijalni doprinos“ književnosti kulturnoj komunikaciji, itd. 44
I prilozi na međunarodnom komparatističkom simpozijumu održanom u
Ljubljani 2007. godine sadrže neke naznake mogućih daljih putanja poredbenih
studija, mada je predmet skupa bio „Komparatistika u XX veku“. Publikovani su
sledeće godine, a u uvodnom tekstu Darka Dolinara se konstatuje da su ugroženi
„socijalni status i kulturni kapital“ struke, iako (u zadnjoj četvrtini ili možda već
trećini prošlog veka) „raspravljanje o idejno-teorijskim temeljima i metodološkom
ustrojstvu nije zadesilo samo komparatistiku već je zahvatilo celu književnu nau
ku, humanističke i društvene nauke, filozofiju i opštu epistemologiju nauka“. To
je temeljni preokret koji je donelo, tvrdi se ovde smelo, „postmoderno doba“, i
mogao bi mu se opravdanije no prethodnim, po autoru, dati oznaka „promena
paradigme“, jer „ne obuhvata samo književnost i racionalno raspravljanje o njoj
već njen najširi kontekst s temeljnim predstavama o čoveku, svetu, društvu i
istoriji“. Do značajnih promena je došlo već u drugoj polovini XX veka, kad su
književno delo, po tradiciji najčešće određeno kao umetnost reči, počela istiski
44
Manfred Engel, „Cultural and Literary Studies“, Canadian Review of Comparative Literature
Revue Canadienne de Littérature Comparée, 2004, 4, str. 460–461, 463, 464–465.
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vati drugačija pojmovna opredeljenja, na primer tekst, poruka, diskurs, i kad su
se „definicije po supstanci uzmakle pred definicijama po funkciji“ (što ide „ruku
pod ruku s premeštanjem ili brisanjem granica među predmetnim odručjima i
među naukama, koje su za njih nadležne, i među njihovim metodama“). Ovo je
dobro nađen jezgroviti prikaz stanja stvari, ali manje eufemistički rečeno, u pita
nju je uzmicanje pred instrumentalizacijom književnog dela. Ipak, po Dolinaru,
ako je ovakva kriza, odnosno dijagnoza prevratnog događanja, navodila na slut
nje o mogućim katastrofama, u poslednje vreme sve češće se uočava postepeno
jačanje utiska da „sadašnji položaj takođe skriva u sebi produktivne dimenzije,
iz kojih se otvaraju nove razvojne perspektive“.45
To je dosta optimističan „pogled unapred“ koji sledi dosta iznenađujuće
nakon više pesimističnih konstatacija. Taj optimizam, po svemu sudeći, bez
ograda deli i Eugene Eoyang, organizator kongresa Međunarodnog komparati
stičkog udruženja u Hong Kongu.46 Nakon što je rezimirao ono što smatra da su
tri glavne kritike komparatističke discipline (da je ostala slabo definisana i nema
saglasnosti o tome šta je njeno područje; da je neplodna zbog svojih evrocen
tričnih ograničenja; da nije uspostavila sistematičan korpus znanja ni priznat
korpus dostignuća), i odgovorio na njih, zapravo ih odbacio, Eoyang će konsta
tovati da neprestane „krize“ discipline jesu „znaci njene vitalnosti i izraz njenog
neprekinutog intelektualnog i kulturnog samooblikovanja“. Po ovom autoru,
komparatistika neguje ono što bi Bahtin nazvao kaleidoskopska heteroglosija.
Ona zadnjih godina pruža dijalektični pogled u „drugoga“ i u „sebe“ (učivši od
Saida, feminističke kritike, od filmskih studija, od studija prevoda, itd.): pojedini
komparatisti su uradili veliki posao i poučili nas ne samo o drugima i Drugom već
i o nama samima. Zaključiće, što nas odnekud neće iznenaditi, da su vesti o krizi
komparatistike što se stalno ponavljaju u svojoj brizi zapravo provincijalne, jer
se većinom usredsređuju na položaj u SAD, gde univerzitete uznemiruju neuke
birokrate, koji malo cene (ako uopšte cene) poredbene studije.47
Drugu vrstu optimizma, ovde sasvim ekscentrično, iskazuje Vladimir Biti
u svom prilogu „Od književnosti ka kulturi – i nazad?“ Na njegovim prvim stra
nicama autor pruža naprečac svojevrsne revizije zasnivanja komparatistike i
kultur(al)nih studija: prvo konstatuje da delo Ferdinanda Brunetièra (Evropska
književnost,1904) obeležava pojavu (emergence)48 komparatistike, navodeći49
45
Darko Dolinar, „Pogled nazaj, pogled naprej“, Primerjalna književnost v 20. stoletju in Anton
Ocvirk (ur. D. Dolinar i M. Juvan), Ljubljana, 2008, str. 8–9.
46
V.: G. Eror, „Pitanja terminologije u eposi komparatistike kao mora bez obala“, Filološki
pregled, 2009, 1, nap. 55.
47
Eugene Eoyang, „Sinergije in sinestezije: znotrajsvetna primerjalna književnost“, Primerjal
na književnost v 20. stoletju in Anton Ocvirk, str. 240. 244–245.
48
Verzija na engleskom jeziku ovog Bitijevog priloga („From Literature to Culture – and
Back?“) objavljena je u časopisu Primerjalna književnost (2008, 1), str. 15–22.
49
Vladimir Biti, „Od literature h kulturi – in nazaj?, Primerjalna književnost v 20. stoletju in
Anton Ocvirk, str. 275; „From Literature to Culture“, str. 15.
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da je, po Brunetièreu, evropska književnog toga vremena, „daleko od toga da
bude autonomna i suverena, pridobijala svoj distinktivni identitet samo na
pozadini, podlozi (background, ozadje) različitih azijskih književnosti“! A zatim
nam otkriva da je projekat kultur(al)nih studija izrastao (šezdesetih godina XX
veka) iz sumnje da poredbeni programi (comparative programs) samo preuzima
ju jedan sveuključujući (all-inclusive) pristup, ne baveći se pitanjem o njegovoj
pristrasnoj politici predstavljanja. Štaviše, kako su kultur(al)ne studije ponikle
iz obrazovnih programa centara za odrasle u razdoblju tridesetih do pedesetih
godina prošlog stoleća, ti su centri potkopali preovlađujuću ideju književnosti
i razotkrili njenu isprepletenost sa elitnim kulturnim, ideološkim, društvenim
i političkim interesima. Tako je, moramo shvatiti, putem kultur(al)nih studija,
„prikazani kulturni profil ideje komparatistike bio raskrinkan“.
Bitijeva središnja teza u ovom prilogu se, međutim, odnosi na međupoveza
nost koncepta književnosti u kultur(al)nim studijama i komparatistici: kultur(al)ne
studije, daleko do toga da bi zvanično (officially,?) predstavljale književnost kao
komparatistika, književnost spontano uključuju, te „ako je u komparatistici kon
ceptu književnosti tajno davala moć preovlađujuća i samopotvrđujuća kultura, u
kulturnim studijama je podređena i samorazarajuća književnost oduzimala moć
konceptu kulture.“ Odatle sledi da se put koji vodi od poredbenih studija ka kultur
nim studijama ne čita naprosto „od književnosti ka kulturi“, već pre „od kulturno
određene samopotvrđujuće književnosti ka književno određenoj samorazarajućoj
kulturi“. Zato Biti može da poentira na kraju da – imajući u vidu da se „modernistič
ka književnost“ shvaćena kao univerzalno merilo moralne egzistencije pokazuje
kulturrno i istorijski ograničena – umesto da prosto kažemo „od kulture nazad ka
književnosti“, bili bismo primorani da upotrebimo sledeću formulaciju – „od knji
ževno strukturisane kulture nazad ka kulturno strukturisanoj književnosti“50
Ipak, biće da realnoj situaciji više odgovara podsećanje T. Virka da minimalni
identitet poredbene discipline izvire iz njenog „prirodnog“ predmeta, književno
sti, uz opasku da se to naizgled podrazumeva, ali da treba imati u vidu debate
o Bernheimerovom izveštaju i neke razvojne težnje posebno u američkoj kom
partistici, gde takozvana Teorija ili kultur(al)ne studije iz središta interesovanja
komparatistike istiskuju književnost. Ovo zapažanje nalazimo u njegovom prilogu
„Univerzalna ili nacionalna, globalna ili lokalna – ili pluralna komparatistika?“.51
Kritičku oštricu uočićemo i u Virkovoj napomeni da je u iskušenju da najviše
zastupljene trendove u savremenoj komparatistici označi kao modne zbog
njihove često premale autorefleksije o vlastitom položaju. Te teorije i tenden
cije iskazuju, prikriveno i skoro nesvesno, u suštini jednu militantnu retoriku
univerzalnosti, s kojom se nameću kao prava i jedino punovažna, izazovu sa
V.: Biti, „Od literature h kulturi – in nazaj?, str. 276–277, 281; „From Literature to Culture“,
str. 17–18, 22.
51
Tomo Virk, „Univerzalna ali nacionalna, globalna ali lokalna – ali pluralna primerjalna knji
ževnost?“, Primerjalna književnost v 20. stoletju in Anton Ocvirk, str. 217.
50
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vremenosti dorasla komparatistika. A ipak, dodaće Virk, sasvim je očigledno
da su komparatistički metodološki trendovi i metateorijske izjave najčešće
motivisane posebnim, lokalnim, parcijalnim interesom.
Na samopostavljeno pitanje iz naslova svog priloga, Tomo Virk odgovara
iznoseći najpre uverenje da se model (među)kulturne hermeneutike čini odgova
rajućim za formulisanje karakteristike poredbenih studija, naime da one priznaju
razlike, ali se ne odriču ni momenta identiteta, prvenstveno tematizujući pitanje
srednjeg, nereflektirane međupozicije („vmesnost“, engl. intermediateness; takođe
interstices / in-between, kao hibridni prostori, u postkolonijalnoj teoriji). One bi, da
kle, i u budućnosti, morale ustrajati pri toj međupoziciji, ukratko svojoj pluralnoj
prirodi, što ujedno znači da se poredbene studije ne bi smele odreći specifičnosti
humanističkog diskursa, niti prilagođavati i podređivati naučnom diskursu drugih
nauka (gde ima naučno znanje drugačiju prirodu nego u humanistici).52
Ovaj prilog obuhvata, zapravo, s manjim izmenama, završno poglavlje Vir
kove knjige Komparatistika na prelomu milenijuma (Kritički pregled). Nakon što
je Ulrich Weisstein, čini se, rezignirano bacio koplje u trnje, odustajući od daljeg
hroničarskog praćenja bizarnih meandara savremene komparatistike, Virkova
knjiga pruža temeljit i kritički zasnovan pogled na današnje stanje poredbenih
studija. (Jedan odeljak prvog dela knjige nosi naslov: „Autodestruktivna težnja
američke i kanadske komparatistike devedesetih godina“).53 Da je komparatistika
p l u r a l n a disciplina, s više perspektiva, navodi se već na uvodnim stranicama
knjige, gde se, naime, prethodno konstatuje da pogled na novije komparatističke
„uvode“ i „priručnike“ vodi zaključku da među njima nema mnogo zajedničkih
tačaka, što, opet, pokazuje da komparatistika danas nema jedinstvene metodolo
gije. Iz tog razloga, navodi autor, njegovu knjigu ne karakteriše nastojanje da se
sistematično zahvati celokupno područje današnje komparatistike (što upravo
zbog pomenute disparatnosti ne izgleda sasvim realno moguće) već problem
ski pristup.54 Dok prvi deo pruža pouzdanu sliku osnovnih usmerenja današnje
komparatistike (u jednoj „zapadnocentričnoj“ orijentaciji, što konstatuje i sam
autor), u drugom delu se razmatraju pojedine teme i problemi od značaja (i)
za komparatistiku: teškoće s književnom teorijom; literarnost; drugost; prevod;
književna istorija; svetska književnost, s mnoštvom uputa za dalje čitanje i pro
učavanje u vezi s pojedinačnim pitanjem (a bibliografija navođenih radova
sadrži više stotina jedinica).
Isto, str. 217–218.
Taj odeljak i onaj koji mu prethodi u knjizi („Bernheimerov izveštaj: pokušaj stapanja kom
paratistike i kultur/al/nih studija“) objavljeni su bili ranije u časopisu Primerjalna književnost (2001,
2) pod naslovom „Primerjalna književnost – danes i jutri“. – Dopunjena verzija na engleskom jeziku
dostupna je u PDF formatu sa Internet-adrese:
Virk, Tomo. „Comparative Literature versus Comparative Cultural Studies“, CLCWeb: Com
parative Literature and Culture 5.4 (2003): http://docs.lib.purdue.edu/clcweb/vol5/iss4/6.
54
Tomo Virk, Primerjalna književnost na prelomu tisočletja. Kritički pregled, Ljubljana, 2007,
str. 8–9.
52
53
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Kad je reč o pogledima na (moguća) usmerenja komparatistike, T. Virk,
videli smo, polazi od njene pluralnosti, a i zaključuje na kraju da ona na toj
svojoj pluralnoj prirodi mora ustrajati: to je disciplina „koja nije ni univerzalna
ni samo parcijalna, lokalna, kontekstno uslovljena, već pluralna“. Ističe ovo više
puta u knjizi, recimo kad navodi kako koncept globalizacije znači nov argument
za pluralnost komparatistike, otvorenost za razlike, drugo, tuđe. Ili kad navodi
u vezi sa postuliranjem nužnog pluralizma perspektiva književne istorije, i sa
specifičnim doprinosom komparatistike književnoistorijskoj problematici, da
je komparatistika „po svojoj definiciji (metodološki a i inače) pluralna, interdisci
plinarna, interkulturna, transnacionalna, poliglotska disciplina“. Ili kad konsta
tuje da bez teškoća opstaju jedni uz druge različiti književnoteorijski pristupi u
današnjoj komparatistici – koja može biti samo pluralna. Ali uz značajnu napo
menu da „uza sve moguće razlike, kao barem minimalni zajednički imenitelj
povezuje ih okolnost da kao svoj glavni predmet poimaju književnost,55 kako
u njenom kontekstu, uključenosti u kulturnu, istorijsku, društvenu dinamiku,
tako u njenom nastajanju, strukturisanosti i – na kraju ali ne na poslednjem
mestu – njenoj specifičnosti, literarnosti“.56
Američki germanista i komparatista Gerald Gillespie autor je knjige u kojoj
je sakupio svoje radove na temu tendencija u današnjoj komparatistici i njenog
mogućeg daljeg razvoja. Ona je značajna već i zato što je Gillespie (sa univerzi
teta Stanford) više decenija veoma aktivno uključen u rad Međunarodnog kom
paratističkog udruženja, kao član njegovih izvršnih organa. Tu aktivnu ulogu od
kraja šezdesetih godina pominje i on u uvodu knjige, pa i jedno njeno poglavlje
posvećuje mestu tog udruženja u razvoju poredbenih studija. Dobijamo dakle,
pogled iznutra na međunarodnu institucionalizaciju poredbenih studija i funkcio
nisanje Udruženja (AILC/ICLA), što autoru omogućava, kako navodi, da sjedini
regionalne i globalne perspektive u uzajamnom rasvetljavanju. No njegove su
„dijagnoze“ vrlo kritičke, kad je u pitanju današnja, „inovirana“ komparatistika
u SAD, kojom se bavi u posebnom poglavlju, razmatrajući unutrašnje pritiske
na ovo „polje“ tokom devedesetih, i „nervoznu ravnotežu koja je na početku
novog milenijuma uspostavljena između dezintegrativnih tendencija i neke
vrste ,barokne‘ želje da se disparatne prakse zadrže skupa“.57
Gillespie sagledava situaciju američke komparatistike na način na koji će
se ona češće opažati izvana, iz Evrope, uzmimo (mada ni u Americi ne izostaju
kritička opažanja). Njegova „anatomija komparatistike“ u Severnoj Americi da
nas vidi je kao „labavu koaliciju međupovezanih potpolja (subfield)“, u situaciji
55
No treba imati u vidu, što je i sam Virk istakao (str. 90, 94 i passim), da su neke teorije sa
mo nominalno „književne“, zbog čega je, čini se, odgovarajućem poglavlju i dao naslov „Težave z
literarno teorijo“.
56
Isto, str. 208, 64, 171, 106–107.
57
Gerald Gillespie, By Way of Comparison. Reflections on the Theory and Practice of Compa
rative Literature, Paris, 2004, str. 8, 10.
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„krajnje fragmentacije“, a relativni uspeh novih modusa „poređenja“ proteklih
decenija (kao što su psihološka i antropološka ispitivanja književnih tekstova i
kulturnog života, ekspanzija „postkolonijalnih“ studija, „Novi istorizam“, itd.) do
veo je, navodi, do ubrzanog grananja komparatistike u razdvojene istraživačke
svetove, a te su se nove „grane“ počele udaljavati od bilo kakve usredsređenosti
na književnost kao glavni objekt ispitivanja. Ovde Gillespie vrlo direktno iznosi
svoje uverenje (koje će ponoviti u više varijacija) da su oni autori koje uglavnom
povezuje to što što iskazuju ne-književno ili anti-književno stanovište želeli da
preuzmu etiketu (label) comparative literature kao pretpostavljeni naslednici,
posle smrti starog „polja“, ili da ga odbace u potpunosti u korist otvoreno socio
loško-ideološke etikete kao što su „kultur/al/ne studije“ ili u nekim slučajevima
neutralne etikete kao što je „teorija“ (u okviru koje kultur/al/ne studije imaju
uglavnom značajno mesto).
U tom kontekstu pominje Gillespie i Bernheimerov izveštaj o stanju disci
pline iz 1993, koji se široko smatra tekstom što pokazuje sadašnju konfuziju i
manjak koherentne misije savremene komparatistike u Americi, a izostajanje
bilo kakvog konsenzusa koji bi izašao iz debate o tom izveštaju sugeriše stvarnu
mogućnost da „polje“ bude razdeljenu u više skupina, ili da se možda uruši!58
Strukturalna analiza onih autora što se samoodređuju kao komparatisti na
savremenim koledžima i univerzitetima u Americi, i njihovih glavnih akadem
skih aktivnosti, doprinela bi razumevanju zašto tekuća razilaženja na tu temu
mogu da imaju kao rezultat ne oslobađanje velikog stvaralačkog potencijala
već degenerativni haos, dodaje Gillespie. Kad je reč o toj institucionalnoj strani
poredbenih studija, autor veoma otvoreno ukazuje da veliki broj Amerikanaca
koji nemaju minimalne kvalifikacije kao komparatisti po „spoljašnjim“ standardi
ma gorljivo nose etiketu zbog njenog pretpostavljenog prestiža i institucional
nih prednosti; više decenija politizacije humanistike u Sjedinjenim Državama
dovelo je do zbunjujuće situacije da su razni pojedinci i grupe „kolonizovali“
komparatističke programe da bi kooptirali raniji prestiž discipline (doduše
danas široko narušen). To su, reći će drugde, oni što nose bedž komparatiste
jedino kao pogodnu oznaku.59
Nakon ovih jetkih zapažanja Gillespie pruža i jednu četvoročlanu tipologi
ju svih onih koji se u Americi identifikuju u nekom smislu sa komparatistikom.
Tu su: a) oni komparatisti (još uvek ponekad tako imenovani) koji su napustili
književne studije; b) oni koji su aktivni na planu teorije; c) oni koji ostaju u
okviru književnih studija, d) oni u okviru književnih studija čiji rad je podeljen
između istraživanja koja su svojstvena izvornim globalistima i istraživanja koja
su svojstvena partikularistima, u različitim dimenzijama. (Unutar tih vrsta navo
Isto, str. 157–159. – Na drugom mestu Gillespie još kaže da mnogi američki komparatisti
čuju u izveštaju Bernheimerovog komiteta vokabular sociolekta unutar jedne posebne kulture,
ali ne koristan vodič za istraživački rad koji je među-kulturni i međunarodni (str. 213).
59
Isto, str. 160–161, 165.
58
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de se i dopunske diferencijacije.) Autor na kraju predviđa da će u dvehiljaditim
godinama institucionalni život komparatistike u SAD nastaviti da bude naporan
i izložen mnogim društvenim opasnostima (kao bojno polje višestranih kultur
nih ratova). Sve više interesnih grupa kuca na vrata i traži smeštaj, stvaraju se
koalicije koterija i lobija radi izvođenja pseudouključujuće (pseudo-inclusionary)
politike pod novim etiketama kao što su kultur/al/ne studije, koje su, zapravo,
zasnovane na isključujućem principu: on se, naime, sastoji u isterivanju preosta
le grupe praktičara koji su posvećeni književnosti, i zadobijanju univerzitetskih
pozicija gdegod one mogu da budu „kolonizovane“. Gillespie tu čak govori o
„darvinističkoj drami“ koja se može razviti „u kući komparatistike“, s obzirom
da se finansijska i društvena podrška humanistici smanjuju60.
Posle takve dijagnoze koja ne ostavlja mnogo nade postavlja se pitanje da
li se, i kako, poredbene književne studije u budućnosti ipak mogu plodonosnije
usmeriti, odnosno inovirati. Gerald Gillespie vidi dva putokaza u dobrom prav
cu – dva autora i odgovarajući noviji smer izučavanja. Jedan autor je američki
komparatist Earl Miner (1927–2004), koji je 1990. godine bio objavio knjigu
Komparativna poetika: Interkulturni esej o teoriji književnosti, a ona, za Gillespija,
može da posluži kao primer spremnosti dobrog broja komparatista da se oslo
bode navike da umišljaju kako osobite zapadne robne marke književne teorije
imaju univerzalnu primenjivost.61 Drugi autor je Itamar Even-Zohar, pionir na
polju studija polisistema;62 teorija polisistema obuhvata, rečeno je, građenje i
izmenu dominantnih načina književne proizvodnje, opstajanje heterogenosti
unutar svakog sistema, procese promene, i čak prolaženje kroz metež.
Prema Gillespiju, Even-Zohar i Miner značajno usmeravaju polje komparati
stike jer pomažu da se fokusira pažnja na stvarne slučajeve kulturnih susretanja
koja su bila podsticajna za duboku promenu, i na stvarne slučajeve nepodu
darnog razvoja kojih se ne možemo otresti nadodavanjem neke apstrakcije.
Oni spadaju među komparatističke teoretičare zahvaljujući kojima je odsad
apsurdno graditi se iznenađenim formalističkom „arbitrarnošću“ kulturnih
izbora. Pominjući pojmove koje moderne zapadne nacije generišu s vremena
na vreme, i nameću ih globalno, kao što je skorašnja pomama pod rubrikom
„multikulturalizam“ u Sjedinjenim Državama, Gillespie smatra da ono što kom
paratistika može da nauči od komparativne poetike (Miner) i polisistemske te
orije (Even-Zohar) jeste priznavanje značajnih razlika u dinamici, vremenskom
određenju ključnih razvoja, relativnom izolovanju ili naglašenim simbiotičkim
interakcijama, itd., u mnoštvu usmenih i pisanih književnosti. Polisistemske
studije ne teže da nametnu norme neke pojedinačne kulture ili kombinacije
Isto, str. 167–182.
Earl Miner, Comparative Poetics: An Interculturel Essay on Theories of Literatures, Prince
ton, 1990.
62
V.: G. Eror, „Komparatistička terminologija. Novije ,akvizicije‘, Filolološki pregled, 2007, 2,
str. 21–23.
60
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kultura, već razmatraju istorijski život svih normi unutar njihovih konteksta kao
legitimne predmete istraživanja. Ukratko, poredbene studije mogu da razjasne
mnogo šta u vezi s književnim procesima putem polisistemskog mišljenja. Ipak,
komparatisti treba da se stalno vraćaju pod globalni i čak regionalni nivo do in
dividualnih umetničkih dela, kao što to rade Even-Zohar i Miner, i angažuju se u
ispitivanju individualnosti u istorijski potvrđenim ili još živim književnostima. A
velika vrlina polisistemskih studija, dodaje Gillespie, jeste što nam omogućava
da se usmerimo ka razmatranju kodova koji su operativni u društveno-kulturnim
institucijama sa kojima su književni sistemi u uzajamnoj vezi.63
Pominje Gillespie i stanovište Marcela Cornis-Popea da, imajući u vidu ne
verovatno mnoštvo zbivanja i kontradicija u književnostima širom sveta, treba
da sagledavamo te fenomene kao elemente unutar dinamičnog policentričnog
konteksta, i njegovo nadanje da polisistemska teorija može izaći u susret sasvim
lokalnim argumentima o tome šta je dominantno ili marginalno.64 Treba ipak reći
da se nisu ispunila očekivanja da će polisistemska teorija dati novo usmerenje i
podsticaj poredbenim studijama, kako je nekima izgledalo devedesetih godina
prošlog veka, već i zato što je Even-Zohar potom preusmerio svoja istraživačka inte
resovanja. Ova Gillespijeva razmatranja teorije i prakse komparatistike objavljena
su 2004. godine (uočimo: ne u Americi već u Parizu, u dugovekoj ediciji Champion,
na engleskom jeziku!), ali odeljak njegove knjige o globalnom delokrugu današnje
komparatistike uglavnom obuhvata radove koje je objavljivao tokom devedesetih
godina, pa je i poglavlje o „polisistemičkom viđenju mogućih vrsta komparatisti
ke u novom veku“ (gde se bavi Even-Zoharom i Minerom) izvorno objavljeno još
1992. godine, i iskazuje tadašnje viđenje perspektiva komparatistike.
Tih godina je i Henry Remak, recimo, smatrao da treba pomenuti teoriju
polisistema. Nalazeći (u radu o komparatistici i književnoj teoriji) da su pored
bene studije recepcije bogate sociološkim, obrazovnim i široko kulturnim
implikacijama, konstatovao je bio da potencijal teorije recepcije i teorije pre
vođenja (kojeg ranije nije bio svestan) jeste polisistem (Itamar Ben Zohar [sic!],
José Lambert i drugi) koji „integriše ,drugog‘ u glavni tok pisanja književne
istorije“. U zaključku tog teksta Remak deklariše da je kratkoročno pesimista
(imajući u vidu skupove gde divljaju teme tipa rasa-etničko-rod/pol-politička
akcija, ispunjene kataklizmičnom retorikom) i dugoročno optimista (jer će se
naći ravnoteža između književne teorije i analize književne prakse, a posebno
će se morati odbraniti književno, slaviti književno /the literary/).65
Gerald Gillespie, By Way of Comparison, str. 244–246, 248–249, 252.
Isto, str. 172. V.: Marcel Cornis-Pope, „Editor’s Foreword: Comparatism in Polysystemic Per
spective“, The Comparatist, 1996, 1-5. – U ovom odeljku („Teorijski dijalozi“) godišnjaka štampana
je i jedna oštra kritika Bernheimerovog izveštaja: Jean-Pierre Barricelli, „A View from My Balcony:
Perspective on Comparative Literature in 1995“, str. 6–20.
65
Henry H. H. Remak, „Comparative Literature and Literary Theory: Will the Twain ever Meet?“,
u: Celebrating Comparativism. Papers offered for György M. Vajda and István Fried, (ur. K. Kürtösi
i J. Pál), Szeged, 1994, str. 23–24,
63
64
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Može danas izgledati da je optimizam bio opravdan, ako se baci letimi
čan pogled na popis komparatističkih programa i odseka širom sveta.66 No
Gerald Gillespie je istakao da se veoma raznoliki programi ostvaruju iza naziva
„comparative literature“ na ovom ili onom (osobito severnoameričkom) univer
zitetu. One akademske sredine koje su „zapljusnute“ raznovrsnim uticajima s
raznih (komparatističkih) strana često pokušavaju naći neku sredinu, meru,
pristup lišen ekstrema. Tako, recimo, jedan pregled stanja komparatistike na
univerzitetu u Montrealu (u Kvebeku, frankofonoj Kanadi) ističe da je ona tu
veoma udaljena od komparatistike kakva se, uopšte uzev, uobličava u Evropi
(poređenje među delima na različitim jezicima, analiza razvoja jedne književne
vrste u više kulturnih područja, uticaj tradicije ili književnog dela na drugo de
lo, interkulturna recepcija). S druge strane, komparatistika se ponekad poredi
sa kultur/al/nim studijama, kaže se, ali se mnogi komparatisti ne prepoznaju
u tim studijama. Zapravo, nasuprot angloameričkim kultur/al/nim studijama,
la littérature comparée dela na više jezika i više kulturnih područja. Kroz sve
faze razvoja discipline, počev od proučavanja interkulturnih kontakata, preko
hegemonije teorije (semiotika, psihoanaliza, analiza diskursa, naratologija)
sedamdesetih i osamdesetih godina, kao i preko uticaja feminističkih studija,
postkolonijalizma i kultur/al/nih studija, među ostalim, komparatistika u Mon
trealu, piše A. Chanady, uvek je želela da zadrži izvesnu kritičku distancu, ujed
no se živo zanimajući za novi razvoj discipline i povezanih disciplina. Tako se
tri ose Odseka za komparatistiku odnose na veze knjževnosti i obrazovanosti,
na medije, i na interkulturalnost, uz analizu najvažnijih pitanja naše moderno
sti sa interdisciplinarne tačke. Tu su, ukratko, posebno cenjeni „kritički duh i
eklektička otvorenost“!67 Manje otvoreno rečeno, takvim rešenjima pribegava
se i drugde, jer treba imati u vidu da se pitanja komparatističke discipline raz
matraju na teorijsko-metodološkom planu, takođe iskazuju na odgovarajućim
nacionalnim i međunarodnim skupovima, ali i institucionalno rešavaju putem
univerzitetskih programa (koji opstaju ili ne opstaju), što su različiti „nivoi“ ma
nifestacija ove discipline.

V.: na primer, listu „Other Comparative Literature Enclaves Worldwise“, na adresi: http://li
terature.sdsu.edu/otherLITERATUREprograms.html. Citirano 19. III 2009.
67
Amaryll Chanady, „La littérature comparée à l’Université de Montréal“, na Internet-adresi:
http://www.post-scriptum.org/alpha/numero6.htm. Citirano 5. III 2009.
66
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Gvozden Eror
UNE LONGUE-VUE SANS OCULAIRE
SUR LES INDICATIONS DU FUTUR DE LA LITTÉRATURE COMPARÉE
(Résumé)
En son temps, l’on a beaucoup discuté de la crise de la littérature comparée, qui est, aujourd’hui,
à vrai dire, à un carrefour. Son futur développement peut prendre divers sens, ainsi que l’on peut ima
giner la formation des « littératures comparées » différentes – sous le même nom. Toute une série de
textes, édités dans la première décennie de ce siècle, sur la problématique de cette discipline montre les
directions possibles, ainsi que les faux-chemins évidents, même celles qui, dans certains milieux sont
acceptées d’une façon consensuelle, comme un tribut particulier au zeitgest.
En concis, la littérature comparée peut se diriger (de nouveau) vers la littérature en tant que
son domaine spécifique, ou bien de la littérature, vers des questions sociologiques et culturelles (ce
qui est une orientation dominante). Les domaines thématiques des derniers congrès de L’Association
internationale de littérature comparée (AILC) sont plus tournés vers cette deuxième, dite en plus
général, direction anthropologique. De telles « affinités » thématiques de différents domaines ou
disciplines se justifient par les trends dans les sciences humaines, mais surtout par une mantra spéci
fique d’interdisciplinarité. Il s’agit d’un terme dont on se sert dans des significations complètement
différentes, mais souvent sans vraiment préciser à quoi l’on pense. De l’autre côté, si l’on réaffirme
ce tour vers l’étude de la littérature avec un L majuscule, il faudra discuter aussi sur les questions
méthodologiques qui, jusqu’à maintenant, ont surtout étés tenues à l’écart. C’est-à-dire, nous serons
confrontées avec la question fondamentale: est-il possible de vraiment comparer des littératures et
cultures différentes et éloignées (surtout dans le passé) par un dénominateur présumé commun (ce
qui est une question accentuée de la part d’Earl Miner dans son livre sur les poétiques comparées).
Il se peut que la littérature comparée succombera, comme jusqu’à présent, au chant séduisant des
sirènes de l’éclectisme, et la solution de ce problème ne sera sûrement pas facilitée par l’indifférence
contemporaine pour les études méthodologiques de la littérature (et par l’intérêt, paradoxalement,
pour la soit-disante Théorie).
Ključne reči: komparatistika, terminologija, književna terminologija.
Прихваћено за штампу: 22. 12. 2009.
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ОТ АНТИТЕЗЫ К ПАРАДОКСУ И ОБРАТНО
В статье различаются три вида парадокса: парадоксы первой степени, основанные на
антитезе; парадоксы второй степени, в которых антитеза осложняется переходом из одной
плоскости в другую (металепсой); и парадоксы третьей степени, в которых возникает антите
за второго порядка, антитеза антитез. Раздвоению авторской позиции в парадоксах третьей
степени соответствует двоякое (прямое и объектное) отношение к чужому слову, характерное
для двуголосого слова героев Достоевского (по известной классификации М. М. Бахтина).

1. Тема настоящей статьи находится в плоскости пересечения двух
областей знания: лингвистической прагматики и достоевсковедения. Наша
задача – дать определение парадокса, которое можно использовать для
анализа произведений Ф. М. Достоевского.
1.1. Первое понятие, которое нам нужно для определения парадокса
– это, разумеется, антитеза. Любовь и ненависть, старость и молодость,
порок и добродетель образуют антитетические пары; их сочетание в одном
и том же субъекте приводит к образованию оксюморона: puer senex, casta
meretrix, odi et amo, festina lente, честный вор... риторическая традиция та
кие оксюмороны называет уже парадоксами. В ходе раскрытия темы мы
увидим, какое основание имеется для такого словоупотребления; в нашем
понимании мы имеем дело с парадоксами первой степени.
1.2. В парадоксе первой степени обе стороны антитезы находятся на
одном и том же уровне; если распределить их на два уровня, то получается
парадокс второй степени. Человек не может быть одновременно богатым
и бедным или находиться в тюрьме и на свободе; но нищему может снить
ся, что он богач, и заключенному, что его освободили. Граница между сном
и действительностью – довольно тривиальный случай перехода с одного
уровня на другой; но такой же переход имеет место между языком-объектом
	
„Основанный на адинатоне оксюморон, один из главных приемов изнаночного мира,
представляет собой самую краткую форму парадоксального высказывания. Однако полная
идентификация парадокса с оксюмороном невозможна, поскольку парадокс во многих
случаях не сводим к сочетанию исключающих друг друга крайностей” (Лахманн 2001. 18);
„Оксюморон [...] в логическом прочтении [...] сходен с парадоксом“ (Лахманн 2001. 22). В.
Шмид тоже сводит оксюморон к „синтаксической редукции” парадокса (Шмид 2001. 11).
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и метаязыком или между миром рассказа и миром рассказчика. Переходы
последнего типа не раз привлекали внимание нарратологов. Классический
пример парадокса второй степени представляет „������������������������������
paradoxe�������������������
������������������
sur���������������
��������������
le������������
�����������
com��������
é�������
dien���
“,
восходящий к Дидро (Diderot 1995): актер играет страстного любовника сво
ей партнерши, которая ему в действительности совершенно безразлична.
1.3. Но, в действительности, тезис, который выдвигает Дидро в своей
книге, намного смелее: „��������������������������������������������������������
paradoxe sur le comédien�����������������������������
“ заключается в том, что
равнодушному актеру лучше удается представить любовную страсть на
сцене, чем настоящему любовнику. Таким образом, равнодушие и любовь
оказываются одновременно на разных уровнях (равнодушие принадлежит
жизни, любовь – сцене), и на одном и том же уровне (поскольку они связаны
причинно-следственной связью: равнодушие холодного наблюдателя явля
ется необходимой предпосылкой убедительного представления страсти).
Мы как будто вернулись к нашей исходной точке – антитезе, но это уже
антитеза второго порядка: антитеза между антитезой, оба члена которой
находятся на одном и том же уровне, и антитезой, чьи члены разграниче
ны переходом с одного уровня на другой. Одновременное присутствие
тождества и различия уровней, возникающее при применении исходного
понятия антитезы на самого себя, т. е. авторефлексивность, является отли
чительным признаком парадоксов третьей степени.
Парадоксы третьей степени – это парадоксы в полном смысле этого
слова, прототипические парадоксы. Для них характерны процессуальность,
непрерывное колебание между несовместимыми точками зрения; ср. часто
цитируемое высказывание Новалиса: „предложение, не дающее покоя, всегда
и привлекающее и отталкивающее, становящееся снова и снова непонятным,
как часто бы оно ни понималось“. Сюда принадлежит парадокс лжеца: Я лгу.
Парадокс основан на тождестве мира высказывания и мира высказываемого,
но стоит их только отделить друг от друга, как парадокс исчезает: Вчера я
солгал. Хороший набор примеров содержит известная книга (Watzlawick et al.
1967) в главе, посвященной прагматическим парадоксам; сюда же относятся
парадоксы типа I´m lurking in a culvert ‘я прячусь в кульверте’, ‘я сижу в за
саде’, вызвавшие оживленные споры в литературе генеративной семантики
1970-х годов. Попытку реализовать парадокс третьей степени средствами
живописи представляют широко известные рисунки М. Эшера.
1.4. Сказанное можно резюмировать следующим образом:


парадокс первой степени – антитеза;

	
Здесь стоит упомянуть термин металепса, который в книге (�������������������������
Genette����������������
1972. ���������
243–246,
ср. Genette 1983. 58
����������������������������������������������������������������������������������
и Genette��������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
2004) обозначает всякое нарушение цельности уровней рас
сказа; в более широком понимании – это переход с одного уровня на другой. Таким образом,
парадокс второй степени есть ничто иное, как антитеза + металепса.
	
Перевод В. Шмида (Шмид 2001. 13).

38

ФИЛОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
XXXVI 2009 3

Янис Какридис, От антитезы к парадоксу и обратно




парадокс второй степени – переход с одного уровня на другой;
парадокс третьей степени – авторефлексивность.

Или (поскольку антитеза присутствует в каждом парадоксе):




парадокс первой степени – члены антитезы находятся на одном и
том же уровне;
парадокс второй степени – члены антитезы находятся на разных
уровнях;
парадокс третьей степени – члены антитезы находятся одновре
менно на одном и том же и на разных уровнях (= антитеза второго
порядка, антитеза антитез).

Примечания:
(1) Диалектическое движение, присущее третьей степени, можно
остановить; тогда парадокс низводится до простой антитезы. Примером
этому может служить интерпретация романа „Преступление и наказание“,
выдвинутая в начале 70-х годов Ричардом Писом (Peace 1971. 19–33). Со
гласно этой интерпретации, роман основан на антитезе благородного и
преступного начала. Борьба этих начал внутри главного героя (который,
конечно, не случайно называется Раскольниковым) отображается во мно
гих чертах окружающего его мира. Все это так, и мы обязаны упомянутой
книге многими тонкими замечаниями, но все же чувствуется, что это не
может быть все, что Раскольниковым руководит какая-то странная диа
лектика, по которой как раз благородные порывы усиливают преступные
наклонности (и наоборот). Другой пример дает иногда встречающееся пе
реосмысление double bind как простого сосуществования двух сообщений
с противоположным содержанием, в то время как безвыходность таких
ситуаций заключается именно в том, что принятие одного сообщения явля
ется предпосылкой для принятия другого, ему противоположного.
(2) Парадоксы первой и второй степени никогда не представлены в
чистом виде, и именно в этом прослеживается их связь с прототипически
ми парадоксами, т. е. с парадоксами третьей степени:
– С одной стороны, во всех парадоксах первой степени присутствует
так или иначе переход с одного уровня на другой, так как члены антитезы
в высказывании никогда не могут быть совершенно равноправными. Это
вытекает уже из линеарности языка: „odi et amo“ или „српскохрватски је
зик“ не совсем одно и то же, как „amo et odi“ или „хрватскосрпски језик“,
не говоря уже о таких парах, как „богочеловек“ и „человекобог“. Неравно
	
	

Мы попробовали раскрыть эту диалектику в статье (Какридис 2004).
О значений этой пары для творчества Достоевского см. (Grillaert
�������������������
2005).
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правность членов антитезы проявляется еще яснее в тех случаях, когда в
синтаксическом отношении один из них подчиняется другому: „puer seneх“,
„festina lente“ и т. д.
– С другой стороны, полный отрыв одного уровня от другого в парадок
сах второй степени – это тоже фикция: рассказ о мире действительности
сам является частью мира действительности; благовоспитанная публика не
путает актера с его ролью, но перед ней все же только один человек, а не
два; противопоставление фигуры и фона не меняет тот факт, что картина
представляет плоскость; мир гармонии и дружелюбия и мир, в котором все
находятся в тайном заговоре против нас, носят один и тот же облик, и раз
ница между ними проясняется только в апокалиптическом плане.
2. Перейдем к Достоевскому. Присутствие парадокса в произведениях
Достоевского очевидно; очевидна также связь парадокса с другими темами
писателя, назовем, к примеру, темы самоубийства, порога и апокалиптиче
ского времени. Известно также, что рассказчик „Записок из подполья“ сам
называет себя парадоксалистом. Ввиду всего этого кажется странным, что
до сих пор не написана монография, посвященная теме парадокса у Досто
евского; можно назвать лишь три статьи в сборнике „Парадоксы русской
литературы“ (Бочаров 2001, Йенсен 2001, Жолковский 2001) и статью H.-J.
������
Gerigka в сборнике „Das Parado�������������������������������������������������
х������������������������������������������������
. Eine Herausforderung des abendländischen
Denkens“ (Gerigk 2002). ��������������������������������������������������������
Этот сжатый обзор главных романов Достоевского
с точки зрения их парадоксальности является единственной содержательной
статьей на эту тему.
Однако дела обстоят не совсем уж так плохо. Конечно, нет книги
под заглавием „Парадокс у Достоевского“. Если открыть, однако, широ
ко известную книгу М. Бахтина „Проблемы поэтики Достоевского“, то
можно найти в главе „Слово у Достоевского“ (стр. 210 и сл.) следующую
классификацию:




„прямое непосредственно направленное на свой предмет слово
как выражение последней смысловой инстанции говорящего“;
„объектное слово (слово изображенного лица)“;
„слово с установкой на чужое слово (двуголосое слово)“.

Не вдаваясь в подробный анализ этих категорий, я только отмечу, что
они соответствуют трем степеням парадокса: прямое слово создает антитезу,
члены которой находятся на одном и том же уровне; объектное слово – это


(1985).
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О связи темы самоубийства с темой парадокса ср. название статьи З. Вендлера
Книга (Шевченко 2004) темы настоящей статьи не касается.
Ср. пример „Жизнь хороша“ – „Жизнь не хороша“ (Бахтин 1979. 212).

ФИЛОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
XXXVI 2009 3

Янис Какридис, От антитезы к парадоксу и обратно

слово, которое по отношению к другому слову находится в позиции объекта,
следовательно прямая антитеза между ними уже невозможна; для двуголо
сого слова характерно как раз то самое колебание между двумя уровнями,
которое мы выделили как основу парадоксов в полном смысле этого слова,
т. е. парадоксов третьей степени. Парадокс третьей степени оказывается,
таким образом, реализацией двуголосого слова Бахтина10.
Книга Бахтина содержит также ключ если не к решению, то по крайней
мере к правильной постановке главной герменевтической задачи, связанной
с проблемой парадокса у Достоевского. Мы уже говорили о процессуально
сти парадокса. Она проявляется как мучительное беспокойство у главного
героя „Записок из подполья“ и всех его литературных собратьев. Однако
блаженство душ, прошедших через все мытарства самоотрицания, по ста
рой христианской традиции не может быть представлено иначе, как процесс
непрекращающегося движения. Словами Бахтина: „Быть – значит общать
ся диалогически. Когда диалог кончается, все кончается. В плане своего
религиозно-утопического мировоззрения Достоевский переносит диалог
в вечность, мысля ее как вечное со-радование, со-любование, со-гласие. В
плане романа это дано как незавершимость диалога, а первоначально – как
дурная бесконечность его“ (Бахтин 1979. 294). Вот этот переход от дурной
бесконечности к бесконечному блаженству является, пожалуй, центральным
парадоксом Достоевского: в его мире одного хода в диалектической игре
парадоксализма уже достаточно, чтобы ад превратился в рай или рай в ад.
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антитеза над антитезама. Раздвајању ауторске позиције у парадоксима трећег степена одгова
ра двојак (директан и објекатски) однос према туђој речи, карактеристичан за двогласну реч
јунака Достојевског (према познатој класификацији М. М. Бахтина).
Кључне речи: парадокс, антитеза, металепса, двогласна реч, Ф. М. Достојевски, М. М.
Бахтин.
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LE BESTIAIRE DE COLETTE : SOURCE INÉPUISABLE
D’INSPIRATION ET OBJET IMMUABLE D’ADMIRATION
Dans cet article l’auteur examine le rôle des animaux dans l’oeuvre et la vie de Colette, ainsi
que la façon dont ils sont décrits, en mettant en relief leur rôle incontestable en tant que source
d’inspiration et objet d’admiration.

L’univers de Colette est celui de la véritable rencontre avec les animaux.
Nous avons affaire ici à une communion parfaite avec la nature. C’est par une
opération magique qu’elle fait vivre l’animal devant nous. Pour le genre humain, elle éprouve de la suspicion. Mais il est peu d’animaux qui ne puissent
prétendre à une large part dans ce bestiaire de la tendre compréhension. « Les
chiens et les chats, dans les livres de Colette tiennent autant de place que dans
son coeur. Sans doute est-ce parce qu’elle a beaucoup connu les hommes
qu’elle éprouve un tel amour pour les animaux », écrit Paul Reboux. Les bêtes
de Colette sont presque toutes celles qui vivent sous nos climats. Elle fait le
portrait des animaux qu’elle a connus ou approchés. Ce sont tous ces chats et
chiens présentés individuellement, de la Toutouque, la chienne de La Maison
de Claudine jusqu’à « la Chatte dernière » en passant par Kiki-la-Doucette, chat
angora et Toby-Chien, bull brigué, qui ont vécu auprès de Henry Gauthier-Villars, premier mari de Colette, et de sa femme. Outre chats et chiens, l’écrivain
a eu des écureuils apprivoisés, Ricotte et Pitiriki, elle a regardé les chiennes
savantes du music-hall, les oiseaux, les papillons, la petite truie, le paon. Il lui est
arrivé aussi d’observer les animaux derrière les grilles des jardins zoologiques
(lions, léopards, singes, jaguars, pythons) et elle a essayé de dresser une jeune
panthère, Bâ-tou. Si on établissait une liste complète de tous les animaux qui
figurent dans l’oeuvre de Colette, elle serait longue et variée.

P. Reboux, cit. d’après É. Reymond, Le rire de Colette, Paris, Nizet, 1981, p. 71.
Cf. É. Brunet, Bestiaire comparé de Colette. Etude statistique et comparative in : Autour de
Colette à Saint-Tropez, Colloque de Saint-Tropez 1986, Cogolin, éd. de l’Académie du Bailly, 1987,
pp. 1–16; M. Pavlovic, Sidonie-Gabrielle Colette. Le Monde animal dans sa vie et dans sa création
littéraire, Filološki Fakultet Beogradskogo Univerziteta, Beograd 1970; idem, Colette et les animaux,
Thèse de doctorat, Université de Bordeaux 1956.
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Le monde colettien ne saurait se passer des animaux, traités comme des
« miracles », un élément inséparable de sa vision de l’univers. L’écrivain éprouve
pour les bêtes une attirance si grande qu’elle préfère leur présence à celle des
hommes. De quel animal n’a-t-elle pas parlé ? Fourmis, araignées, serpents, éléphants, oiseaux, lézards, pieuvres... Point d’animal, en effet, qui échappe au cercle
de son attention. Le règne animal tout entier intéresse l’écrivain. Elle aime « tous
ceux qui volent, rampent, grincent, le hérisson des vignes, les lézards innombrables
qui mordent les couleuvres, le crapaud nocturne (...), le crabe sous l’algue, le trigle
bleu à ailes de martinet qui s’envole de la vague... ». Mais de tous les animaux c’est
la chatte qui a le plus inspiré Colette et qu’elle a le plus aimée. La chatte, dont elle
a le mieux parlé, dans laquelle elle s’est le mieux glissée, intégrée, étant à la fois
l’animal et celui qui le regarde : « Celle-ci est exceptionnelle comme l’ami qu’on
ne remplacera pas, comme un amoureux inappréciable et irréprochable. D’où vient
l’amour qu’elle me porte ? Elle a, d’elle-même, réglé son pas sur le mien, et le lien
invisible, d’elle à moi, suggérait le collier et la laisse ». Nous ne nous étonnerons
donc pas que les paroles délibérément lyriques de son oeuvre soient prononcées
en l’honneur des animaux.
Ce bestiaire, cet immense « jardin zoologique » est sans doute la plus heureuse manière de découvrir ou redécouvrir Colette. Dès qu’elle parle des animaux,
le style de la romancière se colore. L’animal rigoureusement décrit permet à Colette cette écriture dans laquelle elle paraît se trouver si bien. Elle-même devient
« animale », par ses mots, sa façon de les dévider, de humer l’adjectif. Comme
dans cette rencontre avec le python :
Il bouge : ainsi la marée avance sur les longs sables, suspendue à la lune. Ainsi
le poison se propage dans la veine, ainsi le mal dans l’esprit. J’espérais encore qu’il
ne bouge pas, si la lumière huileuse qui s’attache à lui ne tournait sur ses noeuds
avec une harmonie qui consterne. Il remue et ne va nulle part... .

L’attitude des bêtes de Colette n’est pas viciée par le raisonnement. C’est
ici qu’elle se sépare de La Fontaine. Si celui-ci attribuait une âme aux animaux,
il ne dégageait pas leur nature intime. Très souvent, il a su saisir le geste extérieur, l’attitude particulière. Mais à partir de cette vue extérieure, il transpose
sur le monde humain. Son anthropomorphisme est foncier et les bêtes de La
Fontaine sont les symboles des défauts et des qualités de l’homme ; le poète
vise toujours à la fable, comédie symbolique qui se termine par un jugement
sinon une morale. Sans doute les premiers Dialogues de bêtes n’échappaient
pas complètement à cette tendance. Pas de fable, et pourtant Kiki-la-Doucette
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et Toby-Chien échangeaient des conversations, tout comme les humains, sur
leurs maîtres. Colette se servait de ces deux représentants de la gent animale
pour exprimer ses réflexions, comme c’est le cas dans le conte Toby-Chien parle.
Ce sont des animaux fort intelligents qui jugent et raisonnent. En dehors de cet
aspect littéraire comique du chien et du chat se montre déjà dans Les Dialogues
de bêtes la volonté de saisir le plus souvent les animaux dans leur naturel plaisant. Ce sont dans l’ensemble des animaux heureux et drôles, drôles parce que
Colette en parle comme elle le ferait des personnes. Pour décrire un animal, elle
emprunte volontiers le vocabulaire propre à l’homme. La romancière oppose
les bêtes, leur naturel, aux êtres humains qui s’infligent des tourments les uns
aux autres. Colette évoque les animaux domestiques, soit qu’elle décrive ses
relations privilégiées avec ceux-ci ; soit que le dialogue des animaux entre eux
rende possible la transposition d’une déchirure et le constat d’une dualité, celle
qui mêle une apparence pudique et une douleur réelle. Au travers d’une vision
concrète et souvent anecdotique se dégage une vision symbolique de l’animal ;
les « amours » félines de la narratrice constituent, enfin, un témoignage indirect
de l’expérience vécue par l’auteur, déçue par la fréquentation des hommes.
Certains portraits, par la description statique et dynamique, physique et
morale, de certains animaux, donnent l’impression au lecteur de se trouver
à mi-chemin entre le monde des hommes et celui des bêtes. Les récits de
La Maison de Claudine intitulés : La Toutouque, Bellaude, Les deux chattes,
sont autant de tableaux dans lesquels Colette parvient à réaliser un équilibre
drôle de deux univers.
L’écrivain affecte de confondre les animaux avec les humains. Le rapprochement animal – homme est parfois si évident qu’il ne peut manquer de faire naître
un rire spontané, comme c’est le cas du caniche d’Hilda Gélis-Didot, d’Unic,
pendant la visite chez Colette. Il arrive que l’animal devienne comique par un
aspect particulier qui rappelle celui d’un humain. Pour que le petit chien qui tète
ne griffe pas de ses pattes onglées le ventre de la chienne Musette, Sido avait
taillé et cousu pour lui dans une ancienne paire de gants blancs « des mitaines de
daim ». Si les animaux nous font rire, selon Colette, c’est qu’ils rient eux aussi,
comme les humains. On pourrait citer un grand nombre d’exemples où l’animal
respire la santé, l’insouciance, la joie de vivre, justifiant ainsi la complaisance
amusée de la romancière pour le peindre. Dans La Maison de Claudine, Colette
nous présente une vision de fécondité à la Jacob Jordaens : la grande corbeille
débordante de chattes de toutes les générations qui ont mis bas durant son absence, crée un effet comique : « Bijou, en trois ans, quatre fois mère qui portait
à ses mamelles un chapelet de nouveaux nés, suçait elle-même, avec un bruit
maladroit de sa langue trop large et un ronron de feu de cheminée, le lait de la
vieille Nonoche inerte d’aise, une patte sur les yeux ».
	

Idem, La Maison de Claudine, Paris, Ferenczi, 1960, pp. 73–74.
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Il semble que nous touchions là à un portrait essentiel chez Colette, la
passion de l’exubérance physique et de la surabondance vitale. Elle s’accompagne, comme chez tous les êtres liés étroitement aux puissances de la terre,
d’un goût impérieux pour la nourriture.
L’auteur, écrit Françoise Bruttin de Preux :
est émerveillement devant la vie, ses beautés innombrables, ses miracles sans
cesse renouvelés. Elle est certaine tendresse, mêlée d’ironie à l’égard de la gent canine.
Elle est entente secrète, pudique et profonde avec le chat qui est sa prédilection. Elle
est pénétration. Lyrisme, féérie. Elle est aussi sagesse, car l’animal sait l’art de vivre
et de mourir, accordé à cette terre où elle vit en effet.

Anatole France, Francis Jammes et Jules Renard ont, au début du XXe siècle,
introduit les bêtes dans leurs ouvrages, mais aucun des trois ne semble avoir
démontré la véritable image des animaux, afin de faire voir et comprendre
leur nature10. Renard, dans Histoires naturelles, cherche avant tout le trait pittoresque ou caricatural et ne se sépare pas d’une certaine ironie, qu’on trouve
également chez France, avec plus d’artifice car Riquet, le chien, n’est qu’un
prétexte à raillerie philosophique. Jammes, de son côté, a toujours en vue la
signification religieuse. Au paradis du Roman du Lièvre, les animaux sont en
compagnie de Saint François. C’est de Kipling, et de son Livre de la Jungle, que
Colette semble se rapprocher le plus, car il voit les bêtes avec leurs instincts
sauvages. Ce qui frappe dans la moindre des descriptions que l’auteur donne
d’un animal, de son caractère, est la minutie passionnée de son observation.
Qu’elle regarde, qu’elle écoute, qu’elle touche un pelage, sa perception est
toujours aussi aiguë, sa façon de la restituer aussi précise.
Pendant toute sa vie, Colette professe une profonde admiration pour l’oeuvre
de Honoré de Balzac dont elle ne se séparait jamais, malgré ses mariages et
déménagements successifs. Maurice Goudeket, le dernier mari de l’écrivain,
atteste de sa fidélité au grand romancier qui a appliqué la physiognomonie à
la description d’un grand nombre de ses personnages. L’auteur de La Comédie
humaine a étudié les travaux de Gall et de Lavater qui ont accordé, tous les deux,
une grande importance à la persistance des types animaux dans l’homme. Balzac
a suivi ses maîtres dans cette voie et a glissé souvent une comparaison rapide
avec un animal dans la présentation de ses personnages.
Il semble pourtant difficile d’affirmer qu’il s’agisse ici d’une influence de
l’auteur de La Comédie humaine sur Colette, même si cette dernière a dû se
reconnaître en partie dans l’œuvre de Balzac. Les hommes, les animaux et les
plantes sont pour Colette semblables. Ils vivent, se nourrissent, se reproduisent,
souffrent, meurent. Elle ressentait profondément l’unité de la création dans
	
10
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l’infinie diversité des formes. On comprend alors que la romancière compare
ses personnages à des animaux. Pierre Trahard a constaté : « Elle ne distingue
pas la bête et l’homme »11. C’est toujours en se moquant que Colette souligne
ces ressemblances animales. Ses personnages sont comparés à tous les animaux.
Mais on peut remarquer que cette comparaison-là apparaît chez bien d’auteurs,
comme Molière ou François Mauriac. Cependant chez Colette les ressemblances
sont précises. Ainsi, Julie de Carneilhan est une jument difficile pour son frère.
Mais Gigi est un poulain. Certains personnages sont des chevaux comme Antoine,
personnage de L’Ingénue libertine, qui est souvent décrit avec un nez chevalin.
Colette elle-même se compare à un cheval.
Un autre rapprochement dont use fréquemment la romancière, comme bien
des auteurs d’ailleurs, est celui de ses personnages avec le chien. Mais chez Colette là encore, la ressemblance est minutieuse et originale, surtout dans tous les
romans qui ont suivi les Claudine. Toutes les races de chiens sont évoquées avec
drôlerie par l’auteur dans ce genre de portrait-charge. Les amoureux transis sont
représentés par Colette sous l’apparence d’un chien. Maxime Dufferein-Chautel,
comme Antoine quelquefois, a une attitude canine.
Claude Chauvière a dit de l’auteur : « Dans l’homme, elle cherche toujours la bête correspondante et de préférence le chat »12. Léon Pierre-Quint
a comparé Chéri à une des bêtes favorites de Colette. En effet, il est souvent
rapproché du chat.
Certains personnages sont assimilés à des chattes, par exemple. Mlle
Aimée Lanthenay qui a une allure de chatte gâtée et sa sœur Luce qui est une
petite bête griffante et miaulante. Sido est comparée souvent à une chatte
parce que la chatte est pour Colette l’image de la mère, « la chimère maternelle ». L’histoire de La Chatte peut paraître difficilement crédible. Camille ne
se fait pas faute de crier qu’Alain la sacrifie à une bête, qu’elle est sa femme.
Elle tente de distinguer un ordre humain et un ordre animal. Dans l’obscurité
de sa jalousie, elle a perçu qu’Alain tendait à glisser vers le second et lui dit que
c’est lui qui est le monstre. La dernière phrase de l’œuvre est significative : la
chatte regarde Camille partir « humainement » cependant qu’Alain joue avec
des marrons « d’une paume adroite et creusée en patte ». Saha est entrée dans
le registre de l’amour absolu pour un humain. Alain retourne du côté « animal ».
L’histoire de ce roman peut se comprendre comme l’impossibilité de quitter
le royaume de l’enfance, et la chatte Saha comme une figure maternelle. Alain
l’emporte dans le froid appartement comme le symbole du lieu originel où il
a vécu. La chatte signifie l’objet de la prime enfance. Colette a soixante ans
lorsqu’elle écrit La Chatte. Ce rapport mère – animal, elle l’a déjà évoqué souvent. Sido est présentée « parée d’enfants, de fleurs et d’animaux »13, comme
11
12
13

P. Trahard, cit. d’après É. Reymond, Le rire de Colette, p. 64.
C. Chauvière, cit. d’après É. Reymond, Le rire de Colette, p. 66.
S.-G. Colette, La Maison de Claudine, p. 102.
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un domaine nourricier. L’association semble rituelle. Et lorsque, âgée, elle écrit
que ce qui touche au chat lui a été poignant et nécessaire, on peut supposer
qu’il ne s’agit pas du seul chat mais de la résonance dont il est porteur, référée
à la mère-chimère perdue et toujours renaissante par l’écriture.
La description de la chatte suggère une longue dérive du souvenir et suscite
le témoignage personnel. Sur la figure de la chatte partie en promenade avec
la narratrice, se surimposent toutes les autres présences félines qui lui ont tenu
compagnie. « Serait-ce par calcul que depuis un demi-siècle, je recherche sa compagnie ? »14 La fausse interrogation renvoie l’auteur à elle-même mais, en même
temps, elle établit une sorte de dialogue avec le lecteur. Le récit Amours est paru
en 1934, lors d’une réédition des Vrilles de la vigne. Les dates correspondent bien
à la biographie de l’auteur, puisque Colette est née en 1873. La narratrice utilise
la première personne du singulier pour solliciter l’identification de l’auteur et de
celle qui dit « je ». Le chat entre dans l’univers de la romancière : il le façonne
parce qu’il fournit l’aliment de la métaphore animalière, qui évoque le mieux le
comportement de l’auteur. « À l’espèce chat, je suis redevable d’une certaine sorte,
honorable, de dissimulation, d’un grand empire sur moi-même, d’une aversion
caractérisée pour les sons brutaux, et du besoin de me taire longuement »15. En
effet, Colette déplace dans le langage la polarité du pur et de l’impur qui habite
le monde naturel ; la chatte, chaste et amoureuse provocante, s’impose comme un
emblème de la démarche de l’écrivain. « Encore que la grâce féline sorte indemne
de tous les risques, pourquoi la soumettre à la suprême épreuve ? »16 Le silence
mime la retenue farouche de l’animal, alors que l’effusion contenue suggère le
mystère transparent de la chatte.
Le chat est aussi une créature de l’esprit humain ; ainsi, il a acquis le statut
de personnage de roman dans La Chatte, récit d’amour et de jalousie. « Cette
chatte, qui vient de poser en « gros premier plan » dans le roman qui porte
son nom, la chatte du rouge-gorge, je ne la célèbre qu’avec réserve, qu’avec
trouble. Car, si elle m’inspire, je l’obsède »17. En ce sens la narratrice reconnaît
qu’elle prête à l’animal une image qui correspond à sa propre conception du
mystère. La chatte devient bien moins « littéraire » quand vient la saison des
amours : la narratrice l’évoque de manière indirecte, pudique, en humanisant les
miaulements de la chatte, entendus de loin. « De grands cris me parviennent,
de guerre et d’amour, cris déchirants comme celui du grand duc qui annonce
l’aube. J’y reconnais la voix de ma chatte, ses insultes, ses feulements, qui mettent toutes choses au point et humilient le vainqueur de rencontre... »18

46.

14

Idem, Amours, in : idem, Les vrilles de la vigne, Paris, Librairie Générale Française, 1995, p.

15

Ibidem, p. 48.
Ibidem, p. 49.
Ibidem, p. 48.
Ibidem, p. 48.
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Le titre du texte, Amours, semble prendre des significations multiples : il
désigne à la fois l’attachement de la narratrice et du chat, mais aussi le temps
des « amours » félines. L’évocation littéraire du mystère de l’animal sacré se
double, chez Colette, de la participation du chat, suggérée à diverses reprises,
au mystère de la mère nature, de la sexualité évoquée comme l’expression des
forces vives. La description de l’animal capricieux, lunatique, tient compte de
ce qui est visible, littéraire, mais aussi de tout ce qui doit demeurer caché, invisible et naturel. Pour Colette, cette dualité semble allégorique de la condition
humaine et emblématique de l’écriture. Son art consiste à maintenir ensemble
les contraires, comme la chatte est naturelle et sophistiquée à la fois, réalisant
l’unité des contraires dans une sorte de synesthésie naturelle.
Dans Amours, Colette évoque sa chatte, détentrice d’une sagesse supérieure,
figure privilégiée de son bestiaire mythologique. Le passage s’ouvre sur la figure
du rouge-gorge, oiseau sacré, puis l’auteur montre les multiples facettes de la
chatte, animal réel et fabuleux tout à la fois. Colette lui prête des sentiments et des
idées, qui la distinguent des autres animaux. Le félin mystérieux rend perceptible
le caractère sacré de l’indicible, des mystères de l’invisible. Ainsi, la chatte prend
acte de la supériorité apparente du rouge-gorge, figure de l’écrivain, au même titre,
sans doute, que le rossignol du premier texte des Vrilles de la vigne. « Elle battit
de la queue comme un lion, frémit du dos, mais céda la place au frénétique petit
oiseau (...) »19. La description suggère la rapidité de la réaction et la multiplicité
des mouvements intimes dont on ne perçoit que l’apparence, les gestes20.
Mais cette petite chatte sait choisir ses partenaires, comme en témoigne
l’épisode à la fois réaliste et burlesque des trois « chevaliers », qui se battent
pour la belle. « Tous trois entrèrent en lice, et je peux dire qu’ils en virent de
dures »21. Les chats, leurs attitudes, leurs comportements sont décrits à l’aide
de termes empruntés au lexique de l’humain. Après sa séparation avec Willy,
Colette triomphait en voyant les chattes se jouer des mâles. Si la narratrice est
attachée au félin, celui-ci le lui rend bien puisqu’il la reconnaît entre tous les
autres êtres humains. Ainsi, la chatte abandonnée a un regard que l’auteur
traduit en mots suivants : « Enfin, toi !... Comme tu as tardé, je n’en puis plus...
Où est ta maison ? Va, je te suis... »22. Le style direct révèle la communion
immédiate qui se noue entre elles. Leur relation est d’amitié, de complicité
et d’admiration réciproques. Animal symbolique, le chat perçoit des signes
invisibles à l’homme. Support propice à l’envol de l’imagination, son mystère
incite la narratrice à imaginer ce qui retient son attention. « Alors, c’est mon
Ibidem, p. 46.
M. Le Hardouin, Colette, Paris, Éditions Universitaires, 1956, pp. 95–98 ; B. Bray, « Colette
et les bêtes dans leurs prisons-paradis », Cahiers Colette, n° 15, 1993, pp. 115–125 ; M. Murat,
« Dépeindre le paon », Cahiers Colette, n° 11, 1989, pp. 141–153.
21
S.-G. Colette, Les vrilles de la vigne, p. 47.
22
Ibidem.
19
20
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tour, et je tâche d’inventer ce qui la tient attentive »23. Ainsi, le point de vue
central implique une modalisation de la description : le lecteur comprend que
tout passe par le regard de la narratrice et tout est subjectif.
Nonoche constitue l’exact contrepoint du premier récit de la série Amours :
Colette décrit le réveil de sa chatte Nonoche, à la fin de la journée. Celle-ci
contemple son fils, mais elle entend le cri tentateur d’un matou auquel elle
finit par céder, abandonnant son rôle de nourrice. La nature impose ses lois à
la mère devenue indifférente...
Certes, le chat est l’animal « fétiche » des écrivains : on se rappelle les poèmes
de Baudelaire (Les Chats), qui ombrent le mystère de cet animal, sacré dans l’ancienne Egypte. Mais il peut aussi trahir la psychologie de son maître. Colette manie
l’ellipse pour mieux multiplier les facettes de l’animal. La narratrice distingue le
chat, décrit à un moment particulier, du félin symbolisant l’essence même du chat ; la
chatte évolue d’un pôle à l’autre, constamment. « Je me réjouis de voir qu’elle peut
encore, par moments, n’être qu’« une chatte » et non plus « la chatte », ce chaleureux,
vif et poétique esprit, absorbé dans le fidèle amour qu’elle m’a voué »24.
L’animal oscille entre l’instant présent et une forme de dépassement vers le
sacré. En effet, la chatte, pudique et silencieuse, renvoie à la narratrice le miroir
de sa propre activité d’écrivain : Colette, romancière du désir et de la sensualité,
suggère l’ineffable au travers de métonymies et de métaphores suggestives,
ménageant par là le mystère essentiel, celui des forces vives de la nature.
En dehors des bêtes familières comme le chat et le chien, Colette se sert
de tous les animaux domestiques pour créer des comparaisons comiques avec
tous ses personnages. Les ovins et les caprins sont aussi présents dans ses
descriptions. Elle rapproche volontiers des personnages comme le « Laissépour-Compte » ou la loupiotte, du mouton blond. Certains portraits sont à la
fois drôles et poétiques par exemple. Minne (héroïne de L’Ingénue libertine)
et Bel Gazou (fille de Colette, personnage apparaissant dans plusieurs récits
de La Maison de Claudine). Les comparaisons avec les gallinacés sont là pour
mettre en évidence la vanité du mari d’Annie (Claudine s’en va, La Retraite
sentimentale) et Marguerite Moreno (amie fidèle de l’auteur).
Pour représenter la vieillesse, Colette a recours également à la comparaison
avec la poule, c’est le cas de Léa dans Chéri qui a un cou grenu, « un cou de vieille
poule ». Mais c’est parfois l’attitude du personnage qui rappelle l’animal. Minne
« ouvre et resserre les doigts de ses pieds, comme font les hannetons avec leurs
antennes »25. L’étrange de la comparaison ne peut nous faire rire que s’il paraît
illusoire. Nous ne sentons pas l’exagération qu’a su employer Colette et nous
contemplons le portrait comme s’il était plus vrai que la réalité.
23
24
25
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L’espèce ornithologique est, de même, largement représentée dans les
oeuvres de Colette : le prince Edmond de Polignac ressemble à « un grand
oiseau ironique », les petites artistes de music-hall sont des perruches qui
grimpent aux épaules de Tigny-Cohen, le vendeur de perles. Le ministre Dupuy
a un ventre de bouvreuil et Rusinol un jabot de bouvreuil.
C’est parfois l’expression de la physionomie qui appelle la comparaison avec
un volatile. Il faut remarquer que certains personnages sont assimilés au héron
comme le capitaine qui se tient debout sur une jambe ou comme Masseau.
Si les comparaisons avec les animaux aquatiques ne sont pas très fréquentes, elles ont cependant leur place dans le bestiaire de Colette. Mme Peloux,
dans Chéri, bat sans cesse des ailerons. Fanny, dans La Seconde, surprise, ouvre
la bouche en hauteur comme les poissons. Mais, le plus fréquemment, c’est le
mouvement du personnage qui rappelle l’animal. Sous l’apparence du phoque
qui souffle de l’eau en l’air apparaît Vinca, la nageuse, dans Le Blé en herbe.
Le phoque, c’est aussi Mlle Devoidy dans La Dame du photographe, l’enfileuse
de perles qui fait converger les petits poils de moustaches incolores qu’elle a
aux coins de la bouche.
On peut remarquer que les ressemblances avec les animaux apparaissent
surtout dans les premiers romans de Colette. On pourrait retenir le portrait
comique rapide que l’auteur fait de la petite Garcin. Quant à Renée Néré, dans
La Vagabonde, toute ruisselante de vaseline, elle ressemble à un rat. Notons
que Colette se comparait, et sa fille aussi, à un rat.
Ses personnages apparaissent quelquefois sous l’aspect d’animaux sauvages.
C’est au singe qu’elle recourt pour ce genre de portrait comique le plus souvent
– comme bien d’auteurs d’ailleurs – et fait appel à cette comparaison pour peindre
la laideur, l’habilité et l’esprit d’imitation. Mais, on rencontre des personnages sous
l’apparence plus gracieuse et toujours amusante de l’antilope, de la gazelle ou de
la biche. L’ours, le buffle et l’éléphant appartiennent au bestiaire de Colette qui
leur compare les personnages les plus divers de journalistes ou de comédiens.
Le rapprochement avec les batraciens et les coléoptères souligne la laideur de
la physionomie ou de l’attitude des héros, celui avec les reptiles la méchanceté ou
la souplesse (de Marcel). Les ressemblances animales reparaissent dans un mouvement (de Minne, de Bastienne) et peuvent rappeler un insecte (la guêpe).
Le portrait-charge de certains personnages rassemble des ressemblances avec
différentes bêtes. Maugis a des yeux en hublot et un cou congestionné qui lui donne
l’air d’un petit boeuf. Colette aussi ressemble à différents animaux. On interprète
son visage chacun à sa manière. Elle déclare qu’elle appartient à l’espèce chat et
qu’elle lui doit l’art de dissimuler, de se contenir, de se taire longuement. L’un
de ses biographes, Gonzague Truc, insiste sur la ressemblance presque physique
qui existe entre la chatte et Colette ; et la romancière ne le contredirait pas. Son
visage tient aussi du tigre selon Pierre Trahard qui cite Anna de Noailles. Chatte
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et tigre, c’est bien dit ; et voici le beau visage aigu de renard, le museau en
pointe du rat. Tant de bêtes en une femme, et en plus des bêtes sauvages !
La romancière ne veut pas suggérer les animaux, elle veut, si bizarres soientils, les peindre, les représenter tels qu’on peut les saisir dans l’instant d’un regard,
et cela grâce aux simples ressources du vocabulaire si riche en nuances dont elle a
garni sa palette. Car, on ne décrit pas seulement ce qui se voit. Chaque portraitiste
se dévoile d’abord lui-même dans le portrait qu’il établit de l’autre.
Colette est restée célèbre pour ses descriptions de paysages et pour ses portraits d’animaux. Les bêtes domestiques et même les animaux à demi-sauvages
font partie du domaine familial. Le portrait de l’oiseau, « le grand-duc », reprenant
l’expression de Bel-Gazou dans La Maison de Claudine, est digne d’être remarqué.
Serait-ce un portrait esquissé grâce à une expérience vécue avec sa fille et ses deux
beaux-fils ? Il est difficile de faire la part du réel et de l’invention. L’ouvrage d’histoire naturelle de d’Orbigny, que Colette a toujours conservé dans sa bibliothèque,
possède de nombreuses gravures d’animaux, de plantes, de fleurs, et en particulier
plusieurs portraits de grands-ducs qui ont très bien pu marquer une imagination
enfantine fertile, pour servir plus tard de point de départ aux souvenirs de l’adulte.
La nouvelle, Le Veuilleur, se situe dans une maison, à Castel-Novel, où le second
mari de Colette, Henry de Jovenel, possédait une propriété.
Nous avons guetté cette nuit, les deux garçons et moi, laissant Bel-Gazou
endormie. La lune en son plein blanchissait d’un bout à l’autre une longue piste de
lumière où les rats avaient laissé quelques épis de maïs rongés. Nous nous tînmes
dans l’obscurité derrière la porte à demi-ouverte et nous nous ennuyâmes pendant
une bonne demi-heure en regardant le chemin de lune bouger, devenir oblique (...).
Renaud me toucha le bras ; on marchait au bout du grenier. Un rat détala et grimpa
le long d’une poutre, suivi de sa queue de serpent. Le pas, solennel, approchait, et
je serrai dans mes bras le cou des deux garçons.
Il approchait, lent, avec un son sourd, bien martelé, répercuté par les planchers
anciens. Il entra, au bout d’un temps qui nous parut interminable, dans le chemin
éclairé. Il était presque blanc, gigantesque : le plus grand nocturne que j’aie vu, un
grand-duc plus haut qu’un chien de chasse. Il marchait emphatiquement, en soulevant ses pieds noyés de plume, ses pieds durs d’oiseau qui rendaient le son d’un
pas humain. Le haut de ses ailes lui dessinait des épaules d’homme, et deux petites
cornes de plumes, qu’il couchait ou relevait, tremblaient comme des graminées au
souffle d’air de la lucarne. Il s’arrêta, se regorgea tête en arrière, et toute la plume
de son visage magnifique enfla autour d’un bec fin et de deux lacs où se baigna la
lune. Il fit volte-face, montra son dos tavelé de blanc et de jeune très clair. Il devait
être âgé, solitaire et puissant. Il reprit sa marche de parade et l’interrompit pour
une sorte de danse guerrière, des coups de tête à droite, à gauche, des demi-voltes
féroces qui menaçaient sans doute le rat évadé. Il crut un moment sentir sa proie, et
bouscula un squelette de fauteuil comme il eût fait d’une brindille morte. Il sauta de
fureur, retomba, râpa le plancher de sa queue étalée. Il avait des manières de maître,
une majesté d’un enchanteur...
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Il devina sans doute notre présence, car il se tourna vers nous d’un air outragé.
Sans hâte, il gagna la lucarne, ouvrit à demi des ailes d’ange, fit entendre une sorte
de roucoulement très bas, une courte incantation magique, s’appuya sur l’air et
fondit dans la nuit, dont il prit la couleur de neige et d’argent26.

La nouvelle se présente comme un carnet de notes, un calendrier qui marque
les dates et les jours de l’aventure. La première « journée » est une petite « saynète » mettant en valeur la personnalité de chaque enfant : Renaud, Bertrand et
Bel-Gazou. Le décor est déjà planté : la nuit, la lune, la clarté, et un bruit (s’est)
se fait entendre derrière la porte... La deuxième « journée » est plus calme. Le
décor se précise : la lune, une longue piste de lumière, l’attente prolongée, la peur
des rats, tout est en place pour l’entrée en scène d’un personnage important.
Le pronom il est important, parce qu’il sert d’élément premier à toutes les
phrases de la description. D’autre part, il contribue à entretenir un certain mystère quant à l’identité exacte du personnage et permet, par la suite, d’affirmer
une personnalité de plus en plus forte. Durant l’entrée en scène de l’oiseau, tout
– l’adjectif détaché, les allitérations, les assonances, les rythmes – concourt à
créer un effet dramatique de suspens et de frayeur dont les enfants raffolent. Vient
ensuite la description à l’imparfait proprement dite. La qualification va préparer
la comparaison avec l’homme, son pas, son physique et ses manières. La peur et
la surprise bouleversent la syntaxe de la phrase. Les ailes de l’oiseau évoquent le
physique de l’homme et deux petites cornes de plumes le rattachent à la terre, au
monde des plantes. Le récit ramène les actions au passé simple. Prenant une pose
théâtrale, l’animal semble se métamorphoser sous nos yeux ; son visage admirable
par la grandeur et l’éclat, possède deux détails : l’un précis et objectif, « un bec
fin », l’autre évoqué subjectivement par une image : ses yeux, « deux lacs d’or
» . Un dernier détail, « tavelé » , nous rappelle qu’il s’agit bien d’un oiseau de
proie. La description reprend et dévoile l’oiseau dans différentes attitudes : la
solennité de sa puissance n’échappe pas au ridicule, ni à la maladresse. Cependant, cette force de la nature, que Colette saisit dans son mouvement, échappe à
une description complète : l’oiseau garde un certain mystère irréductible qui fait
toute sa personnalité. Le dernier paragraphe constitue la « sortie » de cet artiste
inimitable, quelque peu prestidigitateur et cabotin, furieux d’avoir été observé
dans son « numéro » et ses tours. Toujours sûr de lui, il se prépare à rejoindre
son élément favori : la nuit. Toutes les métamorphoses lui sont alors bonnes et,
prenant un départ majestueux, il disparaît mystérieusement dans le clair de lune.
Il ne reste de lui que cette dernière impression de couleur brillante et froide.
Cette description vaut surtout par l’impression d’une présence réelle et poétique
qu’elle donne.
26
Idem, Le Veuilleur in : idem, La Maison de Claudine, pp. 164–66. Voir aussi D. Jourlait,
« La Maison de Claudine » de Colette, Paris, Hachette, 1972, p. 57.
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Il est certain que le rôle des bêtes dans l’oeuvre de Colette est capital. À la
fin de La Retraite sentimentale, la romancière a avoué :
Venez mes bêtes, venez petits êtres discrets qui respectez mon songe. (...)
Venez avec moi vers la lampe qui vous rassure. Nous sommes seuls à jamais. Venez! Nous laisserons la porte ouverte pour que la nuit puisse entrer et son parfum
de gardénia invisible – et la chauve-souris qui se suspendra à la mousseline des
rideaux – et le crapaud humble qui se tapira sous le seuil27.

Cet appel, plein de connotations implicites, nous introduit directement
dans la magie propre de Colette qui est celle de la langue. Grâce à l’écriture, les
animaux sont saisis avec un extraordinaire art d’expression, mais ils apparaissent comme des êtres doués de raison et de parole. Après Dialogues de bêtes
de la première période, la romancière a renoncé peu à peu à donner la parole
humaine aux animaux, pour les rendre à leur retrait. Si elle a continué pourtant
à écrire sur les animaux, c’était moins pour les décrypter que cacher un mystère
dont ses romans (La Chatte, Prisons et Paradis) ne cessent de témoigner.
Les textes sur les animaux, toujours soignés et travaillés, constituent l’énorme
bestiaire qui semble rester une partie considérable de la création colettienne.
Dans cet immense jardin zoologique on ne peut que suivre Colette, regardant ici,
écoutant là, qui invente, raconte, évoque, corrige, mélange, se répète parfois, passionne souvent, mais toujours guide de manière enthousiaste. Parce que l’animal
l’émerveille et, quels que soient les mots dont on l’affuble, les tournures dont on
l’orne, ne vieillit pas dans l’écriture de l’auteur de La Paix chez les Bêtes. Si la
bête est « merveille » pour l’écrivain, c’est du fait d’une dialectique complexe
entre distance et proximité. Infiniment distant, l’animal, retiré dans son silence,
garde son mystère à jamais. Pour l’auteur, le plus grand miracle des bêtes réside
dans leur complicité. Venus d’un abîme de différence, les animaux franchissent des
espaces insondables de fierté pour se prodiguer à l’homme et lui donner une leçon
de vie car ils sont généreux sans limite et appartiennent à la sphère de la pureté28.
L’amour pour les animaux s’accompagne du goût de dompter, c’est-à-dire du goût
de séduire, de capter une confiance et une affection dont elle se sait digne.
L’hymne colettien à l’univers laisse transparaître un désir de fusion animiste. Ses projections psychologiques sur l’animal prouvent gu’il n’y a pass
pour elle de frontière dans la grande unité du monde. La romancière tente
de traduire en langage humain une attitude animale qui témoigne d’un sens
supérieur de la dignité des êtres vivants. La race des animaux, ayant le statut
d’un véritable héros des histoires anthropomorphes, est toujours présente dans
l’oeuvre de Colette, démontrant sa sensibilité ainsi que son style.

27
28
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Anna Ledwina
КОЛЕТИН ЖИВОТИЊСКИ СВЕТ: НЕИСЦРПНИ ИЗВОР ИНСПИРАЦИЈЕ И
ПРЕДМЕТ НЕПРЕКИДНОГ ДИВЉЕЊА
(Резиме)
Колетин свет се препознаје, између осталог, захваљујући начину на који она приказује
животиње. Чувена по својим портретима животиња, домаћих и дивљих, ова књижевница, кћи
родне земље, представља тако савршено општење са природом, поистовећујући је са својом
мајком Сидо, као и са својом љубављу за жива бића. Њени величанствени описи оживљавају
животиње, писац их посматра као чуда, као бића обдарена рамумом и говором. Животиње,
које добијају статус правих јунака, постају значајан део њеног стваралаштва, показујући
њен сензибилитет и њен стил. Ауторка Мира међу животињама, увек ће бити задивљена
пред неизмерним „зоолошким вртом“ који стрпљиво и предано посматра, супротстављајући
аутентичност животиња људским бићима која себи намећу патње и која буде њено подозрење.
Песникиња Бургоње покушава да преведе на људски језик животињски став који сведочи
о узвишеном смислу за достојанство животиња. Кроз конкретну и често анегдотску визију
оцртава се симболична визија животиње, а описи се појављују као посредно сведочанство о
списатељкином искуству.
Захваљујући контакту са животињама, приповедачица покушава да општи са њима како
би пронашла равнотежу, задовољила једну осећајну потребу и писала. Више волећи њихово
друштво од друштва својих ближњих, осећајући се тако срећном, Колета открива сопствени
таленат и праву вокацију. Текстови о животињама, увек неговани и изражени, доказујући
дубоки нагон писца, његовог мајсторства, представљају бестијаријум који заводи и фасцинира
неуморно као извор инспирације и предмет дивљења.
Кључне речи: француска књижевност, Сидони Габријел Колет (Sidonie-Gabrielle Colette),
природа, животиње, сензибилитет, љубав, портрет, аутентичност, посматрање.
Прихваћено за штампу: 22. 12. 2009.
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ЧЛАНОВИ У САВРЕМЕНОМ ГРЧКОМ ЈЕЗИКУ И
НЕКЕ ЊИХОВЕ ОСНОВНЕ
СИНТАКТИЧКО-СЕМАНТИЧКЕ ФУНКЦИЈЕ
У раду аутор настоји да покаже колико су чланови у савременом грчком језику присутни
и да укаже на неке од њихових синтактичко-семантичких вредности.

1. Увод
Питање чланова (одређеног, неодређеног, нултог) у савременом грчком
језику још није решено на задовољавајући начин. Иако се о њиховим основ
ним синтактичко-семантичким функцијама као и о њиховој употреби тек у
последњих неколико година почело озбиљније и шире говорити, ово подручје
ни изблиза није довољно истражено. Парадоксално је то што грчки грама
тичари прилично штуро обрађују члан као врсту речи и поред чињенице
што је он у савременом грчком дискурсу веома присутан и што је постао не
само саставни него чак и обавезни део највећег броја именичких/номинал
них синтагми. Због тога је главни задатак нашег рада да укажемо на неке од
најосновнијих функција и значења чланова у савременом грчком језику.
2. О члану у савременом грчком језику
Једна од основних функционалних класа речи представља члан у
оним језицима који га поседују (�����������������������������������������
Νeumann, 1995:98), па се из тог разло
га убраја у групу такозваних примарних/централних детерминатора 
(Јеѕ���������������������������������������������������������������������������
persen, 1948:175; Palmer, 1969:43). На основу назначеног проистиче
да је у савременом грчком језику члан (�������������������������
άρθρο) – неодређени (αόριστο) и
одређени (οριστικό) – основно средство за изражавање свих облика пој
мовно-логичке референтности (Κλαίρης-Μπαμπινιώτης, 2005:129). Отуда
члан, као посебна лингвистичка категорија, припада једном вишем или
далеко вишем домену развијене људске мисли и сврстава се у такозвану
апстрактну лексичко-граматичку класу речи (����������������������������
Marmouridou�������������
, 1984:167).
Међутим, његово значење и функција припадају искључиво граматичкој
	

ци.

У секундарне детерминаторе убрајају се још и заменице као и сви заменички обли
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сфери. Друкчије речено, иако се члан, по својој морфолошкој природи,
убраја у класу променљивих (деклинабилних) врста речи, његово је зна
чење строго граматикализовано, што ће рећи да је он, са лексичке тачке
гледишта, „празна“ реч која, пратећи именицу или номинал, има функцију
прецизнијег детерминисања именице/номинала на логичко-семантичком
(тј. дубинском) плану (�����������������������������������������������
Bisle-Müller, 1991:23; Vater, 1979:112–113).
По своме пореклу, неодређени члан у грчком језику настао је од основ
ног броја „један“, „једна“, „једно“. Одређени члан, као једну форму која није
била развијена у свом облику, можемо пронаћи код Хомера, и то само у
траговима. Другим речима, код Хомера, сходно тумачењима и наводима у
свим релевантним историјским граматикама грчког језика, они облици који
у савременом грчком језику представља облике одређених чланова били
су облици показних, односно личних заменица, па се као такви и преводе.
Историјски посматрано, одређени члан у грчком језику развио се од једне
вансинтактичке и непроменљиве индоевропске деиксе *so/to која „је имала
скоро вредност геста који се састоји у показивању прстом. Када се гест не
чини више прстом већ језиком, врх овог органа улази у игру... Када се тер
мин уопштио у другим употребама и добио падежне наставке, као основа
послужило је *to, као што се види у грчком члану: номинатив ho(<������������
so), акуза
тив tón, генитив toû, датив tôi“ (Мартине, 1996:199–200). Сви старији грчки
граматичари сврставали су члан у посебан ред (класу) заменичких речи, док
данас грчки граматичари и синтактичари члан сматрају засебном врстом
речи. За разлику од старогрчког, у савременом грчком језику појава одређе
ног члана је далеко чешћа и обавезнија, што се може сматрати директном
последицом развоја грчког језика и делимичног упрошћавања целокупног
система деклинације именица и именских речи. Због тога је члан постао
саставни део именичких/номиналних синтагми и главни је елемент апстракт
ног одређивања (детерминисања) именице/номинала.
Уопштено говорећи, грчки члан одликују следеће специфичности:
	
Условно речено, сматра се да је први који је изнео идеју о постојању члана у оквиру
класификације речи био Анаксимен из VI века пре Христа, мада нешто конкретније назнаке
о члану као о засебној врсти речи проналазимо у списима логографа Исократа (436–338. пре
Христа). Обојица су га једино посматрали у оквиру граматичког јединства с именицом, не
залазећи ни у каква његова додатна својства и даља разматрања (Constantinescu-Dobridor,
1996:31). Аристотел је први који је члан сврстао у оквиру своје класификације у један од
„осам делова вербалног изражавања“. За разлику од својих претходника, Аристотел се водио
углавном лингвистичким критеријумима. Ову поделу врста речи је од њега преузео филолог
Аристарх, а александријски граматичар Дионисије Трачанин (II век пре Христа) ју је додатно
разрадио и утемељио у оквиру своје чувене граматике под насловом Τέχνη γραμματική.
	
За савремени грчки језик је карактеристична схема 3+1 падеж, што ће рећи да постоје три
основна падежа (номинатив, генитив и акузатив) којима се придружује и вокатив као четврти.
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А) број лингивистичких елемената који сачињавају ову класу речи је веома
ограничен у поређењу са бројем лингивистичких елемената који учествују
у формирању других врста речи;
Б) као посебна врста речи, и неодређени и одређени члан никада није само
сталан као било која друга именска реч, па зато његово семантичко и грама
тичко значење директно проистиче из тесне везе између њега и именице.
Пошто су му и семантичка и граматичка значења граматикализована, члан
је постао додатак именици (именској речи) који је стриктно ограничен ди
стрибуцијом: појављује се скоро искључиво у препозицији (испред имени
це/именске речи) и увек унутар једног смисленог контекста;
В) семантички смисао члана је веома апстрактан. Како није могуће да се
одвоји од именице и/или номинала уз који стоји, он се не може лако ни логич
ки ни семантички одредити нити схватити. Ово се посебно види приликом
превода на оне језике у којима члан одсуствује као граматичко-морфолошка
категорија речи (немају га): у појединим ситуацијама члан носи посебно
значење које је веома тешко адекватно логичко-семантички пренети;
Г) у односу на друге детерминативе, такозване адјективале (квалификатив
не придеве и заменице, попут: радосни час → χαρούμενη στιγμή, такав човек
→ τέτοιος άνθρωπος) и на деривационе морфеме (попут лексичких префикса
и суфикса, на пример: пре-вести → μετα-φράζω, медицин-ски → γιατρικ-ός),
који омогућавају успостављање семантичких односа унутар самих исказа,
неодређени и одређени члан не теже да промене лексички поредак исказа
нити да му пруже какву додатну информацију, него учествују у промени гра
матичког значења. Другим речима, уз помоћ (не)одређеног члана мења се
основно семантичко значење именице (именске речи): од њеног најширег,
општег, значења па до конкретног појединачног (индивидуализованог). По
што је члан тако укључен у формирање појединачности, са правом се каже
како учествује у грађењу не лексичке него праве граматичке супротности
која припада вишој сфери логичког поимања и размишљања.
3. Својства члана у савременом грчком језику
Универзални смисао члана (дакле, не само у грчком) јесте да укаже на
три посебне вредности логичког поимања. То су:
I) општа неодређеност – присутна је када именица/именска реч нема
члана (нити неодређен нити одређен) поред себе (на пример: υπολογιστής
/рачунар/, σημαία /застава/, λεξικό /речник/...). Обично у оваквим случајеви
ма граматичари говоре о такозваном нултом члану (μηδενικό άρθρο) испред
именице. Пошто именица носи само опште одређење, говорно лице у свом
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исказу не пружа никакве друге (шире, детаљније) податке који би требало
да укажу на прецизност његове мисли. Када и под којим условима ће члан
одсуствовати, то зависи од многобројних фактора, а најчешће од самог
контекста, са једне стране, односно од начина конкретне реализације тог
контекста, са друге.
Начелно говорећи, нулти члан /означен у нашем даљем тексту као{Ø}/,
јесте посебна апстрактна поткатегорија члана, а исказује се у грчком јези
ку на двојак начин:
а) на нивоу морфологије функционише као чист идејни појам, будући да
сигнализује одсуство члана (било неодређеног, било одређеног) у исказу:
1. Έχουμε{Ø}
���������������������
καιρό, μην βιάζεσαι.
���������������������������������������
= Имамо времена, не жури.
наспрам: 1b. Δεν θέλω να χάνω τον καιρό μου! →
�������������������������������
Не желим да губим (своје)
време!
1�с. Μια φορά κι έναν καιρό ήταν μια γριά κι είχε μια γάτα. →
����������������
Била једном
једна старица који је имала једну мачку. (дословно: Једном а у неко време
беше једна старица и имаше једну мачку.)
б) на логичко-семантичком нивоу функционише као прави апстрактно-ме
тафизички појам који уноси посебну логичку и семантичку нијансу у значе
њу/схватању именице или номинала уз који непосредно стоји:
2. ������������������������������������������������������������������
Συγγνώμη����������������������������������������������������������
, ��������������������������������������������������������
έχετε {Ø}�����������������������������������������������
σπίρτα����������������������������������������
����������������������������������������������
; → Опростите, да ли имате шибице?
наспрам: 2��
b. Τελικά βρήκε τα σπίρτα. → Напокон је пронашао шибице.
Оно што је заједничко и���������������������������������������������������������
за један (1) и за други (2) исказ јесте чињеница
да нулти члан указује на крајњу неодређеност, на апсолутну недефиниса
ност и на неодређену количину, за разлику од исказа у којима је употре
бљен било одређени члан (1b, 2c) било неодређен (1с). У њима су чланови
употребљени циљно и дистрибутивно, а што условљава сама суштина
поруке, па отуда у исказима фигурирају двојако: и као логичко-семантички
У наведеној реченици (као и у свим сличним конструкцијама) не прецизира се ни на
који начин тачан број (количина) шибица, па отуда у том контексу нулти члан као да носи и
смисао партитивности уз именицу уз коју стоји. (cf. с енглеским: She likes to read {Ø} books,
especially {Ø} novels. → Воли да чита књиге, а посебно романе.)
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детерминатори и као својеврсни детерминативни квантификатори. Будући
да се сматрају логичко-семантичким детерминаторима, чланови су тесно
везани за контекстуални садржај исказа, па следствено прате претходну ми
сао и на њу се логички надовезују. Као детерминативни квантификатори,
у виду сасвим затворене класе речи, чланови у исказима понашају се као
дубински модификатори именица/номинала уз које непосредно стоје (���
Gi
annakidou������������������������������������
, 2004:121–122; Heim, 1982:92–95).
II��) недефинисана одређеност – јавља се када се испред именице на
лази неодређени члан (на пример: ����������������������������������������
ένας υπολογιστής /неки рачунар/, μια
σημαία /нека застава/, ένα λεξικό /неки речник/...). Мада парадоксално
изгледа, неодређени члан у већини оваквих случајева није сасвим неод
ређен, већ указује на логичко издвајање једног елемента из какве класе
(врсте, групе...). Информација коју овај члан пружа може покрити велики
дијапазон, почев од најширег, најопштијег одређења:
3. Ένας επιβάτης μίλησε πίσω μου τόσο →
�������������������������������������
Неки путник иза мене толико је
δυνατά ώστε με πόνεσε το κεφάλι μου.	���������������������������������
����������������������������������������������������������������������
гласно причао да ме заболела
		
глава.
па до готово конкретног (или конкретизованог) одређења, а све у зависности
од саме поруке (односно, од нашег контекста саопштења):
4. ���������������������������
Να σου πω την αλήθεια, έχω έναν πολύ καλό φίλο. → Да ти кажем
		
искрено, заиста имам једног доброг пријатеља.
III��) дефинитивна одређеност – присутна је када се именица/номинал
налази у споју с одређеним чланом (на пример: ����������������������������
ο υπολογιστής, η σημαία, το
λεξικό...). У свим таквим случајевима именица добија своје најконкретније
логичко одређење. Пошто је улога члана у оваквим конструкцијама да ди
ректно индивидуализује значење именице/номинала уз који се налази, члан
тако постаје индивидуализатор њеног семантичког значења (Individua
	
У овом погледу члан не сагледавамо као нумерички квантификатор који представља
посебну функционално-семантичку категорију за коју је карактеристично обележје неодређе
ног квантитета како по количини тако и по броју.
	
У општој лингвистици „неким облицима квантификатора се приписује више детерми
нативни карактер (детерминативни квантификатори или квантитативни детерминатори), а за
друге се каже да у већој мери имају нумеричке вредности (квантификатори као нумерали).“
(Ђорђевић, 1996:263)
	
У суштини, квантификатори, посматрани као посебна врста речи, додирују се по свом
значењу и функцији и са детерминаторима и са придевима који се сматају модификаторима
именица.
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lisateur der semantischen Bezeiсhnung) према наводима Дала (Dal, 1966:90).
Због тога се овај смисао одређености члана сматра и најужим:
5. Τα μαθήματα στο Πανεπιστήμιο αρχίζουν τον Οκτώβριο. →
���������������
Настава на
		
универзитету почиње у октобру.
(cf. са немачким: Der König ist gestorben. →
������������������
Kраљ������������
����������������
је���������
�����������
мртав��
��������
.)
6. Ρώτησε τη φίλη σου αν έρχεται. �������������������������������������
→ Питај своју пријатељицу да ли
		
долази.
Међутим, постоје и такве контекстуалне ситуације у грчком језику када
именица/номинал с одређеним чланом може поседовати и најшири смисао
одређења, генерализације и општости те тада задобија функцију уопшта
вајућег семантичког значења (Funktion der generalisierenden semantischen
Bezeiсhnung; Dal, 1966:91–92; Bisle-�����������������
Müller, 1991:77):
7. Τα νησιά συνήθως είναι πανέμορφα το καλοκαίρι. → Острва су обично
		
прелепа лети.
8. Δεν μου αρέσει το τσάι. → Не волим чај.�
(cf. Der Mann ist sterblich. →
���������������������
Човек је смртан.)
али: 8b. Δεν π���������������������������������������������
ίνω {Ø}τσάι καθόλου.
→ Уопште не пијем чај.
8�������������
c������������
. Τώρα πίνω το τσάι μου, άσε με!	������������������������������
→ Сада пијем чај, пусти ме!
У примерима (6) и (8�����������������������������������������������������
c����������������������������������������������������
) одређени члан је употребљен и као обавезни
логичко-семантички детерминатор и као саставни граматички елемент
који прати синтагме φίλη����
σου,�
��� τσάι����
μου
��� [именица Аcc. je����������������������
������������������������
д. + присвојна заменица]. Из тог разлога се конструкција без члана сматра граматички (али и
синтактички) погрешном:
8����������������
d���������������
. * Ρώτησε {Ø} φίλη σου αν έρχεται.
8������������������
е�����������������
. *Τώρα πίνω {Ø} τσάι μου, άσε με!
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Како је језик жива материја и како је људска мисао неспутана, будући
да изражава најразличитије логичке односе и схватања, постоје три врсте
могућих опозиција одређења:
А) неодређеност – недефинисана одређеност (λεξικό – ένα λεξικό);
Б) неодређеност – дефинитивна одређеност (λεξικό – το λεξικό);
В) недефинисана одређеност – дефинитивна одређеност (ένα λεξικό – το
λεξικό).
Иако је трећа опозиција најважнија у граматичком, синтактичком и
лексичком погледу, будући да је она логички и контекстуално најјаснија,
најуочљивија, она није и најучесталија у језику.
4. Морфолошки облици члана у савременом грчком језику
	и позиција члана
Неодређени и одређени члан у савременом грчком поседују сва обележ
ја рода, броја и падежа, и то:


неодређени члан има три одговарајућа облика за сва три рода и
падеже у једнини:
м. р.

ж. р.

ср. р.

ном.	������������
ένας
μια
ένα
ген. ενός
μιας ενός
акуз. ένα(ν) μια
ένα
 одређени члан има по три одговарајућа облика за сва три ��������������
рода, броја
и све падеже како у једнини тако и у множини:
једнина:
м. р.

ж. р.

множина:
ср. р.

м. р.

ж. р.

ср. р.

ном.	�������
ο	
η
το	οι	οι
���
�����
τα
ген.
του
της
του		
των
акуз.
το(ν) τη(ν) το	
τους
τις
τα
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На основу овога проистиче да је члан конгруентна врста речи која се
у потпуности слаже у роду, броју и падежу с именицом коју детерминише,
али се његов устаљени облик не прилагођава увек именици/номиналу којој
непосредно претходи; на пример:
ένας /	ο: αδελφός / σπουδαστής / παππούς / περιπτεράς / αμφορέας
	οι: αδελφοί / σπουδαστές / παππούδες / περιπτεράδες / αμφορείς
μια / η : μητέρα / κόρη / δημοσιογράφος / περιπτερού
	οι: μητέρες / κόρες / δημοσιογράφοι / περιπτερούδες
ένα / το: παιδί / όνειρο / μάθημα / έδαφος / ενδιαφέρον
τα: παιδιά / όνειρα / μαθήματα / εδάφη / ενδιαφέροντα
Место члана у савременом грчком језику је фиксирано у виду препози
ције. Ова позиција одређена је на основу његове властите граматичко-де
терминативне и морфолошко-семантичке улоге коју има унутар именичке
синтагме. Пошто је члан и ненаглашена реч, заједно с именицом твори чврсту
и компактну целину. За разлику од неодређеног члана, који је и наглашена
реч (а што се посебно односи на његове облике мушког /ένας/ и средњег
/ένα/ рода), одређени члан, који је још у старогрчком изгубио значење пока
зности, данас је толико срастао уз именицу да је готово немогуће замислити
његово изостављање у оквиру исказа. Другим речима, његова учесталост
и заступљеност у савременом грчком језику је процентуално много већа у
односу на друге језике који поседују ову класу речи, а посебно када имамо
на уму западноевропске (����������������������������������������������������
Manolessou���������������������������������������
, 2000:132; Giannakidou������������
���������������������������
, 2001:679).
5. Субјективна и објективна недетерминисаност
Уопштено узевши, када је реч о подели на неодређени/одређени члан,
њоме се указује на две опречне логичко-семантичке категорије које у језику
функционишу као две засебне и одвојене равни посматрања реалности (отуда
између њих знак једнакости не може бити). Без обзира на то о ком члану го
воримо, члан задире у категорију апстракног детерминисања. Неодређеност
(недетерминисаност) изражена неодређеним чланом означава да „означени
	
На основу понуђених правописних решења, у савременом грчком језику облик неод
ређеног члана за женски род једнине се испољава у дублету, тј. може бити и наглашен (μία) и
ненаглашен (μια). Међутим, већина граматичара сматра да ипак постоји суштинска (пре свега
логичко-семантичка) разлика између наглашене и ненаглашене форме: тако наглашена више
носи смисао и значење категорије кардиналног броја, ненаглашена је права форма неодређеног
члана.
	
Међутим, већ смо назначили да се члан изоставља, а о томе ће бити више речи даље
у раду.

66

ФИЛОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
XXXVI 2009 3

Предраг Мутавџић, Чланови у савременом грчком језику и неке њихове основне...

објекат“ (предмет) остаје у домену јасне опозиције непознат/познат. Са друге
стране, сама неодређеност по своме смислу може бити двојака:
а) или је у питању објективна,
б) или је у питању субјективна.
Објективна неодређеност припада чистом семантичком плану посматра
ња: у оквирима одговарајуће синтактичке функције коју остварује, именица
добија свој конкретни смисао/значај на основу семантичко-дескриптивног
садржаја. Ова семантичка вредност остварује се понајвише унутар аналитич
ког предиката типа [глагол /било које време/ + {Ø} + именица акуз. јед.]:
9. Έχω {Ø} φόβο (= φοβάμαι) μήπως αργήσει. →����������������������������
Имам страх (= бојим се) да
касни.
10. �������������
Πολλές φορές έκανε {Ø}βόλτα στο πάρκο μόνη της. →
��������������������
Често се шетала
сама по парку.
Субјективна неодређеност оличава локуторову властиту индиферент
ност у односу на индивидуалност „објекта“ (предмета) означеног именицом
или неким номиналом. Другим речима, локутор „објекат“ свог разматрања
(у одломку који следи подвукли смо курзивом све такве „објекте“) посматра
само као праву лексичко-семантичку класу речи, без залажења у детаље, па
отуда у исказу одсуствује ма која форма члана:
11. ����������������������
Ήταν������������������
μια ατέλειωτη (1)σειρά συμβόλων,
�����������������

Био је то непрегледан низ
симбола,
δράκων, λιονταριών, ήλιων, φεγγαριών και
змајева, лавова, сунаца,
месеца и
υδράργυρων κι εγώ είχα συνεχώς την εντύπωση жива, а ја сам
непрестано имао
ότι (2)βάδιζα σε λάθος δρόμο, γιατί η συμβολική утисак да сам кренуо
погрешним
γλώσσα αφήνει τεράστιο (3)περιθώριο
путем, пошто
симболични језик
παρεξηγήσεων. (����������
Coelho, O A���������
λχημηστής, 10)
оставља огромну ширину
за неспоразуме. (Коељо,
Алхемичар, ���
9)
Сви подвучени облици „објеката“ представљају конструкције:
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–
–
–

типа (1) [именица ном. јед. + {Ø} + именица ген. мн.],
типа (2) [глагол + {Ø} + именица акуз. јед.],
типа (3) [именица акуз. јед. + {Ø} + именица ген. мн.].

Синтактички услови под којима се иста именица/именска реч јавља
са (не)одређеним чланом су многобројни и разноврсни и зависе не само од
контекста, како смо напоменули, него и од начина давања саопштења, од
међуодноса између делова исказа, од тога у ком лексичком смислу се упо
требљава именица/именска реч итд.
6. Недетерминативне функције одређеног члана у
савременом грчком језику
Одређени члан поседује и неке друге (такозване недетерминативне)
одлике, као што су, на пример:
6.1. функција симултаности (или симултане подударности) уочава се
када члан постаје падежни морфем одређености, пошто се управља пре
ма роду, броју и падежу према именској речи уз коју стоји. Ο��������������
���������������
ва функција
се далеко боље може уочити код именица мушког рода (а особито код
оних које се завршавају на морфему -ος) и средњег рода (са завршним
морфемама на -����������������������������������������������������������������
ο���������������������������������������������������������������
и -�����������������������������������������������������������
ι)���������������������������������������������������������
него код именица женског рода. Другим речима, у
овим случајевима облик члана у зависним падежима у начелу одговара
морфолошком облику именице уз коју стоји; на пример:
а) о δρόμος → του δρόμου (м. род, номинатив, једнина → генитив, једнина)
б) το λεξικό → του λεξικού (ср. род, номинатив, једнина → генитив, једнина)
в) το σπίτι → του σπιτιού (ср. род, номинатив, једнина → генитив, једнина)
г) η κόρη → της κόρης (ж. род, номинатив, једнина → генитив, једнина)
Највећи степен симултане подударности између члана и именице (без
обзира на њен род, положаја акцента у номинативу једнине као и на њену
завршну морфолошку морфему) запажа се у генитиву множине, у смислу
да и члан и именица поседују истоветан морфолошки лик (облик):
д) оι δρόμοι → των δρόμων (м. род, номинатив, множина → генитив,
множина)
ђ) τα λεξικά → των λεξικών (ср. род, номинатив, множина → генитив,
множина)
е) τα σπίτια → των σπιτιών (ср. род, номинатив, множина → генитив,
множина)
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ж) οι κόρες → των κορών (ж. род, номинатив, множина → генитив,
множина)
Поред овога, улога одређеног члана у функцији симултаности се посеб
но огледа и у свим оквирима такозване синтактичке супстантивизације
(συντακτική ονοματοποίηση), будући да члан тада постаје кључна морфема
целокупног трансформационог лексичко-семантичког и граматичког про
цеса; на пример:
з) μεγάλος (м.р, ном. jед,
�������������������
„велики“) → οι μεγάλοι (м. р. ном. мн. „одрасли“);
и) ξανθιά (ж.род, ном. јед, „плава“) → η ξανθιά (ж. р. ном. јед. „плавуша“);
ј) κάτω (адвербијал за место, „доле“) → Προχωρήστε προς τα κάτω, σας
παρακαλώ!
(Пођите према доле/наниже,
молим вас!)
6.2. функција делимичне детерминисаности испољава се онда када
члан, као помоћни граматички елемент, указује на поједине морфолошке
одлике, као што је падеж (обично номинатив или акузатив) или на множи
ну. Ова функција се запажа код оних именица које су у савременом грчком
језику недеклинабилне речи као што су туђице, чији је род у савременом
грчком језику претежно средњи, попут:
к) το φιλμ (ном/акуз. јед, „филм“) → τα φιλμ (ном./акуз. мн. „филмови“),
или када је реч о страним личним именима:
л) το αυτοκίνητο της Ελισάβετ → Јелисаветин аутомобил (дословно: аутомо
бил Јелисавете)
6.3. функција везане детерминисаности види се када одређени члан у
посебним случајевима у савременом грчком постаје саставни (везани) фор
мативни елемент појединих номинала (придеви, поједине заменице, основни
и редни бројеви). У једном броју случајева члан је обавезан везивни елемент
између номинала и именице у синтагми, као што је случај код односних (љ),
показних (м) и одређених (н) заменица; на пример:
љ) Οι��������
κυρίες οι οποίες μας περιμένουν μιλάνε. →
�������������������������������
Госпође које нас чекају
разговарају.
м) Όλος ο κόσμος τον ξέρει. → Цео свет га зна.
ФИЛОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
XXXVI 2009 3

69

СТУДИЈЕ И РАСПРАВЕ

н) О ίδιος μου το είπε. → Он сâм ми је то рекао.
или обавезно претходи појединим неодређеним заменицама, на
пример::
њ�������������������
) Μου είπε να πάω στο τάδε και τάδε μέρος και να ζητήσω τον δείνα. ��������
→ Рече
ми да одем на то и то место и да потражим тог и тог.
Другим речима, конструкције без члана нису могуће и сматрају се гра
матички погрешним:
о)	*���������������
Οι κυρίες {Ø}οποίες μας περιμένουν μιλάνε.
* Όλος {Ø}κόσμος τον ξέρει.
* {Ø}΄Ιδιος μου το είπε.
* Μου είπε να πάω σε {Ø}τάδε και τάδε μέρος και να ζητήσω {Ø} δείνα.
Међутим, како је у највећем броју случајева употреба одређеног чла
на сасвим слободна у савременом грчком језику, из тога проистиче да је
контекст тај који ћ�����������������������������������������������������������������
е условити његову употребу у конструкцијама у којима
се обично не употребљава. У таквим случајевима, детерминисаност је пре
васходно логичка, односно директно је условљена и везана за говорни
чин и за ситуацију у којој се налази локутор. На пример:
12. Κάθε άνθρωπος μιλάει μια γλώσσα. → Сваки човек говори један језик.
12b. Ο κάθε άνθρωπος μιλάει μια γλώσσα. ������������������������������������
→ Баш сваки човек говори један
језик.
13. Тρεις γυναίκες έφυγαν μαζί με την Άννα. ������������������������������
→ Три жене су отишле с Аном.
13�
b.Και οι τρεις γυναίκες έφυγαν μαζί με την Άννα.→ Све три жене су
отишле с Аном.
14. Αν έχεις οποιαδήποτε θέληση, πες μου την! → Α��������������������
ко������������������
имаш�������������
�����������������
било�������
������������
какву
������
	�������������������
жељу��������������
, ������������
реци�������
ми����
������
је�!
���
14�
b.Αν έχεις την οποιαδήποτε θέληση, πες μου την! →
��������������������
Ако имаш ама било
какву жељу,
реци ми је!
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Како можемо видети из наведених примера (12��������������������������
b�������������������������
, 13���������������������
b��������������������
, 14����������������
b���������������
), одређени
члан, иако је додатни (изборни) елемент у исказима, налази се у тесној вези
с именичким синтагмама па се зато понаша тројако :
1. задржава своју основну природу и значење одређеног детерминатора;
2. постаје логичко-семантички (дубински) интензификатор целокупног
исказа (реченице);
3. емфатички модификује основну поруку исказа (реченице).
Пошто одређени члан у сва три назначена примера знатно утиче ка
ко на логичко тако и на семантичко нијансирање нашег исказа, управо у
оваквим конструкцијама можемо говорити о појави коју је Лазерзон (�������
Laser
sohn, 1999:522–551) назвао slack regulator, односно о такозваном „лабавом
регулатору“.
7. Тројака улога одређеног члана у детерминисању нашег исказа
У појединим ситуацијама одређени члан у савременом грчком језику
указује и на сасвим посебне нијансе у семантичком значењу именских
речи/синтагми испред којих стоји, а што се понајбоље може видети у сле
дећим примерима које ћемо дати ниже.
У примеру:
I) Το καλό παιδί με βοήθησε χθες. →
�������������������������������������
Добро дете ми је јуче помогло.
основна улога одређеног члана испред синтагматске конструкције [придев
ном. јед + именица ном. јед.] је да поближе означи (тј. логички и семан
тички одреди) целу именичку синтагму. Овде је вредност члана чисто
детерминативна, будући да указује на претходно познати појам (у овом
случају на дете које је већ именовано или знано, о коме се говори у току
разговора и слично).
Међутим, ову синтагму у истом роду, броју и падежу у реченици могу
ће је трансформисати у наредну сходно типу [одређени члан + именица +
одређени члан + придев]:
II) Το παιδί το καλό με βοήθησε χθες.
У оваквом синтагматском (проширеном) склопу улога одређеног члана
је да суштински модификује логички смисао целокупном реченичком иска
зу. Уколико за именицом/номиналом следи поименичени придев (у нашем
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случају το�������������������������������������������������������������������������
καλό),
������������������������������������������������������������������������
тада је задатак члана да изврши додатно семантичко ни
јансирање склопа (синтагме) – члан не само да поближе одређује именицу,
слично као показна (детерминативна) заменица, него истовремено одређује
и придев. На тај начин се врши скраћење сложеног исказа: поименичени
придев долази на место одговарајуће односне (атрибутске) реченице. Тако
би се горња реченица могла и друкчије исказати:
IIb�����������������������������������������������
) Το παιδί (→ αυτό το παιδί) το καλό (→ που/το ��������������������
οποίο είναι καλό) με
	βοήθησε χθες.
Дете (→ ово дете), добро (→ које је добро), помогло ми је јуче.
Постоји и трећи случај комбинаторике који се исказује инверзивном
конструкцијом [одређени члан + придев + одређени члан + именица]:
III) Το καλό το παιδί με βοήθησε χθες.
Уколико се на првом месту у реченици, као несамостална реч, нађе
придев а потом му следи именица, онда се између њих јавља посебан коорди
национи однос нужно обележен корелативним плеонастичким понављањем
члана. Док у првом (το καλό παιδί) и у другом (το παιδί το καλό) примеру
одређени члан указује на нијансе у значењу између самих реченичких скло
пова, у трећем случају, услед посебних стилских разлога, одређени члан
пружа нијансу целокупном семантичком значењу реченице. Због тога би
превод на српски био следећи:
(Оно) дете, оно које је добро, помогло ми је јуче10.
Како се може приметити, у овом примеру одређени члан је употребљен
у реченици уместо показне заменице, са једне стране, и њиме се истовре
мено наглашава и поименичена субјекатска апозиција у инверзији, будући
да није именица та која носи главни импулс и логички реченички акценат,
него придев. Именица је у овом случају само секундарни (пратећи) детер
минативни елемент који следи за придевом и који га поближе објашњава
како би се суштина поруке лакше схватила.

Превод на српски је у неку руку приближан и мора се нужно модификовати према
свим важећим нормативним, стандардним и стилским захтевима српског језика. Овакве
конструкције су прилично честе у савременом грчком језику, а њихово значење и употреба
су строго контекстуализовани.
10
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Predrag Mutavdžić
ARTICLES IN MODERN GREEK AND SOME OF THEIR
BASIC SYNTACTIC AND SEMANTIC FUNCTIONS
(Summary)
The noun/nominal constructions in Modern Greek with the indefinite, the definite and so the
called zero article have the following pattern: [article + noun/adjective/nominal], which means that
the only possible position of the article(s) in noun constructions is in preposition. In this paper we
pay special attention to syntactic and semantic functions of the definite article. Our conclusions show
that although the principal role of the definite article is to determine the whole noun construction and
to act as a regular definite article, in some cases it is not. In Modern Greek such cases are when the
definite article has the function of simultaneity (examples 6.1.), the function of partial determination
(examples 6.2.) or the function of bound determination (examples 6.3.). In the last case the definite
article has the semantic notion of slack regulator, i.e. the context associates each denotation with
a set of objects of the same logical type as the denotation that differs from it only in pragmatically
ignorable ways, according to the interpretation of Lasersohn. The logical and semantic significance
of the definite article within noun constructions mentioned in section 7. of the paper is of great im
portance to the speaker since the definite article takes an active role in modifying, /re/moduling and
/re/presenting the very essence of his/her message during the discourse.
Кључне речи: одређени члан, недетерминативне функције, субјективна/објективна недетерми
нисаност, регулатор прагматичке лабавости.
Прихваћено за штампу: 22. 12. 2009.
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ИМЕНИЦА И ГЛАГОЛ У СИНТАКСИЧКОЈ ДЕРИВАЦИЈИ:
ДЕСУПСТАНТИВНИ ГЛАГОЛИ У РУСКОМ
У ПОРЕЂЕЊУ СА СРПСКИМ ЈЕЗИКОМ
У раду се испитује однос именице и глагола кроз појаву коју називамо синтаксичком
деривацијом, а која подразумева синтаксички однос између предикатско-аргументске струк
туре с десупстантивним глаголом и оне полазишне, с мотивном именицом као објектом
(перифрастичног) предиката или у некој другој синтаксичкој улози. Рад представља руско-српско поређење.

Десупстантивни глаголи су група глагола образована од именица нај
чешће суфиксацијом уз помоћ суфикса -и, -е, -ова/-ирова/-изова/-изирова,
-нича/-ича, -ствова/-ествова и најређе -а (тиранить, вдоветь, асфальти
ровать, бродяжничать, пророчествовать, костылять) (в. Улуханов 2001),
или префиксално-суфиксалним начином творбе (при-земл-и-ть) у руском
језику, а уз помоћ суфикса -и, -а, -иса, -ова/-ева и такође префиксално-су
фиксалним начином у српском језику. Суфикс -е долази у српском само
на придевске основе, за разлику од руског. Творбена база ових глагола
су именице како домаћег, тако и страног порекла*, конкретног, али и ап
страктног значења. Највећи број глагола насталих десупстантивизацијом
су непрелазни глаголи, премда има и прелазних. Основни десупстантивни
глагол је несвршеног вида, има доста и двовидских глагола (то су најчешће
глаголи страног порекла, мада има и домаћих). 
Иако се у лингвистичкој литератури већа пажња одувек поклањала
обрнутом деривацијском односу глагол–именица, ни ово питање није
прошло незапажено у науци о језику. Творбом десупстантивних глагола у
руском језику доста се бавио В. Д. Калиушченко (Калиущенко 1987) и то с
типолошког (проучава деноминалне глаголе у разним језицима света), и
семантичког становишта. Чувени руски дериватолог И. С. Улуханов у својим
бројним радовима такође се бавио глаголима образованим од именица и
У случају ових других некад је веома тешко утврдити примат у погледу настанка ре
чи, јер су именица и глагол из страног језика улазиле у руски независно једна од друге, па је
накнадно, у руском језичком систему, требало успоставити творбено-семантичке везе. Исто
важи и за српски језик.
*
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придева с творбеног, семантичког и синтаксичког становишта (Улуханов
1975, 1979, 2001, 2005). Нарочиту пажњу је посветио проблемима успоста
вљања мотивације код именица са значењем процеса типа бег ← бежать
и скандал → скандалить. Веома темељну анализу десупстантивних и деа
дјективних глагола даје Р. В. Бахтурина, при том се ограничавајући само
на оне образоване уз помоћ суфикса -и (халтурить) (Бахтурина 1966).
Сви набројани аутори не врше у својој анализи само творбени опис дате
групе глагола, већ улазе и у семантичку класификацију, а понегде се баве
и питањима синтаксичког понашања десупстантивних глагола уопште, као
и у односу на именицу од које су образовани.
Драгоцене податке о деривационом односу глагола и именице, тачније
о десупстантизованим глаголима уопште, а с посебним акцентом на српски
и руски језик наводи Б. Тошовић (Тошовић 2002). У тзв. сиву зону, зону
између именица и глагола он смешта девербативе (борба), деноминативе
(лоптати се), сложене глаголе (дангубити) и сложене именице (водоснаб
девање, висибаба).
Први наведени однос именице и глагола представља најбројнију
творбену групу с најразвијенијим синтаксичким консеквенцама. Деверба
тиви (номинализације) могу да граде полупредикативне конструкције, с
обзиром на то да поседују своје, или наслеђене од глагола, синтаксичке
аргументе (о овоме више у нашем раду у зборнику са скупа младих, Фи
лум, Крагујевац, у штампи). Синтакса десупстантивних глагола је много
сиромашнија. Већ смо поменули чињеницу да су они махом непрелазни.
Они прелазни су двовалентни, њихова валентност настаје под утицајем
тзв. скривених аргумената именице (термин С. Каролака, в. Улуханов 2001)
или услед семантичке аналогије према глаголима сличног значења.
Навешћемо поделу десупстантивних глагола по значењу, угледајући се
на класификацију коју даје Улуханов (Улуханов 2001).
1. Прву групу чине глаголи који означавају радњу која је типична или
карактеристична за некога или нешто. Унутар ове групе су глаголи са зна
чењем: уобичајености радње за некога (учительствовать, столярничать),
уобичајености радње на неком месту (базарить), уобичајености радње у
неко време (штормовать).
2. У другој групи су глаголи са каузативном семантичком компонентом
(«чинити тако да...», «каузирати нешто»). Глагол може да каузира поседо
вање (финансировать), да каузира настанак некакве особине (калечить),
смештање објекта негде (складировать), стицање у сопствену корист (бары
шничать), стварање нечега повезаног с објектом (рецензировать), стварање
нечега (дымить, комплиментничать).
3. Трећу групу чине глаголи са значењем «деловати уз помоћ нечега»
(костылять, гильотиниривать).
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4. Четврту образују глаголи са значењем «вршити радњу именовавну
мотивном именицом» (ремонтировать, салютовать).
5. Пету групу чине тзв. инхоативни глаголи, тј. десупстантивни глаголи
са значењем «задобијати особину својствену бићу или предмету у мотивној
речи». Ова група глагола се гради од именица уз помоћ суфикса -е (звереть,
хаметь, лесеть, вечереть).
Полазећи од ове поделе на 5 група, покушаћемо да извршимо анализу
значења датих глагола. Реченица са десупстантивним глаголом у предика
ту има за полазишну предикацију структуру у којој се мотивна именица
налази у предикату уз семикопулативне и пунозначне глаголе или врши
функцију неког реченичног члана. Упоредићемо насталу предикацију с
десупстантивним глаголом с оном полазишном, с именицом у предикату,
својеврсну перифрастичну конструкцију. Добијена предикатска структура
с десупстантивним глаголом сажима, кондензује значење перифрастичног
предиката. Утврдићемо до каквих је померања у значењу дошло у односу на
полазишну предикацију. У питању је поступак реконструисања полазишне
предикатско-аргументске конструкције који примењујемо у својој докторској
дисертацији о синтаксичкој деривацији, угледајући се у извесном степену
на монографију З. Тополињске (Тополињска 2003).
1. Глаголи који означавају радњу која је типична или карактеристична
за некога или нешто.
У оквиру прве подгрупе глагола ове групе издвајамо глаголе са следе
ћим компонентама значења:
А) «обављати некакав посао у својству некога». Овај тип реченице ћемо
шематски представити на следећи начин: Х ради као Z (Z = занимање, профе
сија). Овде Улуханов издваја три нијансе, тј. могуће употребе: примере типа
директорствовать, столярничать и профессорствовать. Сва три глагола
се могу уз помоћ одговарајућих именица парафразирати на горе наведени
начин: радити као директор (столар, професор). О компоненти значења «ра
ботать, будучи кем-нибудь» и одсуству датог значења (будучи кем-н.), чини
нам се, нема потребе говорити, јер не проистиче из значења речи као таквих,
већ из природе одређеног посла, тј. делатности (столарским послом се може
бавити и професор у слободно време, док је обрнуто немогуће).
Одно время не было ни одного русского университета, в котором бы
не профессорствовали ученики отца; и влияние его в математических
сферах было очень велико.
Бедность заставляла изворачиваться, и Василий Иванович вскоре
научился многое делать сам: чинил обувь, столярничал, вызвался покры
ть крышу соседке, пытался красить холсты, по собственным рецептам
составлял краски.
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Столярничал и плотничал он всю жизнь, полдеревни его топором
срублено, и скарб в домах выделан, и ничего еще с тех пор не выкинули.
У српском језику смо такође пронашли доста глагола из ове групе. С
неутралним значењем Х ради као Z су: рибарити, соколарити, пчеларити,
грнчарити, резбарити, кормиларити, гусарити, сплаварити, шпијунирати,
планинарити, голубарити.
Б) «вршити радњу карактеристичну за некога, при том је субјект једнак
појму у предикату полазишне пропозиције» (дружить, гостить, соседство
вать, сиротствовать)
X је као Z →X = Z
вдовствовать = быть вдовой.
Рядом с дворцом находился участок, принадлежавший вдовствующей
царице Марфе Матвеевне Апраксиной (вдове сводного брата Петра Федо
ра Алексеевича), на котором стояли одноэтажный дворец с мезонином и
«палатки каменные».
Српски: господарити, гостовати, дружити се, цицијашити, сплетка
рити, зеленашити, просјачити, кумовати, сведочити, момковати.
В) «вршити радњу карактеристичну за некога или нешто уз обавезну
нијансу неодобравања дате радње од стране говорника»
X је (као) Z (+ говорниково неодобравање)
бабничать = вести себя как бабник, быть бабником
бабничать, обезьяничать, акробатничать, модничать, школьничать, вир
туозничать, чудачить, егозить.
Српски: циганчити се, мајмунисати се, јуначити се, политичити,
ситничарити.
Г) «вршити радњу карактеристичну за некога/нешто, при чему се субјект
радње разликује од појма који је мотивна именица»: парусить, колесить. У
питању је поређење, а не идентификација, као у претходним примерима.
X је као Z (X ≠ Z)
шерстить, маячить, петлять
У српском смо пронашли следеће глаголе: склупчати се, прсити се,
класати се, листати се.
Д) «вршити радњу карактеристичну за некакву појаву, при чему субјек
та нема јер су у питању безлични глаголи».
Руски: вьюжить, пуржить, дождить, туманить, распогодиться, мо
розить, моросить, вечереть.
Српски: јутрити се, разданити се, росити, смрачити се, наоблачити се
Мотивне именице означавају природну појаву.
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Глаголи ове групе су махом непрелазни, за разлику од глагола истог
корена који нису мотивисани именицама (нпр., учить кого, уп. учитель
ствовать). Мањи број је прелазан: тиранить, нянчить, пророчить. У овом
случају је јака рекција (акузатив без предлога) у вези са тзв. скривеним
аргументима мотивне речи, тј. именица тиран, няня или пророк (в. о Каро
лаковој поставци о скривеним аргументима у Улуханов 2001).
тиран = (онај што) мучи, злоставља некога, няня = (она што) чува, пази
некога, пророк = (онај што) прориче, предсказује нешто.
Другим речима, значење именица које мотивишу дате глаголе садржи
у себи компоненту прелазног значења, у значење датих именица је уграђен
појам о пацијенсу (у случају прва два примера), односно предмету говора,
речи (у трећем примеру). Аргументско место именице, иако неизражено,
постоји, о његовом постојању сведочи, у неком смислу, и рекција десуп
стантивног глагола.
Осим ових примера с акузативном рекцијом срећу се и глаголи с другим
падежним и предлошко-падежним рекцијама:
– дативском: покровительствовать кому-н.
– инструменталном: предводительствовать кем-н.
– акузативном с предлогом на: ябедничать на кого-н.
– инструменталном с предлогом над: начальствовать над кем-н.
– инструменталном с предлогом перед: угодничать перед кем-н.
– инструменталном с предлогом за: шпионить за кем-н.
– инструменталном с предлогом с: сожительствовать с кем-н.
Рекције ових десупстантивних глагола развиле су се под утицајем
глагола из исте или сличне семантичке групе, тачније, присуство одређе
них семантичких компоненти их је сврстало у одређене семантичке групе
глагола које имају одређено формално отелотворење (нпр., ябедничать на
кого-н. има исту рекцију као жаловаться на кого-н., доносить на кого-н. с
којим има семантичку блискост).
У оквиру друге подгрупе глагола прве групе («вршити радњу која се
обично врши на одређеном месту») издвајају се глаголи балаганить, база
рить. Основа семантике ових глагола јесте поређење: «чинити нешто као
да си на неком месту, не налазећи се на том месту». Има глагола и са значе
њем: «вршити радњу која се обично врши на одређеном месту, будући на
том месту» (ресторанничать).
Српски: биваковати, логоровати
У ову групу ћемо сврстати и српске глаголе сунчати се, ветрити, иако
имају специфично значење (налазити се на сунцу значи налазити се на про
стору изложеном зрацима сунца).
Трећа подгрупа има значење «вршити радњу која се обично врши у вре
ме нечега». Овде спадају глаголи изведени од делова дана или годишњих
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доба: ночевать, дневать, зимовать, с неексплицираним значењем начина
«провођења времена ноћи, дана, зиме», за разлику од оних ретких који експли
цирају: штормовать (уп. са безличним штормить које говори о временској
непогоди, док лично штормовать говори о ономе што се дешава са бродом
или посадом у време буре), штилевать. У ову групу ми бисмо сврстали и
глаголе завтракать, обедать, ужинать, полдничать.
Српски глаголи: ноћити, зимовати, летовати, доручковати, ручати,
вечерати, ужинати, седничити.
2. Значајан семантички моменат који издваја ову групу глагола као
посебну јесте каузативост, тј. значење «чинити тако да...». Полазећи од Улу
хановљеве поделе, ми смо покушали да још систематичније и прегледније
представимо ова глаголска значења. У ту сврху користимо следеће симболе:
Х – субјекат каузације, Y – субјекат каузиране предикације, Z – објекат. Го
воримо о два субјекта зато што каузација увек подразумева полисубјекатски
исказ. Субјекат каузације је и на формалном плану субјекат, други субјекат
(каузиране предикације) на формалном плану је објекат, а на семантичком
– субјекат друге предикације у којој услед деловања првог субјекта долази
до промене. Реченица X бибери Y каузира чињеницу Y има бибер. Објекат
је управо она именичка компонента од које се деривира глагол. Користећи
Улухановљеву поделу, и ми смо извршили поделу глагола ове каузативне
групе на подгрупе по значењу:
А. Х финансировать Y = Х чини то да: Y поседује Z
озвучить, обмундировать, газировать, машинизировать, телефонизиро
вать, меблировать.
И с 2004 г. мы начнём финансировать социальную сферу по-новому.
(...) Сталин не только подарил нам храм науки, но и меблировал его
теперь, я думаю, уже коллекционной мебелью (...).
Српски: газирати, женити, дрогирати, товарити.
Из наведених примера се види да се десупстантивни глагол у добијеној
предикатској структури образује од акузативног аргумента реконструисане
полазишне предикатске структуре.
Б. Х асфальтировать Y = Х покрива Y Z-ом.
Десупстантивни глагол у овој подгрупи кондензује полазишну пре
дикатску структуру с инструменталним аргументом. Овакви случајеви су
веома бројни у оба испитивана језика. У оба језика су такође могуће акуза
тивно-инструменталне конверзије типа: Радници покривају пут асфалтом
↔ Радници стављају асфалт на пут.
Руски: ваксить, вощить, бронзировать, лакировать, маскировать, ни
келировать, гримировать, костюмировать, бронировать, бетонировать.
Кое-где среди развалин наново асфальтировали мостовые.
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Сегодня уже начали бетонировать фундаменты.
Српски: фарбати, бојити, кречити, поплочати, пошумити, воштити, зла
тити, сребрити, калајисати, никловати, цинковати, малтерисати.
Исто значење Х покрива Y са Z изражава у метафоричном смислу и
глагол срамотити.
В. X перчит Y = X ставља Z у/по Y.
У питању су структуре, попут подгрупе А, с акузативним аргументом
апсорбованим од стране десупстантивног глагола. Разлика у односу на под
групу А је у томе што је у њој присутан посесивни аргумент, а у подгрупи
В – локативни.
солить, сахарить, пломбировать, витаминизировать.
Српски: сирћетити, солити, биберити, мастити, шећерити.
Десупстантивни глаголи ова три претходно наведена каузативна под
типа су прелазни, најчешће долазе уз објекат у акузативу без предлога (ас
фальтировать дорогу, солить суп). Акузативни аргумент десупстантивног
глагола (дорогу, суп) води порекло од такође акузативног аргумента перифра
стичне конструкције с именицом асфальт (покрывать дорогу асфальтом),
односно локативног аргумента (израженог формално акузативом с предлогом
в) перифрастичне конструкције с именицом суп (класть соль в суп).
Г. X чини да Y постане сличан Z
математизировать, беллетризировать, обрусить, европеизировать
Вся современная техника, весь ее поразительный прогресс, скажем,
за последние двести лет, стал возможным только потому, что науки, на
которых эта техника базируется, ― механика, физика, химия, были «мате
матизированы», и каждый новый объект мог быть заранее рассчитан.
(...) чтобы европеизировать Россию, надобно столько средств и сил,
что решить эту задачу по силам лишь исполинской военной машине, ибо
тогда все решается приказом, а не выполнить приказ никак нельзя.
Са семантичком компонентом «приказивати као нешто» су: шаржиро
вать, поэтизировать. Десупстантивни глагол кондензује значење читаве
поредбене конструкције с мотивном именицом (математизировать – сде
лать похожим на математику, беллетризировать - сделать подобным
беллетристике, обрусить – сделать похожим на русского...).
Српски: (по)србити, мађарити, немчити, турчити
Д. X чини да Y постане Z
калечить, кристаллизировать, намагнитить, дурачить, щелочить,
крошить
Сознание, направленное внутрь, работает на холостом ходу и калечит
душу и тело его обладателя: он превращается в перекошённое существо,
разговаривающее на фантастическом наречии.
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Они ей были не слишком интересны, только забавляло наблюдать, как
мальчики оспаривают право гулять с нею, не имея никакого шанса, и она
их дурачила, хохотала, а они пропадали всё сильнее и делались смешными
и отталкивающими в своей глупости.
Српски: уинвалидити, обогаљити, мрвити, поименичити, черечити,
очовечити, уновчити, монашити
У предикату полазишне предикатске структуре је глагол стать с допу
ном у инструменталу (стать калекой, стать магнитом...). Од инструмен
талне предикатске допуне и настаје нови глагол.
Ђ. X ставља Y у/на Z
складировать, закавычить, баррикадировать, каталогизировать,
госпитализировать
Солдаты таскали из внутреннего двора плиты и наглухо баррикадиро
вали ворота изнутри.
То жеманно мяукая, то говоря низким трагическим голосом, она пове
дала, что недели две назад Павлу стало плохо и его госпитализировали.
Српски: складиштити, тамничити, коричити, књижити, темељити (сви
с префиксом у- чешће), уоквирити.
У овој групи глагола синтаксичкој деривацији се подвргава локатив
на конструкција с акузативом и предлозима в и на. Дати модел је сличан
моделу В, само што се у нову предикатску структуру не трансформише
иста компонента.
Е. X чини то да X има Z
барышничать, калымить, стажировать
Дати модел наликује моделу А који такође актуелизује посесивни моме
нат полазишне конструкције. Разлика је у томе што се овде не јавља други
субјекат, већ се субјекат каузације подудара са субјектом посесије. У корену
десупстантивног глагола је компонента која врши функцију објекта, дакле,
акузативни аргумент.
Глаголе типа жениться, усыновить, удочерить такође смо сврста
ли у ову групу, иако су двовалентни, за разлику од примарно наведених
једновалентних.
X женится = X чини то да X има Y за Z (узима Y за жену)
Српски: женити се, кућити се, запослити се
Ж. X ствара Z (чини да Z постоји)
копировать, моделировать, копнить, фотографировать, графить, каль
кировать, жестикулировать, формулировать, программировать, планиро
вать, группировать, портретировать.
Српски: сирити, варничити, зидати.
Овде припадају и специфични глаголи који саопштавају о рађању
младунчета: ягниться, телиться, пороситься, щениться, жеребиться, коти
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ться у руском и јагњити се, телити се, прасити се, штенити се, ждребити
се, мацити се (исти глаголи без постфикса се, са префиксом о- у српском
употребљавају се прелазно: ојагњити два лепа бела јагњета).
Десупстантивни глаголи овог типа актуелизују акузативни аргумент
полазишне предикатске структуре с глаголом стварати, правити.
З. X чини то да се Z појављује, издваја (прецизнија информација о на
чину радње која ствара предмет)
Керосинка коптит. (=испускает копоть)
дымить, чадить, коптить, потрошить, шелушить, лущить
Трактор се дими = Трактор испушта дим.
Српски: љуштити, димити се.
Овај тип можемо представити и у оквиру претходно наведеног, јер је
у питању иста семантичка компонента стварања, разлика је у томе што је
овде продукт у извесном смислу нус-појава, узгредни феномен, последица
некакве радње (трактор дими, ако се запалио).
Глагол може бити употребљен као прелазни шелушить зерна, или као
непрелазни повратни шелушиться (кожа шелушится).
3. Глаголи са значењем «деловати уз помоћ нечега».
У питању су глаголи који настају од именица које означавају инстру
мент, оруђе, средство за обављање одговарајуће радње.
X бомбить = X делает что-то с помощью Z (Z томе и служи)
Z = бомба
X утюжить = X делает что-то с помощью Z (Z томе и служи)
Z = утюг
Компонента коју актуелизује десупстантивни глагол јесте инструмен
тални аргумент средства, инструмента (бомбардује – уништава бомбама,
пегла – исправља, углачава пеглом...).
Међу глаголима ове групе има прелазних (гильотинировать), али и
непрелазних (костылять). Први је прелазан, јер је мотивисан именицом
гильотина која у свом значењу садржи објекатску компоненту («машина,
отсекающая голову»), други нема такву компоненту значења.
Примери: лопатить, винтить, штукатурить, шпаклевать, шнурова
ть, штамповать, торпедировать, кодировать, минировать, вакцинирова
ть, телефонировать.
У српском издвајамо неколико подгрупа према именици од које је образо
ван глагол: музички инструмент (трубити, бубњати, гуслати, тамбурати),
алатка или апарат (турпијати, стругати, четкати, чешљати, тестериса
ти, брусити, пилити, шрафити, бургијати, сврдлати, грабуљати, пеглати,
рендати, телефонирати), остало (лоптати се, ђубрити, туширати се, са
пуњати, минирати, ракетирати, каменовати, бичевати, шибати, скијати
се, санкати се, лактати се, једрити, веслати).
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4. Глаголи са значењем «вршити радњу именовавну мотивном
именицом».
У овој групи се налазе глаголи мотивисани именицом са значењем
радње, процеса. То су: а) глаголи са суфиксом -нича, -ствова, -ова/-ирова/изирова/-изова образовани од именица без афикса: охотничать, штурмова
ть, ремонтировать, анализировать, штрафовать и б) стилски маркирани
глаголи са суфиксима -и и -а (топотать, рикошетить).
У првој групи већина глагола је страног порекла (критиковать, митин
говать, терроризировать, контролировать).
массажировать←массаж, шантажировать←шантаж, гастролиро
вать ← гастроли
У српском смо издвојили: критиковати, контролисати, анализирати,
паничити, блудничити.
Ова група глагола има за синониме перифрастичне конструкције с
мотивном именицом у саставу предиката (у својству допуне), најчешће са
семикопулативним глаголима (делать массаж – массажировать, подверга
ть критике – критиковать, устраивать митинг – митинговать).
5. Инхоативни глаголи, тј. десупстантивни глаголи са значењем «задо
бијати, стицати особину какву има биће или предмет у мотивној речи» су
непродуктивна група глагола. Далеко су продуктивнији исти по значењу
глаголи мотивисани придевима (белеть, багроветь, голубеть) (о овоме у
нашем раду који ће бити објављен у Славистици за 2010).
Део глагола из ове групе има значење делимичног попримања особи
на бића или предмета у мотивној речи (звереть, сатанеть), тј. има у свом
значењу компоненту поређења: постајати сличан коме/чему. Други део
глагола означавају преображај, претварање у некога/нешто (хаметь, сиро
теть, вдоветь).
С инхоативним значењем су у српском глаголи: монашити се, калуђе
рити се, посестрити се, братимити се, чаурити се, скаменити се, поиме
ничити се, челичити се, подетињити, збабити се.
Део ових глагола у својој нерефлексивној варијанти (монашити, бра
тимити, скаменити, поименичити) спада у другу групу, групу каузативних
десупстантивних глагола са значењем претварања некога/нечега у нешто
друго (супстантивни појам од ког је образован глагол).
Сви глаголи ове групе су непрелазни, једновалентни.
У полазишној пропозицији им одговара именица (која означава најче
шће живо биће, али може и неживо (деревенеть← дерево, столбенеть←
столб) као део именског предиката уз глаголе типа стать/становиться
кем/чем, быть кем/чем, вести себя подобно кому/чему.
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Закључак
У литератури о десупстантивним глаголима наилази се не ретко на по
ређење двеју синтаксичких деривација: творбе именица од глагола и творбе
глагола од именица (в. Тошовић 2002, Тополињска 2003, Богданов 1977).
Овај однос је посебно занимљив и због тога што су у питању две главне, ме
ђусобно супротстављене по много чему врсте речи. Имајући у виду њихову
функцију у реченици, Богданов, рецимо, говори о синтаксичкој хијерархији,
па тако свака врста речи, тачније функција има свој ранг. Нулти и најважни
ји ранг заузима глагол. Услед транспозиције, тј. синтаксичке деривације
долази до промене ранга у хијерархији. Па тако транспозиција глагола у
именицу доводи до пада у синтаксичкој хијерархији, предикативност глагола
се редукује, постаје секундарна. Обрнуто, транспозиција именице у глагол,
према Богдановљевом приступу, представља пораст ранга у синтаксичкој
хијерархији, јер нови синтаксички дериват има могућност да образује пре
дикативну јединицу – реченицу.
С друге стране, девербативи (номинализације) могу да граде полупре
дикативне конструкције, с обзиром на то да поседују своје или наслеђене од
глагола синтаксичке аргументе. Синтакса десупстантивних глагола је далеко
сиромашнија. Они су углавном непрелазни, а они прелазни су двовалентни,
и њихова валентност настаје под утицајем тзв. скривених аргумената имени
це (термин С. Каролака, в. Улуханов 2001), или услед семантичке аналогије
према глаголима сличног значења.
Именичка компонента од које настаје глагол у кондензованој предикат
ској структури (с десупстантивним глаголом) најчешће је, према нашим
увидима, у улози објекта (уз глаголе имати, стварати, стављати, као и
уз глаголе с ослабљеним значењем у перифрастичним конструкцијама), у
улози именског дела предиката уз семикопулативне глаголе (бити, поста
ти/постајати) с односом идентификације или поређења двају појмова
(субјекта и именског дела предиката). Нешто ређе се именица налази у
улози инструменталног аргумента и компоненте с којом се нешто пореди.
А најмање се десупстантивни глагол образује од именица у функцији лока
тивне компоненте полазишне предикатске структуре.
Руско-српско поређење није показало значајније системске разлике,
него искључиво неподударања у погледу фреквенције одређених модела
или дистрибуције средстава (рецимо, инхоативни десупстантивни глаголи
у српском не граде се уз помоћ суфикса -е, као у руском, већ рефлексиви
зацијом каузативних: монашити – монашити се).
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Биляна Марич
ИМЯ СУЩЕСТВИТЕЛЬНОЕ И ГЛАГОЛ В СИНТАКСИЧЕСКОЙ ДЕРИВАЦИИ:
ОТСУБСТАНТИВНЫЕ ГЛАГОЛЫ В РУССКОМ В СРАВНЕНИИ С СЕРБСКИМ ЯЗЫКОМ
(Резюме)
В данной работе делается анализ отношений между именем существительным и глаго
лом сквозь призму синтаксического феномена, называемого нами синтаксической дериваци
ей. Анализу подвергается отношение между предложением с отсубстантивным глаголом и
той исходной конструкцией с мотивирующим глагол существительным в роли дополнения
(перифрастического) предиката или какой-то другой синтаксической роли. Цель работы – по
казать, о каких синтаксических отношениях речь идет, а также сравнить родственные русский
и сербский языки.
Кључне речи: руски језик, српски језик, синтаксичка деривација, десупстантивни глаголи.
Прихваћено за штампу: 22. 12. 2009.
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LINEAR AND CYCLICAL PATTERNS OF TIME IN
SIR THOMAS MALORY’S LE MORTE DARTHUR
Sir Thomas Malory’s Le Morte Darthur is the longest all-embracing version of the Arthurian
legend in English medieval literature. It was written in the second half of the fifteenth century and it
comprises eight Tales, which describe Arthur’s life, from his mysterious conception and birth to his
tragic end in the last battle with Mordred. Malory scholars claim that the first and last Tales resemble
historical chronicles, whereas his middle Tales belong to the genre of romance. In this paper I will
illustrate their claim with examples from the text and show how the change of genre implies the shift
of time pattern. Namely, in his historical chronicles, Malory uses linear time to narrate a sequence of
joyous and tragic events while in his romances, his principal character, Arthur, is fixed in the cyclical
time of courtly romance, performing strictly ceremonial roles.

Sir Thomas Malory’s Le Morte Darthur is the longest all-embracing version
of the Arthurian legend in English medieval literature. It was first published by
William Caxton in London, in 1485. Caxton divided Malory’s work into 21 books
and 507 chapters and, as Malory’s original manuscript had not been preserved,
Caxton’s edition was the only known version of the text until the discovery of
the Winchester MS in 1934 (Spremić 2003: 11). The text of the newly discovered
manuscript had eight major divisions (Tales) instead of Caxton’s twenty-one, and
it differed considerably from the text of the Caxton edition (Life 1980: 9). The
Winchester MS was edited by E. Vinaver and published in 1947 under the title
The Works of Sir Thomas Malory.
Le Morte Darthur describes King Arthur’s life, from his mysterious conception and birth to his tragic end in the last battle with Mordred. It is also
an account of the rise and fall of Arthur’s kingdom and the values it strove to
achieve. Malory scholars have not been able to classify his work in terms of a
single literary genre; they have noted its similarities with at least four different
genres – romance, chronicle, tragedy and epic (Kennedy 1985: 224). However,
most of them agree that the opening and closing tales – The First and The
Second, The Seventh and The Eighth – resemble historical chronicles whereas
the middle tales – The Third, The Fourth, The Fifth and The Sixth – belong to
the genre of romance (Taylor-Brewer 1983: 2; Whitaker 1984: 99, 104). This
distinction, logical and right, implies there are different atmospheres, themes,
motifs and symbols within Malory’s large work. This distinction also determines
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the two different patterns of time, linear and cyclical, that the author employs
in his book.
I will now proceed to provide the main points of the intricate story line of
the eight tales and to show how the change of genre from historical chronicle to
romance and back to the chronicle implies the shift of time pattern from linear
to cyclical and back to linear.
In the first two tales, which describe the rise of Arthur’s kingdom and resemble historical chronicles, Malory uses linear time. He narrates a sequence of
events beginning with Arthur’s conception.
The First Tale, The Tale of King Arthur, opens with King Uther falling in
love with Igraine, the Duchess of Cornwall. Igraine and her husband leave Uther’s
court, where they have come to celebrate a truce. Unrequited love brings Uther
to his sick bed and he asks Merlin, his wizard counselor, for help. Merlin agrees
to use his magic to arrange access to the lady’s bed, on condition that the child
conceived that night be handed over to him to be brought up in secret. King Uther
agrees to this and, disguised as her husband, spends the night with Igraine. It so
happens that the husband is killed that same night. Uther and Igraine get married
soon after, thereby arranging that their child, Arthur, is born in wedlock. On the
day of Arthur’s birth, he is delivered to Merlin and brought up as the foster-son
of one of his father’s vassals, Sir Ector. When Arthur comes of age, he draws the
sword from the stone and proves to be the rightful king. Most of his barons deny
him the right to the crown, so he goes to war against them. During a truce, he
and his half-sister, Morgan le Fay, not knowing they are related, have an affair, in
which Mordred is conceived. Merlin warns Arthur that his incest will eventually
ruin him. After winning the war, Arthur marries Guinevere in spite of Merlin’s
prophecy that she will love another man and thus contribute to the destruction of
his kingdom. Guinevere’s dowry is the Round Table, which Arthur reorganizes as
an Order of Chivalry to fight for peace and justice. The king and his knights face
oppression, new rebellions and hostile magic within his family and the Order;
they also lose Merlin, who is buried alive by a sorceress. However, by the end of
the First Tale, Arthur is the recognized king of all Britain.
In the Second Tale, The Tale of Arthur and Lucius, the Roman Emperor’s
ambassadors demand tribute from Arthur. He rejects the shameful ultimatum,
obtains support from his barons, gathers a large army and goes to war on the
Continent. There he kills the giant of Mont St Michel, invades Flanders, Lorraine,
Germany, Lombardy and Tuscany, defeats and kills Lucius and makes for Rome,
where he is crowned Emperor. This is the climax of his power, glory and political
and military career, after which he and his knights return triumphantly to Britain.
To harmonize the source, the alliterative Morte Arthure, with the rest of the book,
Malory changed its tragic end. In the source, before he can be crowned Emperor,
news comes to him of Mordred’s rebellion; and he is forced to return home to
defend his realm. In Malory, Mordred’s rebellion occurs in the Eighth Tale.
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Arthur’s biography is narrated in a linear time pattern in the first two tales.
It comprises the essence of heroic kingship – “royal ancestry, mysterious conception and birth, protected childhood, success in a supernatural test followed by
public recognition, preliminary combats, a crucial struggle, climactic victory and
apotheosis” (Whitaker 1984: 106-107). Some Malory scholars also claim that the
narration in the first two tales classified as historical chronicles is very realistic,
and that these, as well as the last two tales, reflect England’s progress through
the turbulent social and political events of the fifteenth century, particularly those
of the Hundred Years War and the Wars of the Roses.
There have been attempts to find out which English king is portrayed in the
character of Arthur and whether Malory supported the Lancastrian or the Yorkist
cause in the Wars of the Roses. In the character of Arthur some scholars recognize
the three Lancastrian kings – Henry IV (1399-1413), Henry V (1413-1422) and
Henry VI (1422-1461), whereas others compare Arthur to King Edward IV (14611483) from the House of York. N. S. Aurner claims that the reign of King Henry
IV is reflected in the most of the First Tale, and that Arthur’s Roman campaign
resembles King Henry V’s march through France before the Battle of Agincourt
(Aurner 1933: 367, 370). P. J. C. Field and R. Griffith, on the other hand, point
out that Malory made Arthur look more like Edward IV (Griffith 1974: 365-386).
Field compares Arthur’s coronation in Malory to that of King Edward IV. Both
kings were acclaimed by the people of London, which leads Field to the conclusion
that Malory might have been present at King Edward IV’s crowning and that he
later depicted it in his work (Field 1995: 47).
After Arthur’s coronation in Rome and his return to Britain, there follows the
middle part of Malory’s work, which Malory scholars call the Glory of Arthur’s
kingdom. The middle part comprises The Third, The Fourth, The Fifth and The
Sixth Tale and implies a shift from historical chronicle to romance, which is to
say, from a linear to a cyclical pattern of time. At the beginning of The Third Tale,
The Noble Tale of Sir Lancelot du Lake, Arthur is “fixed in the cyclical time of
courtly romance, performing strictly ceremonial roles” (Whitaker 1984: 107).
His knights have become famous and rich in the Roman campaign. Fights for
power, inner struggles and foreign invasions are over. Peace is solid and stable.
This provides the chance for Arthur’s knight to pursue adventures the aims of
which are the achievement of fame, reputation and worship.
The Third Tale opens with a hint that Lancelot is in love with Guinevere
and describes the growth of Lancelot’s reputation. With a fellow-knight called
Lionel, Lancelot leaves Camelot and rides into the forest, where he experiences
numerous adventures. Sir Lionel is captured by an evil knight called Sir Tarquin,
while Lancelot is enchanted and imprisoned by Morgan le Fay. Lancelot escapes
	
In Knighthood in the Morte Darthur B. Kennedy explains the meaning of “worship” as
“the broader notion of knightly honour”. Pp. 2, 106-108, 160-161, 247-248, 257, 163-173, 182-183,
243.
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from prison, overcomes the oppressors and sets free Sir Tarquin’s captives. He
defeats several enemies of King Arthur and sends them to offer their services
to Guinevere. He successfully brings to an end an adventure that anticipates the
Grail Quest and, upon his return to Camelot, he has the reputation of the greatest
knight in the world.
In The Fourth Tale, the Tale of Sir Gareth, Arthur is at the height of his
power and Lancelot is his friend and most famous knight. A young man who
conceals his identity comes to Camelot and asks Arthur to stay at his court as a
kitchen boy for a year. The king grants his wish and, when the year has passed,
a girl comes to Arthur’s court asking for help for her sister, Lady Liones, whose
castle is besieged by an oppressor called the Red Knight of the Red Lands. The
young man asks to be knighted by Lancelot and to be given that quest; he receives
both. The girl at first despises him as a kitchen boy, but he defeats opponent after
opponent and finally Liones’s enemy, the Red Knight of the Red Lands. In the
tale’s second half, the hero is revealed to be Gawain’s youngest brother Gareth;
his opponents who have become his vassals make their peace with Arthur and
he wins Liones’s hand in a tournament and marries her.
The Fifth Tale, the Tale of Sir Tristram de Lyones, first gives the main points
of Tristram’s birth and upbringing. He is made knight by his uncle, King Mark
of Cornwall, and slays in combat the Irish champion Marhalt who has demanded
the tribute of Cornwall on behalf of the Irish king. However, Marhalt’s poisonous
spear badly wounds Tristram and he learns that the cure can only be found in the
country the spear originates from. He goes to Ireland incognito and Isolt, who is
being wooed by Palomides, the Saracen, cures him. Tristram is soon recognized
and banished. Mark comes to hate his nephew, and, hoping that he will be killed,
sends him to Ireland to bring him the bride, Isolt. Tristram loyally does so, but on
the way back to Cornwall a magic love potion intended for the bridal couple is
given in error to Tristran and Isolt, who immediately fall in love with each other.
Most of the tale presents numerous adventures, but some themes stand out and
there are elusive hints of others. Tristram becomes a knight of the Round Table
and Lancelot’s friend. When he and Isolt have to flee from Cornwall, Lancelot
gives them his own castle, Joyous Garde. Within the Round Table, sinister coalitions slowly gather about Lancelot, Gawain and Lamorak. Gawain and the
other sons of King Lot of Orkney (except Gareth) kill Lamorak, and Lancelot’s
devoted supporters become a potential danger as more and more people suspect
him of adultery with the queen. Several incidents foreshadow the Grail-quest. In
one, Lancelot is tricked into sleeping with Elaine of Corbenic, believing she is
Guinevere, and that night Galahad is conceived. Tristram’s generosity of spirit
turns Palomides into his friend and a Christian, and Palomides’s baptism ends
the tale.
These three tales, three romances, display a cyclical time pattern. Knightly
quests or adventures are the principal events of this genre. Each day in the life of a
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knight has a cyclical structure; in the morning he rides into a forest where he faces
dangerous challenges; at nightfall he arrives at a castle, pavilion or hermitage,
where he receives food, entertainment, rest and sometimes love (Whitaker 1984:
110). “While the knight-errant’s arrival at a hospitable castle or hermitage when
the day has ended provides an episodic conclusion to one stage of his progress,
the final stage is not reached until the cycle of adventures has brought him back
to Camelot, which is the beginning and end of each quest” (Whitaker 1984: 41)
The seasonal cycle, too, dictates the rituals of a knight’s life. New knights
are created in the spring; summer is the season of quests; winter is spent in hunting and hawking, jousting and tourneying. Twelve months is the period allowed
for completing a task (Whitaker 1984: 110). The annual reunion of the Round
Table knights at the Pentecostal feast in Camelot is the most important unifying
event in Arthur’s world, symbolizing knightly successes in completed tasks and
expectations of future ones. The regular alternation of day and night, adventure
and rest, forest and castle, is ever present in the genre of romance. Romance is
also said to be the genre of renewal. This is obvious in the undiminished beauty
of the fairies, the agelessness of knights and ladies, the terrible but never fatal
wounds of heroes and the ability of villains to return from the dead and fight
again (Whitaker 1984: 109).
The Sixth Tale also has the form of romance. However, the aim of this quest
is not earthly fame, but the acquisition of divine grace. Malory scholars point out
that with the Grail material, the reign of Arthur and the lives of his knights are
integrated into the larger scheme of Judeo-Christian world history.
The Tale of the Sancgreal begins at a Pentecost feast in Camelot, with the
arrival of Galahad, the long-awaited Grail knight. Soon after, while the king and
his knights are at the table, they hear the rumble and roar of thunder, and a marvelous light appears. The Holy Grail enters the hall, covered with white samite.
It circulates round the table, serving each knight with the food he desires, and
suddenly departs. The knights swear to go in quest of it. Arthur is sad because he
knows that few will return and that his fellowship will never be complete again,
as the chief enemies of the Grail knight are not giants, fairies or evil knights, but
the sins of lust, avarice, pride and anger. According to Arthur’s prediction, the
Grail Quest ends in disaster; many knights are killed or wounded and very few
retreated from it at the beginning, without painful consequences. Arthur’s best
knight Lancelot is only partially successful in this quest because his long-lasting,
adulterous, sinful relationship with the Queen has prevented him from finding
the Grail. Only three knights – Galahad, Perceval and Bors – achieve the vision
of the Grail. Galahad and Perceval die and Bors returns to Camelot to give an
account of the quest.
In the last two tales, The Seventh and The Eighth, which are usually called
the Fall of Arthur’s kingdom, Arthur’s civilization undergoes a final shift in
the temporal frame. From a distant and indeterminate golden age of chivalry,
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Malory’s work moves to a final period of English history and becomes a metaphor
for fifteenth-century England, with its continental wars, dynastic conflicts and
disintegrating feudalism (Whitaker 1984: 104). There is a generic change from
romance back to historical chronicle, ie. from the cyclical back to the linear pattern
of time. The “joy of the court” is destroyed by envy, hatred and treachery. Once
again, Malory becomes a chronicler and his narration realistic.
The Seventh Tale opens with Lancelot returning from the Grail-quest and
falling back into his adultery. The tale is divided into five episodes. In the first
episode, the Queen is falsely charged with poisoning a knight, and is saved by
Lancelot’s victory in a judicial combat. In the second episode, wounded in a
tournament, Lancelot takes refuge at the house of the Fair Maid of Astolat, who
nurses him and falls desperately in love with him. Rumours reach the court that
Lancelot loves her and Guinevere is racked by jealousy, until one day a boat
floats down the river, bearing the body of the Maid of Astolat and a letter saying
that Lancelot’s rejection of her had killed her. The third episode is an account
of a tournament, and the fourth episode retells the abduction of Guinevere by
Meliagaunce. The last chapter is about Lancelot’s healing of Sir Urry. The five
incidents are presented as happening one after another, during about a year, each
in turn endangering the secrecy of Lancelot’s affair with the queen.
At the beginning of the Eighth Tale, the lovers are finally trapped together
by Aggravaine, Mordred and their followers. When Lancelot rescues Guinevere
from the stake, which was supposed to be her punishment for adultery, ie. high
treason, he unwittingly kills Gareth and Gaheris, Gawain’s beloved brothers.
Gawain and Arthur besiege the lovers in Lancelot’s castle Joyous Garde, and
when the Pope makes peace- Arthur taking Guinevere back and Lancelot returning to his kingdom of Benwick in France – Gawain persuades Arthur to pursue
Lancelot. Gawain is severely wounded in the war with Lancelot, when Arthur
hears news that Mordred, whom he had left as Regent in England, has usurped the
throne and is about to marry Guinevere. Arthur sails back to England to punish
the traitor. Gawain is killed in a battle with Mordred at Dover, but Arthur kills
Mordred in a battle on Salisbury Plain. He is himself mortally wounded, and is
carried to Avalon by his sister Morgan in a small boat: later his tomb is found
near by. Guinevere becomes a nun. Lancelot returns to Britain and, after his last
meeting with the queen, decides to spend his life as a hermit. When he dies, his
soul is carried to heaven by angels and his body buried in Joyous Garde.
It has already been pointed out that the first and last tales, classified as historical chronicles, reflect the social and political circumstances of Malory’s time.
Mordred is usually associated with Richard, Duke of York, who was the regent
of the insane King Henry VI (Aurner 1933: 387-388). Regency was a normal
fifteenth-century practice. There was always the fear that regents would soon
become kings and Mordred confirms that danger. Just like Mordred, Richard,
Duke of York forged letters announcing King Henry VI’s death, and walked into
92

ФИЛОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
XXXVI 2009 3

Milica Spremić, Linear and Cyclical Patterns of Time in Sir Tomas Malory’s...

parliament hoping that he would be acclaimed king. But that did not happen, as
none of the MPs showed up (Knight 1983: 138). However, P. J. C. Field and R.
Griffith do not agree with N. S. Aurner that Arthur in The Eighth Tale can be
compared to the shy, pious King Henry VI, who avoided tournaments and combat
and preferred the company of monks and scholars to that of warriors (Griffith
1974: 374). They agree that noble, tragic and valiant Arthur in The Eighth Tale
more closely resembles King Edward IV.
What Malory scholars consider a unifying feature of his lengthy work is
his paratactic prose style, equally convenient to historical chronicles and to romances. Some of them argue that in the first and the last two tales the paratactic
structure emphasizes linearity, because Malory’s treatment of chronicle material
is often a sequence of actions crudely linked by temporal adverbs (‘and then’,
‘and when’) (Whitaker 1984: 108). Others claim that romance is the genre of
parataxis and that the hallmark of romance is its ordering of its basic structural
element – the episode – according to paratactic principles. They point out that
parataxis is Malory’s grammatical preference, organizational strategy, chosen
mode of characterization and philosophic position (Wheeler 1993: 110).
It can be said in conclusion that an awareness of the two patterns of time,
linear and cyclical, which Malory uses in Le Morte Darthur, makes it easier to
understand the intricate story line of the work and to answer the question why the
beginning and the end are realistic, rough and brutal, while the middle is idealistic,
enchanted and mysterious. The two patterns of time and the two genres they stand
for – historical chronicle and romance – contribute to the complexity and the
artistic value of Malory’s work, for years and centuries unreasonably neglected
and underestimated by scholars. It began to receive their full attention only in the
second half of the twentieth century, and has been studied in depth ever since.
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Милица Спремић
ЛИНЕАРНО И ЦИКЛИЧНО ВРЕМЕ У СМРТИ КРАЉА АРТУРА
СЕР ТОМАСА МАЛОРИЈА
(Резиме)
Смрт краља Артура сер Томаса Малорија, најобимнија и најцеловитија обрада артури
јанске легенде у енглеској средњовековној књижевности, састоји се од осам Прича које описују
Артуров живот, од мистериозног зачећа и рођења до трагичног краја у последњој бици са Мор
дредом. Прве и последње Приче проучаваоци Малорија означавају као историјске хронике, а
средишње Приче као витешке романе. Овај рад илуструје поменуту поделу примерима из дела и
показује да смењивање историјске хронике и витешког романа проузрокује промену временске
перспективе. Наиме, у историјским хроникама, Малори користи линеарно време за описивање
радосних и трагичних догађаја, док је у витешким романима његов јунак Артур уроњен у ци
клично време витешких потрага и дворске средине у којима игра церемонијалну улогу.
Кључне речи: артуријанска легенда, сер Томас Малори, Смрт краља Артура, историјска хро
ника, витешки роман.
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ХИСПАНСКА ТЕОРИЈА ИМПРОВИЗАЦИЈЕ И
ЈУЖНОСЛОВЕНСКА ЕПИКА
Теорија импровизације је релативно нова теорија. Настаје у последњој деценији 20.
века из потребе једног дела хиспанске науке да опише законитости импровизоване поезије и
скрене пажњу на њену уметничку вредност. Ова теорија је још увек у периоду формирања а
њени најзначајнији представницу су Максимијано Траперо (Maximiano Trapero), Алексис Ди
јас-Пимијента (Alexis Díaz-Pimienta) и Ивет Хименес де Баес (Yvette Jiménez de Báez). Према
овој теорији, јужнословенска епска поезија, као импровизована поезија, чини саставни део
историјског развоја импровизоване поезије и њених законитости.

У хиспанистици је усмена импровизована поезија генерички назив за
чин усменог песничког стварања у ком се истовремено одвијају процеси
стварања, извођења и рецепције текста, и стоји у односу супротности с
традиционалним усменим песништвом епског и баладичног типа, у ком
нека врста верног памћења текста има доминантну улогу.
Импровизованом поезијом у хиспанској средини бавили су се бројни
научници, међу којима посебно место заузимају Самјуел Армистед (Samuel
Armistead) и Максимијано Траперо (Maximiano Trapero). Теорија импрови
	
Sierra, José et al., “Sobre la teoría y la práctica de la improvisación”. Entrevista con Alexis
Díaz-Pimienta, Música, 4–6 (1997–1999), p. 71.
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Armistead, Samuel G., “The Mocedades de Rodrigo and Neo-indivi
dualist Theory”, Hispanic Review, 46 (1978), pp. 313–327; “Neo-individualism and the Romancero”,
Romance Philology, 33 (1979–1980), pp. 172–181; “Epic and Ballad: A Traditionalist Perspective”,
Olifant, 8/4 (1981), pp. 376–388; “Los orígenes épicos del Romancero en una perspectiva multicul
tural”, en Beatriz Garza Cuarón y Yvette Jiménez de Báez (eds.), Estudios de Folklore y Literatura
dedicados a Mercedes Díaz Roig, México, El Colegio de México, 1992, pp. 3–16; “La poesía oral
improvisada en la tradición hispánica”, en Trapero, Maximiano (ed.), La décima popular en la tradición hispánica. Actas del Simposio Internacional sobre la Décima, Las Palmas de Gran Canaria,
Universidad de las Palmas de Gran Canaria, Cabildo Insular de Gran Canaria, 1994, pp. 41–69; “Los
estudios sobre la poesía improvisada antes de la Décima“, en: Trapero, Maximiano, El libro de la
décima. La poesía improvisada en el Mundo Hispánico, prólogo de Samuel G. Armistead, Las Pal
mas de Gran Canaria, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Cabildo Insular de Gran Canaria,
Unelco, 1996, pp. 15–34.
	
Најзначајнији радови: Romancero de Gran Canaria, 2 vols. Las Palmas de Gran Canaria,
Cabildo Insular de Gran Canaria, 1990; Lírica tradicional canaria, Las Palmas de Gran Canaria, Gobi
erno de Canarias, 1990; La décima popular en la tradición hispánica. Actas del Simposio Internacional

ФИЛОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
XXXVI 2009 3

95

ИСТРАЖИВАЊА

зације добила је свој мање-више дефинитиван облик 1998. године у сту
дији Теорија импровизације познатог кубанског импровизатора Алексиса
Дијас-Пимијенте (Alexis Díaz-Pimienta).
У предговору за зборник радова El libro de la décima. La poesía impro
visada en el Mundo Hispánico (Књига о десими. Импровизована поезија у
хиспанском свету), који носи наслов „Los estudios de la poesía improvisada
antes de la Décima“ (Студије о импровизованој поезији пре десиме) Самјуел
Армистед каже већ у првој реченици: „У свом почетку, систематско проу
чавање усмене импровизоване поезије несумњиво се повезује с именом
Милмена Перија“. Самим тим и с јужнословенском епиком:
„У старој Југославији, тачније у области Босне, још увек постоји српскохрватска традиција усмене импровизоване поезије, словенског порекла (de
origen eslávico), која се повезује с традицијом руске усмене поезије. Реч је о
гусларисима или гусларима (guslaris o guzlari), који се тако зову јер своје певање
прате једном врстом рустичне гитаре назване гусла (gusla o guzla), усменим
песницима специјализованим да стварају и интерпретирају дугачке наратив
не песме. Управо је ова српско-хрватска традиција била та која је отворила
истраживачка врата (la puerta investigativa) целокупног усменог песништва,
а посебно усмене импровизоване поезије, почев од студија и записа које су
Милмен Пери и Алберт Б. Лорд направили у трећој деценији.“ [шпан.]
sobre la Décima, Las Palmas de Gran Canaria, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Cabildo
Insular, 1994; El libro de la décima. La poesía improvisada en el Mundo Hispánico, Las Palmas de
Gran Canaria, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, 1995; “La décima popular en Canarias:
sus modalidades de usos, su historia y su actualidad”, en Jiménez de Báez, Yvette (ed.), Lengua
jes de la tradición popular. Fiesta, canto, música y representación, México, El Colegio de México,
2002, pp. 351–371; “La poesía improvisada y cantada en España”, en La Palabra. Expresiones de
la tradición oral, Salamanca, Diputación de Salamanca, Centro de Cultura Tradicional, 2002, pp.
95–120; “Procesos de creación léxica en el Romancero tradicional”, en Homenaje a Antonio Quilis
(en prensa).
	
Најзначајнији радови: Díaz-Pimienta, Alexis, Teoría de la improvisación. Primeras
páginas para el estudio del repentismo, prólogo de Maximiano Trapero, Oiartzun (Gipuzkoa), Sendoa,
1998. Библиографија: “Primeros apuntes para un estudio del repentismo en Cuba”, La décima
popular en Iberoamérica, México, Veracruz, Instituto Veracruzano de Cultura, 1995, pp. 239–252;
“Características universales de la poesía oral improvisada y características generales del repentismo
en Cuba”, ponencia leída en el IV Festival Iberoamericano de la Décima, México, Veracruz, 1996;
“Aproximaciones a una posible ‘gramática generativa’ de la décima improvisada”, en Trapero, Ma
ximiano, Eladio Santana Martel, Carmen Márquez Montes (eds.), Actas del VI Encuentro-Festival
Iberoamericano de la Décima y el Verso Improvisado, 2 vols., Las Palmas de Gran Canaria, 2000,
I, pp. 201–214; “La décima improvisada en Cuba: Estructura y características específicas. Distintos
tipos de décima”, en Jiménez de Báez, Yvette (ed.), Lenguajes de la tradición popular. Fiesta, canto,
música y representación, México, El Colegio de México, 2002, pp. 327–349.
	
Armistead, Samuel G., “Los estudios sobre la poesía improvisada antes de la Décima„, en:
Trapero, Maximiano, El libro de la décima. La poesía improvisada en el Mundo Hispánico, prólogo
de Samuel G. Armistead, Las Palmas de Gran Canaria, Universidad de Las Palmas de Gran Canaria,
Cabildo Insular de Gran Canaria, Unelco, 1996, p. 15.
	
Díaz-Pimienta, Alexis, Teoría de la improvisación. Primeras páginas para el estudio del repen
tismo, prólogo de Maximiano Trapero, Oiartzun (Gipuzkoa), Sendoa, 1998, pp.
����������
78–79.
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Јужнословенска епска поезија је захваљујући Рамону Менендесу Пидалу
знатно раније, педесетих година 20. века, ушла у хиспанску критичку литерату
ру као слободно импровизована усмена поезија – упркос Лордовом напомиња
њу да се у процесу усменог састављања импровизација није слободна – чија
начела стварања стоје у супротности са хиспанском усменом песмом која се
не импровизује, већ верно памти. У том контексту јужнословенској епици су
ускраћене вредности, иако је њена улога кључна, будући да се налази у основи
савремених теоријских превирања и да је освртање на њу присутно у већини
најзначајних студија хиспанских теорија усменог песништва.

У хиспанској средини пак постоји посебна врста усмене поезије, усме
но импровизована поезија, која се својим бројним својствима разликује од
хиспанске традиционалне усмене поезије: тежња за оригиналношћу и, сход
	
Најзначајнији радови: La leyenda de los Infantes de Lara, Madrid, Hijos de J.M.Ducazcal,
1896; “Los romances tradicionales de América”, Cultura española, 1 (1906), pp. 72–111; Cantar de
Mío Cid. Texto, gramática y vocabulario, 3 vols., Madrid, Bailly-Baillière, I, 1908 ; II y III, 1911;
L’épopée castillane à travers la littérature espagnole, Paris, Armand Colin, 1910. (La epopeya castellana
a través de la literatura española, Buenos Aires, Espasa-Calpe, 1945); “Poesía popular y romancero”,
Revista de Filología Española, I (1914), pp. 357–377, II (1915), pp. 1–20, 105–136, 329–338, III (1916),
pp. 233–289; “Roncesvalles. Un nuevo cantar de gesta español del siglo XIII”, Revista de Filología
Española, IV (1917), pp. 105–204; “Sobre geografía folklórica. Ensayo de un método”, Revista de
Filología Española, VII (1920), pp. 229–338; “Relatos poéticos en las crónicas medievales. Nuevas
indicaciones”, Revista de Filología Española, X (1923), pp. 329–372; Poesía juglaresca y juglares,
Madrid, Centro de Estudios Históricos, 1924; El romancero: teorías e investigación, Madrid, Paez,
1928; Flor nueva de romances viejos, Madrid, Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, 1928; “Su
pervivencia del Poema de Kudrun (Orígenes de la balada), Revista de Filología Española, XX (1933),
pp. 1–59; “La forma épica en España y en Francia”, Revista de Filología Española, XX (1933), pp.
345–352; Historia y epopeya, Madrid, Centro de Estudios Históricos, 1934; Poesía árabe y poesía
europea, con otros estudios de literatura medieval, Madrid, Espasa-Calpe, 1941; “Poesía e historia
en el Mío Cid. El problema de la épica española”, Nueva Revista de Filología Hispánica, III (1949),
113–129; Reliquias de la poesía épica española, Madrid, Espasa-Calpe, 1951; De primitiva lírica
y antigua épica, Madrid, Espasa-Calpe, 1951; Romancero hispánico. Teoría e historia, 2 vols, Ma
drid, Espasa-Calpe, 1953; “Fórmulas épicas en el Poema del Cid”, Romance Philology, VII (1954),
pp. 261–267; Los godos y el origen de la epopeya española, Madrid, Espasa-Calpe, 1955; “Poesía
popular y poesía tradicional en la literatura española”, en Menéndez Pidal, Ramón, Los romances de
América y otros estudios, 6ª edición, Madrid, Espasa-Calpe, 1958, pp. 52–87 [conferencia de 1922];
La Chanson de Roland y el neotradicionalismo (orígenes de la épica románica), Madrid, Espasa-Cal
pe, 1959; “Dos poetas en el Cantar de Mío Cid”, Romania, LXXXII, (1961), pp. 145–200; „Sobre
las variantes del códice rolandiano V4 de Venecia“, Cultura Neolatina, XXI (1961), pp. 10–19; En
torno al Poema del Cid, Barcelona, E. D. H. A. S. A, 1963; “Los cantores épicos yugoeslavos y los
occidentales. El Mío Cid y dos refundidores primitivos”, Boletín de la Real Academia de Buenas
Letras, XXXI (1965–66), pp. 195–225; Estudios sobre el Romancero, Obras completas de Menéndez
Pidal, XI, Madrid, Espasa-Calpe, 1973; La épica medieval española; desde sus orígenes hasta su
disolución en el romancero, edición de Diego Catalán y María del Mar Bustos, Madrid, Espasa-Cal
pe, 1992. Koмплетна коментарисана библиографија Рамона Менендес Пидала објављена је у
Revista de Filología Española, XLVII (1964), 1–4, 1966, pp. 7–127.
	
Lord, Albert B., The Singer of Tales, second edition (first edition 1960), Stephen Mitchell
& Gregory Nagy, editors, Massachusetts, Cambridge; England, London; Harvard University Press,
Harvard Studies in Comparative Literature 24, 2000, p. 5 (Note to the second edition: „The words
of Lord, as well as the original pagination, have been preserved unchanged.“).
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но томе, изражена оригиналност песника-импровизатора приближавају је у
великој мери тзв. ученој индивидуалној поезији. У извођењу ових песама,
песник слободно импровизује стихове.
Самјуел Армистед је један од најбољих стручњака за јеврејску роман
су и хиспанску епску поезију, а посебно се бавио и балканском јеврејском
романсом и бугарштицом.10 Иако није шпански хиспаниста, одлучили смо
да укључимо његове ставове у овај рад управо зато што је писац значајног
предговора за један хиспански зборник радова посвећен кључној теми
овог рада – импровизацији. Други разлог односи се на његово познавање
јужнословенског усменог песништва. Писац поговора за антологију бугар
штица у издању Џона Милетића, добро је обавештен о српској класичној
епици, раду и значају Вука Стефановића Караџића. Он сматра да је велика
збирка песама коју је Караџић сачинио између 1813. и 1841. и даље оба
везна полазна тачка за проучавања у тој области.11 Извор који наводи у
предговору јесте Кољевићева књига из 1980. године, The Epic in the Making.
У библиографији наводи податак о Нолитовом издању Српских народних
песама из 1969. године. Колико је нама познато, ово је први помен Српских
народних песама Вука Караџића у хиспанској критичкој литератури. У би
блиографији се наводи и монографија Максимилијана Брауна.
У поменутом предговору Армистед даје преглед рада Милмена Перија
и Алберта Лорда и тумачи вредност теорије формуле у контексту негативне
потоње критике. Максимијано Траперо овај Армистедов увод сматра првим
хиспанским радом у ком се систематизовано излажу и вреднују историја
Перијевих и Лордових открића, постулати теорије формуле (teoría de la ora
lidad), и њихов утицај на „историју усмене импровизоване поезије“.12
Јужнословенска епика се у теорији импровизације сврстава ближе хи
спанској усменој импровизованој поезији него усменим традиционалним
врстама хиспанског песништва као што је романса. Од романсе се разли
кује по томе што имплицира усмено импровизовано састављање. Према
Армистеду:
„Ако изоставимо вероватну импровизацију средњовековне епике – иако је
сигурно била прилично различита од оне којој смо данас сведоци у јужносло
	
Сматрамо да термин слободна импровизација и у овом случају треба прихватити
условно, будући да импровизација има законитости и неку врсту поетске граматике коју пе
сник-импровизатор познаје и може да је користи продуктивно.
10
Његова компаративна студија бугарштице и хиспанске романсе у: Miletich, John S.,
(ed.), The Bugarštica, A Bilingual Anthology of the Earliest Extant South Slavic Folk Narrative Song,
Edition, Verse Translation, Introduction and Bibliography by John S. Miletich, Foreword by Albert B.
Lord, Afterword by Samuel G. Armistead, Urbana and Chicago, University of Illinois Press, 1990.
11
Armisted, op. cit., p. 18, n. 10.
12
Trapero, Maximiano, El libro de la décima. La poesía improvisada en el Mundo Hispánico,
prólogo de Samuel G. Armistead, Las Palmas de Gran Canaria, Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria, Cabildo Insular de Gran Canaria, Unelco, 1996, p.
������������
43, n. 6.
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венској епици – формулност романсе и корида (corrido) не имплицира усмено
импровизовано састављање (la composición oral improvisada). Несумњиво, ове
две врсте морају се одредити као меморијска поезија (poesía memorial). Ни ро
манса, ни коридо не састављају се наново сваки пут када се казују, а несумњиво
песничко стварање у усменој романси – некада са сјајним естетским резулта
тима – подразумева дуготрајан и спор процес. Чини се да се нека најуспелија
остварења рађају у тренутку у ком песник меморише песму, у тренутку у ком
романса прелази из једног личног репертоара у други.
Mеђутим, у проучавању усмене хиспанске поезије опстала је до данас
једна празнина у нашем знању и овим поново алудирам [...] на наше озбиљно
занемаривање традиционалне импровизоване поезије у десимама и другим
песничким метрима, која постоји чак и дан данас у готово свим срединама у
којима се говори хиспанским језицима (lenguas hispánicas).“ [шпан.] 13

Термину усмено састављање, који се у хиспанској теорији импровизаци
је подразумева и објашњава, придружује се реч импровизовано чиме се добија
појам различит од Лордовог појма oral composition in performance. Ставља
њем посебног акцента на импровизацију у усменом састављању ствара се
утисак да постоји и усмено састављање које не би било импровизовано.
Од Хомера преко јужнословенских певача до
хиспанских импровизатора
„Песничка импровизација је једна од најспонтанијих и најпрвотворни
јих манифестација читаве цивилизације.“14 За Максимијана Трапера усме
на поезија је импровизована поезија.15 „Аеди су били [...] песници певачи
(poetas cantores) који су били кадри да, путем формулног језика (lenguaje
formulaico), чију су технику познавали, импровизују без претходне припреме
(repentizar)16 велике приповести о старим херојима. [...] Ако се добро погледа,
и сам Хомер није био ништа друго до аеда, модел епског песника кадрог да
наново створи читаву хеленску антику, највећи песник аеда свих времена.“
[шпан.]17 „Пример хомерских аеда представља степен индивидуалне песнич
ке импровизације. Међутим, првобитни текстови грчке и латинске књижев
ности исто тако нам представљају други, још сложенији тип импровизоване
поезије, онај који се ствара у надметању између два лика.“ [шпан.]18 Према
Максимијану Траперу, теорија формуле (teoría de la oralidad) показала je да
југословенски гуслари нису остаци далеке прошлости, избегли искључиво
Armistead, ��������
op. cit., pp. 25–26.
Trapero, Maximiano, “La poesía improvisada y cantada en España”, La Palabra. Expresiones
de la tradición oral, Salamanca, Diputación de Salamanca, Centro de Cultura Tradicional, 2002, p.
97.
15
Idem, �������
p������
. 101.
16
Re�������������
pen���������
������������
ti������
��������
zar��, шп. – урадити нешто без претходне припреме, импровизовати, измишљати
�����
стихове у тренутку казивања.
17
Trapero, Maximiano, “La poesía improvisada y cantada en España”, op. cit., p. 97.
18
Ibidem.
13
14
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на југ Балкана, већ да фигуре сличне словенским бардима могу да се прона
ђу међу баскијским бертосоларисима (bertsolariak),19 кипарским питарима
(pytaris), аргентинским, уругвајским и чилеанским пајадорима (payadores),
венецуеланским галеронистима (galeronistas), кубанским или мексичким
десимистима (decimistas), међу импровизаторима стихова било које латино
америчке земље. Усмена импровизована поезија развијена је и у Италији, на
Малти, у Алжиру, Либану итд.20 Импровизована поезија данас постоји на
читавом Иберијском полуострву, на Канарским острвима и у читавој Јужној
Америци, где достиже и највеће уметничке домете.21
Алексис Дијас Пимијента у интервјуу за часопис Мúsica каже поводом
распрострањености импровизоване поезије данас у Европи да се углавном
импровизује у Шпанији (у Галисији, Баскији, Мурсији, Малаги, Кордоби,
на Канарским и Балеарским острвима) али такође и у Италији, Португалу,
Турској, Грчкој, Русији и Југославији! [шпан.]22 Менендес Пидал је још 1964.
изједначио импровизацију јужнословенских певача и аргентинских паја
дора, односно валенсијанских версадора (versadores):
„Видимо како импровизација ниче на све стране у Југославији, као урође
на, тамо веома упражњавана вештина; видимо је у њеном сложеном виду зади
вљујуће фриволности, као расипање имагинативног стварања (un despilfarro
de creación imaginativa). С ове тачке гледишта, импровизација узета као основа
песничког стварања играрија је (jugueteo) која напредује само у срединама сла
бог интелектуалног развоја уметничке технике (escaso desarrollo intelectual en
la técnica artística), било у израженој мери међу Југословенима, или у мањој
мери међу аргентинским пајадорима или валенсијанским версадорима или
баскијским бертсоларисима, способним да сатима импровизују у стиху на
било коју тему. Прави песник, и пре и после проналаска писма, иако се осећа
опхрван божанским надахнућем (arrebatado por divina insipiración), размишља,
комбинује, бира, прочишћава, исправља и утврђује у памћењу или на папиру
оно што ће касније извести пред публиком. [...] Све у свему, поистовећивање
песничког стварања са импровизацијом сасвим је разумљиво међу песницима
као што су југословенски, који превасходно наступају пред руралним пролета
ријатом (proletariado rural).“ [шпан.] 23

19
Све називе импровизатора специфичне за одређену земљу или регион остављамо у
транскрибованом облику. Превођење ових именица на српски језик захтева озбиљно истражи
вање.
20
Trapero, Maximiano, “La poesía improvisada y cantada en España”, op. cit., p. 99.
21
У импровизовану поезију спадају и блуз (у својим почецима), hip-hop и rap. Видети:
Díaz-Pimienta, op�����
. ���
cit.
22
Затим додаје да су на основу проучавања југословенске поезије настале прве студије
о усмености. Помиње Перијев и Лордов рад. Sierra, José et al., op. cit., p. 74.
23
Menéndez Pidal, Ramón, “Los cantores épicos yugoeslavos y los occidentales. El Mío Cid
y dos refundidores primitivos”, Boletín de la Real Academia de Buenas Letras, XXXI (1965–66), pp.
200–201.
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У белешци на истој страни, Менендес Пидал наводи да професор
Жирмунски говори о Киргизима као великим поклоницима такмичења
група певача који се надмећу импровизујући дидактичке теме, народне
ритуале, загонетке итд.24
Менендес Пидал по свему судећи није ценио импровизацију као умет
нички вредан поступак усменог састављања: „У песништву које тежи већој
спонтаности, импровизацији, створена дела, будући да им често недостаје
последња дорада (perfección última) која би их учинила вечним, утапају се
у гомилама (a montones) у ништавило. Импресивне примере налазимо у го
тово потпуном нестанку средњовековне епике [...].“[шпан.] 25
Међутим, ако његове речи видимо из угла савремене хиспанске теорије
импровизације, постаје сасвим јасно да је импровизација јужнословенских
певача и њему била феномен много ближи импровизованој, индивидуал
ној, такмичарској поезији него усменој поезији традиционалне тематике,
лексике и стила.
Основне одлике хиспанске импровизоване поезије
Дијас-Пимијента прегледно издваја универзалне карактеристике све
импровизоване поезије: непрофесионализам импровизатора, емпиријско
учење и неговање импровизације на забавама и прославама, универзалне
стваралачке технике и методе, присуство хумора, употребу псеудонима, ма
лобројност жена импровизатора, присуство публике, недовољну проученост
итд.26 Ми ћемо се овде задржати на оним универзалним карактеристикама
које битно утичу на теоријско одређење импровизације хиспанских импро
визатора и импровизације јужнословенских певача.
Хиспанска импровизована поезија није традиционална. У литератури
се јасно разликују традиционална и импровизована десима, као и народна
(popular) и импровизована поезија.
„Закони који управљају свим облицима усмене књижевности крећу се
око два симултана процеса: процеса понављања (repetición) и процеса об
нављања (renovación). [...] Међутим, нема сумње да је у њеном преношењу
[традиционалне поезије] јача прва сила (fuerza), сила понављања. Због тога
су одређени хиспански усмени родови, као што је, на пример, романса, могли
да остану у колективном памћењу веома различитих народа таком пет, шест
а чак и седам векова, с важним диференцијалним променљивим елементима
(elementos cambiantes diferenciales), али чувајући суштинско тематско јединство.
Стога се овај тип песничког (и књижевног) рода (este tipo de género de poesía)
може назвати „меморијском поезијом“ (“poesía memorial”), спрам другог типа
Idem, 200, n. 4.
Menéndez Pidal, Ramón, Los españoles en la literatura, Buenos Aires, Espasa-Calpe,
Colección Austral, p. 135.
26
D�����������������
í����������������
az��������������
-�������������
Pimienta��, op. cit., p. 153.
24
25
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поезије (овде само поезије) која, иако живи унутар својеврсне традиције форми,
функција, употреба и чак значења, јесте „импровизована поезија“.“ [шпан.]27

Траперова подела из 2002. године заснована је на истоветној Менендес
Пидаловој подели из седамдесетих година 20. века: „На Западу поетска
усмена традиција резултат је дејства две основне силе: преносилачке, кон
зервативне, силе понављача, која делује непрекидно, и обнављачке силе
прерађивача, која делује повремено.“ [шпан.]28
Традиционална десима се сврстава у меморијску поезију (poesía me
morial),29 док су „импровизоване десиме једна врста народне поезије (poesía
popular) по укусу народа, али на врло различит начин од традиционалне
поезије; народ овде остаје у најелементарнијој сфери обичног посматрача
који, то свакако, прихвата или одбацује оно што је својина само правих народ
них генија.“ [шпан.] 30 Традиционалну поезију, поезију која живи у народној
традицији, која је анонимна и колективна, одликује други степен песничког
језика (otro grado de lenguaje poético), „док је импровизована десима непосре
дан и личан производ једног конкретног песника који изводи своју песму
на бини или импровизује у интимности пријатељског скупа“.31 Импровизо
вана поезија обично није извор традиције ако између ње и традиције не
посредује записани текст.32 Међутим, у ретким случајевима, импровизатор
може да запамти своју песму и да се касније, ван бине, претвори у њеног
преносиоца. Будући да памћење није савршено, он песму не понавља него
је изнова саставља „у процесу у ком недостатак памћења или слабо памћење
бива замењено рекреативном вољом“.33 Ако је преношење успело, песма
почиње да се традиционализује, то јест да живи у варијантама.34
Поступак поновног стварања једном импровизоване песме није импро
визација! Видимо да се настајање варијација и овде објашњава недостацима
памћења, а не усменим састављањем.
Ова врста импровизације се у хиспанској литератури назива репен
тизацијом (repentización) и подразумева извођење песме без претходне
Trapero, Maximiano, “La poesía improvisada y cantada en España”, La Palabra. Expresiones
de la tradición oral, Salamanca, Diputación de Salamanca, Centro de Cultura Tradicional, 2002, pp.
����
102–103.
28
Menéndez Pidal, 1965–1966, 202.
29
Реч memorial не постоји у овом значењу у великим речницима шпанског језика. Оче
кивано, реч значи меморијални. У текстовима о усменој поезији, у недостатку бољег решења,
ова реч се употребљава у значењу „она која се чува у памћењу“, супротно „оној која се импро
визује“, то јест, квари.
30
Trapero, El libro de la décima. La poesía improvisada en el Mundo Hispánico, ��������
op. cit.,�������
p.
������
60�.
31
Idem, 105. Импровизована поезија у хиспанској средини изводи се у облику песнич
ких надметања (justas����������
poéticas) двојице, а ретко када и више импровизатора.
32
Idem, 61.
33
Idem, 103.
34
Ibidem.
27
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припреме на тему коју углавном одређује публика или жири. Међутим,
импровизатор ипак припрема стихове које ће рећи за време док његов су
парник пева, тако да не можемо рећи да заиста импровизује, будући да зна
унапред шта ће рећи. Ова чињеница је уочена и у теорији импровизације,
па се за праву импровизацију, процес у ком се песма ствара док се казује,
користи термини суперимпровизација (superimprovisación), суперрепентиза
ција (superrepentización) или тотална импровизација (improvisación total).
У том смислу импровизација хиспанских импровизатора подразумева
оригинално и надахнуто усмено стварање песме на лицу места, без прет
ходне припреме, на било коју тему, уз испуњавање захтева метра и риме.
Суперимпровизација је она импровизација у којој песник не користи чак ни
време у ком други певач пева да створи своје стихове.35 Суперимпровизована
песма је она песма у којој певач без икакве припреме ствара стихове.
Сам Дијас-Пимијента јасно разликује чисту од нечисте импровизације
(repentismo impuro), али и један и други поступак стварања заправо сматра
импровизацијом. Чиста импровизација је према Дијас-Пимијенти стварање,
преношење и примање поруке током времена извођења (он користи реч
performance),36 док се нечиста импровизација јавља током наступа у ком се
изводи текст који је створен пре тренутка преношења и примања поруке:
текст који се казује створен је неко време пре извођења, није битно да ли
се ради о временском периоду од једног дана или неколико дана, неколико
сати или пар минута, а уметник настоји да изгледа као да текст ствара у
тренутку док га он преноси, а публика прима.37
Права усмена импровизација подразумева такво извођење у ком је раз
мак између мисли и њене вербализације минималан, то јест недовољан да
се вербализација изведе прво свесно у себи, а затим на глас. У том смислу,
импровизација јесте извођење без претходне припреме текста.
Међу универзалним карактеристикама импровизоване поезије налази
се и „коришћење строфичних форми кратког стиха, најчешће осмерца с
одређеним распоредом риме“. Према овом аутору нема ниједне врсте им
провизације која би била у слободном стиху или прози. У највећем броју
случајева импровизује се уз пратњу музике, а особа која пева, импровизатор,
најчешће не свира.
Универзална одлика импровизоване поезије јесте тежња ка стварању
интегрално нових текстова.

Díaz-Pimienta, op. cit., p. 47.
Idem, ���������������������������������������
p��������������������������������������
. 230. Дијас Пимијента под речју performance у глосару који даје на почетку
студије подразумева „сложену радњу путем које се песничка порука симултано преноси и
прима, овде и сада“. Дефиниција је Сумторова и Дијас-Пимијента је преузима. Као што види
мо, у дефиницији не учествује процес симултаног стварања поруке.
37
Idem, p. 46.
35
36
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Дијас-Пимијента издваја и фундаменталне аспекте за упознавање,
проучавање и праксу импровизације: специфична граматика и естетика,
концепт репентистичке ефикасности, форма у којој се пева, рима, памћење,
време, концентрација, надахнуће, публика, реторика, пракса и вежбање.
Ми ћемо посебну пажњу посветити значају и функцијама памћења. Према
Дијас-Пимијенти, за разлику од онога што истиче Сумтор (Zumthor) и што
су поновили други истраживачи, ослањајући се на Пери-Лордову теорију
формулног стила (estilo ‘formulario’), у импровизованој усменој поезији
памћење је веома важно, али не као ретроспективно меморисање већ
као техничко помоћно оруђе репентистичког стварања. Импровизатор
користи своје памћење не само да позове из своје архиве интегралне или
парцијалне текстове које ће поново употребити, нити само да позове
стваралачке формуле које ће оставити утисак (que den la impresión) да је
оно што је створено увек ново – као у већ класичном случају балканских
песника које су проучили Пери Лорд – већ користи своје памћење као
допуну и стваралачку спону импровизације.38
Функције памћења, које импровизатор користи непрекидно током изво
ђења различите су и бројне и не би их било да се налазимо пред процесом
просте меморизације: меморисање постојећих текстова или њихових делова,
памћење информација потребних за сваку појединачну тему, држање у пам
ћењу наметнутог стиха (pie forzado), памћење већ употребљених рима које
импровизатор не сме да понови, памћење стихова које је већ отпевао, памће
ње централне идеје супарникове десиме итд. Дијас Пимијента закључује:
„Видимо да је улога памћења у импровизацији вишеструка и да се, с на
ше тачке гледишта, хиспански песници импровизатори прилично удаљавају
од теорије формуле која карактерише словенске гусларе, кадре да меморишу
одређене формуле за поновно стварање хиљада и хиљада стихова, будући да
је меморизација само једна од многих функција памћења у репентизму, али не
и једина. Перијева и Лордова теорија одговара више осталим манифестација
ма усмене поезије, него импровизованој поезији, бар не оној коју познајемо:
кубанској, и ибероамеричкој уопште.“39

Уверење да јужнословенски импровизатор ствара песму репродукова
њем меморисаних формула налазимо и код Самјуела Армистеда:
„Јужнословенски певач, на основу ригорозног учења, усваја широк репер
тоар, вокабулар – рецимо „формулар“ (formulario) – епских формула, којима
може да представи било коју – и све – типске ситуације наративне традиције у
којој, као певач, учествује. Зато гуслар не мора да научи своје текстове напамет.
Једино чега треба да се сећа јесу наративни ток, дискретни сегменти приповести,
38
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а затим, на основу сличног нацрта, сваки пут када пева коју год песму наново
је ствара помоћу свог широког репертоара формула.40

Као што видимо, понавља се у сасвим другом контексту потпуно исто
уверење да јужнословенски певач не чува текст. Односно продубљује се
дихотомија импровизација – учење текста напамет.
Теоретичари импровизације преузимају постулате неотрадиционали
стичке теорије о наративној усменој поезији, и тиме доприносе даљем про
дубљивању дихотомије традиција-импровизација, а јужнословенска епика
своје место налази некада у првој, некада у другој крајности, у зависности
од својства које се у теорији представља. За разлику од неотрадиционали
ста, теоретичари импровизације износе веома похвалне судове о теорији
формуле, и позитиван суд о импровизованој поезији преноси се свакако и
на јужнословенску импровизовану поезију.
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Jasmina Nikolić
LA TEORÍA DE LA IMPROVISACIÓN Y LA POESÍA ÉPICA SUDESLAVA
(Resumen)
La poesía improvisada en el ámbito hispánico es el nombre genérico que se usa para denomi
nar el acto de la creación poética oral en el que se dan al mismo tiempo los procesos de la creación,
ejecución y recepción del texto. La teoría de la improvisación en la ciencia hispánica recibió su forma
más o menos definitiva en 1998 con el libro Teoría de la improvisación del famoso improvisador cu
bano Alexis Díaz-Pimienta. A la formulación de esa teoría contribuyeron significativamente Samuel
G. Armistead y Maximiano Trapero Trapero. En sus trabajos subrayan que el estudio sistemático
de la poesía improvisada comienza con los trabajos de Milman Parry sobre la poesía sudeslava, y
de forma particular la serbo-croata. La poesía épica sudeslava se compara con la poesía hispánica
improvisada por ser elaborada el en el momento de la actuación y por eso se considera alejda de la
poesía hispánica de tipo oral y tradicional, que no se improvisa en el momento de la actuación sino
que se reproduce de memoria.
Кључне речи: теорија импровизације, импровизација, памћење, традиција, јужнословенска
епика.
Прихваћено за штампу: 22. 12. 2009.
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ПОВОДОМ ДВАЈУ ПРЕВОДА СРПСКИХ НАРОДНИХ
ПЕСАМА АМВРОСИЈА МЕТЛИНСКОГ
У раду се разматрају два превода српске народне лирике украјинског песника, фолклори
сте и филолога Амвросија Метлинског, публикована 1839, и најмање у једном случају проналазе
извори којима се песник-преводилац користио у свом раду.

Историјски лук рецепције српског народног песништва у украјинској
средини дуг је и продуктиван, па отуд веома захвалан за разноврсна поред
бена истраживања. Почиње од претпоставке о ширењу овога песништва
усменим путем уз могућно посредништво српских гуслара током XVI и XVII
века, пун замах добија у првој половини XIX
�������������������������������������
века за време украјинског ро
мантизма – благодарећи ауторским преводима, знатним како по броју, тако
и по квалитету – а кулминира његовим уливањем у живе токове украјинске
поезије, рецимо, код стваралаца таквога ранга као што су Тарас Шевчен
ко или Лесја Украјинка. „Украјински преводи и прераде српскохрватских
народних песама“ – закључује Михаил Гуц, аутор драгоцене монографије
о овој теми – „обогатили су украјинску књижевност, допунили арсенал
украјинског језика, били својеврсна школа за књижевнике-преводиоце у по
трази за песничким сликама којима би пренели идејну и уметничку лепоту
српскохрватске народне песме, увевши је у културни оптицај у украјинским
земљама“.
За ову прилику одабрали смо да пажњу усмеримо, још једаред, на
младалачке преводе српске народне лирике из пера Амвросија Лукјанови
ча Метлинског (1814–1870), заслужног украјинског песника-романтичара,
фолклористе, филолога и универзитетског наставника. Није реч о посебно
репрезентативним, па ни пресудно значајним текстовима за рецепцију срп
	
М. В. Гуць, Сербо-хорватська народна пісня на Україні. Київ, 1966. Цитат према
електронском издању на пројекту „Растко-Украјина“ (http://www.rastko.rs/rastko-ukr/au/guc_pi
snja_kn.html – 18. II 2009). Поглавље из ове монографије прештампано у: Михайло Гуць, „Перші
українські переклади сербохорватських народних пісень“. Украс, Київ, 2006, 1(1), 137–159.
	
Подробнија биографија у: Русский биографический словарь А. А. Половцова, елек
тронска верзија (����������������������������������������������������������������������������������
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Кирдан, Собиратели народной поэзии. Из истории украинской фоль
клористики XIX��
�����в. Москва, 1974, 152 и д.
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ске народне поезије код Украјинаца, али пажњу би заслуживали зато што
пружају увид у рад младога преводиоца, а посредно указују и на међусло
венска културна прожимања.
1.
Амвросиј Метлински је у Харкову 1839. године, под псеудонимом Ам
вросиј Могила, објавио своју прву књигу под насловом Думки і пісні та ще
дещо. Реч је о романтичарски профилисаној књизи која, као и многе сличне,
носи лабав ауторски печат, али, за узврат, открива разговетну вертикалу
проистеклу из романтичарске фасцинације простонародношћу, усменошћу,
народним предањем и националним духом. Књига Думки і пісні та ще де
що заправо је silva rerum у којој ће се равноправно наћи оригиналне песме
Амвросија Метлинског – А. Могиле, лирске и епске, спеване »на народну«,
затим његови препеви из различитих књижевности, па поред осталог и усме
ног песништва словенских народа – Чеха, Срба, Пољака… С друге стране,
један број фолклорних текстова нашао се ту и у изворном језичком коду.
Кад је о српским песмама реч, оне се у књизи Метлинског из 1839. го
дине јављају двапут: једном у циклусу од четири превода под заједничким
насловом „Із Сербії. Пісні“ и други пут у оригиналу, где су, у прилагођеној
графији, дати текстови песама различитих народа – „Три највеће туге“ (Вук
I, 542) и „Опомињање“ (Вук I, 538). У своме преводу Метлински је понудио
укупно четири српске лирске песме: „Три највеће туге“, „Дјевојка и лице“
(Вук I, 395/396), „Клетве дјевојачке“ (Вук I, 368) и „Опомињање“, при чему
је ова последња публикована у преводу на руски језик.
Пишући о овим текстовима, М. Гуц констатује да се „Метлински не при
држава апсолутне прецизности у својим преводима“, што илуструје односом
стихова 6–15 „Клетви дјевојачких“ и ст. 7–14 ненасловљеног украјинског
превода, а на основу поређења текстова даје овакву оцену:
Као што видимо, А. Метлински је за превод изабрао једанаестерац уме
сто десетерца, у текст слободно додаје своје речи, понекад мења емоционални
призвук појединих речи. На пример, даје нежно обраћање матере сину – „си
ночку“, својствено украјинским народним песмама, а нарочито тужбалицама,
емоционално појачава обраћање матери („мати моя мила!“).

За превод песме „Дјевојка и лице“ Метлински се, према Гуцу, користио
двема варијантама из Вукове прве књиге (Вук I, 395 и 396) и вешто их обје
	
Амвросій Могила (А. Метлинскій), Думки и пѣснû та ще де-що. Харьковъ, 1839,
151–154. – За увид у ову данас веома ретку књигу срдачна захвалност припада колегиници
Али Татаренко.
	
Исто, 186–187.
	
Исто, 187–188.
	
М. В. Гуць, нав. дело.
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динио „створивши уметнички и сижејно заокружену песму-препев“. И опет
је, као суштинско обележје своје преводилачке поетике, начинио препев
засићен „нежним епитетима које је узео из домаћег фолклора, услед чега
његов почетак звучи као да је из украјинске песме: ’Під горою криничень
ка, / Там вмивалась дівчинонька’.“ Поводом овог превода Гуц закључује:
„Није чудо што је преводилац уместо десетерца одабрао осмерац и у духу
украјинске песме пренео нежну емоционалност дела.“
Песму „Три највеће туге“ („Три туги“) Метлински је препевао, како
наводи Гуц, „слободним песничким стилом украјинских народних песама,
посебно коломијки“, а нешто даље пресуђује:
Слични мотиви где јунак умире од туге или ране усамљен у пољу и заве
штава да му се наспе хумка, а чело главе засади бековина или цвеће, веома су
заступљени у песмама-баладама многих народа, а највише словенских. Изгледа
да је и то утицало на Метлинског да изабере управо такве песме за превођење.
Што се тиче прве и треће песме које су привукле преводиочеву пажњу, ту су
од извесног значаја били тужни тонови и слике (хумка, смрт и сл.), што је у
пуном сазвучју са Метлинским-романтичарем.

Михаил Гуц, дакле, сасвим разложно закључује да мотивација прево
дилачког избора Амвросија Метлинског лежи у његовој романтичарској
поетици, па и шире – романтичарској идеологији. Отуд и настојање да се
фолклор при преношењу из једног језичког кода у други прилагоди узусима
фолклора средине која превод треба да прими, јер се на тај начин постиже
још један незанемарљив циљ кад је реч о романтичарској идеји словенске
узајамности – потенцира се сродност двају словенских народа кроз сродност
њихових фолклорних традиција.
Идући Гуцовим трагом, зауставићемо се на „првој и трећој“ песми, тј.
на преводима песама „Клетве дјевојачке“ и „Три највеће туге“.
2.
2.1. Српска песма из прве Вукове књиге „Клетве дјевојачке“, која је по
служила као изворник првоме од препева Амвросија Метлинског, заснована
је, да подсетимо, на познатом фолклорном мотиву дијалога између мајке и
мртвог сина, којем претходи експозиција – упознавање са чињеницом Конди
не смрти и материним избором места за његов гроб близу куће. Сам дијалог
мајка–син развија се на антитетском принципу (по схеми: »Да ли је A? Или
је B? – Није ни A, није ни B, него је C«) и реч је, према класификацији М.
Матицког, о дијалошкој, неметафоричкој словенској антитези.
На истом месту.
На истом месту.
	
Уп.: Миодраг Матицки, „Поетика епског народног песништва. Словенска антитеза“.
Књижевна историја, III/1970, 9, 43–50. – О грађи словенске антитезе уопште, терминолошки
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Наше поређење превода с оригиналом потврђује запажање о промени
метричког лика стиха, тј. о напуштању несиметричног десетерца 4+6 срп
ског изворника, али не може се једнозначно рећи да је метрички формат
украјинског превода једанаестерац (5+6): од свега 14 стихова једанаестера
ца 5+6 има укупно једанаест, један једанаестерац има структуру 6+5, док
су два стиха симетрични дванаестерци. То, међутим не мења чињеницу да
је несиметрични десетерац оригинала супституисан, без обзира на то што
овај метрички образац ни издалека није редак стих украјинског народног
песништва.10 У овом поступку се, дакле, тешко може сагледавати стилиза
ција превода према ситуацији у украјинском фолклору, већ је пре посреди
поступак књишког удешавања.
Поређење украјинског текста са српским »стих по стих« – осим еви
дентних лексичко-семантичких размимоилажења, толиких да не би било
упутно задржавати се на њима – показало би и низ одступања друге врсте.
Споменућемо три: (1) прва три стиха оригинала сабијена су у два почетна
стиха превода; (2) мањак од једнога стиха који се због тога појавио прево
дилац је попунио амплификацијом (цео 6. стих: „Чує щоранку: і в могилі
стогне...“) и (3) превод остаје за стих краћи због сажимања 10. и 11. стиха
оригинала у један, 10. стих превода.
Упоредимо стихове 7–15 оригинала са стиховима 7–14 украјинског
превода:1112
Вук I, 368:

Метлинський:

„Сине Конда, је л’ ти земља тешка?
„Ил’ су тешке даске јаворове?“
Проговара Конда из земљице:
„Није мени, мајко, земља тешка,
„Нит’ су тешке даске јаворове,
„Већ су тешке клетве дјевојачке:
„Кад уздишу, до Бога се чује;
„Кад закуну, сва се земља тресе;
„Кад заплачу, и Богу је жао.“11

„Чи тобі, синочку, тяжко в могилі,
Чи твої кості дошки придавили?“
Голос з могили: „Мати моя мила,
Не важка дошка, не тяжка могила;
Та як коханка сльозу проливає,
Сльоза та в могилу мою западає;
Як вона горе своє проклинає,
Кості ворушить, покій мій зрушає!�“1�2

одређене као rozwinięte porównanie przeczące, уп: Kazimierz Moszyński, Kultura ludowa Słowian,
t. II. Kultura duchowa, cz. 2. Wyd. drugie. Warszawa, 1968, 703–710.
10
Вид.: М. Топић, П. Буњак, „Август Бјеловски – пољски преводилац српске народне
поезије“. Филолошки преглед, XXX/2003, 2, 137–163.
11
Вук Стеф. Караџић, Српске народне пјесме. Књига прва 1841. Београд, 1975, 265.
12
А�������������������������
. Могила�����������������
�����������������������
(���������������
А��������������
. Метлинскій��
������������
), Думки и пѣсн��������������
û та���������
�����������
ще������
��������
де���
�����
-��
що. Харьковъ,
����������������������������
1839, 151. – Вид.
прилог на крају рада; за препис песама по савременом украјинском правопису захвалност
дугујемо колегиници Људмили Поповић.
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Да није реч о преводилачкој конкретизацији која строго води рачуна
о структурирању фолклорног текста може посведочити и она дијалошка,
неметафоричка словенска антитеза.
Свако од двају материних питања (сегменти A
������������������������������
и B из напред приказане
схеме), како у оригиналу тако у преводу, заузима по један стих. Када мртви
син најпре негативно одговара (није A, нити је B), у изворнику опстаје па
ралелна структура, тј. сваки сегмент заузима по један стих; у преводу се
тај принцип нарушава, па се негација A и B сабија у један исти стих: „Није
мени, мајко, земља тешка, / Нит’ су тешке даске јаворове“ своди се на: „Не
важка дошка, не тяжка могила“. Логички је, наравно, принцип антитезе
очуван, али не и његова изворна формална организација.
Није незанимљива ни реализација сегмента C у преводу Метлинског.
Док у оригиналу „клетве дјевојачке“ које су Конди тешке подразумевају су
бјекат у неодређеној множини, тј. намећу представу о Конди као успешном
покоритељу женских срца, дотле се превод недвосмислено опредељује за
једнину: то је само једна верна „коханка“ која „сльозу проливає“.
Мало је тога остало од троделне наглашено хиперболизоване градације
из завршнице српске песме: кад девојке „уздишу“/„закуну“/„заплачу“, то
потреса целокупну вертикалу Земља–Бог. У преводу је троделни принцип
замењен дводелним, премда је задржана градација, па и хипербола: кад
драгана сузу пролива, она продире дубоко у хумку; кад драгана куне свој
јад, то Конди претура кости у гробу и ремети мир. Дакле, хипербола нема
макрокосмичке сразмере као у изворнику, већ се ограничава на живу и бол
ну спону између овог и оног света.
Показали смо како је на глобално-семантичком плану дошло до краћења
песме у украјинском преводу, али је, како се чини, прави разлог томе било
»упаривање« броја стихова ради – римовања.
Текст Метлинског углавном је парно римован: матки ||���������
хатки; садочку
|| холодочку итд. Изузетак би могли бити стихови 5 и 6, где је лексички пар
из римовне позиције плаче / стогне доведен у граматички паралелизам, па
би се могло говорити, рецимо, о „сиромашној“ граматичкој рими. Ово је
на известан начин надокнађено повезивањем чак четири завршна стиха јед
ном граматичком римовном темом (стихови 11–14): проливає || западає ||
проклинає || зрушає. Увођење риме у изворно неримовани песнички текст,
међутим, не може једнозначно да се оцени као уступак књишким узусима,
јер је парна рима карактеристична и за украјинско народно песништво.
Уопште узев, у овоме раду Амвросија Метлинског, на основу поређења
са српским оригиналом, тешко је сагледати атрибуте песничког превода.
Пре би се могло говорити о слободној преради. Треба ли због тога строго
осудити песника-преводиоца?
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Сва је прилика да не би, јер за удаљеност украјинског текста у односу
на српски постоји веродостојан алиби: песма „Клетве дјевојачке“ из Вукове
прве књиге, наиме, није била изворник за украјинског преводиоца!
2.2. Потрага за оригиналом одвешће нас на трећи словенски терен, пољ
ски, и то славноме песнику-предромантичару и заљубљенику у словенски
фолклор Казимјежу Брођињском (Kazimierz Brodziński, 1791–1835), уједно
пиониру превођења српске народне поезије на пољски језик и првом пољ
ском преводиоцу гласовите „Хасанагинице“.
Свој превод песме „Клетве дјевојачке“ Брођињски је први пут објавио
1826. године у часопису Dziennik Warszawski.13 Тај је текст прештампан још
једном у периодици 1830,14 као и у првом посмртном издању сабраних дела
Брођињског 1842. године.15 Пошто је, наравно, искључено да је Метлински
могао да се користи сабраним делима Брођињског, као могући извори остају
Dziennik Warszawski за 1826. или Pamiętnik dla Płci Pięknej за 1830. годину.
О овоме преводу писали смо посебно у раду о његовом »спуштању« у
пољски фолклор16 и том приликом разрадили неколико кључних запажања.
На пример, супституцију несиметричног десетерца 4+6 једанаестерцем 5+6
(доследно на нивоу целог превода) извршио је управо Брођињски, руковођен
чисто поетичким разлозима: настојањем да од љупког, али недовољно глат
ког текста начини питак литерарни артефакт који ће с изворним фолклором
очувати само начелну везу. То је, наравно, створило и насушну потребу за
еуфонијским дотеривањем, па је тако (доследно) парно римовање песме
такође његов изум, а отуд и неопходност да се оствари паран број стихова
– краћењем изворне песме за један стих.
Поређењем експозиције песме у пољском и украјинском преводу
Brodziński�:

Метлинський:

Konda� ������
ś�����
wiat� ż���������������
����������������
egna�����������
ł, p�������
��������
ł������
yn����
ęł��
y� ����������
ł���������
zy�������
matki�
������,
Nie����������������������������������
chce�����������������������������
���������������������������������
go��������������������������
����������������������������
grzeba�������������������
�������������������������
ć daleko�����������
�����������������
od��������
����������
chatki�,
�������
A������������������������������������
wi���������������������������������
�����������������������������������
ę��������������������������������
c�������������������������������
go����������������������������
������������������������������
grzebie��������������������
���������������������������
w������������������
�������������������
zielonym���������
�����������������
ogrodzie
��������
Pod������������
�����������
roz��������
ł�������
ożystą pomarańczą
����������� w
�����������
chłodzie;17

Кидав світ Конда, текли сльози в матки;
Вмер, поховали його коло хатки!
Конду поховали в зеленім садочку,
Під померанцем, в темнім холодочку.

према српскоме изворнику (Вук I,
��������
368):17
Dziennik Warszawski, 1826, IV, 188.
Pamiętnik dla Płci Pięknej, 1830, II, 145–146.
15
K. Brodziński, Dzieła, t. I. Wilno, 1842, 38–39.
16
М. Топић, П. Буњак, „Пољске метаморфозе двеју српских народних песама“. Зборник
МС за славистику, 2003, 63, 263–286.
17
K.������������
�����������
Brodzi�����
ń����
ski, �������
Pisma��. Wydanie zupełne poprawne i dopełnione z nieogłoszonych rękopismów staraniem J. I. Kraszewskiego... Tom I. Poezye oryginalne i naśladowania. Poznań, 1872, 292.
13
14
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Умре Конда једини у мајке,
Жао мајци Конду закопати,
Закопати далеко од двора,
Већ га носи у зелену башчу,
Те га копа под жуту неранчу.

доћи ћемо до закључка да оно прво запажање које смо изнели поредећи
украјински текст са српским – сабијање прва три стиха српског изворника
у два – иде на душу… Брођињског.
Украјински текст, видимо, веома верно, премда не и дословно, преноси
пољски. То иде чак до преузимања рима где је то могуће – matki || chatki
према: матки || хатки.
Наше друго запажање, оно о амплификацији у шестом стиху, такође је
мотивисано пољским текстом. Стих 6 српског изворника „Свако га је јутро
облазила“ у преводу Брођињског одговара стиховима 5–6: „Co ranek przyszła pod grobowe cienie, / I zawsze z głębi słyszała jęczenie“, што се прелило
и у стихове 5–6 текста Метлинског: „Мати щоранку на могилі плаче, / Чує
щоранку: і в могилі стогне“.
Када упоредимо стихове 7–14 украјинскога текста с пољским, наићи
ћемо још на један број аргумената за то да је Метлинском изворник био
Брођињски:
Brodziński�:

Метлинський�:

„Czyli mój synu ciśnie cię mogiła,
Czyli ci deska jodłowa nie miła?“
Aż z głębi słychać: „Matko moja miła,
Ani mi deska, ni cięży mogiła,
Lecz żal kochanki w grobie mię porusza,
Gdy ona płacze, tęskni w niebie dusza,
A gdy rozpacza, gdy siebie wyklina,
Wtedy drży w ziemi ciało twego syna.“

„Чи тобі, синочку, тяжко в могилі,
Чи твої кості дошки придавили?“
Голос з могили: „Мати моя мила,
Не важка дошка, не тяжка могила;
Та як коханка сльозу проливає,
Сльоза та в могилу мою западає;
Як вона горе своє проклинає,
Кості ворушить, покій мій зрушає!�“

Примера ради, чак и оно што Михаил Гуц убраја у врлине овога превода
Метлинског – то што „емоционално појачава обраћање матери (’мати моя
мила!’)“ – било је већ у готовом облику у преводу Брођињског: „�������������
matko�������
moja�
������
mi���������������������������������������������������������������������������������
ł��������������������������������������������������������������������������������
a“ (ст. 9). Међутим, што је још важније, од Брођињског у потпуности по
тиче и структурирање, односно формална организација словенске антитезе,
па чак и онај субјекат у једнини: kochanka/коханка.
Транспоетизација изворног српског фолклорног садржаја учињена
је, дакле, при уобличавању пољског текста. Ради што ефектније песме на
циљном језику она у новом руху задржава само начелне споне с полазним
текстом, па тако и олабављује његову структуру. Кад је пак реч о односу
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украјинског текста према пољском – надамо се да смо то и доказали – у пи
тању је успео песнички превод. А као „превод превода“, он је, природно,
само удаљени одјек песме 368 из Вукове прве књиге.
3.
Поред „Клетви дјевојачких“, још се само песма „Три највеће туге“ (Вук
I, 542) код Метлинског подудара са преводилачким изборима Брођињског
из српског фолклора. У светлости претходних запажања, као и чињенице
да је у својој књизи Думки і пісні та ще дещо Метлински дао текст ове срп
ске песме и у оригиналу, било би занимљиво сагледати однос украјинског
превода с преводом Брођињског и српским оригиналом.
Текст српске песме „Три највеће туге“ другачије је структуриран од
„Клетви дјевојачких“, у првом реду у погледу еуритмичких и еуфонијских
решења: конститутивни стих песме јесте симетрични дванаестерац, а нису
јој стране ни спорадичне леонинске риме („Славуј птица мала сваком покој
дала“), па ни рима на крају стиха било таутолошких, било граматичких – као
резултат паралелних конструкција (нпр.: „Више моје главе ружу усадите, /
Сниже моји ногу воду изведите“).
Два почетна стиха уводе мотив птице – славуја – један од казивачких
»алата« уобичајених за приповедање у трећем лицу. У питању је познат
експозициони клише који се ослања на негативно поређење. Већ у »правој«
експозицији песме Три највеће туге најављено је све оно што лирског јунака
тишти и што га потом води размишљањима о смрти. То су, у складу са фол
клорним градивним принципом броја три, три туге, а њихово сукцесивно
излагање, са своје стране, отвара низ синтаксичких паралелизама. Затим
следи завештање лирског субјекта у којем се детаљно излаже његова воља
у погледу места и уређења свога будућег гроба.
3.1. Када смо писали о пољском преводу „Трију највећих туга“ из пера
Казимјежа Брођињског,18 поделили смо мишљење М. Јакубјец-Семковове о
нарушавању система синтаксичких паралелизама, па донекле и општи утисак
о преводу.19 Испоредивши стихове 3–8 превода са оригиналом:

Уп. М. Топић, П. Буњак, Нав. дело.
Уп.: ��������������������������
M. Jakóbiec-Semkowowa, Kazimierz Brodziński i słowiańska pieśń ludowa. Wrocław,
1975, 121.
18
19
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Вук I, 542:

Brodziński:

Прва ми је туга на срдашцу моме,
Што ме није мајка оженила млада;
Друга ми је туга на срдашцу моме,
Што мој вранац коњиц пода мном
не игра;
Трећа ми је туга, ах! на срцу моме,
Што се моја драга на ме расрдила.20

Pierwszą wielką szkodę matka mi zadała,
Że mi w lata młode żenić się nie dała.
Ciężko utęskniony i na to ja płaczę,
Że konik mój wrony podemną
nie skacze.
Trzecia także rana, którą znosić muszę,
Że moja [kochana] okrutną ma duszę.21

закључили смо да су спорадичне црте које смо истакли описујући еурит
мички и еуфонијски лик српског фолклорног текста код Брођињског прера
сле у чврст систем. Преводиочеве »бравуре« на лексичком и семантичком
плану, па и одустајање од синтаксичког паралелизма као принципа, више
но очигледно представљају концесије доследно спроведеној веома зах
тевној рими. Оно што ће нас у стиху превода подсетити на тзв. двоструко
римовани дванаестерац, какав се јавља у дубровачком песништву, биће
заправо литерарна обрада пољског народног краковјака (krakowiak), чија
би схема, због доследног римовања, изгледала овако: 6a+6b / 6a+6b. На
тај начин метар пољског превода, и поред разлике у графичком лику, пот
пуно одговара метру познате стилизације »на народну« Антоњија Едварда
Одињеца и Адама Мицкјевича „Panicz i dziewczyna“…2021
Погледајмо како је Метлински поступио у стиховима 3–8 украјинског
текста:
Туга першая для мене, для серденька мого –
Не женила мене ненька рано молодого;
Туга другая для мене, для серденька мого –
Що не грає вороненький коник підо мною;
Туга третяя для мене, для мого серденька –
Прогнівалася на мене дружина миленька!22

Као што се можемо уверити, украјински превод принципијелно је бли
жи српском изворнику него пољском препеву, у првом реду по томе што
строго задржава начело паралелизма. За разлику од српског текста, где тога
нема, Метлински ово начело додатно истиче понављањем у 3, 5. и 7. стиху:
„туга першая“, „туга другая“, „туга третяя“. Понављање на крају истих
стихова оригинала (или таутолошка рима – моме || моме || моме) изгубила је
троделност, премда не и паралелност: „для серденька мого“; „для серденька
мого“; „для мого серденька“. Разлог је еуфонијско преуређивање – увођење
20
21
22

Вук Стеф. Караџић, Српске народне пјесме. Књига прва 1841. Београд, 1975, 356.
K.������������
Brodzi�����
�����������
ń����
ski, на истом месту.
Амвросій Могила (А. Метлинскій), Думки и пѣснû та ще де-що. Харьковъ, 1839, 153.
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повремених римовних парова: мого || молодого у 3. и 4. односно, серденька
|| миленька у 7. и 8. стиху.
Метлински је најближи српском оригиналу, а најдаље од пољског пре
вода у самој експозицији песме. Упоредимо: „Славуј птица мала сваком
покој дала, / А мени јунаку три туге задала“ са украјинским „Соловейко,
мала пташка, всіх розвеселила, / Тильки мені молодому три туги придбала“
односно пољским „������������������������������������������������������������������
Ptaszku lasu tego, ty wszystko spokoisz, / Ale mnie biedne
go goryczami poisz“. Као што видимо, украјински текст је прилично веран
одливак српског, док у пољском нестаје славуј и на његово место долази
птичица, при чему се, уместо казивања у трећем лицу, уводи – апострофа.
Метлински се овде дословно држи оригинала, премда у украјинском фол
клору има примера апострофирања славуја.23
И поређење стихова 9–14:
Вук I, 542:

Brodziński:

Копајте ми раку у пољу широку,
Два копља широку, четири дугачку;
Више моје главе ружу усадите,
Сниже моји ногу воду изведите:
Које младо прође, нек се ружом кити,
Које л’ старо прође, нека жеђу гаси.

Między témi smugi, kopcie dół głęboki,
Cztery dzidy długi, dwie dzidy szeroki,
Niechaj nad głowami różę mi zasadzą,
A zaś pod nogami strumyk poprowadzą.
Gdy młodzian iść będzie, w różę się ustroi,
Gdy tu stary siędzie, pragnienie ukoi.

показује да је превод Метлинског ближи изворнику неголи конкретизацији
Брођињског:
Викопайте мені в полі широкую яму,
На два списи широкую, а вздовж на чотири;
В головоньках червоную ружу посадіте,
А в ніженьках водиченьки потік проведіте:
Може прийдуть молоденькі рожею квітчаться,
Може прийде хтось з стареньких водиці напиться.

Кад је реч о односу превода Метлинског према српском тексту, запа
жамо извесна значењска померања која недвосмислено сведоче о томе
да је украјински текст плод рада на српском оригиналу, нпр., „раку у пољу
широку“ (где је поље са својим сталним епитетом, па изворник заправо
каже: *раку у широком пољу) код Метлинског идентификујемо као „в полі
окую яму“ (тј. ту је епитет везан за раку: широку раку у пољу). За ово пољски
превод, наравно, не пружа повода.
23
Нпр., инципити: „Соловѣю нашъ миленькій, куда ти лѣтаешь?“ или „Чомъ ты, милый
соловѣю, въ гаю не спѣваешь?“ – вид. Саламонъ Счастный, Коломыйки и шумки. Львôвъ, 1863
[на корицама 1864], 1.
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С друге стране, примећујемо и неке амплификације за које нема упо
ришта ни у оригиналу, ни у пољском преводу, нпр., ружа у 11. стиху код
Метлинског добија епитет: „ружу усадите“ односно „różę mi zasadzą“ према
„червоную ружу посадіте“. Ово ћемо, нешто касније, објаснити новим ме
тричким ликом који песма добија у украјинском преводу.
Запажамо такође да је граматичка рима, такође плод паралелизама, из срп
ских стихова 11–12 (усадите || изведите) у преводу за собом повукла два римов
на пара у стиховима 11–14 (посадіте || проведіте; квітчаться || напиться).
Већ на основу досад изложеног можемо извући поуздану вредносну
оцену: овога пута реч је о веома успешном песничком преводу са српског
на украјински.
3.2. Па ипак, да ли је Метлински – који је у случају „Клетви дјевојачких“
преводио непосредно с пољског превода – преводећи са српског „Три највеће
туге“ уопште имао контакта с одговарајућим текстом Брођињског?
Чини се да ипак јесте. Указују нам на то спорадични, једва приметни
трагови.
Први од тих трагова који воде ка Брођињском лексичке је природе. Стих
12 изворника („Сниже моји ногу воду изведите“) код Метлинскога добија
овај облик: „А в ніженьках водиченьки потік проведіте“, тј. вода из ориги
нала постаје водиченьки потік, што се, као и већ спомињани ружин епитет,
може протумачити као амплификација ради постизања одређеног метричког
ефекта. Па ипак, откуд потік? Одговор, чини се, пружа 12. стих препева
Казимјежа Брођињског: „�������������������
A zaś pod nogami strumyk poprowadzą“.
Други се траг назире у неким еуфонијским инструментима. »Двострука
римованост« пољског превода на коју смо већ указивали, тј. стилизација
народнога краковјака где су римом увезани сви шестосложни сегменти,
у неким далеким одјецима, недоследно али уочљиво, може се пратити и
у украјинском тексту – вид. стихове 10–14:
Brodziński:

Метлинський:

Między témi smugi, kopcie dół głęboki,
Cztery dzidy długi, dwie dzidy szeroki,
Niechaj nad głowami różę mi zasadzą,
A zaś pod nogami strumyk
poprowadzą.
Gdy młodzian iść będzie, w różę się
ustroi,
Gdy tu stary siędzie, pragnienie
ukoi.

Викопайте мені в полі широкую яму,
На два списи широкую, а вздовж на чотири;
В головоньках червоную ружу посадіте,
А в ніженьках водиченьки потік
проведіте:
Може прийдуть молоденькі рожею
квітчаться,
Може прийде хтось з стареньких водиці
напиться.
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Трећи траг тиче се питања преводилачке поетике, начелан је, дакле, и
задире у организацију стиха.
Када је Брођињски симетрични дванаестерац српског оригинала уобли
чио у књишки обрађен пољски народни краковјак (схему смо, да подсетимо,
представили као: 6a+6b / 6a+6b), он се одлучио да у својој преводилачкој
конкретизацији имитира домаћи фолклор, тачније, да страни фолклорни
садржај у погледу метрике адаптира према ситуацији у националној усме
ној традицији.
А Метлински – за разлику од Брођињског – битно нарушава стих извор
ника и конститутивном стиху свога превода даје формат четрнаестерца 8+6,
дакле, шири га у просторном смислу. Отуда, природно, и потреба за спомену
тим амплификацијама. Али шта он овом својом преводилачком стратегијом
заправо постиже? Управо оно што Михаил Гуц назива „слободним песничким
стилом украјинских народних песама, посебно коломијки“,24 а реч је пре све
га о ангажовању стиховног формата украјинске народне коломијке.
На нивоу стиха Метлински је доследно применио овај формат, али је,
ради одржавања значењске кореспонденције са оригиналом, одступио од
неких еуфонијских константи коломијке – у првом реду од константног
парног римовања. Коломијка, међутим, познаје и »двоструко« римовање,
тј. међусобно римовање полустихова, што смо запазили у овом преводу
Метлинског.
Метлински је, дакле, у преводу „Трију највећих туга“ употребио исто
родну преводилачку стратегију као и пољски песник Казимјеж Брођињски,
одустајући при томе од формалне адаптације када је то изискивала верност
изворном значењу.
4.
Преостаје нам енигма за коју ћемо тешко пронаћи једнозначно реше
ње. Реч је о чињеници да је Амвросиј Метлински у истом блоку превода из
српског песничког фолклора у својој књизи из 1839. објавио оба текста о
којима смо одабрали да говоримо – један посредан превод, „превод превода“,
и један начињен непосредно с оригинала. При томе је, не само на примеру
ових двају превода, већ и српских текстова које преноси у оригиналу, Ме
тлински недвосмислено показао да познаје лајпцишко издање Вукове прве
књиге песама. А познаје, видели смо, и преводе Брођињског.
Енигма се састоји у »недоследности« – тј. питању зашто свој превод
„Клетви дјевојачких“, пошто је користио транспоетизацију Брођињског, ни
је довео у чвршћу везу с Вуковим текстом кад му је већ био при руци или
пак зашто је у случају „Трију највећих туга“ одустао од чвршћег ослањања
на одговарајућу конкретизацију пољског песника кад ју је већ имао у непо
средном суседству с „Клетвама“.
24
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Било да је Амвросиј Метлински до српског фолклора дошао посредним
путем, преко превода Брођињског, било да је своје преводилачке стилске
вежбе започео преводећи препев пољског песника, па тек потом дошао до
Вуковог изворника – текстови украјинског песника и фолклористе које смо
овде разматрали, по свој прилици, нису настали у исто време. И логично би
било претпоставити да је превод „Клетви дјевојачких“ према Брођињском
био уједно његов први превод из српског фолклора.
Међутим, овом нашем излету у разгледање његове преводилачке лабо
раторије није био циљ да прикупљамо форензичке доказе за овакву врсту
закључака. Желели смо да укажемо на чињеницу да је управо српски фол
клор као својеврсна књижевна мода у Европи првих деценија �������������
XIX века по
служио и као фактор међусловенског, у овом случају пољско-украјинског
културног прожимања.
Поред тога, ова рефлексија бацила је додатно светло на вредносни кри
теријум при преводилачком избору, мотивисаном, као што смо већ истакли
на почетку, романтичарском идеологијом која подразумева, поред осталог,
како поетички »силазак у народ«, тако – специфично код Словена – и кон
текстуализацију »свога« у кругу сродних словенских народа.
Зато је знаменити пољски песник Казимјеж Брођињски, који је у своме
времену имао незанемарљив ауторитет зналца словенског и не само словен
ског фолклора али и »Јована Претече« словенског књижевног романтизма,
доиста могао бити велики узор за младога украјинског песника-романтичара,
преводиоца и љубитеља усменог наслеђа свог народа. И то и онда када illu
strissimus�����������������������������������������������������������������������������
прибегава литерарној обради фолклора, и онда када га адаптира
према (понешто дотераним) домаћим фолклорним обрасцима. Битан је, наи
ме, резултат: песнички текст у новом језичком руху – уклопљен у традицију
свога новог културног контекста – наивношћу своје артикулације код читаоца
може изазвати сузу (сентименталног али и романтичног) ганућа.
Закључујемо, дакле, да је Амвросиј Метлински код Брођињског проуча
вао вештину књижевног уобличавања инословенског фолклора, настојећи да
том вештином овлада, али и да је надогради. О закључцима које је при том
изводио најречитије сведоче управо два приказана превода – као изданци
антиподних стратегија: литерарне стилизације фолклора с једне и фолклор
не адаптације с друге стране.
Чињеница да се Метлински касније није кретао од фолклора ка ориги
налном песништву, већ управо обрнуто – од оригиналног певања »на народ
ну« ка бележењу и мериторном проучавању фолклора – сведочи о томе да
је младалачки узор брзо превазиђен.
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Мирослав Топич, Петр Буняк
К ДВУМ ПЕРЕВОДАМ СЕРБСКИХ НАРОДНЫХ ПЕСЕН А. МЕТЛИНСКОГО
(Резюме)
В работе исследуются переводы Амвросия Лукьяновича Метлинского (псевд. Амвросий
Могила, 1814–1870), украинского поэта-романтика, впоследствии фольклориста и ученого фи
лолога, двух сербских лирических народных песен «Девичьи проклинания» (В. Караджич, т.
I, № 368) и «Три тоски» (В. Караджич, т. I, № 542), опубликованных в его книге Думки і пісні
та ще дещо (1839).
Переводы сопоставляются как с сербскими оригиналами, так и с польскими переводами
знаменитого поэта-предромантика Казимежа Бродзиньского. В результате сопоставления при
ходится к выводу, что перевод песни «Девичьи проклинания» сделан с польского перевода,
а песни «Три тоски» – с сербского подлинника при использовании, в качестве корректива,
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соответствующего текста Бродзиньского. Этот факт объясняется авторами стремлением мо
лодого поэта-переводчика построить и развить романтическую переводческую стратегию на
опыте польского поэта.
Противоположность подходов к переводу, засвидетельствованная на примере этих двух
произведений, показывает, что Метлинский экспериментировал как с литературной стилизацией
фольклорного содержания, так и с адаптацией по образцу родного фольклорного наследия.
Рассмотренные в работе переводы, в особенности первый из них, свидетельствует также
о том что сербский фольклор, являвшийся в первые десятилетия �����������������������������������
XIX��������������������������������
в. своего рода литератур
ной модой в Европе, стал фактором межславянского, в данном случае польско-украинского,
культурного взаимодействия.
Кључне речи: Амвросиј Метлински, Казимјеж Брођињски, српска народна лирика, превод,
литерарна прерада, фолклорна адаптација.

ПРИЛОГ
1) Амвросій Могила (А.ɉɊɂɅɈȽ
Метлинскій), Думки и пѣснû та ще де-що.
Харьковъ, 1839.
1) Ⱥɦɜɪɨɫɿɣ Ɇɨɝɢɥɚ (Ⱥ. Ɇɟɬɥɢɧɫɤɿɣ), Ⱦɭɦɤɢ ɢ ɩ˺ɫɧû ɬɚ ɳɟ ɞɟ-ɳɨ. ɏɚɪɶɤɨɜɴ, 1839.
ɫɬɪ. 151:

стр. 151:
Е ȱРȲБ І Ї
ȱ Ɂ ІɋЗȿ С
ɊȻ
Пɇ
І Сȱ Н І
ɉȱɋ

Ʉɢɞɚɜ ɫɜɿɬ
Ʉɨɧɞɚ,
ɬɟɤɥɢ ɫɥɶɨɡɢ
ɜ ɦɚɬɤɢ;
Кидав
світ Конда,
текли сльози
в матки;
ȼɦɟɪ, ɩɨɯɨɜɚɥɢ
ɣɨɝɨ ɤɨɥɨ
Вмер, поховали
йогоɯɚɬɤɢ!
коло хатки!
Ʉɨɧɞɭ Конду
ɩɨɯɨɜɚɥɢ
ɜ ɡɟɥɟɧɿɦ
ɫɚɞɨɱɤɭ,
поховали
в зеленім
садочку,
ɉɿɞ ɩɨɦɟɪɚɧɰɟɦ,
ɜ ɬɟɦɧɿɦ
ɯɨɥɨɞɨɱɤɭ.
Під померанцем,
в темнім
холодочку.
Ɇɚɬɢ ɳɨɪɚɧɤɭ
ɧɚ ɦɨɝɢɥɿ
ɩɥɚɱɟ, плаче,
Мати щоранку
на могилі
ɑɭɽ ɳɨɪɚɧɤɭ: ɿ ɜ ɦɨɝɢɥɿ ɫɬɨɝɧɟ...
Чує щоранку: і в могилі стогне...
„ɑɢ ɬɨɛɿ, ɫɢɧɨɱɤɭ, ɬɹɠɤɨ ɜ ɦɨɝɢɥɿ,
„Чи тобі, синочку, тяжко в могилі,
ɑɢ ɬɜɨʀ ɤɨɫɬɿ ɞɨɲɤɢ ɩɪɢɞɚɜɢɥɢ?“
твої кості
дошки
Ƚɨɥɨɫ ɡЧи
ɦɨɝɢɥɢ:
„Ɇɚɬɢ
ɦɨɹпридавили?“
ɦɢɥɚ,
Голос
з могили:
„Мати
моя мила,
ɇɟ ɜɚɠɤɚ
ɞɨɲɤɚ,
ɧɟ ɬɹɠɤɚ
ɦɨɝɢɥɚ;
Не важка
дошка,
не тяжка могила;
Ɍɚ ɹɤ ɤɨɯɚɧɤɚ
ɫɥɶɨɡɭ
ɩɪɨɥɢɜɚɽ,
коханкаɦɨɸ
сльозу
проливає,
ɋɥɶɨɡɚТа
ɬɚ як
ɜ ɦɨɝɢɥɭ
ɡɚɩɚɞɚɽ;
та в ɩɪɨɤɥɢɧɚɽ,
могилу мою западає;
əɤ ɜɨɧɚСльоза
ɝɨɪɟ ɫɜɨɽ
Ʉɨɫɬɿ ɜɨɪɭɲɢɬɶ,
ɩɨɤɿɣ
ɦɿɣ
ɡɪɭɲɚɽ!“
Як вона горе
своє
проклинає,
Кості ворушить, покій мій зрушає!“

ɫɬɪ. 153:
ɌɊɂ ɌɍȽɂ
ɋɨɥɨɜɟɣɤɨ, ɦɚɥɚ ɩɬɚɲɤɚ, ɜɫɿɯ ɪɨɡɜɟɫɟɥɢɥɚ,
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ɩɪɢɞɛɚɥɚ:
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2009
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Ɍɭɝɚ ɩɟɪɲɚɹ ɞɥɹ ɦɟɧɟ, ɞɥɹ ɫɟɪɞɟɧɶɤɚ ɦɨɝɨ –
ɇɟ ɠɟɧɢɥɚ ɦɟɧɟ ɧɟɧɶɤɚ ɪɚɧɨ ɦɨɥɨɞɨɝɨ;
Ɍɭɝɚ ɞɪɭɝɚɹ ɞɥɹ ɦɟɧɟ, ɞɥɹ ɫɟɪɞɟɧɶɤɚ ɦɨɝɨ ɓɨ ɧɟ ɝɪɚɽ ɜɨɪɨɧɟɧɶɤɢɣ ɤɨɧɢɤ ɩɿɞɨ ɦɧɨɸ;
Ɍɭɝɚ ɬɪɟɬɹɹ ɞɥɹ ɦɟɧɟ, ɞɥɹ ɦɨɝɨ ɫɟɪɞɟɧɶɤɚ ɉɪɨɝɧɿɜɚɥɚɫɹ ɧɚ ɦɟɧɟ ɞɪɭɠɢɧɚ ɦɢɥɟɧɶɤɚ!
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стр. 153:
ТРИ ТУГИ
Соловейко, мала пташка, всіх розвеселила,
Тильки мені молодому три туги придбала:
Туга першая для мене, для серденька мого –
Не женила мене ненька рано молодого;
Туга другая для мене, для серденька мого Що не грає вороненький коник підо мною;
Туга третяя для мене, для мого серденька Прогнівалася на мене дружина миленька!
Викопайте мені в полі широкую яму,
На два списи широкую, а вздовж на чотири;
В головоньках червоную ружу посадіте,
А в ніженьках водиченьки потік проведіте:
Може прийдуть молоденькі рожею квітчаться,
Може прийде хтось з стареньких водиці напиться.

2) Pisma Kazimierza Brodzińskiego. Wydanie zupełne poprawne i dopełnione z nieogłoszonych rękopismów staraniem J. I. Kraszewskiego... Tom I.
Poezye oryginalne i naśladowania. Poznań, 1872, 292 – Pieśni serbskie.
s. 292:
Grób kochanka

Żal młodzieńca

Konda świat żegnał, płynęły łzy matki,
Nie chce go grzebać daleko od chatki,
A więc go grzebie w zielonym ogrodzie
Pod rozłożystą pomarańczą w chłodzie;
Co ranek przyszła pod grobowe cienie,
I zawsze z głębi słyszała jęczenie.
„Czyli mój synu ciśnie cię mogiła,
Czyli ci deska jodłowa nie miła?“
Aż z głębi słychać: „Matko moja miła,
Ani mi deska, ni cięży mogiła,
Lecz żal kochanki w grobie mię porusza,
Gdy ona płacze, tęskni w niebie dusza,
A gdy rozpacza, gdy siebie wyklina,
Wtedy drży w ziemi ciało twego syna.“

Ptaszku lasu tego, ty wszystko spokoisz,
Ale mnie biednego goryczami poisz.
Pierwszą wielką szkodę matka mi zadała,
Że mi w lata młode żenić się nie dała.
Ciężko utęskniony i na to ja płaczę,
Że konik mój wrony podemną nie skacze.
Trzecia także rana, którą znosić muszę,
Że moja [kochana] okrutną ma duszę.
Między témi smugi, kopcie dół głęboki,
Cztery dzidy długi, dwie dzidy szeroki,
Niechaj nad głowami różę mi zasadzą,
A zaś pod nogami strumyk poprowadzą.
Gdy młodzian iść będzie, w różę się ustroi,
Gdy tu stary siędzie, pragnienie ukoi.
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3) Вук Стеф. Караџић, Српске народне пјесме. Књига прва 1841.
Београд, 1975.
стр. 265:

стр. 356:

368.
Клетве дјевојачке

542.
Три највеће туге

Умре Конда једини у мајке,
Жао мајци Конду закопати,
Закопати далеко од двора,
Већ га носи у зелену башчу,
Те га копа под жуту неранчу.
Свако га је јутро облазила:
„Сине Конда, је л’ ти земља тешка?
„Ил’ су тешке даске јаворове?“
Проговара Конда из земљице:
„Није мени, мајко, земља тешка,
„Нит су тешке даске јаворове,
„Већ су тешке клетве девојачке:
„Кад уздишу, до Бога се чује;
„Кад закуну, сва се земља тресе;
„Кад заплачу, и Богу је жао.“

Славуј птица мала сваком покој дала,
А мени јунаку три туге задала.
Прва ми је туга на срдашцу моме,
Што ме није мајка оженила млада;
Друга ми је туга на срдашцу моме,
Што мој вранац коњиц пода мном не игра;
Трећа ми је туга, ах! на срцу моме,
Што се моја драга на ме расрдила. –
Копајте ми раку у пољу широку,
Два копља широку, четири дугачку;
Више моје главе ружу усадите,
Сниже моји ногу воду изведите:
Које младо прође, нек се ружом кити,
Које л’ старо прође, нека жеђу гаси.

Прихваћено за штампу: 22. 12. 2009.
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Мариана Дан
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СТВАРНОСТ КАО „ЖИВА ПРИЧА“ И ИДЕНТИТЕТ
КАО БОРБА ЗА СМИСАО
Човеково поимање стварности не заснива се на стабилним аксиолошким категоријама,
већ представља дескриптивни, когнитивни и идентификациони модел света, који је подложан
промени у времену и простору. Стога, упркос достигнућима егзактних наука, слика о свету
лаичког човека представља и даље врсту „живе приче“ за чије проучавање треба користити
исту научну методологију као и у случају мита.

Данашња наука одбацила је тврдњу да је алхемија представљала вр
сту „преднаучне“ хемије, да је астрологија била претеча астрономије, да
су античка и средњовековна астрологија биле претече астрономије, а да
су старе географије чиниле пре-модерне географије. (Braga, 2006: 13) У
основи те тврдње стоји чињеница да су стари и средњовековни људи „кон
струисали“ слику света по систему правила у коме није постојала, као што
је то случај данас, дихотомија између реалног и имагинарног, природног и
натприродног, наслеђена традиција и њено емпиријско преиспитивање.
Стога, румунски антрополог, Корин Брага, тврди да се данашњи научни кри
теријуми за проверавање валидности истине битно разликују од правих
„когнитивних инсталација“ из прошлости. Као доказ за своју тезу, румунски
научник описује старе и средњовековне мапе света, у којима корпус кла
сичне митологије и библијска традиција модификују емпиријску стварност,
оцртавајући, у суштини, неки имагинарни простор. Он тврди да би нека
наука, као што би била на пример психогеографија, могла да разоткрива у
старим мапама читав низ симбола и комплекса колективног имагинарног,
јер се у „опису света“ путем мапа не представља толико спољашња геогра
фија, колико галерија слика и симбола из властите подсвести.
Оваква тврдња, која данас звучи прихватљиво, не решава, међутим,
питање шта је то „стварност“? Има ли разлике између научних открића,
меродавних за проверавање валидности истине и доживљавање стварно
сти, то јест погледа на свет или Weltanschauung-a одређене групе људи или
појединца? Културолошке дијахронијске студије указују на чињеницу да се
Weltanschauung непрестано мења у времену и простору – што значи да само
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поимање „стварности“ не барата са стабилним аксиолошким категоријама,
што чини још дискутабилнијом синонимност између појмова „реалности“ и
„истине“. Стога би требало прихватити чињеницу да и данашња „стварност“
представља такође само један модел или систем схватања реалности који
се заснива на Декартовој логици, на удаљавању од појма истине, који се за
мењује идејом стварности (уместо термина verité Бергсон користи термин
realité), а потом појмом корисности (utilité код прагматичара).
Упркос лабилности поимања „реалности“, чињеница је да Weltanschauung,
који се намеће у одређеном историјском периоду и у дефинисаним географ
ским координатама (па и данас), често се поклапа и даље са појмом „коначне
истине о свету“, јер одређени Weltanschauung никад се не представља као
„привремени поглед на свет“, већ као општеприхваћено, званично, „меро
давно“ поимање света у оквиру једног народа, групе људи као и појединца
који ту припадају и који на тај начин дефинишу оквире и смисао сопстве
ног постојања. С друге стране, упркос достигнућима данашње науке, човек
има и даље потребу, као и у „преднаучно“ доба, да дефинише себе и своје
постојање не само у контексту неких „научних граница“, већ у оквирима
једне субјективно-индивидуализоване представе о свету, која му омогућава
да створи свој идентитет и објашњава смисао постојања у том свету.
Мирча Елијаде је својевремено указао на чињеницу да је европски
научни Weltanschauung, који је настао само пре двеста или триста година,
а који се заснива на узрочно-последичном начину размишљања, често зане
маривао разлику између два могућа начина спознаје света: ради се, с једне
стране о разумевању, а са друге стране о схватању света, то јест о научној
логици наспрам уметничкој, симболичкој, религијској логици, која је под
једнако присутна у људском напору да се свет тумачи. „Сазнати“ не значи
нужно и „схватити“. (Marino, 1980: 57) У вавилонској космогонији и алхе
мији, тврди Елијаде, савремени човек тешко ће схватити „природне науке“
старих месопотамских култура, ако нема стално на уму њихов поглед на
свет, њихову космогонију. Кључ тумачења света је однос према одређеном
Weltanschauung-у, процес у коме научна логика не сме и не може да замени
симболичку, митску, уметничку логику, као што разумевање, не може да за
мени схватање. Штавише, схватање је ближе интуицији и откровењу, док
разумевање претпоставља логични, узрочно-последични систем објашњења.
Свако научно објашњење, ма колико објективно и „рационално“, редукцио
нистичко је јер исцрпљује сам процес објашњења, дакле, и процес разуме
вања. Проналажење узрока поклапа се са проналажењем објашњења. На тај
начин, сам процес сазнања и тумачења се завршава. Тумачење је, напротив,
бескрајно, јер је објект тумачења (тј. многозначност света, или многознач
ност симбола итд.) бескрајан. „Духовни, религијски итд. феномени не могу
да се редукују и да се објасне споља, природним феноменима, већ изнутра,
у складу са суштинским духовним ситуацијама које оне изазивају“ (Marino,
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1980: 62). Елијадеово гледиште је данас општеприхваћено. С обзиром на то
да разумевање, као научни процес претпоставља објашњење:
„Thus, in practice, explanation often comes to mean the derivation of less evi
dent facts from very general postulates, laws and patterns. There may be an attempt
to express these postulates and basic principles systematically, but they themselves
remain unexplained. Moreover, we know that every axiomatic system is incomple
te, and will hence provide an explanation only to a certain point.“ �������������������
(������������������
Diederik�������
������
Aerts�
& al�����������
�������������
. 2007: 15)

Супротстављајући се позитивистичкој логици науке, Елијаде се не пита
„шта се догодило“, већ „како могу да разумем шта се догодило?“ С обзиром на
то да је идентитет везан за схватање света, за слику света или Weltanschauung,
научник би требало да прихвати такав став приликом проучавања иденти
тета: „данашњи историчар који је самог себе прогласио за роба документа
нема право да одбија један текст из рационалних, филозофских разлога; јер
то претпоставља прихватање априорне теорије о стварности.“ (Eliade, 1991:
177) На тај начин Елијаде указује на чињеницу, која је данас општеприхваће
на, да научник има такође свој Weltanschauung, своје „виђење“ стварности,
своју слику света коју не сме да наметне из „рационалистичких“ разлога.
Стога, Weltanschauung, као „меродавна“ слика о реалности у одређе
ном периоду и у датом поднебљу, није ништа „стварнија“ од „живе приче“,
која представља начело за неки традиционални мит, како је Мирча Елијаде
својевремено приметио (Eliade, 1978: 18). Као један од најзначајнијих кон
цепта у когнитивној филозофији, Weltanschauung је термин који дефинише
свеобухватан поглед на свет (а не само научни) једног народа, групе људи
или појединца. Односећи се на перцепцију и схватање стварности, Weltan
schauung има значајне гносеолошке импликације и представља, у суштини,
један дескриптивни и идентификациони модел света, поклапајући се са оним
што ми обично називамо „стварношћу“. Без обзира што је не зовемо „ми
том“, већ је дефинишемо као поглед на свет, та „стварност“ има исту
функцију коју мит врши у традиционалним културама.
Ако данашња наука описује географски простор као објективан и
хетероген и набраја историјске чињенице у низовима у којима ниједан
догађај нема већу вредност од другог, данашњи лаички човек још увек
доживљава време и простор као хетерогене координате, као што је то
чинио и homo religiosus. У својој књизи Свето и профано Мирча Елијаде је
констатовао: „у хомогеном, неограниченом пространству не постоји нијед
на реперна тачка и никаква могућност да се човек оријентише у простору“
(Eliade, 1995: 22). /.../ „у искуству профаног простора се и даље преплићу
одређене вредности које подсећају на одсуство хомогености, а које ка
рактерише религијско искуство простора. Постоје привилегована места,
која се по квалитету разликују од других места: родно место, место прве
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љубави, одређена улица или слика првог страног града који смо видели у
младости. Сва ова места чувају, чак и у случају најмање религиозне особе,
неки ванредан, ’јединствени’ квалитет, јер представљају ’света места’ чове
ковог личног универзума.“ (Eliade, 1995: 24) На сличан начин не постоји ни
хомогено време у коме би догађаји из прошлости били подједнако вредни,
као што су присутни, пуким набрајањем, у историографији, већ се човек
неминовно налази како под утиском личних, тако и културних сећања
присутних у заједници којој припада. Зато, иако данашњи човек не мисли
више у „преднаучним“ дихотомијама које набраја Корин Брага, „реалност“
његовог света ипак се не поклапа са „хомогеним“ описима егзактних наука.
Ако су данашњи истраживачи делимично у праву када тврде да се данас, у
научно доба, човекова „слика о свету“ разликује од представе о свету љу
ди из античког, или средњовековног доба, ти научници често занемарују,
с једне стране, чињеницу да је сам механизам стварања Weltanschauung-a
остао исти, а са друге – заборављају да је слика о „реалности“ подложна
непрестаној промени. Упркос егзактним наукама, разни чиниоци „слике
света“, као што су простор, време, поимање смисла света итд., подразуме
вају доживљај „стварности“ и расуђивање о њој из одређеног референтног
индивидуалног/колективног „центра“ из кога се врши „посматрање“ – сто
га, тај „центар“, као референтни угао гледања, иако себе представља као
објективни и „меродавни“, неминовно укључује субјективне чињенице и
чиниоце психолошке природе у поимању „стварности“ и односа човека
према „описаном свету“. Стога, „стварност“ се може и даље дефинисати
користећи аналогну дефиницију мита, јер, као и у случају мита, „реалност“
представља дескриптивни, когнитивни и идентификациони модел света.
Значај студија Мирче Елијадеа о хетерогености доживљаја времена и
простора огледа се у данашњим студијама о човековом идентитету, које се
фокусирају како на „централност“ и субјективност доживљавања „стварно
сти“, тако и на дефинисање „реалности“ у истим параметрима у којима је
он дефинисао мит. У том смислу, могу се уочити најмање три вида проблема
тизације питања идентитета, а која су већ одавно присутна у научном опусу
Мирче Елијадеа: (1) текст као документ о идентитету и неопходност да ис
траживач прихвата ту „стварност“ која је садржана у самом документу; (2)
поимање идентитета као однос појединца према „живој причи“ коју садржи
мит заједнице; (3) идентитет као митизација историје и културно сећање.
(1) Код Елијадеа, документ/текст као фрагмент може да разоткрије чак
и слике о свету које су настале у различитим временским и географским
координатама, иако данас представља само једну врсту заостатка из про
шлости и то, било да је реч о писаном или о неписаном тексту, пренетим
до данас усменим путем, или захваљујући одређеним обичајима, традицији,
ритуалима. У понашању данашњег, лаичког човека, Елијаде разоткрива
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мноштво значајних гестова, сујеверја, слављење одређених празника који
указују на његову потребу да „стварност“ доживљава у неким категоријама
вредности, на које егзактне науке не упућују. Анализа одређеног фрагмента
(писменог или усменог текста), обичаја, традиције или ритуала може да по
стане чак меродавна за доживљавање света у целини и да укаже на посебан
Weltanschauung, на посебан идентитет везан за њега. Методолошки приступ
који је Елијаде предложио већ крајем двадесетих и почетком тридесетих
година прошлог века данас је општеприхваћен. Указујући на чињеницу да
треба одустати од европоцентризма, он је одустао од појма „примитивне
културе“ и увео назив „традиционалне културе“, које се морају посматрати
из њихове сопствене унутрашњости, из „центра“ њиховог погледа на свет.
То питање, које је Елијаде својевремено формулисао, још увек је актуелно.
Савремена наука указује на сложеност таквог подухвата, јер дешифровање
одређене слике о свету тешко је уочљиво из унутрашње перспективе тог
одређеног погледа на свет и, зато је нужно да сам истраживач стекне дис
танцу, да се налази у другом поднебљу, да одустане од сопственог погледа
на свет, како би уочио „специфичне разлике“: „Ми обично нисмо ни свесни
посебних наочара кроз које гледамо живот. Као што рибе нису откриле да
постоји вода, тако се ни од научника који не превазилазе оквире сопстве
ног друштва не може очекивати да уоче у којој мери су обичаји средине
утицали на формирање њихове мисли.“ (Fabijeti, 2002: 13). Сходно томе,
да би могао да просуди о идентитету, истраживач би требало да спозна
подједнако самог посматрача, као и предмет посматрања. То подразумева
прихватање једне многоструке перспективе, која подразумева одређену
флексибилност и мобилност тачке гледишта. Тешкоћа анализе документа
(у смислу у коме га је Елијаде дефинисао) произилази пак из чињенице
да чиста објективност не постоји јер, ако се било која врста „реалности“
посматра као својеврсни мит, онда и „реалност“ научника истраживача
подлеже истим правилима. Тако се, на пример, данашња наука, која пру
жа могућност да се стварност и/или књижевност проучавају у бројним
варијантама лаичких интердисциплинарних подухвата, такође заснива на
предубеђењима атеистичке природе и на картезијанској логици, која не
мора бити „реалнија“ од слике о свету традиционалног човека. У сваком
случају, савремени истраживач ће, као атеиста, наићи на тешкоће ако хоће
да се заиста удуби у начела неког традиционалног друштва. Сам Фабијети,
који говори о потреби да научник превазилази оквире сопственог друштва
као и обичаје средине која је утицала на формирање њихове мисли, тврди
у даљем тексту да „иза појавности не постоји суштина, јер је човекова по
јавност уједно и његова суштина“ (Fabijeti, 2002: 40). Оваква тврдња, иако
везана за доживљај идентитета, супротставља се самом појму и механизму
доживљавања идентитета, било да се он односи на традиционалног или
на савременог човека. Како да посматрамо „појавност“ човека, без дубљих
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слојева који ту појавност мотивишу? Стога се оваква савремена концепција
може посматрати једнако као и сваки мит, јер се и она заснива на својевр
сној слици о свету, у овом случају на материјалистичкој визији, која искљу
чује чак психолошке чињенице из области „стварности“ коју описује.
(2) Упркос уверењу неких данашњих социолога и књижевних критича
ра из Румуније (којима је лакнуло што су се решили комунистичког режима)
да капиталистичко друштво пружа човеку прилику да пређе са колективног
менталитета (који сматрају обележјем назадног феудалног друштва) на ис
пољавање индивидуалне личности и самостално расуђивање о стварности
(могућност напредног капиталистичког друштва), прелазак са ми на ја води
поново од појединачног ка групном, тј. од ја као ми: „ја није ништа друго до
’привид’ или ’фикција’, културна творевина (можемо да додамо) која настаје
у једном ми, у групи, у оној ’магли мишљења и навика’ која ’настаје и посто
ји готово независно од људи које је обавила’“ (Fabijeti, 2002: 41). То значи
да, ма колико је човек XX века желео да буде слободан, ослобађајући се од
религије и богова, он се није нужно и истовремено ослободио од митова, од
одређеног погледа на свет који представља врсту субјективне реалности
као исход колективне идентификације. А та чињеница може се подједнако
проверити емпиријски, без обзира да ли је реч о материјалистичком или мета
физичком погледу на свет. Елијаде у суштини демонстрира да се савремени
лаички човек не разликује битно од hommo religiosus-a који је живео у оквиру
традиционалног друштва, јер атеистички поглед на свет представља данас, у
једнакој мери, врсту „колективног веровања“. Само је предмет веровања раз
личит, док је механизам стварања „слике о свету“ остао исти. Иако жели да
буде „индивидуалац“, савремени човек припада и даље одређеној заједници
с којом се идентификује и чији поглед на свет и сам дели.
Питање идентитета, упркос чињеници да представља доживљај поје
динца, није „лично питање“, већ је везано за одређени метадискурс. Како
смо показали, „ја“ подразумева неизбежно, иако често несвесно, „ми“. У
том смислу, слобода идентитета, која је лично питање, неминовно везује
појединца за одређени мит о „реалности“, за Weltanschauung који се налази
ван њега, у оквирима „његове“ заједнице. Управо таква врста „реалности“ с
којом се човек идентификује чини га сличним његовој заједници, а разликује
га од „неког другог“, који има другачију „стварност“ као репер за идентифи
кацију. У том смислу, М. Елијаде указује да је механизам идентификације
тесно везан за мит, за „живу причу“ која дефинише мит као систем поимања
света. Стога је свака „реалност“ у суштини само један од могућих дискурса
о свету у коме постоји неограничен број дискурса о „реалности“ у зависно
сти од различитости тачака гледишта.
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(3) Логика данашњег човека, намеће чињеницу да је он историјско би
ће. Кад је реч о идентитету, такво схватање крије својеврстан парадокс, јер
се историјски догађаји ређају у дијахронијском, иреверзибилном низу, док
се, идентитет, с друге стране, испољава као човеково настојање да превали
обрнути пут: од садашњег тренутка према детињству и даље према најду
бљој прошлости обележене у нашем памћењу или у памћењу средине из
које потичемо. Границе између „ја“ и „ми“ прилично су конфузне. Стога
доживљавање идентитета оптерећује традиционална или митска логика
која се састоји од обиља субјективних, психолошких садржаја. Често забора
вљамо да је историографија као наука настала у правом смислу те речи тек
у деветнаестом веку (Eliade, 1978: 166). Та чињеница променила је нешто
у нашем начину разумевања стварности, али није битно утицала на наше
схватање (што истовремено значи доживљавање) догађаја из прошлости.
То значи да се одређени субјективни критеријум спонтано намеће у нашој
„објективној“ анализи прошлости. Када се говори, на пример, о античком
периоду постоји тенденција да се, ако се не направи одређени интелектуал
ни напор, цивилизације Египта и Грчке ментално сврстају у ближи прошли
период, иако се, временски (историјски) говорећи, цивилизација старе Грчке
налази негде на средини између нас и Египта. Такође, ако о површини неке
земље размишљамо у бројкама, у квадратним километрима (објективни
критеријум), наше схватање димензија трајаће дуже него ако упоређујемо
пространост те земље са нашом земљом, или са неком другом земљом коју
боље познајемо и која нам је „ближа“. Човеково природно памћење, као и
психолошки склоп који одређује „близину“ и „даљину“ одређених појава
функционише и данас на „природан начин“, упркос достигнућима данашње
науке. Идентитет претпоставља субјективну „близину“ и не прати толико
пуке историографске чињенице, колико оперише категоријама догађаја.
Историографске чињенице, које припадају прошлости и које су учествова
ле у стварању идентитета подложне су истом психолошком процесу, а то
објашњава, у даљој анализи, не само личне или колективне визије света у
оквиру једне заједнице, већ и поглед на свет, размишљања о људској судби
ни (на пример, у одређеном књижевном тексту) итд.
Идентитет је, као психолошки процес, подложан, упркос историограф
ским чињеницама, истим правилима које Мирча Елијаде (Eliade, 1999: 43, 44),
назива „митизацијиом“. Елијаде илуструје „митизацију“ историјских личности,
користећи два примера, од којих се један односи на даљу прошлост, а други
на догађај из двадесетог века, чији су сведоци још увек били живи за време
истраживања. Навешћемо као пример два догађаја како бисмо разјаснили
сам механизам митизације који је кључан за схватање идентитета:
(a) „Марко Краљевић, протагониста југословенске епопеје, постао
је познат по својим јуначким делима из друге половине XIV века. Његово
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историјско постојање не може се довести у сумњу, тим пре што се зна чак и
година његове смрти (1394). Међутим, ушавши у народно памћење, Маркова
историјска личност и његова биографија поништене су да би потом биле ре
конституисане по нормама својственим миту. Његова мајка је Вила, исто као
што су грчки јунаци били синови нимфи или богиња. Његова жена је такође
Вила, коју он осваја лукавством и чија крила он скрива у страху да она не
полети /.../ Марко се бори са троглавом аждајом и убија је/.../ Сходно миту о
„несложној браћи“, он се бори и са својим братом и убија га. /.../ Иако је умро
1394, он је час пријатељ, час непријатељ Јанка Хуњадија, истакнутог борца
у биткама против Турака, око 1450. Занимљиво је да је блискост између два
јунака бележена у рукописима епских балада из XVII века, то јест два столе
ћа након Хуњадијеве смрти. /.../ Вукашин и Новак се жене вилама. Вук („Змај
Огњени“ Вук) бори се са аждајом с Јастрепца, а може и сам да се претвори у
аждају. Вук, који је владао у Срему између 1471. и 1485, долази у помоћ Лазару
и Милици, који су умрли једно столеће пре тога“ итд.
(b) Овај други пример се односи на причу о трагичној љубави, коју је
румунски фолклориста Константин Браилоиу забележио у Марамурешу (Ру
мунија): „вереника је зачарала планинска вила и, неколико дана пре венчања,
гурнула га, из љубоморе, са једне стене. Другог дана чобани су нашли његово
тело, а на једном дрвету његов шешир. Донели су мртво тело у село, а девојка
им је изашла у сусрет: кад је видела беживотно тело свог вереника, закукала
је изговарајући жалопојку пуну митолошких алузија, што представља литур
гијски текст ретке лепоте“ (Eliade, 1999: 47, 48).

Међутим, када је фолклориста питао кад се све то збило, мештани су му
одговорили да је то веома стара прича која се догодила „пре много времена“.
У међувремену, фолклориста је открио да је јунакиња баладе још увек жива,
иако сада већ стара жена и, чувши причу из њених уста, схаватио је да се
ради о прилично баналној трагедији: из непажње, њен вереник се оклизнуо
и пао у амбис; није умро на лицу места, већ су мештани чули његове крике,
притекли му у помоћ и одвели га кући где је он, на жалост, убрзо преми
нуо. Када је фолклориста суочио марамурешку заједницу са том „реалном“
чињеницом, мештани су говорили да је јунакиња приче „излапела“ и да је
њихова прича „она права“.
У другом примеру из марамурешанске заједнице, иако није прошло
много времена од конкретног догађаја до његове митизације, иако су скоро
сви сведоци били још увек живи, трагична смрт вереника имала је окултни,
или „виши“ значај који се могао објаснити једино пребацивањем конкрет
ног догађаја у митску категорију. Како иначе објаснити трагични и апсурдни
догађај у оквиру заједнице? Конкретне чињенице објашњавају се на исти
начин у различитим друштвима и/или код разних појединаца, а у складу
са одређеним нормама тог, специфичног погледа на свет (Weltanschauunga). Идентитет се, дакле, не заснива на пуким историјским чињеницама,
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већ на доживљавању историје, на митизацији историје. У оквиру процеса
митизације, историјски догађаји (по мишљењу М. Елијадеа) постану катего
рије, а јунаци – архетипови. Јер је човеково природно памћење различито
од историографије, а идентитет је више везан за субјективну категоризацију
догађаја, за митизацију, него за објективну хронографију. Као што сећање на
претке из наших породица не може да траје дуже од три, четири генерације,
тако ни човеково природно памћење уопште не досеже до индивидуалних
догађаја, ни аутентичних фигура из прошлости. Идентификација са сопстве
ним прецима, са њиховим начелима о којима смо дознали из породице, па
чак идентификација са догађајима из нашег детињства је неминовно праћена
одређеном „ауром“ сећања. Та врста ауре представља део начела с којим се
идентификујемо, а не посебан, или индивидуалан догађај, већ више утисак о
њему и, на тај начин, се догађај „издваја“ из оквира других догађаја, добија
смисао укључујући се у посебну категорију нашег психолошког склопа.
Потреба да се објасни „прастаро“ порекло „блиских“ догађаја који су
представљени као врста „првобитног модела“, сврставањем у већ постојеће
„значајне“, смисаоне категорије, кључно је не само у погледу мита, већ и
проучавања идентитета. Међутим, ако „�����������������������������������������
Myth is last – not the first stage – in
the development of a hero“ (мит је последња – а не првобитна етапа – у раз
воју јунака) – (Eliade, 1999: 46), тај исти јунак може да представља полазну
тачку за заснивање новог модела у даљем историјском развоју. С обзиром
на то да на духовном плану одређени систем схватања „реалности“ прати
саму историју, у мери у којој она еволуира, или у току еволуције одређе
ног друштва, или чак било које заједнице, ту еволуцију, кроз време прати
чак више таквих „полазних тачака“. Те полазне тачке могу представљати
или а) неку врсту „разгранавања“ једне одређене полазне тачке (на при
мер, Исусово учење, у коме је он утемељивач хришћанства, створило је
безбројне чак институционализоване системе, од којих се сваки заснива
на одређеној херменеутици или интерпретацији првобитног учења, или
може, пак, б) да се појави нека друга врста полазне тачке, као значајно „кул
турно сећање“. На пример, та нова полазна тачка може бити историјско
порекло одређеног народа. Румуни, на пример (ако сагледавамо питање
идентитета чак само кроз призму историје румунске књижевности XX
века), могу да се идентификују у истом периоду било са: својим дачким
и/или римским пореклом и/или са православном вером итд. У случају
румунских мањина или дијаспоре, питање идентитета је још сложеније.
Позната је чињеница, на пример, да је Хитлер засновао свој идеолошки
систем, као начело идентификације, на старом германском богу Вотану,
што не значи да неко ново утемељивање другачије врсте полазне тачке
мора имати негативан призвук, као у овом примеру. У нашем случају то
само значи да се идентификација заснива на пореклу, а врста почетних на
чела одређеног порекла подложна је или промени у времену и у простору,
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или у одређеном историјском тренутку, с тим што у одређеном простору
могу да коегзиститају разна начела за идентификацију која не морају ну
жно бити антагонистичка. На пример, у Индији, код Хиндуса, као полазне
тачке, хармонично коегзистирају разноврсна начела која представљају
првобитна начела у систему идентификације и потврђивању идентитета.
У свим наведеним случајевима начела идентитета и идентификације прате
одређена схватања „реалности“, одређени Weltanschauung у коме се човек,
без обзира да ли је представник традиционалног или пак данашњег света,
у потрази за „првобитном, смисаоном истином“, суочава са митом.
Митизација историје и „природно памћење времена“ налазе се у
основи културног сећања које карактерише иста хетерогеност у поимању
света (Eliade 1995: 24). Без обзира да ли је реч о традиционалном човеку,
о типичном homo religiosus-у, или о атеисти, „хетерогено“ доживљавање
времена и простора дефинишу, у ствари, психолошку близину, а и начела
за вредновање живота, која су потребна човеку као врста репера за оријен
тисање у свету. Хетерогеност доживљаја, чињеница да постоји одређени
аксиолошки „центар“ с којим се човек идентификује, дају животу смисао.
Данашње расправе о човековом идентитету указују на човекову искон
ску потребу да увек постоји у оквиру одређеног метадискурса о свету (без
обзира да ли се ради о homo religiosus-y или о атеисти), у коме време и про
стор не представљају пуке научне категорије, већ подразумевају одређену
„метагеографију“ и „метаисторију“, као „живе“ и „значајне“ приче о постојању
са којим се он идентификује. Да није тако, научни, хомогени и десакрализо
вани простор, а нарочито профано време, представљали би магловите и не
стварне појмове, а људски живот би се одвијао и прошао без икаквог смисла
и утисака. Да није тако, човек би само чекао сопствену неминовну смрт.
Данас, када постоји дихотомија између реалног и имагинарног, природ
ног и натприродног, наслеђене традиције и њеног емпиријског преиспитива
ња, човек за дефинисање сопственог идентитета још увек користи архетипове
и категорије које, као и читав низ симбола, слика и комплекса, подједнако
преузима из колективног имагинарног и из властите подсвести.
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Mariana Dan
REALITY AS A ‘TRUE STORY’ AND IDENTITY AS THE STRUGGLE FOR MEANING
(Summary)
The notion of ‘reality’ should be understood as a ‘world image’ or Weltanschauung and is not
to be taken for the unique truth about the world. In spite of nowadays scientific explanations of the
‘reality’, the mechanism of building up the image of the world has remained unchanged, as it does not
follow objective, impersonal, homogenous criteria, but a heterogeneous perception of time and space,
which are considered from an individual centre of psychological subjectivity and cultural memory.
Being subject to change in time and space, ‘reality’, as ‘a true story’ can be defined as a descriptive,
cognitive model for identification, in the same terms in which Mircea Eliade defined myth. Our paper
analyses the relation between the individual and the collective character of the ‘world image’ of
different communities in terms of myth-formation and envisages the fact that ‘the true story/stories’
about reality are aimed at investing the world with a meaning.
Кључне речи: Стварност, мит, хомогено и хетерогено време, хомогени и хетерогени простор,
слика о свету, идентитет, митизација, категорије, архетипови, смисао.
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The Rethinking of
“the Few and the Many”
The Heracletean concept of “the Few and the Many” inspired the fiction of the XX century British
author John Fowles. In Heraclitus’s philosophy the Few and the Many are two opposing categories
of thinkers. The concept stems from the Heraclitus’s approach to knowledge. Following Heraclitus,
Fowles holds that knowledge about the world is rare and only the Few are able to grasp it. Fowles
makes the distinction between those two categories one of the major themes of his prose. Besides, the
Few and the Many opposition is the crucial principle of characterization in Fowles’s fiction.
Further, Fowles’s narrative world lies on the border of Modernism and Postmodernism. His
fiction is paradigmatic to the shift of the narrative perspective from the modernist to the postmodernist
worldview. Thus, John Fowles’s work along with its commitment to Heraclitean thinking could be
viewed in the broader context of the XX century art and literature.

When Heraclitus depicted the few and many opposition as one of the landmarks of his philosophy, he was probably not aware of the far-reaching consequences of his thoughts. Among other statements, Heraclitus wrote down in his
notebooks: “Learning many things does not teach understanding” (Heraclitus
B40), or “Many do not understand such things as they encounter, nor do they
learn by their experience” (Heraclitus B17). These remarks stem from Heraclitus’s
well-known suspicion about wisdom. Understanding the world means much more
than collecting information acquired from the senses. The world can be grasped
only through the creative endeavour of a perceptive individual. While many gather
information about reality, only a few individuals are capable of learning about
the world. For this reason, wisdom is precious and rare.
It is not always easy to understand Heraclitus’s message. He proffers his
own wisdom in puzzles. He also explains why he does this: “The lord who is the
oracle at Delphi neither speaks nor hides his meaning, but gives a sign.” (Heraclitus B93). In his own dealings with the world he exemplifies this wisdom. He
calls for the creative powers of his readers in order to comprehend his message.
In the same way an attentive and creative individual should decipher the message that the universe offers. Needless to say, Heraclitus implies that wisdom is
the gift of the Few.
Modern writers have integrated Heraclitean models of reality into the very
roots of modernism and postmodernism. Frederic Jameson writes about modernism
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as being a culture of the one, while postmodernism is the culture of many. The
one gropes in the darkness of illiteracy and the hostility of the world for better
knowledge, trying to grasp the world by grasping his or her own self. In
postmodernism the individual hides his or her frustration about the world in the
multitude. “Waiting” for a Godot, which Modernity has brought, is “waiting” for
the Few.
An author on the borderline between modernism and postmodernism, John
Fowles, employed, as he himself revealed in The Aristos, Heraclitean gnosiology in his prose. Actually he made the Few and the Many distinction one of the
main themes of his work.
Following Heraclitus, Fowles adopted the style of puzzles:
“Ultram bibis? Aquam an undam?” Which are you drinking? The water or
the wave?
… “We all drink both… But… the question should always be asked. It is
not a precept. But a mirror.” (Fowles, Magus 188). As Fowles explains in his
philosophical essays, none of us is wholly Few or wholly Many, as none is wholly
perfect and wholly imperfect.. However, it is important to point out Fowles’s
manner of expanding his thoughts. Fowles’s narrative world always includes the
voice of the reader. It incessantly tests the reader’s capability to comprehend the
message and thus ascribe to one of the tribes – the Few or the Many.
In The Aristos Fowles reveals the origin of his philosophy: “The principal
theme /of my fiction/… comes from a Greek philosopher Heraclitus. Heraclitus
saw mankind divided into a moral and intellectual elite (the aristoi, the good
ones…) and an unthinking, conforming mass – hoi polloi, the many” (Fowles,
Aristos 9).
In his Fragments Heraclitus explains: “For what thought or wisdom have
they? They follow the poets and take the crowd as their teacher, knowing not that
“the many are bad and the few good” (Heraclitus B 104).
Fowles himself warns against the misuse of the concept: “Anyone can see
how the distinction plays into the hands of all those subsequent thinkers who have
advanced theories of the master-race…” However, what Heraclitus meant is that
the dividing line is not “by birth, or wealth or power”, as Fowles explains. It is
“based on intelligent and enacted goodness” (Fowles, Aristos 201).
In The Aristos we are made to understand that the few and the many stand
for different poles of thinking, different modes, different stages of the individual’s
attempt to discover the truth.
The truth about the world is gained by discovering the truth about oneself.
As a 20th century writer, Fowles explores various paths to Selfhood. Drawing
on Jungian psychology and the typology of the Self, Joseph Campbell described
the journey of the Ego, or Hero, in search of Selfhood. On his journey, the Ego
is meant to encounter various archetypal symbols and relations that lead him
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further along the road. Their archetypal energy endows the hero with the strength
to meet his Other, his alter-ego, or Shadow. The hero’s success along this road
depends on his ability to incorporate his Shadow. Only the Few are capable of a
successful quest and ultimate victory.
Fowles embedded this psychological pattern into many of his plots. The distinction between the Few and the Many is in fact identical to the distinction between
successful questers and those who are stalled at various stages of their quests.
In his first novel The Magus Fowles described what he meant by being one
of the Few or, in Fowles’ s typology, being “elect”. His hero Nicholas has difficulties in his dealings with reality and his own self. The plot of the novel reveals
Nicholas’s road of trials along with his inevitable suffering.
“There comes a time in each life like a point of fulcrum. At that time you
must accept yourself. It is not any more what you will become. It is what you
are and always will be. …
“What happens if one doesn’t recognize … the point of Fulcrum?” /asks
Nicholas/ You will be like the many. Only the few recognize this moment. And
act on it…. The elect.” (Fowles, Magus 109).
This is how Mr. Conchis, who is to Nicholas what Heraclitus would name
“the God at Delphi”, lures the hero to set on the path of knowledge and the wisdom
of the world. Fowles implies that “the elect” is the one who can understand the
Whole, the truth, or the meaning, the subject, the Self, or the Being. In order to
understanding it, as Fowles explains, one must to be perceptive towards signs.
Fowles, or rather Mr. Conchis, sets up a world for Nicholas in which everything around him holds signs that lead the way to understanding reality, but only
to perceptive individuals, the elect, or the Few.
At the bottom of the concept of the Few or the Elect is creative imagination
(Neary 138). One of the most striking examples of the lack of creative powers
is offered by an art collector DeDeukans in The Magus. Alphonse De Deukans
is an enormously rich aristocrat who has decided to shut himself away from the
world in a chateau in eastern France with his collections of innumerable beautiful
objects. De Deukans collects in order to collect and takes perverse pleasure in his
possessions. In this manner he satisfies his greed for beauty by possessing beauty,
not by relating to it. As Susan Onega notes “the collector is the least imaginative
of men as he must feed /on beauty/ through his senses, watching, touching, possessing, not through his imagination. …”. (Onega 55).
Possessing is not real human accomplishment. This statement parallels the
Heraclitean idea about accumulating knowledge without being able to understand
it. Fowles encourages creative, active and dynamic relation towards the world as
the only path to understanding and ultimately to the truth.
For Fowles, one of the metaphors for truth is Greece. Fowles made Greece
a symbol of authentic existence – a place which his heroes in The Magus expeФИЛОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
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rienced as a timeless and universal setting. Fowles explains his view: “Greece is
like a mirror. It makes you suffer, then you learn.” (Fowles, Magus 99)
His mention of “suffering” refers to his difficult quest for Selfhood. This
goal can be obtained, according to Jung, only by learning more about the Self’s
reflection in the mirror, the Other, the alter-ego. In a mirror situation what makes
you suffer is the splitting effect, and the incessant game of splitting and doubling,
which is necessary in learning about the Whole. Jung uses the mirror image to
describe the crucial steps on the Path of Knowledge. In The Magus Fowles sees
Greece as a paradigm of the Whole, the truth.
Daniel Martin is another of Fowles’s novels that is inspired by the search
for the truth about the world. The novel opens with the sentence: “Whole sight;
or all the rest is desolation” (Fowles, Daniel Martin 7). It further elaborates on
this concept with a reference to Seferis’s poem, “Man”:
“What can a flame remember? If it remembers a little less than is necessary,
it goes out; if it remembers a little more than is necessary it goes out. If only it
could teach us while it burns, to remember correctly” (Seferis “Man” in: Fowles,
Daniel Martin 86).
As the truth or the correct image is rare, only a few can see the whole picture.
The hero of the novel, Daniel Martin, is seeking a whole vision throughout the
book. Daniel is a writer, and in his inability to “see”, he cannot write properly.
Daniel tries to become a better person in order to create and “see”, or “see” and
create.
At the end of the novel Daniel looks at a Rembrandt portrait of his father. He
was watching those “remorseless and aloof Dutch eyes”. And then: “Dan began to
ultimately detect it behind the surface of the painting; behind the sternness lay the
declaration of the one true marriage that mankind is allowed, the ultimate citadel
of humanism. No true compassion without will, no true will without compassion.
(Fowles, Daniel Martin 703).
Only after mastering full sight, through psychological growth and the union
of opposing poles of the Self and humanity, Light and Darkness, the ego and the
shadow, does the hero gain creativity. Daniel comes to see reality and write his
novel, which is the novel about himself - Daniel Martin.
The necessity of seeing things in their wholeness is described by Heraclitus:
“As the same thing in us are living and dead, waking and sleeping, young and
old. For these things having changed around are those, and those in turn having
changed around are these” (Heraclitus, B88).
Fowles’s heroes achieve the ability to grasp the truth by becoming Whole
themselves, by uniting the opposing parts of their psyche, ego and the shadow.
Among the many symbols of Wholeness in Fowles’s prose is the smiling head
in The Magus . “… a triumphant smile… so full of purest metaphysical good
humour. ‘That is the truth. Not the hammer and sickle. Not the stars and stripes.
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Not the yin and yang. But the smile.’ (Fowles, Magus 147.) The superiority of the
smiling face Fowles sees in its ability to see Whole. Smile is the proof.
In Fowlesian narrative world superior understanding is an attribute of a
female mind. Naturally, women qualify for the Few. In The Magus Fowles describes Alison, the prototype of the Fowlesian heroine: “…that girl, that truth,
that crystal of humanity, that reality lost in imagination…” (Fowles, Magus 645).
They possess a natural gift for Wholeness.
In Fowles’s novel The French Lieutenant’s Woman, Sarah Woodruff is a
woman who distinctly personifies Fowles’s principle of “the Few”. She also
exemplifies Heraclitean discourse in the modern narrative world – the language
of riddles.
Sarah is best described by Fowles himself in one of his essays: “A woman
stands at the end of a deserted quay and stares out to sea” (Fowles, Warmholes 13).
The memorable visualization of Fowles’s dream image serves as the opening scene
of the famous movie The French Lieutenant Woman. In fact the visual image that
haunted Fowles during his life led to his creation of Sarah Woodruff. That image,
the notion in Fowles’s consciousness, contains the essence of Sarah’s personality
– her aloofness, uniqueness and superior wisdom. Her stance and lonely position
on an antique quay are a comment on her world of Victorian views and conventions. In her better understanding of the world as compared to her contemporaries
she sees the world for all its faults and is staring towards the future.
As she sets impediments in the hero’s path to Selfhood, Sarah leads him to
understand reality with its unity of darkness and light or ego and shadow. The
heroine also impersonates the role of conjurer, which is especially important to
Fowles -the one who unites the functions God, friend and trickster, which are
substantial for the hero’s growth and triumph.
Fowles’s first published novel, The Collector, made the Few and the Many
opposition its basic structural principle, as Fowles himself points out in The
Aristos. Among these ideas the concept of the Few and the Many is the most
important.
“My purpose in The Collector, explains Fowles, was to attempt to analyze,
through a parable, some of the … aspects of the Few and the Many” (Fowles,
Aristos 10). The novel presents a dialogue between the Few and the Many. Roughly
speaking, half of the narration is dedicated to the female character, Miranda, the
Few, and the other half to the male hero, Clegg, the Many. Actually it consists of
two parallel monologues of the two main characters.
From the beginning the reader is aware that the heroine is good, while the
hero is evil. In Fowles own words: “Miranda is all the human “potential good”,
while Clegg is its all “potential evil” (Fowles, Aristos 10). Miranda is a young
artist who is beautiful and kind, while Clegg is a mentally and emotionally crippled social outcast, an existential anti-hero, a lover of mechanical details, and a
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collector of dead animals. Throughout the book, through their respective deeds,
ideology and language Miranda and Clegg exhibit their social, intellectual and
emotional differences. They are on the opposing poles of humanity.
The plot of the novel is very simple. Frederic Clegg, a bank clerk, kidnaps a
beautiful and young art student Miranda and holds her in captivity until she dies
several weeks later. In spite of her emotional and bodily humiliation, Miranda is able
to see through her kidnapper’s personality, motives, performance and hidden drives
and write them down in a diary that constitutes half of the narration of the novel.
The narrative consists of their separate accounts of the time she spends in
the house-prison. Clegg is the collector of dead animals – butterflies, whom he
kills and pins down. He collects life and extinguishes life. So, he has collected
Miranda - her virtue corrupted. Fowles presents Clegg’s personality as a result
of his traumatic childhood. His coming into money in his adult years contributes
to his miserable awareness that he is out of place almost everywhere. His lack
of education and lack of breeding restricts his social promotion. Fowles presents
him as a nouveau riche, painfully aware of his disadvantages, his isolation, and
lack of social ability. Yet, he keeps his dignity by his newly-attained “wisdom”
that money can buy anything. Miranda describes him as one of the New People:
“They think that the only virtue is to have more money and to spend… They
don’t have a hand for money…. They can’t imagine that there are people to whom
the money is nothing. That the most beautiful things are quite independent of
money” (Fowles, Collector 209). By likening Clegg to the New people Miranda
touches the heart of Fowles’s allegory in the novel – how vulgarity rapes art in
order to possess what eludes them – beauty. That is why vulgar Clegg kidnaps
beautiful and intelligent Miranda – in order to collect her. What Fowles wants
his reader to understand is that the many are jealous and ignorant while the few
are intelligent and imaginative.
“This is what I feel these days that I belong to a sort of band of people who
have to stand against all the rest… famous and unfamous people who don’t lie
about things, who try not to be lazy, who try to be human and intelligent… The
Few.” or “I hate the uneducated and the ignorant. I hate the pompous and the
phoney. I hate the jealous and the resentful. I hate the crabbed and the mean and
the petty… I love honesty and freedom and giving. I love making, I love doing,
I love being to the full, I love everything which is not sitting and watching and
copying and dead at heart” (Fowles, Collector 207-8). That is how Miranda
describes the major difference between the Few and the Many.
From the narrative point of view their remarkably different discourses “rhetorically illuminate each other” (Bagchee 222). Bagchee’s view is interesting as
it in a way supports Fowle’s own remark, stated at the beginning, that there are
actually no clear cases of the Few and the Many, and the distinction goes through
“each individual, not between individuals” (Fowles, Aristos 9). Along the same
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lines, we could argue that Miranda herself is sometimes base and vulgar, while
Clegg is noble.
Miranda is naturally more aware of her own (or anyone’s) potential to slip
into the Many.
“All this is talk – probably I shall meet someone and fall in love with him
and marry him and things will seem to change and I shan’t care any more. I shall
become a Little woman. One of the enemy.” (Fowles, Collector 208).
On the other hand, Fowles somewhat softens his critique of the Many in Clegg
by his understanding for their (in this case Clegg’s) failures. Fowles explains:
…/Clegg’s/ evil was largely, perhaps wholly the result of a bad education, a mean
environment, being orphaned: all factors over which he had no control” (Fowles,
Aristos 10). However, those excuses don’t change Fowles’s attitude towards the
Many-oriented philosophy – their limited vision and lack of understanding of
the Whole.
As their respective discourses illuminate each other the narrative reveals an
incessant failure to bridge a gap between the two tribes – the Few and the Many.
Who is in whose prison in The Collector? Clegg’s meanness and misery
outlives Miranda, as she dies as a victim of a brute’s treatment. Is it beauty to
die? To be murdered by the vulgarity of the Many? Or, is it just a grim vision of
the modern world? Could beauty and uniqueness triumph over the baseness of
the Many?, Fowles doesn’t say.
John Fowles is an author who stands between modernism and postmodernism.
For this reason in his narrative world Fowles tackles the great themes of both
modernism and postmodernism. While the Modernistic world might be seen as the
culture of the individual, the postmodern world is the culture of Many.
It is especially illuminating for our discussion to notice how the Few and
the Many concept is embedded in art. In the visual arts, perhaps, we might more
clearly see the poetical necessity to interpret the Few/Many distinction. Various
ages incorporate this contrast or unity in their own way but the dilemma is
always paradigmatic to its own poetics. As far as the modern age is concerned,
the distinction between the Few and the Many tackles the very essence of literary
perspectives. It has to do with the modernism/postmodernism distinction, and
their respective worldviews. Modernism favours individualism, the problems
of the One, while postmodernism introduces the work of the Many – the Massproduction in the high arts. Along this line Frederic Jameson explains the main
distinction between the modern//postmodern perspective, choosing his examples
from the domain of visual arts.
He takes Munch’s The Scream and Warhol’s portraits as paradigms of
modernism and postmodernism. As Jameson explains, The Scream is “a canonical
expression of the great modernist thematic of alienation, anomie, solitude and
the age of anxiety.”
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These are Warhol’s portraits: Grace Kelly, Joseph Beuys and Marilyn
Monroe.
Heading towards the great postmodern principle of the “death of the subject”
the stars present a good example of the “fragmentation of the subject”. This further
leads to other concepts of postmodernism:
Such terms inevitably recall one of the more fashionable themes in contemporary theory, that of the “death” of the subject itself – the end of the autonomous
bourgeois monad or ego or individual – and the accompanying stress, whether as
some new moral ideal or as empirical description, on the decentering of that formerly
centered subject or psyche (Jameson 63).

Following the disappearance of the individual subject, according to Jameson,
Warhol’s portraits exhibit the same themes of high modernism. “The alienation of the
subject is displaced by the latter’s fragmentation, says Jameson (Jameson 63) However those themes – the individual anxieties expressed by a “scream – are multiplied,
as in Warhol’s portraits. Warhol’s stars are human subjects who are “themselves
commodified and transformed into their own images” (Jameson 61). The topics of
anxiety and the alienation of the individual are multiplied in postmodernity. The
shifting of the center marginalizes the subject and also the unified meaning
The multiplication of individual subjects is Warhol’s great theme. As we
know, Warhol has given credibility to the products of Mass-culture in visual arts,
making them his substance as well as form. His theme and technique at the same
time – or, inside and outside of his work.
In the culture of the Many, with pop-art introduced into high art, it seems
that the individual and the culture of the few has lost its meaning. Still, the postmodernist novel finds a way to depict the point of view of the Few by including
fragments of scattered “truth” or a subject. Atwood’s heroine serves as a good
example of that principle which is, essentially, metafictional. Namely, Atwood
allows her heroines to patch together parts of their fragmented beings, in much
the same technique as it is done in 20th century visual arts, especially performance. The most illustrative narrative example is Alias Grace, where the heroine
literally writes her Self, out of various texts, discourses and intertexts. Pasting
her parts together, the heroine masters a better knowledge and understanding of
the world and so reaches the Whole, which “…is not a lie; /it is/ literally true.
Their reality however lies in the fact that they are answers to questions brought
before them from outside. The tension in art therefore has meaning only in relation
to the tension outside… The unresolved antagonisms appear in art in the guise
of immanent problems of artistic form” (Adorno 8). The tension that is always
present in the reality is revealed in the dialectics in art of the artistic form which
is in essence akin to the Heraclitean gnosiology.
In postmodern literature the concept of the Few is especially important.
It is placed against the background of the multiplications of mass culture – the
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Many. In the novels of Margaret Atwood, for instance, we can detect the same
superiority impersonated by the characters that are depicted as the Few. Thus,
the figure of the woman which Margaret Atwood develops in her prose can serve
as a postmodern example of the Few. This is true of Grace Marks, the heroine of
Margaret Atwood’s novel Alias Grace. She seems true to her age, with a similar
reality as Sarah Woodruff’s in the nineteenth-century world, though Grace Marks’s
is in Canada. Grace Marks is held in prison and generally in a miserable condition
by the Many-oriented world. Through her ability to see and understand the world
for what it is, she finally manages to triumph over the impediments of her own
world and, similar to Sarah, build a better reality for herself. The extraordinary
creative abilities of the two heroines depict them clearly as among the Few.
Atwood’s heroines are usually molested by their life situations and
predominantly male societies. As Patricia Goldblatt justly remarks: “In her
novels, Margaret Atwood creates situations in which women, burdened by the
rules and inequalities of their societies, discover that they must reconstruct braver,
self-reliant personae in order to survive … These women struggle to overcome
and to change systems that block and inhibit their security. Atwood’s pragmatic
women are … young women blissfully building their trousseaus and imagining
a paradise of silver bells and picket fences” (Goldblatt 1999: 276). They fight
the hostile environment and usually triumph by being able to see through social
hypocrisy.
If we take any of Atwood’s novel’s we can easily draw parallels with Fowles’s
heroines as described earlier. In Alias Grace Grace Marks outwits her enemies
and builds her own personality, along with her own road to freedom. Many other
of Atwood’s women do the same: from their miserable childhoods, insecure
youth and unstable relationships, they always find the courage to change their
environment through the ability to stand apart and understand.
The notion is not revitalized only in post-modernism. Jane Austen’s heroines
are participants of the Few, especially Emma or Elizabeth from Pride and
Prejudice or any other hero or heroine who is able to overcame the limitations
of his or her own world. And to “smile” as Fowles puts it.
We might even say that in different eras, worlds, discourses, and techniques
we can detect the same Heraclitean principle of the Few and the Many. In both
high art and popular culture, the concept is still alive.
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Александра В. Јовановић
Ново схватање појмова
„Малобројних“ и „Многобројних“
(Резиме)
Хераклитова подела типова личности у односу на њихово схватање света и друштвеног
живота, на „Малобројне“ и „Многобројне“ снажно је утицала на поетски израз британског
писца са краја двадесетог века Џона Фаулса. У Хераклитовом систему мишљења појмови
„Малобројних“ и „Многобројних“ односе се на представнике две непомирљиве визије ствар
ности – суштинског разумевања којим се одликују „Малобројни“ насупрот пуком сакупљању
чињеница. У Фаулсовом разумевању ових појмова посебна способност перцепције односи се
на моћ имагинације и интуитивног схватања стварности. Фаулсов наративни свет који се налази
у простору у коме се преклапају естетике модернизма и постмодернизма доноси нову визију
древних филозофских размишљања о могућности сазнања света, визију која је донекле под
утицајем модернистичке наде у постојање вечних принципа хуманости и сазнања, а са друге
постмодернистичке ироније и сумње у стабилност истине.
Кључне речи: Хераклит, Џон Фаулс, „Малобројни“ и „Многобројни“, естетика, модернизам,
постмодернизам.
Прихваћено за штампу: 22. 12. 2009.
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КЊИГA О ФОЛКЛОРУ И КЊИЖЕВНОМ ПРЕВОЂЕЊУ
(М. Топић, П. Буњак, Фолклор и превод.
Огледи о рецепцији cpпcкoг народног пecништва у
пољској књижевности. – Београд : Филолошки факултет,
2007. – 242 стр.)
1.
Добили смо једну књигу са чијом садржином би, осим србиста и полониста,
требало да се упозна сваки наш савремени књижевни компаратиста.
Књига Мирослава Топића и Петра Буњака Фолклор и превод. Огледи о ре
цепцији српског народног песништва у пољској књижевности подељена је на два
дела: (I) Српска народна поезија у токовима пољске књижевности и (II) Преводи,
преводиоци.
Први део чине студије: 1) Пољске метаморфозе двеју српских народних песама;
2) „Сонетизација“ фолклора (О неким пољским преводима српских народних песа
ма); 3) О строфици у пољским преводима српске народне лирике и 4) Метрички
и тематски контекст Баладе Чеслава Милоша.
Други део: 1) Август Бјеловски и српска народна поезија; 2) Епика и етика:
пољски преводи Вишњићевих устаничких песама и 3) Српске шаљиве народне песме
у преводима Ане Камјењске.
Одабраним радовима о рецепцији српске народне поезије на пољски језик прет
ходи још Предговор. Књига је снабдевена детаљним резимеима на пољском, руском
и енглеском језику, као Регистром имена.
Књига је заснована на делу резултата истраживања Мирослава Топића и Петра
Буњака у оквиру научноистраживачких пројеката Министарства науке: Компара
тивно изучавање српске и стране књижевности и културе: од превода ка рецепцији
и везама – контактним и типолошким (2002–2005, бр. 101582) и Српска и страна
књижевност и култура у контакту и дисконтакту (2006–2010, бр. 148015).

2.
Како аутори у Предговору с правом констатују, уношењу у пољску књижевну
културу српске народне поезије од друге деценије XIX до друге половине ХХ века
своје прилоге је дало „доста знаменитих песника и културних посленика, често и
најистакнутијих у своме времену“. „Уз мноштво мање познатих – констатују они
– ту се, као први међу њима, нашао песник-предромантичар Казимјеж Брођињски,
затим романтичари Јузеф Бохдан Залески, Роман Зморски и Теофил Ленартович,
лекар и антрополог Изидор Коперњицки, песници ХХ века – Антоњи Богуславски,
Чеслав Јастшембјец-Козловски и Ана Камјењска.“ Њихови преводи су у контексту
текуће пољске књижевности били „несумњива књижевна остварења“: „Оснажени
ауторским рукописом и литерарним ауторитетом својих преводилаца, ти су текстови
улазили у широк књижевни оптицај, уливали се у корпус националне књижевности
и тако равноправно учествовали у окршајима традиције и иновације, остављајући
погдекад веома препознатљив траг.“
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3.
Наша и пољска компаратистика се питањима превођења српске народне поезије
на пољски језик и њеног функционисања унутар пољске књижевне средине бави већ
близу сто година – у оквиру фундаменталних библиографских радова, преко првих
шире заснованих филолошких истраживања у чланцима и краћим студијама, и најзад
у обимним монографским издањима. У најзначајинија компаратистичка остварења
за обраду ове теме спадају, пре свега, следећа: пољска славистичка библиографија
Едмунда Колођејчика (Краков, 1911), радови Константина Перића Наша народна
поезија и „Гусле“ Проспера Меримеа (објављна у Београду, на српском језику 1923)
и Казимјеж Брођињски и српска народна песма (обј. у Лавову 1924, на пољском
језику), књига Крешимира Георгијевића Српскохрватска народна песма у пољској
књижевности (Београд, 1936), књиге Милице Јакубјец-Семкове Казимјеж Брођињ
ски и словенска народна песма (Вроцлав, 1975, на пољском) и Словенска народна
песма у пољским преводима романтичарског доба (Вроцлав, 1991, на пољском).
Важан допринос употпуњавању и продубљивању знања о рецепцији српске народне
поезије у пољској култури и књижевности дали су својим радовима, такође, Фран
Илешич, Јулије Бенешић, Маријан Јакубјец, Ђорђе Живановић, Зђислав Њеђела,
Виктор Кохол, Карел Хоралек, Стојан Суботин и др.
Овог пута истраживања те богате грађом, атрактивне компаратистичке теме
прихватила су се двојица истакнутих српских слависта Мирослав Топић (рођ. 1937)
и Петар Буњак (1960).
Мирослав Топић је дугогодишњи наставник на полонистици београдског Фи
лолошког факултета, историчар књижевности, версолог, компаратиста, преводилац
с пољског и руског. Бави се историјом пољско-српских књижевних веза, а посебно
компаративним студијама словенског стиха.
Пишући о првом преводиоцу поезије Младе Пољске код нас (тај текст је на
српском језику објављен 1965; на пољском, 1966), осим преводилачком поетиком
М. Павловића-Крпе, Топић се бавио и дотад непознатом књижевном сарадњом бео
градског часописа „Дело“ и варшавског – „Przegląd Tygodniowy“ са краја XIX в.; у
широко заснованој студији о Кочићевој приповеци Кроз мећаву и њеним пољским
панданима (1967) Топић реконструише Кочићеву лектиру В. Рејмонта и С. Жером
ског; у најзначајнијој студији из овог тематског круга, посвећеној претечи пољског
поетског модернизма В. Роличу-Лидеру и одјецима његове поезије у српској књи
жевности (1968), овај српски слависта доводи у везу симболистички прелом код В.
Илића са збирком коју је српски песник добио од пољског.
У српској науци о стиху Топић је посебно запажен по новим погледима на српски
несиметрични, „епски“ десетерац – како на време настанка и порекло његове епске
функције, тако и на границу стиха, а нарочито на питање изосилабизма (тим пово
дом увео је термин: релативни силабизам) – при чему га смешта у општесловенски
контекст, поредећи га са сродним појавама из словенског фолклора и средњовековне
поезије (углавном пољске).
Као пасионирани истраживач српског десетерца Топић је дубоко ушао и у општу
проблематику фолклора. Тако је, поред осталог, у раду Певач Лазарице (Зборник
МСЦ, 19/1 за 1991) указао на идентитет слепца Продановића из Лежимира, од кога
је Лазарица забележена.
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Аутор је изузетно вредне књиге Пољски мотиви и ритмови у транскрипцији
Десанке Максимовић (Београд, 2001) – у коауторству с П. Буњаком.
Топић је и даровити преводилац пољске књижевности; на том пољу бави се по
главито поезијом, и то једнако старијом и савременом – од Ј. Словацког до Л. Стафа,
М. Јаструна, В. Броњевског и К. И. Галчињског. У прози је превео Лепу болест М.
Јаструна (1964). Познат је, такође, и по својим веома успелим песничким преводи
ма из руске књижевности у засебним издањима Пушкина, Љермонтова, Јесењина,
Пастернака и Јевтушенка.
Петар Буњак је професор пољске књижевности на београдском Филолошком
факултету, историчар књижевности и књижевних веза, компаратиста, као и прево
дилац с пољског и руског на српски језик. Магистарски рад Станислав Пшибишев
ски у српској књижевности одбранио је 1987, а докторску дисертацију Рецепција
пољске књижевности код Срба (од осме деценије XIX века до 1941) 1996. године.
Осим већег броја прилога у часописима, објавио је књиге Преглед пољско-српских
књижевних веза (до II светског рата) (Београд, 1999), Polonica et polono-serbica
(Београд, 2001) и коауторску с М. Топићем Пољски мотиви и ритмови у транскрип
цији Десанке Максимовић (Београд, 2001).
Као што се види из наведене прегршти података о њиховом научном про
филу и досадашњем раду, М. Топић и П. Буњак су, управо као тандем, и те како
припремљени за свестрано и објективно проучавање теме која захтева одговара
јућу књижевнотеоријску, књижевноисторијску, научну транслатолошку предспре
му, као и богато искуство из непосредне преводилачке праксе. А као чланови
истраживачких екипа на вишегодишњим славистичким научноистраживачким
пројектима Компаративно изучавање српске и стране књижевности и културе: од
превода ка рецепцији и везама – контактним и типолошким (2002–2005) и Српска и
страна књижевност и култура у контакту и дисконтакту (2006–2010) и објављеним
студијама из тога рада, показали су изузетну способност за међусобно коауторско
усаглашавање како у истраживачком поступку, тако и у синтетичком осмишљавању
приликом текстуалног уобличавања нових компаратистичких научних сазнања.

4.
У обради тема сваког од поглавља ове књиге коришћена је нова, као и раније
обрађивана грађа. Та тако употпуњена изворна и књижевноисторијска грађа је,
међутим, сада осветљена једним комплекснијим него икада раније, интердисци
плинарним приступом, утемељеним на тековинама савремене компаратистичке
теорије и методологије. Али једна од особености ове књиге је да су њена поглавља,
која могу функционисати као посебне, самосталне студије, заправо истовремено и
у великој мери део једне целине вишег теоријског реда – поглавља сјајне студије
о проблемима превођења народне књижевности уопште. И најзад, уза све побро
јано, она кипти од чињеница и опаски које, да кажемо, „колатерално“ осветљавају
постојећа или покрећу нека нова питања из области теорије, историје књижевно
сти, фолклористике, текстологије, па и савремене лингвистике...
Тако, у поглављу Пољске метаморфозе двеју српских народних песама пажњу
писаца ове књиге изазвала је једна пољска народна песма о несрећној љубави, за
бележена у више варијанти и увршћена у монументалну збирку пољског фолклора
Оскара Колберга – због њене „изузетне блискости... са двема песмама из Вукове
ФИЛОЛОШКИ ПРЕГЛЕД
XXXVI 2009 3

151

ОЦЕНЕ И ПРИКАЗИ

збирке – блискости која се, осим на тематско-мотивском и имаголошком плану,
испољава и на нивоу формула и кључних речи (то су српске народне песме Три нај
веће туге и Клетва девојачка). После свеобухватне анализе пољских варијаната из
Колбергове збирке и документовања подударности са српским песмама, дошли су
до закључка да је ова подударност пољског и српског фолклора настала уз помоћ
текста-„посредника“, уз помоћ заправо превода тих српских народних песама из пе
ра пољског писца и преводиоца Казимјежа Брођињског (1791–1835), објављених у
Варшави 1826. и 1830, као и у првом посмртном издању сабраних дела Брођињског
(Вилно, 1842).
Утврђене карактеристике ових превода и њихове интертекстуалне везе са
фолклорним текстовима из Колбергове збирке аутори веома уверљиво оцењују као
доказ „да су преводи Брођињског <...> подстакли анонимног ствараоца да ‘стечене’
теме стваралачки разради и уобличи на себи најближи начин, поштујући профил
властите фолклорне баштине.“ Али се не заустављају само на томе. Подсетивши да
„није непозната појава да се једном кодификовано дело усмене књижевности или
више њих из публикованих извора поново враћају у усмени оптицај и повратно
делују на усмено стваралаштво“ и указавши на то да је српски фолклориста Мио
драг Матицки за њу предложио „терминилошки склоп (књишки) повратни утицај
епског певања“ – они констатују да случај о коме говоре „обухвата две различите
националне средине“ , што указује да је реч о комплексном интерлитерарном фено
мену „који тек чека своје терминолошко одређење“. Покрећући процес решавања
„терминолошког одређења“ за овај „комплексан интерлитерарни феномен“, Топић и
Буњак закључују: „За ову прилику, у недостатку свеобухватног термина, учинићемо
пропозицију: интерлитерарна рефолклоризација односно рефолклоризација путем
књижевног превода.
‘Рефолклоризација’ би, уопште узев, одговарала термину ‘(књишки) повратни
утицај’ фолклора. ‘Интерлитерарна рефолклоризација’, односно ‘рефолклоризација
посредством књижевног превода’, како је ми овде схватамо, представљала би пара
лелан, синхрон процес адопције страног фолклора преко публикованог превода и
‘рециклаже’ тога превода у духу националне фолклорне традиције. При томе би
неопходан услов био да дело усмене књижевности буде забележено и публиковано
на језику своје средине (средине-пошиљаоца), као и да буде преведено на језик друге
средине (средине-примаоца) и у њој такође публиковано.
Описане разлике између превода Брођињског и Колбергових записа – путеви
контаминације пољских превода српских народних песама Три највеће туге и Кле
тве девојачке, као и сплетови њихових трансформација и адаптација, суштинских
и формалних – представљају заправо меру ‘рефолклоризације’ унутар саме пољске
средине.“ (стр. 3���
1).
У поглављу „Сонетизација“ фолклора (О неким пољским преводима српских
народних песама) аутори полазе од констатације да се у досадашњим аналитичким
радовима о рецепцији српске народне поезије у пољској књижевној култури ретко
приступало „са метричког аспекта“. При том упозоравају: „Метрички аспект, како
га ми схватамо у својим истраживањима, није само најуже питање ‘слогомерја’. То
је угао посматрања који омогућава сагледавање књижевног превода у вишепланој
перспективи – 1) као чињенице рецепције једне књижевне традиције у другој, 2)
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као репера за сагледавање односа двеју фолклорних традиција, 3) као показате
ља индивидуалних преводилачких поетика – при чему се превод третира и као
критеријум за књижевноисторијско вредновање а) литерарне адаптације страног
фолклора, односно, б) фолклорне адаптације према обрасцима домаћег народног
песништва – и, најпосле, 4) као књижевноисторијске чињенице у континуитету
саме пољске књижевности.“ (40–41).
Истраживања су вршена на корпусу текстова српских народних песама извор
но испеваних у несиметричном десетерцу (4+6), при чему су с једнаком пажњом
третиране њихове и еквиметричне и нееквиметричне преводне реализације. С обзи
ром на тему („сонетизација“), у први план су избиле преводилачке реализације из
времена глобалног романтичарског настојања да се фолклорни садржаји умивају
према правилима уметничке књижевности. На таквој грађи аутори су уочили три
степена. односно следећа три нивоа трансформисања изворника: „Први корак у
смеру артифицијелности, односно литерарне промоције фолклора јесте увођење
другачијих начина римовања – укрштених, обгрљених и других – иако се при томе
задржава формат стиха. На тај начин се астрофичној организацији оригинала при
дају препознатљиве строфичне форме уметничке лирике.
Наредни корак је промена формата стиха: увођење нпр., осмерца 4+4, 5+3,
десетерца 5+5. дванаестерца 6+6 или превасходно књишких размера – једанае
стерца 5+6 или тринаестерца 7+6.
Трећи и уједно најдаљи корак у литерарној трансформацији примарног фол
клорног садржаја чине комплексни експерименти са римом који воде конституисању
надстрофичних облика организације песничког текста, својствених ‘високој’ књи
жевности. У овој категорији екстрем је – сонетна форма.“ (63) У овом контексту,
дошли су до закључка: „препород сонетне форме – за који су заслужни пре свега
славни Мицкјевичеви сонети – имао је толико јаког одјека у поетској пракси пољ
ског романтизма да се у знатној мери одразио чак и на књижевну рецепцију страног
народног песништва.“ (63)
Али, разуме се, било би одиста необично да нас тандем Топић–Буњак остави
без „колатералних“ сазнања: наиме саопштавају нам још једно своје за српску књи
жевност и за историју пољске књижевности драгоцено откриће – да пољски експе
риментални сонет не почиње своју историју, како се досад сматрало, од циклуса
сонета Јузефа Јанковског из 1894, већ још од 1836, од превода српске народне песме
под насловом Rada junacka (Не пиј воде, не љуб’ удовице) из пера пољског писца и
преводиоца Јузефа Бохдана Залеског.
Поводом поглавља О строфици у пољским преводима српске народне лирике
аутори напомињу: „Задатак нашег рада није да пружи статистичку класификацију
корпуса на којем смо пратили строфику, нити да пружи његов исцрпан каталог – већ
да на одабраним примерима покаже појединачна преводилачка решења, као и да
поређењем са српским изворником, где је то могуће и умесно, истражи њихову ети
ологију. На овај начин показаће се како се литерарни материјал српског фолклора,
посредно, уклапао у пољску песничку традицију, али и чиме ју је, опет посредно,
обогаћивао у погледу строфике.“ (68)
После исцрпног описа и анализе релевантних текстова, уз констатацију да је
„на почетку и при крају епохе романтизма“ – „сам преводилачки акт – у којем је на
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‘улазу’ сакупљен и објављен изворни фолклорни материјал, а на ‘излазу’ литерар
но дело намењено трајању у националној књижевности – одиграо улогу снажног
поетичког индикатора“, аутори, поред осталог, закључују: „Теза да је увођење
стандардне (литерарне) риме у еуфонијски лик превода, односно строфичке органи
зације у његову структуру, док је изворник ex definitione неримован и астрофичан
– уједно мера литерарне прераде оригинала, односно ‘слободе’ преводилачког
поступка, само је мали део истине. Истина је, међутим, да српска народна поезија
не само да има развијену палету еуфонијских средстава, међу којима је, дакако, и
рима, већ итекако зна бити строфична. <...> Било је знатно више примера латентног
строфичког диференцирања привидно астрофичних текстова. А истина је и то да су
песници-преводиоци различито реаговали на сигнале које им је у погледу еуфоније
и строфике слао оригинал.“ (91)
Уз констатацију да су при превођењу српске народне поезије „највећи размах
стваралачкој адаптацији“ давали предромантичар Брођињски и романтичари Бје
ловски, Бојановски и Залески, аутори резултате свог истраживања сумирају овако:
„Прегледом индивидуалних стратегија адаптације и литерарне промоције изворног
српског фолклора, односно конкретних формалних решења у домену строфике, сте
кли смо увид у то шта је српска народна песма посредно, самом чињеницом што
је послужила као исходиште за формални експеримент, али и непосредно унела у
строфички каталог пољског песништва. Тако смо дознали да је најнепосредније
захваљујући њој у пољску строфику половином XIX века ушла неримована строфа
од три и пет стихова (Зморски), као што је случај и са неримованом, односно спора
дично римованом строфом од седам стихова (Зморски, Залески).“ (92)
Први део књиге, с насловом Српска народна поезија у токовима пољске књи
жевности, завршава се поглављем које би требало да посведочи присуство српске
народне поезије и у поетским остварењима великих пољских песника новога доба.
Наслов тог поглавља је Метрички и тематски контекст Баладе Чеслава Милоша.
После одиста темељне и суптилне анализе Милошеве песме у задатим оквирима,
аутори су дошли до следећег закључка: „Метрички и тематски контекст Милошеве
антологијске Баладе <...> јесте или бар може бити веома широк. Њена интертек
стуалност, захваљујући управо ширини тога контекстуалног поља, такође је веома
богата. То сведочи о вишеслојности и поливалентности текста, усмереног, рекло
би се, ка укрштању минулог и савременог, традиције и иновације, што се најбоље
може видети из његовог метричког лика. Присуство фолклорних формула има чисто
семантичку функцију ‘архетипизације’, па би у том обасјању требало посматрати и
могуће интертекстуалне сигнале неких српских фолклорних конкретизација (Смрт
мајке Југовића). С друге стране, мање или више уочљиви упути на поезију Тадеуша
Гајција у семантичком погледу шифрују стваралачки свет ‘посредног’ јунака Баладе
и у Милошеву песму – наоко аскетски једноставну – уводе алузивни лавиринт за
одабраног, посвећеног читаоца, који ће у њему погдекад моћи да наслути и ‘изво
ре’ самог Тадеуша Гајција.“ (123). Иза овако опрезног закључка стоји несумњива
зрелост аутора-научника који не подлежу еуфорији „интертекстуалистичке“ моде с
краја прошлог века. Али и управо то подиже вредност њихових претпоставки, које
се можда могу додатно оснажити неким чињеницама из Милошевих непосредних
контаката са ондашњом југословенском и српском средином или појединим лично
стима из ње...
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Други део књиге, под насловом Преводи, преводиоци, почиње поглављем Ав
густ Бјеловски и српска народна поезија, посвећеним првом пољском преводиоцу
који је још 1830. српске народне песме преводио у несиметричнмом десетерцу
4+6, на шта досадашњи истраживачи нису обратили дужну пажњу. При томе је
(„колатерално“) утврђено ауторство Бјеловског за још два превода из 1837, које
досад није било познато (133), као што је утврђена и необична омашка Крешими
ра Георгијевића у вези са српском народном песмом Смрт Самил-аге Ченгића
(143–144). После сјајног аналитичког описа грађе и низа драгоцених опаски о
сваком преводу посебно, аутори, поред осталог, закључују следеће: „Поетика Бје
ловског-преводиоца била је у непосредној зависности од словенског програма
лавовских романтичара, који су, кроз упознавање духовног наслеђа различитих
словенских народа, настојали да подрже утопијски пројекат пољско-украјинског
народног јединства. Као песник-романтичар, надахнут испреплетаним фолклор
ним традицијама свог родног краја (украјинском и пољском), Бјеловски је теме и
мотиве из народног песништва, претежно украјинског, претакао у складне, типично
романтичарске стилизације ‘на народну’, при чему се није уздржавао од формалних
експеримената, који су га каткад знали одвести и до ‘књишкости’.
Градећи свој метрички репертоар, Бјеловски је такође спајао традицију умет
ничког песништва са народним стиховним форматима. Присуство несиметричног
десетерца 4+6 у његовој оригиналној поезији и у преводима српског народног песни
штва – што је за нас овом приликом од прворазредног значаја – склони смо отуд да
тумачимо истом том снажном, романтичарски, али и у првом реду завичајно мотиви
саном фолклорном филијацијом која води ка пољско-украјинским извориштима.
Дакле, онај који је први употребио формат несиметричног десетерца у пре
водима српске народне поезије на пољски језик – учинио је то с дубоком свешћу
и са снажном поетичком мотивацијом.“ (154–155).
У поглављу Епика и етика: пољски преводи Вишњићевих устаничких песама,
после функционалне научне анализе предложака и карактеристика превода Казимјежа
Брођињског (1791–1835) – чији превод је објављен 1821. године – и Чеслава Јастшем
бјец-Козловског (1894–1956) – чији преводи су објављени 1938. године – аутори до
лазе до занимљивог закључка да је у пољској преводилачкој рецепцији Вишњићевих
устаничких песама етичка компнента њихове садржине, на жалост, остала у сенци:
„Сводећи наше излагање о пољским преводима Вишњићевих устаничких песама,
тешко је наћи им заједнички именитељ или обједињујућу проблемску нит. Време
које дели превод Брођињског од трију превода Јастшембјец-Козловског унело је у
пољску поетику и праксу књижевног превођења толике нове узусе, па и норме, да
они изгледају као две тачке у луку преводилачког искуства, као почетак и крај.
Па ипак, оно што преводима јесте заједничко, може се свести на то да су оба
према књижевним обичајима свога времена покушавала да пронађу погодну форму
у којој би пољскоме читаоцу најделотворније проговорио српски Хомер. Једном је
то била парно римована једанаестерачка балада чудесне и језовите атмосфере, сва
усмерена на читаоца који је већ увелико почео да напушта рационалистички праг
матизам и да свој поглед на свет храни романтичарским сензуализмом. Други пут,
у знатно ширем опсегу – неримована десетерачка песма, верна храпавој аутентич
ности оригинала, стилски дотерана скромним простонародним уресом, склона да
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свога читаоца – пошто га напоји изворном поезијом – још и поучи у духу позитиви
стичке фолклористике и филолошке егзактности.“ Међутим, ипак „семантизација
етичке поруке коју нуди овај круг српске епике, при чему се, разумљиво, имају на
уму првенствено новији преводи, очигледно није могла допрети до пољског читаоца
у свом изворном облику. Отуда је и стереотипна представа о српском устанку код
пољског читаоца, под условом да је формирана на лектири ових превода, остала како
без свога етичког императива, тако и без јасних обриса његовог етичког пандана,
што тек све заједно српску устаничку епопеју изводи на раван дубоко утемељеног
унутрашњег трагичног конфликта.“ (193, 194)
Као што је први део књиге Топића и Буњака посвећен тексту пољског нобеловца
насталом 1958, у последњем поглављу ове значајне књиге сусрећемо се, такође, са
преводима српских народних песама из друге половине ХХ века.. Реч је о преводи
ма пољске песникиње Ане Камјењске (1920–1986). Под насловом Српске шаљиве
народне песме у преводима Ане Камјењске аутори се осврћу заправо на само један
слој песникињиног репрезентативног избора из српског и хрватског фолклорног пе
сништва, објављен 1987. у књизи под насловом Perły i kamienie (Бисер и камење).
Они на почетку напомињу: „Представљајући, за ову прилику, њене преводе овога
слоја наше народне лирике, начинили смо строгу селекцију материјала. Критеријум
којим смо се при том руководили подразумевао је да текстови буду, с једне стране,
егземпларни са становишта фолклорног хумора, а да, с друге, пружају квалитетан
транслатолошки материјал – такав да може осветлити поетику Ане Камјењске као
преводиоца српског фолклора, али и демонстрирати нека њена конкретна решења.“
(195)
У инвентивној анализи корпуса одабраних текстова, уз већ код ових аутора оба
везна „узгредна“ открића, као што је, нпр., изворник из којег је настала песма Продаја
момака коју је Васко Попа укључио у своју антологију Од злата јабука – својеврсни
„коктел“ Јаше Продановића од текстова за песму „која је састављена из неколико
других, узетих из збирке М. С. Милојевића (II, 68), из Киће (IV, 10) и из рукописних
збирака Косаре Цветковића и Јов. Ђ. Зорића“ – добијамо следеће закључно сазнање:
„Овим излагањем смо начели једну врло значајну тему – тему укупног доприноса
песникиње Ане Камјењске превођењу српског фолклорног песништва на пољски
језик. У питању је преводилац изузетне интуиције, свежих и занимљивих решења,
оригиналних премда не увек утемељених погледа на наше литерарно наслеђе. Међу
преводиоцима који су на том пољу радили током ХХ века Ана Камјењска – а то се,
надамо се, види већ из овог текста – заслужује по свему изузетно место.“ (213)

5.
Ова за наше прилике изузетна, за књижевну компаратистику уопште важна
књига, осим тога што је пуна нових чињеница и научних сазнања, истовремено је
и веома подстицајна. Овом приликом ћемо указати само на неколико импулса који
из ње проистичу.
Пре свега, у том контексту треба рећи да Фолклор и превод представља и зна
лачку, суптилну конкретизацију на књижевноисторијској грађи – низа основних по
стулата савремене теоријске мисли о превођењу. Поред осталог, она продубљује тезу
да је књижевни превод посебна врста превођења, као и да је то посебан жанр који је
чињеница и важан чинилац укупног књижевног процеса на језику превода. Потврђује
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и илуструје низ аспеката преводиочевог стваралачког поступка у пресађивању из
једне у другу културно-језичку средину књижевног дела као комплексног, целовитог
текста. Добро осмишљена целина у којој су у истраживачки фокус стављане само
претходно одабране релевантне књижевноисторијске појаве за обраду основне теме
– а та тема је, пре свега, карактеристика и књижевни резултати рецепције српске
народне песме у пољској књижевности – ова књига није могла превише да се рачва
другим важним токовима, али је више него уверљиво показала да су њени аутори
кадри и за даље продоре који би могли бити усмерени ка истраживању, утврђивању
и карактерисању генезе настанка наслова српских народних песама у оригиналним
српским записима и пољској преводилачкој рецепцији; ка продубљивању сазнања о
још увек опречним карактеристикама поетике романтичарског књижевног превода
(можда би се могла правити разлика између романтичарског превођења фолклорне
и уметничке књижевности); и најзад, наши аутори би у свом даљем плодоносном
раду сигурно дали још један вредан прилог науци о књижевности ако би се окренули
покушају детаљнијег описа и нове, савремене класификације књижевних жанрова
на распону од дословног превода, преко превода адаптације, до књижевне прераде
(ово би, можда, могло бити од помоћи и протагонистима крајем прошлог века веома
популарних интертекстуалних истраживања књижевног дела).
Миодраг Сибиновић
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ПРЕГЛЕД СЛОВАЧКО-СРПСКИХ ПЕСИЧКИХ ОДНОСА
(Ján Jankovič, Poézia slovensko-srbskej vzájomnosti (1827–1938)
– Bratislava : Juga, Veda, 2008. – 550 s.)
Јан Јанкович, један од најбољих познавалаца јужнословенских књижевности
и најпродуктивнији преводилац са српског и хрватског језика на словачки, уводи
нас на најбољи начин у своју најновију књигу Поезија словачко-српске узајамности
(1827–1938) цитатима Јана Колара, Људовита Штура и Бранка Радичевића. Централ
ни део овог издања чине преводи (са словачког на српски и обрнуто) народних и
уметничких песама који су настајали током једног века. Ради ширег погледа пробле
матике аутор у посебним поглављима износи како ауторске и издавачке напомене,
преглед старије историје превођења, историју узајамног превођења поезије, тако и
кратки лексикон аутора и преводилаца, па можемо с правом рећи да су то три или
четири књиге у једној. Како је сам метафорички рекао на промоцији, припремао
ју је четрдесет година и у њу уткао своје вишедеценијско научно-истраживачко,
стручно и издавачко искуство.
У уводном делу (Prelínanie – Прожимање), посвећеном ширем кругу читалаца,
аутор подсећа на традиционално добре словачко-српске, или шире словачко-југо
словенске односе чија реконструкција и интерпретација не треба да представља
сентиментални поглед на прошлост, већ да нагласи значај словенства у садашњости.
Истичући у неколико наврата термин који се налази у наслову поглавља он износи
и анализира сфере прожимања двају народа. Дељење заједничког геополитичког
простора довело је до неизбежног преплитања идеологија, политичких и књижевних
тенденција код Срба и Словака, из чега је проистекла снажна потреба за учвршћи
вањем контаката и сарадње. Ови контакти остваривани су пре свега на пољу обра
зовања. Од око две хиљаде српских студената који су се школовали на територији
данашње Словачке многи су се великим словима уписали у историју свог народа. Чак
и ако останемо само у сферама књижевности, лингвистике или политике, а по страни
оставимо све друге дисциплине и поменемо само она најзвучнија имена, списак је
заиста импозантан: Јован Рајић (1726–1801), Доситеј Обрадовић (1739–1811), Јоаким
Вујић (1772–1847), Теодор Павловић (1804–1854), Јован Стерија Поповић (1806–1856),
Јован Илић (1823–1901), Ђура Даничић (1825–1882), Светозар Милетић (1826–1901),
Јован Јовановић Змај (1833–1904), Јован Бошковић (1834–1892)... Јанкович подсећа
да се на платформи идеологије словенства формирала и политика националног пре
порода и истиче да је ради разумевања песама неопходно познавати изнете основне
чињенице из периода током којег је стваран буквар братимљења.
Иза увода следи носећи и најобимнији део књиге – преводи песама (Básne a
piesne). Избор песама осликава карактер песничке и преводилачке продукције овог
времена, те је највише оних песама које описују примере витештва и трагедије из
прошлости, оних које су мобилизовале у борбу за народну и свесловенску слободу,
мада има и песама без идеолошке конотације. У избор су увршћене и песме обја
вљене у часописима скоро недоступним широј јавности. Ту су и неке песме које до
сада у Словачкој никада нису биле објављене (песме Носака-Незабудова писане на
српском 40-их година 19. века) као и српске песме које до сада нису препеване на
словачки (стихови Ј. Пачића, Т. Павловића, С. Стефановића, П. Поповића-Шапча
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нина). Песме су поређане хронолошки, према датуму објављивања или настанка
превода. У овом поглављу аутор примењује принцип двојезичности, који потврђује
блискост, а истовремено и јединственост народа и језика. Онима који знају само
словачки или српски двојезичност треба да омогући подробнију анализу превода,
а познаваоцима оба језика пружа могућност дубљег залажења у тајне превођења.
Говорећи о препису песама Јанкович наглашава да се трудио да сачува што вернију
форму и српских и словачких текстова и на историјске облике упозорава у напоме
нама, док имена аутора и преводилаца наводи према савременим облицима. Опет
у сврху што бољег разумевања, како оригинала тако и превода, у посебном одељку
се наводе бројни извори, објашњења и напомене.
Треће, такође врло опширно поглавље (Pripomínanie alebo Veľké písmená), посве
ћено је прегледу историје превођења са словачког на српски и обрнуто, са освртом
на теорију превођења и теорију историје превођења. Поглавље је подељено на мање
целине по периодима и то на: старију историју превођења (Staršie dejiny prekladu),
кратку историју узајамног превођења поезије I (Stručné dejiny vzájomného prekladania
poézie I) и кратку историју узајамног превођења поезије II (Stručné dejiny vzájomného
prekladania poézie II).
Период којим се бави ова књига према историји уметничког превођења у Сло
вачкој дели се на четири основне фазе: I 863–1779, II 1779–1838, III 1838–1918 и IV
1918–1939. Узајамно превођење поезије можемо пратити већ од краја друге фазе,
од 1827. године, када је настао први превод на српски језик (Магарашевићев превод
Колара), док се први превод на словачки појавио 1837. године (Хоџин превод Мушиц
ког). Старија историја превођења обухвата период у коме још није било узајамних
превода. Ипак, његов значај је у томе што су први преводиоци са једног језика на
други, били под снажним утицајем старијих преводилаца са осталих језика. Кратка
историја узајамног превођења поезије I такође је подељена на више периода. Првом,
„звезданом“ периоду (Hviezdne obdobie), који почиње 1827. године већ поменутим
преводом Колара на српски језик, а завршава се серијом превода словачке народне
поезије на српски 1857. године аутор посвећује највише простора, јер је то период
у коме се стварала база словачко-српских односа. Следи период „словачке иниција
тиве“ (Obdobie slovenskej iniciatívy) чији је почетак обележен објављивањем двеју
песама значајних за словачко-југословенске односе, Слатковичева Milica и Белова
Kde je moja milá 1858. године, а крај песмом Јана Мичатека Vysokoučenému Pánu
Zmaj Jovanu Jovanoviću, Výtečnému srbskému básnikovi, na dôkaz úcty a vďaky... 1874.
године. У овом периоду скоро да се и није преводило. Трећи, период „аналогне
иницијативе“ (Analogické iniciatívy), обухвата време балканске кризе и одјека на та
дешавања у словачкој средини. Временске одреднице у директној су вези с преводом
песме Онамо, онамо Николе Петровића Његоша – иницијална је 1876, година првог
превода ове песме, а завршна 1898. када је настао други превод. „Традиција и нове
струје“ (Tradícia a nové prúdy) јесте период који почиње Хораловим преводом песме
Гојко Бранка Радичевића 1901. године и објављивањем Халупкиног превода епске
песме Смрт мајке Југовића 1902. а завршава се 1912. преводом песника модерне
вокације Милана Ракића, мада Јанкович овом периоду припаја и две словачке песме
са српском тематиком: Зидање Скадра Тихомира Милкина из 1913. године и Proť
ajšky (Супротности) Павола Орсага Хвјездослава из 1914. године. Последњи период
који ова књига обухвата (Nové časy), јесте период између два рата и иако почиње
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преводом песме Бранка Радичевића из 1924. године, цео је у знаку превода новије
поезије. Гранична година је 1938. која је и друштвено-политичка прекретница, али
и година у којој је објављен превод песме Душана Васиљева.
Последње поглавље ове импозантне публикације носи назив Fakty (Чињенице).
Под овим насловом крије се кратки лексикон аутора и преводилаца, библиографија
српске поезије објављиване у словачкој периодици до 1938. године, импозантна
библиографија коришћених извора, регистар имена и библиографија аутора под
називом Ján Jankovič – Fakty.
Треба се сложити с ауторовом констатацијом да је остало много проблема
и питања на која славистичка наука о књижевности, историја и теорија превођења
тек треба да дају одговоре. У том трагању приказано дело биће драгоцен извор ин
формација како својим садржајем тако и опсежном библиографијом.
Стефана Пауновић-Родић
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LITTÉRATURES FRANCOPHONES ET ÉTUDES DE GENRE
Carmen Boustani, Oralité et gestualité :
la différence homme – femme dans le roman francophone. –
Paris : Éditions Karthala, 2009. – 291 pp.

Carmen Boustani est docteur ès lettres (Lyon 2) et diplômée en sémiolinguistique
(Sorbonne nouvelle), écrivaine, critique littéraire et professeure à l’université libanaise
(Beyrouth). Plusieurs de ses ouvrages sont consacrés à l’étude du féminin et à l’écriture
féminine : L’écriture-corps chez Colette, Paris, L’Harmattan, 2002, Effets du féminin :
variations narratives francophones, Paris, Karthala, 2003, prix France-Liban, 2004, Des
femmes et de l’écriture (codir. Edmond Jouve), Paris, Karthala, 2006, Deconsruction of the
concept of masculinity and patriarchy in the contemporary society (dir. et al.), Beyrouth,
Bahissat, livre XII, 2006–2007.
Le présent ouvrage, au titre indicatif, Oralité et gestualité – La différence homme
– femme dans le roman francophone, est une continuation savamment approfondie des
recherches déjà effectuées par l’auteure sur le féminin, le masculin et le corps dans la
littérature francophone et l’aboutissement de ses réflexions sur la place que tient donc
aujourd’hui le féminin par rapport au masculin sur le plan de la corporéité, de l’oralité
et de la gestualité.
Le livre est divisé en huit chapitres : 1. « Sexualité, gestualité et langue » (Du gestuel,
Sexualité et langage), 2. « Sur les pistes du roman francophone : le monde noir » (Afrique,
Les Antilles), 3. « Le monde occidental » (Québec, France, Belgique), 4. « Le monde
arabe francophone » (Maghreb, Egypte, Lyban), 5. « L’inventaire gestuel et linguistique »
(Mimo-faciaux, Gestes, Postures et attitudes, Gestes vocaux, Synthèse de l’inventaire,
Gestualité sexuée, Les significations des messages cutanés entrainant des affects positifs,
Analyse contrastive du gestuel sexué, Le corps littéraire, Gestualité ethnique), 6. « Sémiologie linguistique » (Oralité, Transgression et énonciation), 7. « Différence sexuelle » et
8. « Bilan et perspective ».
L’auteure déclare que la clé et la visée principale de ce livre consiste dans la rencontre
« des hommes et des femmes dans l’espace textuel » où « chacun se comporte en fonction
de son sexe et de son ethnie » et que « toute cette étude autour de la corporéité (oralité
et gestualité) se décline de ce concept ». Cela veut dire que, « pour approfondir cette
thématique sur le plan sémiologique gestuel », elle « se réfère à deux points saillants : la
différence sexuelle et la différence ethnique » et que « le point essentiel concerne l’écriture
de la différence sexuelle relevant du langage et, dans notre corpus, de l’écriture littéraire
en prenant comme ancrage la sémiolingustique et ethnolinguistique ».
L’approche de la gestualité verbale et non verbale est constuite à partir de romans
francophones et l’analyse porte « sur des romans actuels afin de déceler leur spécifité
aux différents niveaux retenus, et tout particulièrement au niveau linguistique » car
« ceci permet, en outre, de dégager certaines particularités du français de chacune
des régions concernées dans ce corpus francophone, et ainsi que de leur transposition
dans l’écriture de l’oralité, de la sexualité ou encore de la gestualité ». Les romans que
Carmen Boustani a choisis correspondent à des pays d’expression française : Afrique,
Les Antilles, Maghreb, Liban, Egypte, Québec, Belgique et France. Elle analyse deux
romans pour chaque pays, d’un écrivain homme et d’un écrivain femme. Ce sont :
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Le Silence du diable de Lesli Caplan et La fête à Venise de Philippe Sollers (France), Le
rendez-vous de Françoise Collin et L’Inde ou L’Amérique de Pierre Mertens (Belgique),
La Memoria de Louise Dupré et L’Hiver de force de Réjean Ducharme (Québec), Le
Message d’Andrée Chedid et Le Rocher de Tanios d’Amin Maalouf (Liban), Ma mère a
un amant de Calixthe Beyala et Les Soleils des indépendances d’Ahmadou Kourouma
(Afrique), Solibo Magnifique de Patrick Chamoiseau et Pluie et vent sur Télumée Miracle
de Simone Schwarz-Bart (Les Antilles), La nuit sacrée de Tahar Ben Jelloun et N’zid de
Malika Mokeddem (Maroc et Algérie), La Mamelouka de Robert Solé et Ramza d’Out
el Kouloub (Égypte).
La démarche consiste à « dégager les spécifités thématiques et culturelles de
chaque roman, puis à étudier la langue dans ses spécifités stylistiques (types de métaphores, monologisme ou dialogisme selon les oeuvres), en particulier les traits de
l’oralité, ainsi que dans ses aspects non verbaux : mimiques, gestes, postures, distances
(proxémie : orientations et dimensions spatiales) ». En étudiant ce point-là, Carmen
Boustani tire la conclusion que « deux tendances linguistiques sont à repérer dans ce
corpus : celle des partisans d’un purisme sourcilleux utilisant un français qui rejette
l’emploi de mots étrangers (Kaplan, Chedid) et celle des partisans d’une langue diversifiée revendiquant le recours aux réginalismes et aux emprunts (les autres auteurs) ». Pour
chaque ouvrage, dit-elle, pris séparément et par continent, sont donnés les éléments
d’une analyse textuelle autour des thèmes de la francophonie et de l’hexagonalisme
d’une part, du féminin et de la variabilité sexuelle et gestuelle d’autre part. Pour ce qui
est du féminin, Carmen Boustani développe « une théorie du féminin renvoyant à la
différence sexuelle et à sa métaphorisation dans l’écriture ». Elle analyse également
« l’utilisation des éléments gestuels dans l’écriture romanesque ». Dans cet ouvrage,
l’auteure définit le féminin « par la présentation de toutes sortes de transgressions des
différents codes existants, langagiers, linguistiques, romanesques, scripturaux, sexuels ».
Il s’agit de « repérer toute position transgressive chez chaque écrivain ou écrivaine ».
La conclusion générale de ce livre est « qu’on ne peut pas parler d’un équilibre subtil
entre féminité influente et virilité dominante et que la différence entre les sexes se vérifie
comme une construction sociale en perpétuel renouvellement, sensible aux changements
économiques et culturels ».
Remarquons que l’étude est enrichie d’une grande bibliographie divisée en
plusieurs domaines : Corpus analysé, Ouvrages lus, Ouvrages consultés, Ouvrages
de sémiologie, Ouvrages sur l’intersubjectivité, Ouvrages sur la littérature épistolaire,
Ouvrages sur la francophonie (Belgique, Québec, Machrek, Maghreb, Afrique, Antilles),
Ouvrages sur les femmes, Ouvrages sur le masculin-féminin, Ouvrages de linguistique,
revues et périodiques, Ouvrages anthropologiques et Dictionnaires.
Dans ce livre, Carmen Boustani fait une étude serrée, pénétrante, et richement
documentée, avec d’excellentes mises au point, sur l’oralité et la gestualité. Elle conduit
avec ordre et clarté son enquête sur le féminin, le masculin et le corps. Par cet ouvrage,
elle ouvre de nouvelles voies à l’étude sémiologique, inconnues jusqu’aujourd’hui.
Branka Geratović
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ГРАМАТИКА ЛАТИНСКОГ ЈЕЗИКА
(Бојана Шијачки-Маневић: Граматика латинског језика.
Друго, измењено и исправљено издање. – Београд :
Завод за уџбенике и наставна средства, 2009. – 357 стр.)
Недавно се у нашим књижарама појавило друго издање Граматике латинског
језика аутора Бојане Шијачки-Маневић, ванредног професора методике наставе и
нормативне граматике старогрчког и латинског језика Филозофског факултета у
Београду, у пензији. Др Бојана Шијачки-Маневић (1942) позната је нашој научној и
стручној јавности као писац неопходних универзитетских приручника и уџбеника
из области класичне филологије.
Године 1996. појавила се њена Граматика латинског језика. До појаве ове
граматике генерације српских ученика и студената латински језик савлађивале су
углавном из латинске граматике заслужних хрватских филолога Гортана, Горског
и Пауша.
Две године доцније др Маневић објавила је Методику наставе латинског
језика, приручник намењен студентима завршне године класичних наука. Практич
ним решењима које нуди, Методика представља и користан подсетник свим гим
назијским професорима овог класичног језика. Kао основне принципе којих треба
да се држи сваки предавач аутор истиче: принцип поређења са матерњим језиком,
принцип градива према узрасту ученика, принцип јасноће и разумљивости наставе
и, напослетку, принцип једне тешкоће (што подразумева објашњавање и решавање
само једног граматичког проблема у оквирима једне лекције).
Године 2001. добили смо и Граматику грчког језика. То је прва нормативна гра
матика старогрчког језика у нас. Наиме, током 20. века класични грчки језик учио
се такође из граматика хрватских филолога: Аугуста Мусића и Николе Мајнарића
(прво издање овог темељног и доброг приручника изашло је далеке 1887. године),
и из нешто млађе и модерније конципиране граматике Здеслава Дуката (из 1983.
године). Српски студенти имали су (и имају) на располагању и уџбеник за основе
и историјску граматику старогрчког језика Stoiheia hellenika, наших еминентних
професора, академика Милана Будимира и др Љиљане Црепајац. Ваља истаћи да
Stoiheia hellenika, са својим граматичким вежбањима, хрестоматијом изворних тек
стова и троструким речником, сачињава комплементарну целину са нормативном
граматиком Бојане Маневић.
Читалац је сада добио и друго издање Граматике латинског језика. Књига ко
ја је пред нама на триста педесет страница поступно а исцрпно описује структуру
једног од најзначајнијих европских језика. Компонована је у три целине. У уводном
делу налазимо податке о развоју латинског језика, његовом положају у оквиру ин
доевропске језичке заједнице и заједнице италских језика, затим о писму, изговору
и нагласку. Посебно су интересантни подаци у вези са развојем писма: наиме, по
први пут у нашој уџбеничкој литератури могли смо сазнати ко је и када увео слово
U у латинску абецеду.
Следи одсек посвећен фонетици, који доноси подробан преглед најчешћих
гласовних промена. И овде се граматика др Маневић показала најпотпунијом у
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односу на претходне приручнике. Не само да је фонетика издашније изложена,
већ је аутор инсистирао и на поређењима са старохеленским језиком, а где је то
било могуће, и са савременим српским, енглеским и немачким. Таквим примерима
богат је одељак о апофонији, чиме је ова индоевропска појава знатно приближена
данашњем читаоцу.
Најобимније је треће поглавље – морфосинтакса. И у овом, као у претходном
издању, аутор је одбацио уобичајену поделу граматичког градива на морфологију и
синтаксу. Оваквом терминолошком и методичком изменом битно је олакшано разу
мевање и усвајање граматичких правила латинског језика, јер се облици не савлађу
ју само као празна форма, сведена искључиво на градњу и промену, већ конзумент
упоредо добија одговор на њихову употребу и значење. Део који се бави латинском
реченицом успешно је документован примерима из римске књижевности. Књига
садржи и приказ елемената латинске прозодије и метрике.
За разлику од претходног издања, где Б. Маневић латинском језику није
приступила искључиво дескриптивно и синхронијски, већ је пружила увид и у
елементарне слојеве историјске фонетике и морфологије, у другом издању она
се ограничава на нормативну граматику, а историјским тумачењима прибегава
само изузетно, тамо где су она неопходна за разумевање „нормативних“ облика
(нпр., консонантске промене у номинативу и генитиву сингулара именица треће
деклинације, промена вокала основе код глагола на -ĭo, итд.). Према ауторкиним
речима, „тако се уџбеник растеретио оног дела граматичких садржаја за која смо
сматрали да припадају вишем нивоу учења. Дубља историјска тумачења развоја
латинског језика од индоевропског стања на даље захтевају много ширу и темељ
нију обраду, компаративни приступ, па им је потребно посветити далеко више
простора него што је то могло да се учини у претходном издању. Тачније, посебан
уџбеник.“ Мишљења смо да је овом интервенцијом граматика постала приступач
нија полазницима почетног течаја.
Редакторски посао у овом издању савесно и темељно обавила је др Милена
Јовановић, доцент Филолошког факултета Универзитета у Београду. Издавача похва
љујемо за привлачно ликовно решење на корицама, успелије у односу на претходно
издање.
Широко постављена, снабдевена бројним примерима, ова изузетно потребна
књига остаје и даље основни приручник свима онима који желе да се на поуздан
и разуђен начин упуте у латинску лингвистику.
Весна Васић-Аl Shaikhsalama
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Julijana Vučo, Kako se učio jezik : Pogled u istoriju
glotodidaktike od prapočetaka do Drugog svetskog rata –
Beograd : Filološki fakultet, 2009. – 316 str.
„Проучавање историјског развоја неке науке корак је ка њеном разумевању и
освајању“, с правом истиче ауторка ове књиге. Помаже нам да боље спознамо себе
и границе сопствених могућности, као и да упознамо свет око себе, стекнемо свест
о трајању и традицији, али и о сталним и неизбежним променама и прилагођава
њима новонасталим околностима. Иако се у нашој средини често говори и пише о
историјској димензији различитих приступа у настави страних језика, о колебању
између приступа усмереног на језичку употребу и оног усредсређеног на анализу
језика, недостајао је свеобухватан поглед на учење и наставу страних језика кроз
историју. Очигледна је била потреба да се обухвате и обједине доступни извори и да
се сагледају друштвено-историјски и цивилизацијско-културолошки аспекти учења
и наставе страних језика у различитим епохама и регионима.
Књига Јулијане Вучо Како се учио језик – Поглед у историју глотодидактике
од прапочетака до Другог светског рата представља занимљиво хронолошко
путовање кроз шест хиљада година наставе и учења страних језика. После духо
вите и искрене Аутобиографске белешке и Увода у којем се објашњава термин
глотодидактике и говори о вишејезичности сваког појединца (која обухвата језик
за идентификацију, језик глобалне/међународне комуникације и лични усвојени
језик), следи пет поглавља: I Први трагови: некада давно, пре шест хиљада година;
II Језик као узор другима: Египат и Грчка; III Латински, грчки и остали: од античког
Рима до ренесансе; IV Од ренесансе до XIX века; V Деветнаести век: ка новом методу,
ка новој науци. На крају књиге је Abstract на енглеском језику, Биографија аутора,
Библиографија и Индекс имена.
И поред непотпуних историјских података, ова књига прати развој идеја о
могућим принципима учења страних језика од првих трагова пре шест хиљада
година и времена Сумераца, преко великих цивилизација Египта, Грчке и Рима, за
тим средњег века и ренесансе, све до изузетних појединаца, њихових поступака и
метода од XVI до XIX века. Ово путовање ауторка завршава у првој половини XX
века када учење страних језика добија мултидисциплинарну димензију и ослања се
на неколико научних области, пре свега на лингвистику, психологију и педагогију,
и почиње да заузима своје место као засебна научна целина која ће свој процват и
коначно признавање добити у другој половини XX века. Посебну вредност ове књи
ге представљају описи догађаја, личности и идеја које су се развијале и постојале у
одређеним историјским контекстима, као и упућивање (у библиографији) на рефе
рентна дела погодна за продубљивање сазнања о политичкој и културној историји
различитих делова света.
Поред овога, ова књига показује да су неке од данас актуелних тема око ко
јих се воде расправе у стручним и научним круговима заправо биле актуелне и
у давним временима. Овде пре свега мислимо на вишејезичност, учење страних
језика на раном узрасту и постојање једног доминантног lingua franca, али и на
значај позитивне мотивације ученика и наставника, индивидуализацију програма
и на значај учења страног језика у одређеном социокултурном контексту.
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Вишејезичност је, наиме, била веома рана особина људског друштва, док се
једнојезичност сматрала неком врстом културне ограничености. Многи велики
народи, попут Акађана или Египћана, сматрали су сасвим нормалним да уче језике
осталих, чак и поробљених народа. Антички свет водили су практични закони при
менљивости и користи у комуникацији, а не идеолошка, етничка или религијска
припадност, па је свест о потреби за постојањем пословних контаката са бројним
мање или више удаљеним народима одувек била присутна, а став према знању
више од једног језика био је подстицан чак и у далеким земљама са неразвијеним
школским системима. Још у старом Риму уочено је да млади Римљани који би
касно почели са учењем грчког језика не могу да постигну изговор оних који су
са учењем почињали на раном узрасту, што се потврђује у бројним савременим
истраживањима о предностима раног учења и усвајања страних језика. Не сме
се занемарити ни чињеница да је одувек постојао неки опште прихваћени језик
међународне комуникације, такозвани lingua franca (најпре арамејски, па грчки,
латински и данас енглески), који је у појединим епохама преовладавао, а затим
се повлачио, у зависности од политичко-економских околности и односа снага
у свету. Многи педагози, филозофи и лингвисти истицали су, у различитим епо
хама, да се процес учења увек мора одвијати у пријатном окружењу и доносити
осећање задовољства, као и да је пожељно да се програми што је могуће више
прилагоде индивидуалним потребама сваког појединог ученика. Такође је одувек
указивано на нераскидиве везе између усвајања језика и познавања културе и
цивилизацијских тековина подручја на којима се изучавани језик користи и на
значај историјско-културног контекста у коме је текст написан за његово потпуно
и правилно разумевање.
Са развојем ренесансе јавља се веће интересовање за народне језике који све
дубље продиру и у књижевну употребу и доживљавају своју потпуну афирмацију
тиме што постају и званични језици судства, администрације, али и образовања и
уметности. Откриће штампе доводи до промена метода у учењу страних језика:
латински се више не изучава ради комуникације, већ је изучавање дела класика
само себи постало смисао, дисциплина чији је циљ да развија дух и интелектуалне
способности, а буди се и интересовање за проучавање текстова који нису написани
на латинском или грчком, већ на народним језицима. И ово је, као што је и раније
био случај, уједно и узрок и последица политичких и економских кретања – у овом
случају реч је о уздизању моћи националних држава.
Ни у периодима од ренесансе до XIX века не може се говорити о постојању
јасно дефинисаних теоријских праваца, али се доминантне идеје могу уочити у ак
тивностима појединаца посвећених учењу и настави како живих, тако и латинског
и грчког језика. Два су основна приступа: први се залаже за такозвани природни
метод и учење практичним путем, попут учења матерњег језика у породици или
окружењу, а касније ће се развити у директни метод; други се заснива на учењу
граматике засноване на парадигмама, деклинацијама и конјугацијама, користи
искуства у учењу латинског и грчког и претеча је граматичко-преводног метода.
Будући да ниједан од ова два приступа није у потпуности задовољавао потребе
учења страних језика, и поред великих идеолошких и политичких размимоилаже
ња, у Европи је крајем XIX и почетком XX века доминирао такозвани медијаторски
модел који је био комбинација граматичко-преводног и директног метода. Пошто
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школа није успевала да одговори на практичне потребе за учењем страних језика
које су биле последица развијања индустрије и трговине и неопходности конта
ката и размена, веома много се говорило о самосталном учењу страних језика.
Занимљиво је да се већ средином XIX века први пут помињу све четири језичке
вештине: говор, разумевање оног што је изговорено, писање и разумевање оног
што је написано, иако ће се на њиховом равномерном развијању озбиљније ради
ти тек у другој половини наредног века.
Период пред Други светски рат и непосредно после њега наговештава ново
доба за примењену лингвистику која се повезује и прожима са различитим хумани
стичким и друштвеним наукама (психологијом, педагогијом, лингвистиком, антропо
логијом, социологијом и филозофијом) поставља сопствене теоријске темеље.
Ово дело представља значајан допринос историји примењене лингвистике и у
интернационалним размерама, попуњава значајну празнину у лингвистичкој лите
ратури на нашем језику и унапређује теорију и праксу наставе страних језика код
нас. Занимљиво написано, са снажним печатом индивидуалности ауторке, ово дело
износи, али и тумачи и валоризује лингводидактичке идеје и праксу из прошлости
указујући на повезаност са социокултурним окружењем.
Ана Вујовић
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Двадесет година од смрти Данила Киша
(1935–1989)
EXEGI MONUMENTUM
По неком неутврђеном правилу, снага успеха и популарности једног
писца мери се тиражима, бројем превода и рецензија, разним признањима
и наградама. Неки достигну популарност за живота па после буду забора
вљени, још су бољи они које историја књижевности накнадно укључује у
своје регистре и тиме им привремено даје култни статус. Случај Данила
Киша није ни једно ни друго од тих крајности. Он је и онда и сада код нас
подједнако хваљен и оспораван, а у свету је последњих година – не толико
хваљен, колико пажљиво читан. И та суштинска разлика између локалне
и глобалне рецепције у принципу постоји само онда кад су још живе теме
којима се аутор бавио. Неким странцима су те теме нове, другима потпуно
стране, а има и оних којима су добро познате. Али сукцесивно објављивање
Кишових књига у различитим деловима света потврђује да оне имају ону
универзалност којој је тежио.
После ауторове смрти, интересовање за дело Данила Киша у свету
заправо није ни опадало ни расло, него је опстајало у истом интензитету.
Умереним темпом сваке године појављује се по неколико нових издања, у
просеку 5–6 годишње. А ако би се ту урачунала и поновљена издања код
истог издавача и у истој едицији, тај би број био и већи. Како то ипак није
писац бестселера, нити класик неке велике књижевности, сума Кишове
библиографије на страним језицима данас изгледа импозантно, нарочито
у односу на релативно скроман број објављених дела (свега десет књига,
плус пет из оставштине, које садрже низ расутих и постхумно објављених
текстова). Још за живота аутора објављено је на десетине његових књига
на страним језицима: до краја 1989. године 70 издања, а за последњих
двадесет година појавило се преко сто књига. Укупно 185 издања на триде
сетак језика, стотине издавача, преводилаца и рецензената, хиљаде нових
читалаца... Ако се томе дода још неколико стотина библиографских једини
ца из периодике, неколико тематских бројева и на десетине антологија у
којима је заступљен макар једним текстом, долази се до суме од око 700
превода на 35 језика. И то вероватно није све, пошто је и данас тешко до
ћи до поузданих података, упркос све развијенијем систему електронске
каталогизације у свету, која је доступна преко интернета.
Најзаступљеније су Кишове две последње збирке приповедака: Гроб
ница за Бориса Давидовича објављена је на 26 језика (мада самих превода
има много више), а Енциклопедија мртвих на 24. Следе затим делови поро
дичне трилогије: Башта, пепео и Рани јади могу се читати на 20 различитих
језика, а друге књиге, оне мало теже за читање и превођење, тек на десетак:
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последњи део трилогије Пешчаник за сада на 13 (ускоро на још два), рани
роман Мансарда на 8 језика, као и постхумно објављена збирка Лаута и
ожиљци. Драме, песме, есеји и интервјуи такође су превођени, али су ретка
интегрална издања. Сакупљене драме (под насловом Механички лавови)
или песме – постоје само на француском и немачком, мада се поједини
текстови могу наћи на многим другим језицима по часописима, па и анто
логијама. Нека обимом мања дела појавила су се у периодици, као што је
Мансарда на украјинском или Рани јади на бугарском, а драма Ноћ и магла
на пољском стоји као тематски додатак уз први део трилогије. Као целина,
Породични циркус је у Француској објављен и пре него код нас, потом и
у Холандији, Пољској и Шпанији. Иначе се често у једном тому могу наћи
две или три Кишове књиге, углавном приповетке или делови породичне
трилогије, и не увек у складу са пишчевим интенцијама, али често са неким
згодно пронађеним заједничким насловом, преузетим из других ауторо
вих текстова. Тако се Енциклопедија мртвих, иако претходно објављена
у целини на пољском, појавила заједно са деловима Складишта као „Ма
гично место“ (према Кишовом наслову Magical place), а на украјинском су
недавно под насловом „Књига љубави и смрти“ обједињена три циклуса из
последње приповедачке фазе, с поднасловом „трокњижје“. Ове године у
Јапану се Башта, пепео нашла у истим корицама са Невидљивим градовима
Итала Калвина (читава едиција је према обиму Апдајкових Парова који су
објављени засебно, а Киш је ту још имао среће, пошто је Елијаде штампан
уз Моравију, а Четвин уз Фуентеса). Да, неки издавачи не воле танке књи
жице, тако је било и са Кишовим првенцима: Мансарда и Псалам 44 само
су тада објављени заједно, убрзо се исто појавило и на мађарском, да би
то остао и једини превод овог потоњег романа. Киш је касније инсистирао
да се та књига не преводи и то пишчево завештање објашњава апсолутно
одсуство превода овог романа, пошто се данас и у оригиналу Псалам 44
објављује само у оквиру сабраних дела.
Homo poeticus на свим језицима има различит садржај, сасвим другачији
од оног који је аутор 1983. године саставио од претходно објављених есеја и
интервјуа (По-етика; По-етика, књига друга). Издање на енглеском (у редак
цији Сузан Зонтаг) садржи и неке фрагменте Часа анатомије, а последњих
година такве компилације добијају и варијанте наслова: на пољском Homo
poeticus, упркос свему (према оригиналном француском наслову текста), на
македонском Post homo poeticus (приредио Александар Јерков). Разлог томе
је и што је после ауторове смрти мноштво есеја и интервјуа прикупљено и
објављено у наредним књигама, тако да су приређивачи, уредници и прево
диоци имали пред собом широк спектар Кишових аутопоетичких текстова.
Уосталом, два таква издања појавила су се и код нас. А књига интервјуа
Горки талог искуства под тим називом објављена је само на француском,
док је за пољски избор преузет наслов Живот, литература. Различите
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књиге Кишових есеја и/ли интервјуа данас постоје на укупно седам језика,
док је Час анатомије интегрално објављен само на француском, немачком
и мађарском.
Посебно је занимљива та мапa света по преводима Кишових књига.
Највише их је на француском: 12 књига (све, осим једне, у преводу Паскал
Делпеш), од којих је већи део објавио париски Фајар (Fayard). На немачком
постоји већ 11 књига у чак 19 издања (последњих година издавач је минхен
ски Ханзер), на којима је радило више преводилаца – Илма Ракуза, Катарина
Волф-Грисхабер, Петер Урбан и др. Преводи Јаноша Борбеља су у неким
срећним годинама прошлог века излазили истовремено у Будимпешти и
Новом Саду, али касније је Енциклопедија мртвих чекала петнаестак година,
да би на крају била објављена истовремено у Братислави и Будимпешти. На
мађарском данас постоји укупно 10 Кишових књига у 14 углавном старих
издања, а једино је Пешчаник недавно прештампан, уочи премијере истои
меног филма Саболча Толнаија (мада би то пре било повод за објављивање
комплетне породичне трилогије). Девет Кишових књига објављено је на
пољском (углавном у преводу Дануте Ћирлић-Страшињске), на енглеском
и шпанском за сада само седам књига, али постоје многобројна издања,
пошто дистрибуција обухвата барем два континента. У Шпанији је данас
посебно активан издавач из Барселоне (El Acantilado), који објављује нове
преводе Невенке Васиљевић, а неке збирке појавиле су се и на регионал
ним језицима: Енциклопедија мртвих на баскијском, Гробница за Бориса
Давидовича у преводу Симоне Шкрабец на каталонски, а било је најава да
ће се иста збирка појавити и на галицијском. На португалском су објавље
не само три Кишове књиге, и то прилично давно, од којих две у Бразилу и
у преводу са француског. По шест наслова објављено је до сада у Италији
и Холандији, ускоро ће их толико бити и у Грчкој, пет различитих књига
могу се наћи на румунском, хебрејском и шведском, четири на јапанском
и чешком, по три на кинеском, турском, албанском, македонском, слове
начком, словачком и украјинском, две на данском, норвешком, финском,
бугарском и корејском језику, и свега једна на исландском.
Међу језицима са којих је и сам Киш много преводио, упадљиво је одсу
ство књига на руском. Отуд ваљда нема превода ни на балтичким језицима,
но чак је и на белоруском у последњих десетак година објављено неколико
приповедака по разним часописима. Средином 90-их била је одређена изве
сна сума дотације за руски превод Енциклопедије мртвих (и тај се податак
још увек може наћи на интернету), али тек четири приче из те збирке по
јавиле су се 1995. године у реномираном московском часопису за страну
књижевност у преводу Игора Јуферова и са предговором А. Г. Шешкен.
Још две приче из те збирке објављене су у преводу Владимира Бацунова
почетком овог века у једном алманаху, тако да се данас укупно две трећине
Енциклопедије мртвих могу читати на руском, но међу њима нема Књиге
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краљева и будала... Тај Кишов лагани продор на словенски исток речито је
описала Ала Татаренко, кад је пренела изјаву Јурија Андруховича, данас нај
познатијег украјинског писца, који је посредно похвалио њен преводилачки
труд, пошто је Киш за њега толике године звучао добро, али – на пољском.
Дакле, књиге су увек прелазиле границе језика и држава, утицале посред
ством других превода и број читалаца се не може мерити ни тиражима, ни
бројем издања, него значајним одјецима.
О сопственој слави и трајности писане речи давно је Хорације исписао
данас чувене стихове: Exegi monumentum aere perennius... И то није само
топос, који ће се касније јављати у поезији Пушкина и многих других, него
суштина књижевности, барем оне која остаје потомству. „Споменик јачи
од бронзе“ управо је то: гомила умножених и по свету расутих књига које
никаква ватра не може дохватити. Да, то је истовремено и обична „порука
у боци бачена у море – непознатом адресату“, како је говорио Киш кад је
објашњавао за кога пише, али постмодерно књижевно море данас има много
обала и та је порука, већ мултипликована, обишла свет.
Нова, допуњена и исправљена верзија библиографије Данила Киша би
ће доступна јавности почетком следеће године на његовом званичном сајту
– www.kis.org.rs – који уз подршку Мирјане Миочиновић уређују Предраг
Јаничић и Александар Лазић.
Бранислава Стојановић
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ДУШАН КВАПИЛ
(1934–2009)
Поштована породице, колегинице и колеге, драги пријатељи!
Тужна ми је обавеза да данас пред вама, у име Филолошког факултета,
његових наставника, сарадника, студената и деканског колегијума, као и Ка
тедре за славистику, изговорим речи опроштаја од заслужнога члана нашег
колектива професора Душана Квапила.
Окупили смо се да својим присуством посведочимо пијетет према изу
зетном човеку чији се земаљски пут завршио. Дугујемо му сви – не, дакако,
у истој мери и не на истоветан начин, али сви ми, које је овако или онако Ду
шан Квапил примио у орбиту око своје личности, осетили смо његову снагу
и топлину, господственост и стил, знање и разборитост, моралну чврстину и
широкогрудост, озбиљност и духовитост. Дугујемо му, дакле, на тој великој
части што смо га познавали, сарађивали и пријатељевали с њим.
Данас се опраштамо са целом једном епохом. Отишао је и последњи
из плејаде знаменитих прегалаца који су београдску бохемистику стрпљиво
и напорно, од самих темеља, зидали током друге половине XX века. Заслу
жено је и неоспорно место Душана Квапила уз Крешимира Георгијевића,
Драгутина Мирковића, Стојанку Поповић.
Био је то даровит и оригиналан педагог, који је традиционалним ци
љевима наставе претпостављао циљ над циљевима: да код својих ученика
пробуди страст, пасију, па и гнев, да их зарази потребом да га сустижу у
дубинском, енциклопедијском познавању чешког и српског језика, обеју
књижевности, обеју култура, обају менталитета. Био је то врстан преводи
лац са обају језика и на оба језика, један од ретких чије се мајсторство не
ограничава само на један смер; на том пољу окушао се, као ретко ко од ко
лега-преводилаца, у свим врстама превођења и за све медије посредовања
превода. Својим студентима био је, дакле, неисцрпан извор – ко је то умео
да схвати и да одатле заграби живе воде.
Лично нисам имао част да будем његов ђак, нити да га слушам из
студентске клупе. Ипак, још као жутокљуног сарадника на Катедри за сла
вистику Душан Квапил ме је пригрлио као свога и за тридесетак година
колико смо се знали надокнађивао ми је то ненаметљивим посвећивањем
у вредности средњоевропске културе, обичаја, старине. Нашли смо се
и одмах разумели и у равни малих животних задовољстава, на пример,
уживања у дувану и ритуалима његовог конзумирања. Оне стране његове
богате личности које нису биле строго везане за професију, а које је увек
радо откривао, само допуњавају људски лик стаменог интелектуалца с
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великом хуманистичком мисијом, којем – као што признаје геније антике
– ништа што је људско није страно.
Песник је написао: „Смрти на свету нема. / Бесмртни су сви. Бесмртно
је све. /… / Сви смо ми већ на морском рату, / и ја сам онај што мреже спрема
/ кад бесмртност наиђе у јату.“ И Душан Квапил уловио је у мрежу своје јато
бесмртности. То је бесмртност кроз траг који је утиснуо у српској и чешкој
култури и оно мноштво златних копчи између њих, то је бесмртност кроз
топао спомен што ће га сви који су га знали чувати док су живи.
Нека свемогући Бог подари вечни мир нашем драгом Душку Квапилу
и пружи утеху његовим ближњима.
Не кажем збогом, већ до виђења, драги учитељу, до виђења, пријате
љу… До виђења у бољем свету!
Петар Буњак
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СЕЋАЊЕ НА
ДУШАНА КВАПИЛА
Дана 21. јула ове године напустио нас је Душко Квапил, један од нај
познатијих преводилаца за чешки језик и педагога на Групи за чешки језик
и књижевност.
Овом приликом нећу говорити о његовој научној или стручној биогра
фији. Испричаћу вам неколико епизода које су ми остале у живом сећању а
које осветљавају многе слојеве Душкове изванредно сугестивне личности.
Душка сам први пут срела још као студент руског језика у Приштини,
где је он с времена на време држао вежбања из чешког језика, као испомоћ
пок. проф. Мирковићу. Сећам се да су то биле стандардне вежбе. Међутим,
код Душка оне су увек биле зачињене дозом хумора и чак понеком пиканте
ријом, тек да нам заголица машту и подстакне на даља питања и самостална
истраживања.
Када сам касније уписала чешки као главну струку, Душко је редовно
био дежуран на писменим испитима. Једном се у тексту нашла синтагма
жељени резултат, или нешто слично. Сећам се да је Душко, видевши како
се мучим с тим, пришао и дошапнуо ми реч kýžený (жељен, жуђен). Увек је
налазио прави и жељени израз, како у стручном раду тако и у свакодневном
изражавању. И сам је тога био свестан, све је код њега деловало лако и теч
но, иако знамо да је такав стил морао бити плод дугогодишњег мукотрпног
брушења и усавршавања говорничке вештине. Иначе избор поменутог при
дева, као изразито књишке и публицистичке речи није остао непримећен од
стране наше Цаце, тј. професорке Поповић. Морала сам да изврдавам при
одговору на питање одакле сам је ископала.
Каснија Душкова слика некако ми је увек везана за његов жустар ула
зак у кабинет са незаобилазном актен-ташном у којој је један део био увек
сталан (међу осталим стварима наочаре, оловке и његова незаобилазна
лула), а један променљив. Међутим, и у том променљивом делу стална је
била његова актуелност. Готово сваки пут би извукао неки папир, чланак
из новина, прилог из културе или штогод слично, поводом које би љутито
прокоментарисао, изнервиран тако очигледном глупошћу, грешком или
недоследношћу. То није престало ни са његовим званичним одласком у
пензију. Редовно је навраћао, користећи сваку пригоду да са нама о свему
продискутује, да нам донесе новости што их је ископао из неког историјског
материјала, које су имале значаја или за историју српско-чешких културних
веза, или лично за историју његове породице. А некада су те две ствари би
ле директно повезане.
У међувремену би нас све засмејао неким новим добрим вицем, а вице
ве је причао заиста маестрално, посебно када су носили обележја локалног
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говора, или пак различитих језика, често управо засновани на међујезичкој
хомонимији и каламбуру. И иначе, ни њему ништа људско није било страно.
Умео је жестоко да опсује када га расрди нека очигледна глупост. Осим луле
имао је још један мали порок, због кога ћу га се сваки пут сетити када се
помене реч „нана“: поделио би нам по „frťan“ његове чувене нановаче, увек
се нашла на столу после напорног дана или у некој свечаној прилици.
Имао је изванредан осећај за потребе и планирање будућности Групе
за чешки језик и књижевност. Рано је међу студентима уочавао и одмах
регрутовао талентоване студенте, потенцијалне сараднике, несебично им
помагао и упућивао их на даље усавршавање. И заиста су овде присутни
млађи кадрови остали на Катедри управо његовим залагањем.
Био је увек препун идеја о унапређењу наше области и културе уоп
ште. Радо би нам причао анегдоте из живота славних. После једне сахране
на Новом гробљу повео је нас неколико млађих колега алејом познатих и
испричао нам безброј занимљивих детаља из живота личности које су ту
почивале. Стигли смо до гроба Бранислава Нушића и уз незаобилазан виц у
коме се ташта познатог комедиографа повезује са обликом његове гробнице,
окренуо се моме мужу и рекао: „Бата Божо, је л’ би мог’о ти да направиш
нова врата за гробницу, ова су сасвим пропала“. Муж је одговорио да би, и
уз Душкову велику спретност у решавању папирологије убрзо је учињено
једно добро дело.
Наш драги Душко увек би притекао у помоћ колегама када би имали
приватних проблема, посебно здравствених, препоручивао им је добре
стручњаке и установе, редовно се распитујући о стању оболелих. Фасци
нирало ме је, на пример, са коликом упорношћу и енергијом је помагао у
решавању стамбеног питања наше помоћне раднице.
Када сам чула за неочекивану смрт нашег драгог колеге Душка, запре
пашћено сам узвикнула да се то од њега није очекивало, бар не још дуго
времена. Не после свих оних енергичних улазака у кабинет, његовог непре
кинутог ангажовања у животу Катедре, на научним и стручним догађањима,
у Одбору за српско-чешке везе, у Српско-чешком друштву, у лову, у приват
ном животу сваког од нас. Вероватно ће нам се још дуго чинити како само
што није ушао у кабинет 18 да нам се придружи на неком од катедарских
окупљања. Остали смо као сирочићи, ово можда звучи помало као фраза,
али права је истина да ће његов ведар дух који нам је увек показивао како и
куда треба ићи увек водити нас, који смо имали част и срећу да га познајемо
и будемо са њим на заједничком послу, нас, његове ученике и колеге, а пре
свега, усуђујем се да кажем, његове пријатеље.
Душко Квапил је био и још ће дуго бити у широј јавности синоним за
наставника и преводиоца за чешки језик, његов главни носилац и пропага
тор, који је свој преводилачки израз довео до перфекције.
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Остаје нам само туга због губитка и коначности и једно велико жаљење
што га нисмо наговорили да своје изванредно памћење и искуство забеле
жи, јер су његове успомене са катедре и из ширег друштвеног живота биле
прави рудник информација.
Хвала му за све што је за нас, његове колеге бохемисте и слависте
учинио.
Верица Копривица
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РАТКО НЕШКОВИЋ
(1941–2009)
РЕЧ НА САХРАНИ ДЕКАНА РАТКА НЕШКОВИЋА
Поштована Драгице! Драга Ђурђа, Оливера и Дубравка! Пријатељи
и колеге!
Тешко ми је што је управо мени пало у део да у својству декана – функ
цији коју је Ратко Нешковић тако часно и предано обављао – изговорим ове
опроштајне речи.
Тешка болест, тај неумољиви непријатељ свега што живи, отела нам
је једног од најистакнутијих међу нама. Наша академска заједница остала
је без једног од својих стубова, без моћне подршке једног мирног а тако од
лучног човека. Захваљујући таквој природи, таквом духовном ставу, његово
име се спонтано нашло на самом врху листе предложених да воде факултет
у једном одсудном тренутку његове новије историје, када се чинило да су
готово све институције уздрмане или уобличене од сировог материјала усло
вљеног новим околностима, а разум и смотреност основне алатке помоћу
којих би било могућно спровести њихово ново обликовање.
Ко је данас, ко је у овом тренутку кадар да осети а камоли измери пра
знину коју такви људи остављају иза себе!
Ратко Нешковић је пример великог декана који је својом мудром постоја
ношћу у борби са силама површности, исхитрених „реформи“ и брзоплетих
решења, занетих привиђањем неке тобоже светле будућности, подигао углед
студената и професора Филолошког факултета.
Био је међу оним малобројнима који су видели да је пред нама пречи
задатак. Да пре свега другог, универзитетска наука мора да се сабере у свом
сопственом бићу. У оном што од памтивека чини најдубљи смисао учења и
поучавања. Јер шта може онај што студира да учини више него да прошири
своје знање? Шта је прече од тога?
То је било и остало оно чврсто и поуздано упориште које је омогућа
вало да се цела планета аутономних, суверених и слободних универзитета,
више од седам столећа, врти и окреће, да постоји и функционише. Није он
то говорио само на основу плодног, вишедеценијског педагошког искуства.
Омиљеном професору је то – како је већ имао обичај да се нашали – у пове
рењу рекао његов пријатељ Хегел.
Постоји, међутим, и једна друга, значајна димензија личности Ратка
Нешковића. Поштујући позитивну традицију, он је као ретко који филозоф и
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мислилац показивао изразити смисао за практично. Он је обновио факултет,
проширио наш, како би говорио, „храм науке“. Упамћен као декан-гради
тељ, он је крунисао и сва друга племенита настојања свога великим делом
тегобног живота, сазидавши у својим књигама и један храм – посвећен
филозофији.
Та два храма, рођена у једном истом широком срцу, најбољи су симбол
његове делатности.
Нека му је вечна слава и хвала!
Слободан Грубачић
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ЕУЛОГА ЗА
ПРОФ. ДР РАТКА НЕШКОВИЋА
Поштована породице, колеге, пријатељи, драги студенти!
Дозволите ми да се данас, у име Семинара за друштвене науке и прија
теља са Филолошког факултета, опростим од професора Ратка Нешковића,
од једног дивног, часног човека, који нас је у свом животу веома задужио:
својим делом, својом преданошћу послу, својим пријатељством које је не
говао заједно са нама толике деценије, својом добротом. Јер Ратко Нешко
вић је био човек ретких квалитета, частан и племенит, дружељубив и одан
пријатељ, и те своје особине штедро је даривао и нама који смо са њиме
радили све ове године и бројним генерацијама студената који ће га памтити
као речитог и занимљивог предавача, али и као праведног и њима наклоње
ног професора код кога су увек могли да нађу отворена врата за све њихове
проблеме и питања.
Као млад човек, Ратко је дошао на факултет где се одмах истакао својом
трудољубивошћу, завршивши веома брзо докторске студије и преузевши
предмет који се онда звао Филозофија марксизма. Међутим, на његовим
предавањима, из којих је касније настао уџбеник, тај предмет је био далеко
више од његовог имена, јер га је он својим знањем и умећем претворио у
течај којим је упознавао неописиво велику студентску популацију са многим
тајнама филозофије саме. Тиме је стекао наклоност бројних генерација бру
цоша који су се захваљујући и његовим предавањима ослобађали догматских
учења донетих из средњих школа.
Поред свог професорског посла, Ратко се између осталог, радо бавио и
уређивањем часописа и под његовим руководством часопис Гледишта до
стигао је завидан ниво научне и стручне акрибије. За ову прилику, међутим,
поред бројних радова које је оставио за собом као страсни читач који је нај
чешће своје читање претварао у текстове објављене на разним странама, а
посебно у Трећем програму радио Београда, треба издвојити његов magnum
opus: Средњовековну филозофију и Филозофију ренесансе. Ова прва, обимна
и исцрпна књига, већ је сама довољна да га уврсти у значајна имена истори
је српске филозофије. Она је јединствена по томе што је Ратко Нешковић
на једном месту обрадио филозофска учења и источне и западне европске
средњовековне мисли, али и зачетке филозофских учења на нашим, српским
просторима. Први пут су идеје, мисли и текстови светог Саве преточени у
филозофску мисао, готово систем, чиме је српској филозофији ударен темељ
још у 13. веку. Његова Филозофија ренесансе, управо је изашла ових дана
из штампе и пред сам крај свог животног века Ратко је имао у рукама своју
нову, последњу књигу. О том делу, тек ће се говорити.
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Ратко Нешковић је био изузетно частан човек, велики организатор и
неуморан радник, што је и доказао током свог четворогодишњег мандата
као декан Филолошког факултета. Његови сарадници, али и сви запослени
били су током тих година вођени његовом сигурном руком и великим поште
њем које му је служило на част. И тај период, када је стајао на челу наше
куће, биће упамћен од свих нас који смо радили са њим као период добре
организације и хармоничних односа и између запослених, али и између
студената на факултету.
Ипак, нама, у Семинару за друштвене науке, где је било његово прво и
право место, Ратко Нешковић је био пре свега пријатељ, друг који је увек
са пажњом и добром вољом слушао и водио дуге разговоре са колегама,
пријатан саговорник, поуздан саветник, укратко, човек од интегритета кога
смо ценили и кога смо волели. Ја сам то можда највише знала и осећала
јер сам са њим, делећи кабинет готово две деценије, а сарађујући на факул
тету као колега пуних 35 година, заједно неговала и чувала ту чврсту везу
која је држала Семинар на окупу и у пријатељству тако дуго. Волели смо да
пијемо наше традиционалне кафе уторком, да попричамо том приликом
о свему и свачему, да прочешљамо факултетске, политичке, породичне,
али и стручне теме и дилеме, и да ведро и расположено после тога идемо
на наша предавања. Била је привилегија имати таквог човека за колегу и
пријатеља, и отуда мој велики жал, јер сам мислила да ћемо се са њим, без
обзира што је отишао у пензију, још дуго дружити и пријатељевати.
Но изненадна и непорецива косачица живота све нас је оставила неме
и претужне. А све још увек као да га чека у његовом кабинету на четвртом
спрату. Његов прастари компјутер на коме је са два прста вредно писао сво
је књиге, његове хартије, његове књиге из разних области интересовања, и
даље су ту да их поново отвори, ишчитава, бележи или да пребире по њима.
Нама је тешко, али знам да је најтеже његовој вољеној породици, његовом
верном и оданом животном сапутнику Драгици, његовим дивним кћерима на
које је био тако поносан, Ђурђи, Оливери и Дубравки, његовим обожаваним
унуцима, Андријани, Стефану и маленом Ратку, читавој његовој фамилији
којој је био узданица и понос.
Опраштам се од њега речима које су слабе да искажу сву тугу и жалост
што је један такав човек тако рано отишао од нас. Али, ако уопште има неке
утехе, нека она буде у томе што је оставио иза себе светли траг, своје дело,
свој частан и широкогруди лик који ће његове колеге и пријатељи заувек
памтити, али и своје потомство у коме ће и даље живети добар део њега
самога и његове племените душе.
Нека му је лака земља, слава и хвала.
Јасна Јанићијевић
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