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Милош Ковачевић

Филолошко-уметнички факултет, Крагујевац

СТЕПЕНОВАЊЕ У ОКВИРУ СУПЕРЛАТИВА1
У раду се анализирају синтаксичке форме релативног и апсо
лутног суперлатива којима се исказује градирање особине израже
не суперлативом придјева или прилога, с тим да то суперлативно
градирање може бити инкулузивног и ексклузивног типа.
Кључне речи: компарација, поређеница, поредбеница, инклу
зивни суперлатив, ексклузивни супрлатив.

1. Граматичка особина својствена само квалитативним (описним)
придјевима и с њима хомоформним прилозима јесте компараци
ја. Компарација се обично дефинише као граматикализована тро
степена градација, при чему се „ступњеви разлике у количини исте
особине изричу посебним облицима придјева“ (Бабић и др. 1991:
632), и то тако што „основни придев (позитив) означава основну,
позитивну особину; први ступањ (компаратив) казује особину у
вишем степену од оне која се означава основним придевом; а други
ступањ (суперлатив) показује да појам који он одређује – означену
особину има у највишем степену између свих појмова с којима се
пореди“ (Стевановић 1991: 253).
1.1. Зависно од типа синтаксичке конструкције у којој се оства
рује, компарација може бити или релативна или апсолутна (Мра
зовић, Вукадиновић 1990: 272-273). Релативна је када је остварена
као поредбена конструкција, тј. као конструкција у којој су наведена
најмање два појма која дијеле дат у особину или у једнаком или у не
једнаком степену. Уколико се конструкција остварује с позитивним
(основним) обликом придјева, онда се између појмова који се пореде
успоставља еквативни однос, који представља „синтаксички облик
изражавања значења једнаког степена испољености неке особине у
два члана поређења“ (Пипер и др. 2005: 851). Други члан поређења у
еквативној конструкцији остварује се у форми као (и) / колико (и) +
номинатив (као нпр: Иван је стар као / колико и Петар). Ако се, пак,
1 Рад је урађен у оквиру пројекта 148024Д Српски језик и друштвена кретања, који фи
нансира Министарство науке и заштите животне средине Републике Србије.
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поредбена конструкција остварује с компаративом или суперлати
вом придјева (или прилога), између појмова који се пореде успоста
вља се диферентивни однос, који „обу хвата све облике изражавања
значења неједнаког степена испољености неке особине у два члана
поређења“ (Пипер и др. 2005: 851). У диферентивним конструкци
јама с компаративом други члан поређења реализује се или у форми
од+генитив или у форми него+номинатив (нпр. Иван је старији од
Петра / него Петар), док се у конструкцијама са суперлативом дру
ги члан поређења изражава или формом од+генитив, или формом
међу+инструментал, или пак у форми између + генитив (нпр. Иван
је најстарији од њих / међу њима / између њих).
Апсолутно поређење остварује се када се у реченици не наво
ди појам с којим би се у количини особине изражене придјевом
поредио експлицирани појам (као нпр: Ово је стара / старија /
најстарија тврђава). Из тога проистиче да се апсолутно поређе
ње увијек изражава реченичном формом, док су типови релатив
ног вазда остварљиви (али не увијек и остварени) у синтагматској
форми твореној од позитива, компаратива или суперлатива при
дјева и једне од конструкција за поређење (као/колико+номина
тив; од+генитив/него+номинатив; од+генитив/између+генитив/
међу+инструментал).
1.2. Лингвистичка литерат ура не нуди термине за чланове рела
тивне поредбене конструкције, него се они називају првим и дру
гим чланом поређења, односно чланом који се пореди и чланом са
којим се врши поређење. Да бисмо избјегли те описне конструкци
је, ми ћемо у овоме раду у конструкцијама релативног поређења
јединицу којом се изражава први члан поређења, односно члан ко
ји се пореди, називати поређеницом, док ћемо синтаксичку једини
цу којом се изражава други члан, члан с којим се врши поређење,
звати поредбеницом. Према томе, свака синтаксичка конструкција
релативног поређења (компарације) нужно укључује поређеницу
(члан који се пореди, поређени члан) и поредбеницу (члан са којим
се врши поређење, поредбени члан).
2. У овоме раду бавићемо се анализом суперлативних конструк
ција у савременом српском језику, али не свих, него само конструк
ција којима се изражава градација у оквиру суперлатива. Друкчије
речено, анализи ће бити подвргнуте само форме и значења супер
лативних конструкција у којима се врши градација између појмова
којима се припис ује највећи степен особине изражен суперлативом
придјева. Нужан морфолошки услов остварења такве конструкције
јесте прис уство суперлатива придјева или у поређеници или у по
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редбеници. Уколико је суперлатив придјева изражен у поредбени
ци, онда суперлативна конструкција припада формама релативне
компарације, а ако је суперлатив придјева смјештен у поређеницу,
онда најчешће суперлативна конструкција припада формама апсо
лутне компарације.
2.1. Ако је суперлатив придјева смјештен у поредбеницу, а ако се
плуралском формом поредбенице изражава неодређен скуп појмо
ва обједињених особином прис утном у највишем степену (што по
тврђује сама суперлативна форма придјева), онда се појам у поређе
ници само укључује у дати суперлативом обједињени скуп појмова.
У питању је, дакле, инклузивни суперлатив, јер се један или више
појмова именованих у поређеници укључује у бројно недефиниса
ну (неодређену) групу појмова које карактерише прис уство истога
својства заступљеног у највишем степену. Инклузивне суперлатив
не конструкције остварују се или а) као реченичне или као б) син
тагматске. Уколико је, наиме, појам у поређеници изражен неком од
супстантивних врста ријечи (именицом или именичком замјени
цом), онда се инклузивно суперлативно поређење овога типа реали
зује у реченичној форми, при чему по правилу поређеница долази у
субјекатској, а поредбеница у предикативној функцији, као нпр.2:
(1) ...једна врста Београђана успева да буде међу најелегантнијим љу
дима на свет у. (М. Капор, 82); Кошаркаши Сплита су међу најмла
ђима у том такмичењу. (Политика, 31995, 30. 11. 2002, 9); Зашто је
становништво Србије међу најстаријима на свет у (Политика, 32038,
15. 1. 2003, 1); Међу најпознатијима [глумцима] је био Глоб. (Данас,
1905, 16. 12. 2002, 24); ...становништво Србије спада међу најстарије
становништво Европе. (Вечерње новости, 30. 3. 2003, 2); ...дебитан
ти су увек били међу најбољима на терену. (Вечерње новости, 31. 3.
2004, 48); ...централна Србија међу најстаријим подручјима на све
ту. (Политика, 32026, 31. 12. 2002. – 2. 1. 2003, 9); Ваше књиге су међу
најтраженијима у библиотекама Србије. (Национал, 29. 1. 2003, 18);
Сцене битака у овом филму спадају међу најбоље ратне сцене икад
снимљене. (Експрес, 14307, 2. 8. 2004, 20); Иначе, наша Менса је међу
најпоштованијим и најактивнијим на свет у. (Курир, 408, 30. 8. 2004,
9); Србија спада међу највеће произвођаче шљиве у свет у. (Блиц, 3062,
21. 8. 2005, 10); Посланици у Скупштини СЦГ међу најплаћенијим
на свет у. (Курир, 651, 18-19. 6. 2005, 5); Српска тениска колонија у
Аустралији била је међу најбројнијима. (Блиц, 3578, 28. 1. 2007, 32);
Андре Жид спада међу највеће француске писце. (Политика, 32604,
14. 8. 2004, 24); Стрпљивим радом организатори филмског фестивала
у Сарајеву успели су да у својој десетој години постојања профилишу
2 Списак ексцерпираних извора види на крају рада.
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програм који их је уврстио међу најзначајније регионалне манифе
стације. (Блиц, 2704, 23. 8. 2004, 13) итд.
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Овај тип конструкције, као што се и из наведених примјера види,
подразумијева реченицу као форму реализације, и то с номинатив
ним (сингуларским или плуралским) обликом поређенице у функ
цији граматичког субјекта, док се поредбеница остварује, зависно
од рекцијског потенцијала глагола у предикат у, или у форми ин
струментала (у већини наведених примјера, с глаголом бити нпр.)
или у форми акузатива (примјери с глаголом уврстити, спадати
нпр.) с приједлогом међу, и то у функцији предикатива. При том су
поређеница као субјекат и поредбеница као предикатив по прави
лу повезани непунозначним копулативним или семикопулативним
глаголом. Ни у једном од наведених примјера инструментална или
акузативна форма поредбенице није замјењива ниједном од двију
конкурентних суперлативних форми поредбенице, ни оном с при
једлогом од, ни оном с приједлогом између (уп.: *Ваше књиге су од /
између најтраженијих у библиотекама Србије). Уз то је у свим при
мјерима поредбеница по правилу праћена неком врстом локализа
тора, којим се, бројно неодређени скуп, сит уационо – просторно
или временски – ограничава (омеђава). Тај локализатор може бити
у различитим синтаксичким функцијама (прилошке одредбе, кон
груентног или неконгруентног атрибута, као нпр: ...међу најтраже
нијима у библиотекама Србије; ...спада међу најстарије становни
штво Европе; ...спада међу највеће француске писце; ... спадају међу
најбоље ратне сцене икад снимљене, и сл.). Тако бројно неодређен
скуп појмова повезаних суперлативном особином ипак бива оме
ђен сит уационо (везан за одређен простор или вријеме). Основне
структ урно-семантичке карактеристике овог подтипа инклузивног
суперлатива јес у: а) реченична форма исказивања, б) семантички
идентификован појам у поређеници, изражен сингуларском или
плуралском номинативном формом у функцији субјекта, в) бројно
неодређен скуп појмова у одредбеници израженој инструменталом
или акузативом с приједлогом међу, и г) прис уство мјесног или вре
менског локализатора, којим се бројно неомеђен скуп појмова обје
дињен суперлативним степеном особине просторно или временски
омеђује.
2.1.1. Инклузивна суперлативност може бити и синтагматског
типа. Тада је појам у поређеници изражен или лексемом један, или
лексемом неки, док се у поредбеници израженој генитивом с прије
длогом од јавља бројно недређен скуп појмова обједињених супер
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лативном особином, по правилу локално или временски сит уира
ном, као нпр.:
(2) На концерт у у Арени били су неки од највиших званичника ове
земље. (НИН, 2923, 4. 1. 2007, 36); И када би неко други, а не српски
писац, као што је писац ових редова, дозволио себи слободу да из
несе неке од најлошијих особина народа коме припада? (М. Капор,
73); Уосталом, неки од најснажнијих и најнегативнијих ликова из
књижевности, од Јага до Ричарда Трећег или Фауста, имају сличне
особине. (Глас јавности, 1549, 1. 12. 2002, 17); Као што рекосмо, вила
у Крунској била је власништо породице Хаџи-Продановић, једне од
најугледнијих београдских фамилија. (М. Капор, 297-298); Тако Зека
дознаде да је Трбушанов газда један од најмоћнијих људи у овом делу
Немачке. (М. Капор, 99); Тетак му је био један од најбољих и највиђе
нијих људи. (Р. Братић, 217); Фелден је једно од најпопуларнијих ту
ристичких места у регији Каринтија. (Блиц, 2511, 8. 2. 2004, 13); ...цео
догађај одиграо се у кући једног од најпознатијих српских боема –
песника Ђуре Јакшића. (Политика, 31918, 14. 9. 2002, Б22); Госпођа
Тереса Ривера је вероватно једна од најинтересантнијих шпанских
дама. (Глас јавности, 1549, 1. 12. 2002, 21); Гамбија је западноафричка
држава, једна од најмањих у Африци. (Политика, 32511, 13. 5. 2004,
А12); ...лепо им је објаснила да је Париз један од најопаснијих градова
на свет у (М. Капор, Елдорадо, 210); У своје време, Мими Лу је да
ла једну од најлепших изјава у историји кинематографије (М. Капор,
271); Један од најпознатијих драмских уметника са простора бивше
Југославије, сплитски глумац Борис Дворник, после више од децени
је пристао да говори за један српски лист (Национал, 18. 9. 2002, 16);
Његова даровитост, систематичност и ученост учинили су га још за
живота једним од највећих наших историчара и једним од најобразо
ванијих Срба. (Политика, 32590, 31. 7. 2004, КД 1) итд.

Оно што све ове примјере повезује – а истовремено их структ ур
но одваја од претходне групе примјера – јесте синтагматска форма
компаративне конструкције с бројем један3 или замјеницом неки у
поређеници. Основна разлика између примјера са замјеницом неки и
бројем један јесте у томе што се у првом случају поређеница по пра
вилу своди на замјеницу неки, док је број један често само једна од
компонената поређенице. Друкчије речено, поређеница у конструк
цији са замјеницом неки по правилу је лексичка, док је у конструк
3 Истина то може, осим броја један, бити и било који други број, али су такви примјери
готово оказионални, попут сљедећега са бројем два у поређеници: У две од најбучнијих
медијских бомби ове таблоидне сезоне свакако се могу сврстати свадба и развод Јелене
Карлеуше и Бојана Карића (Курир, 14. 6. 2005, 13).
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цији са бројем један она најчешће синтагматска, јер се бројем један
неријетко упућује на већ идентификован појам у оквиру реченице
или текста. Друга је разлика у томе што се замјеницом неки увијек
упућује на невелик и неодређен број појмова у поређеници који се
прикључују бројно такође неодређеном суперлативном скупу пој
мова, најчешће локално или временски сит уираном. Бројем један, с
друге стране, увијек се потцртава укључење само једног у реченици
по правилу већ идентификованог (именованог) појма у скуп појмова
обједињен суперлативним својством, односно припадност тога једи
начног појма датоме скупу. Овај подтип суперлативне конструкције
има, дакле, сљедеће карактеристике: а) синтагматску форму, б) у по
зицији поређенице реализује се само број један или замјеница неки,
в) поредбеница са суперлативом придјева остварује се само у форми
генитива плурала с приједлогом од, г) по правилу се у реченици на
води и податак о локалном или временском сит уирању неодређеног
скупа појмова из суперлативне поредбенице.
У свим досада разматраним примјерима релативног инклузив
ног суперлатива, суперлативна лексема смјештена је у поредбени
цу, и обједињује бројно неодређен скуп појмова у који се укључује
појам именован у поређеници. Уз то, ниједним лексичко-семантич
ким показатељем не указује се на суперлативно градирање појмова
који припадају скупу. С обзиром на лексичко-семантичку струк
туру поредбене конструкције може се закључити да између чла
нова суперлативног скупа влада однос еквативности, односно да
је укључујућем и скупу поредбених појмова својствен (под)једнак
степен прис уства суперлативне особине.
2.1.2. Посебaн структ урно-семантички подтип конструкција
са значењем еквативне инклузивне суперлативности представљају
конструкције код којих је у поредбеници бројем квантификована
количина носилаца суперлативом исказане особине. Овај се под
тип од претходних разликује, дакле, само по лексичкој структ ури
поредбенице, јер је сада у поредбеници нужно уз суперлативну лек
сему наведен и неки главни број, којим се бројно лимитира (одређу
је) скуп носилаца датог суперлативног својства, као нпр:
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(3) Беог рађанка истакла је да је њен циљ за 2007. пласман међу пет
најбољих тенисерки на свет у. (Курир, 28. 12. 2006, 24); НАСА уврсти
ла Миланковића међу петнаест највећих научника (Вечерње ново
сти, 29. 8. 2004, 16); Грчки национални тим...пласирао се у полуфина
ле, међу четири најуспешније репрезентације на Старом континент у.
(Блиц, 2647, 27. 6. 2004, 34); ...сврстала је Србију у по корупцији десет
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најзлогласнијих држава на планети. (Политика, 32646, 25. 9. 2004, 6);
Мој нови дечко је међу пет најутицајнијих људи у држави (Курир,
11-12. 9. 2004, 12-13); Судећи према попис у, становништво Србије је
заиста међу десет најстаријих на свет у (Блиц, 2787, 14. 11. 2004, 10);
Међу два одсто најинтелигентнијих људи на свет у су Мадона, Ше
рон Стоун и Бил Клинтон, али и више од 100 некадашњих Југослове
на (Курир, 23. 8. 2004, 5); Оваква мобилизација је, нажалост, неопход
на, јер је сит уација у нашој земљи када је реч о овој болести међу три
најгоре у Европи. (Вечерње новости, 21. 1. 2007, 2); [Свиње] спадају
међу десет најинтелигентнијих сисара на планети (Б. Страњаковић,
6); ...већ дуго је међу десет најбољих на свет у (Политика, 32676, 25. 10.
2004, 17); Мирјана Митровић о својој новој књизи „Емилија Лета“, ко
ја је уврштена међу пет најбољих романа објављених прошле године
(Вечерње новости, 18. 1. 2007, 26-27: наднаслов); Предраг Бајчетић је
сврстава међу пет најбољих глумица српског позоришта (Политика,
33223, 7. 5. 2006, 47); Стефан се квалификовао међу десет најбољих
програмера. (Политика, 32911, 22. 6. 2005, 25); Ана Ивановић стиже
међу десет најбољих (Блиц, 2999, 19. 6. 2005, 25); „Мегатренд“ је свр
стан међу стотину најбољих светских универзитета (Српски Нацио
нал, 16-17. 4. 2005, 7); Освојена тит ула у Аделаиду и пласман међу 16
најквалитетнијих тенисера на Аустралијен опену најбоља су најава
још једне успешне године за српски тенис (Блиц, 3578, 28. 1. 2007, 32);
Музичар који је ушао међу сто највећих уметника свих времена иза
себе има биографију коју је дуго крио од својих фанова (Курир, 30. 1.
2007, 15) итд.
Поређеницом се, као што се у наведеним примјерима види, име

нује један или више одређених појмова укључених у бројно дефи
нисан скуп појмова обједињених суперлативним својством у по
редбеници. Поредбеница, чији су нужни констит уенти суперлатив
придјева и главни број, изражена је инструменталом или акузати
вом с приједлогом међу. Али, будући да се овај тип инклузивне су
перлативности изражава реченичном формом, поредбеница може,
зависно од лексичкосемантичких особина глагола у предикат у, би
ти изражена и генитивом с предлогом између, или пак акузативом
с предлогом у, с тим што у забиљеженим примјерима приједлог у
јесте а приједлог између није замјењив приједлогом међу:
(3а) Универзитет „Мегатренд“ сврстан у 100 најбољих [→ међу 100
најбољих] универзитета у свет у. (Српски Национал, 16-17. 4. 2005, 7);
Бирачи ће се опредељивати између два најбоље [→ међу два најбоље ]
пласирана кандидата из првог изборног круга. (Политика, 32653, 2.
10. 2004, 1).
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2.1.3. Не остварује се само реченични него и синтагматски под
тип суперлативне инклузивне конструкције са бројем један у поре
ђеници и поредбеницом у форми генитива с приједлогом од уз који
долази број и суперлатив придева, као нпр:
(4) ...за звање шефа једног од два најуспешнија југословенска фудбал
ска клуба најквалитетнији [су] људи који су већ били део Партизано
ве фудбалске породице. (Данас, 1912, 23. 12. 2002, 7); Мурињо је оди
грао једну од две најважније утакмице свог живота. (Блиц, 2889, 27. 2.
2005, 22); За „кандидат уру“ једног од двојице најтраженијих хашких
опт уженика на место првог војника СЦГ заслужна је православна ор
ганизација „1389“. (Блиц, 2896, 6. 3. 2005, 3); Држим пак да ће [он] би
ти једно од два или три најзначајнија имена тамо. (Блиц, 3006, 26. 6.
2005, 30); Захвалан сам једном од три највећа српска клуба што ми је
пружио шанс у. (Блиц, 3546, 24. 12. 2006, 27); Велика је част што је јед
но од три најстарија европска позоришта... дошло у Београд. (Блиц,
3356, 17. 6. 2006, 14); Овај меч јесте један од четири најтежа која нас
очекују ове јесени у домаћем првенству. (Блиц, 2710, 29. 8. 2004, 30);
Андреј је један од пет најбољих играча на свет у. (Курир, 16. 12. 2004,
20); Имао сам понуду једног од пет највећих европских клубова. (Ве
черње новости, 4. 8. 2006, 45); Очигледно да крилни центар Кингса
још увек не може из главе да избаци званично једну од 100 најсекси
пилнијих жена свих времена. (Курир, 30. 12. 2004, 21) итд.

2.1.3.1. У конструкцијама овога типа у поређеници се осим бро
ја један може реализовати и неки други главни број којим се ак
туализује припадност не једног него већег броја носилаца особине
бројно дефинисаном суперлативном скупу у поредбеници. Осим
тога, форма суперлативне поредбенице не мора нужно бити гени
тив с приједлогом од, него то могу бити како генитив с приједлогом
између, тако и акузатив или инструментал с приједлогом међу, што
потврђују и сљедећи примјери:
(4а) Притом је девет од десет најтоплијих година забележено у про
теклој деценији. (Блиц, 2842, 11. 1. 2005, 4); Највеће шансе за тит улу
дају се Арсеналу, испред Челсија, који има шест трансфера међу се
дам најскупљих у Енглеској овога лета. (Блиц, 2695, 14. 8. 2004, 27);
На светском такмичењу у програмирању, међу 30 најбољих учесника,
десет је из ове школе. (Вечерње новости, 31. 12. 2006. – 2. 1. 2007, 32);
Кога данас изабрати за српског патријарха? Најбољег. Ако то нисмо
у стању, онда бар једног између три најбоља. (Курир, 26. 12. 2006, 5)
и сл.
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Наведени примјери показују да су у синтагматском типу ин
клузивног суперлатива са главним бројем и суперлативом придје
ва у поредбеници начелно међусобно замјењиве генитивне форме
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с приједлогом од и између, и инструментална форма с приједлогом
међу (док због рекцијски искључујућих глагола у предикат у изоста
је супстит уцијска конкурентност акузатива с приједлогом међу), с
тим да је у овом типу конструкција употребно неупоредиво најфре
квентнија поредбеница у форми генитива с приједлогом од.
2.1.3.2. У свим до сада анализираним типовима суперлативних
конструкција са суперлативом придјева у поредбеници инклузив
ни карактер везе поређенице и поредбенице указује на семантички
однос еквативности између поређеницом акт уализованог појма и
појмова из поредбенице којима он припада. Заправо, нема ниједног
лексичко-семантичког показатеља који би указивао коју позицију у
оквиру бројно (не)одређеног скупа суперлативних појмова заузима
појам из поређенице. Из тих разлога може се закључити да – иако
се прагматички подразумијева градираност – граматички сваки од
појмова у поредбеници, укључујући и појам из поређенице, подјед
нако дијеле суперлативну особину, односно подједнако конкуришу
за свако од мјеста у оквиру суперлативног скупа датог у поредбе
ници.
2.1.4. То, међутим, не значи да се у конструкцијама релативног
суперлатива не може лексичко-семантички предодредити градаци
она релација једног или више елемената према осталим елементи
ма обједињеним суперлативном особином. Тада суперлативна кон
струкција нужно има диферентивно значење. А то диферентивно
значење предодређује употреба редног броја у синтагми поређени
це, који експлицитно указује на то коју позицију дати појам заузи
ма према количини заступљености суперлативне особине у бројно
(не)одређеном скупу појмова у поредбеници, као нпр:
(5) Телеком, ПТТ Србије и Апатинска пивара први од 10 најбољих (Ку
рир, 1. 12. 2005, 7: наслов); Рак дебелог црева спада међу најучесталије
карциноме савременог човека. Трећи је међу најчешћим туморима у
развијеним земљама (Интернационал, 19-20. 2. 2005, 22) итд.

2.1.4.1. Овај тип диферентивног инклузивног суперлативног
значења изражен редним бројем много чешће се остварује у оквиру
апсолутног суперлатива, тј. у суперлативној синтагми састављеној
од редног броја и суперлатива придјева, али без експлицирања по
редбенице, као нпр:
(5а) Пораз у Новом Саду је други најубједљивији који су у историји
плави кошаркаши забележили у сусретима са Шпанијом. (Вечерње
новости, 18. 9. 2005, 40); Лондон је посетило једанаест и по милиона
страних туриста, што је далеко више од другог најпопуларнијег града
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Париза, који је током исте године посетило мање од девет милиона.
(Политика, 32419, 7. 2. 2004, А12); Трећа најјефтинија забава (Блиц,
2684, 3. 8. 2004, 15: наслов); ...он [= Нгуеми] је шести најгори живи
диктатор на планети. (Блиц, 2712, 31. 8. 2004, 6); Власник Челзија, Рус
Абрамович, једанаести је најбогатији човек на планети. (Вечерње
новости, 14. 1. 2007, 39); Ово задовољство руског мултимилијардера
(званично 11. најбогатији човек на свет у) коштало је шест милиона
евра. (Вечерње новости, 30. 1. 2007, 47) итд.

2.1.4.2. За изражавање другог на скали носилаца суперлативне
особине у српском језику створена је посебна синтаксичка кон
струкција са генитивним приједлогом послије. Наиме, некоме се
појму припис ује највећи степен особине, односно прво мјесто на
скали носилаца особине изражене суперлативом, али се навођењем
генитива с приједлогом послије показује да је носилац суперлативне
особине на тој скали на другом, а не на првом мјесту. Ова конструк
ција заправо служи за представљање другог као првог, за истицање
(наглашавање) значаја другог који се у синтаксичкој конструкцији
представља као први носилац, с тим да се тај „примат“ у количи
ни особине коригује навођењем приједлошко-падежне везе посли
је+генитив, као нпр:
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(5б) Раштан је најбољи лијек послије рена (Р. Братић, 145); Али и на
том светом месту, најсветијем после божијег престола, срео је доста
несрећних (В. Николић, 175); [Дирк Новицки] тренутно је најпопу
ларнији немачки спортиста после Михаела Шумахера (Национал, 222,
27. 8. 2002, 26); Мадрид је град који после Београда највише волим.
Поново сам у Мадриду, у граду који највише волим после Београда
(Балкан, 236, 26. 1. 2004, 24); Зашто је „Мали принц“ Антоана де Сент
Егзиперија постао најчитанија књига после Библије (Вечерње ново
сти, 29. 8. 2004, 14); ...забележио је у свом капиталном делу „Србија“
да је Шабац „најлепша варош у Србији, после Београда“ (Политика,
32611, 21. 8. 2004, 12); И заједно ћемо се упутити ка месту на коме је
чалабрцкање, после проналаска точка, највећи изум од постанка не
само нашег човека до данас, него и до нашег опстанка до овога ча
са. (Р. Бојичић, 79); Који град у Србији је важио за „најлепши после
Београда“ у другој половини 19. века? (Политика, 32611, 21. 8. 2004,
12); ...није он [Свен Ериксон] џабе, после Муриња, био најплаћенији
тренер на планети (Прес, 17. 8. 2006, 32); Али, Галесови сународници
прихватили су га оберучке јер потиче из Југославије, земље у којој се
мимо Америке игра најбоља и најлепша кошарка. (Курир, 29. 8. 2006,
23) итд.
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Значење свих конструкција јесте заправо значење други+супер
латив4 (нпр. други најплаћенији тренер), само што се за разлику од
те везе броја и суперлатива у овој конструкцији „други“ предста
вља као први, односно први на синтаксичком плану долази у сјенци
другог. Уз генитивни приједлог послије, за навођење „првог“ кори
сти се као синоним, истина ријетко (као у нашем посљедњем при
мјеру) и приједлог мимо с генитивом.
2.1.4.3. Док приједлози послије и (ријетко) мимо служе за гра
дирање, за комуникативно истицање другог на мјесто првог, дотле
приједлози поред с генитивом и уз с акузативом, и ријетко у врло
специфичним условима инструментални приједлог са, служе за ис
казивање односа еквативности између више елемената који дијеле
прву позицију на скали суперлативног градирања, односно служе
за исказивање градирања при изражавању „диобе првога мјеста“5,
као нпр:
(5в) Поред Београђана и наших пацијената на одељењу, најгоре је љу
дима из унутрашњости (Вечерње новости, 4. 8. 2005, 3); Поред аутомо
билске индустрије и електронике, хаик у им је најважнији бренд. (М.
Капор, 48); Сада је Гронинген по снази од свих могућих противника
био најтежи после енглеског Тотенхема. (Политика, 33334, 26. 8. 2006,
20); Уз храну, најпродаваније [су биле] играчке, козметика, гардероба
и мобилни телефони (Вечерње новости, 3. 1. 2007, 7: поднаслов); Па
риз је град који је најлепши за њега, поред Београда (Блиц, 2835, 3. 1.
2005, 30); Никола Тесла ужива глас, да је с Едисоном најзнаменитији
техничар садашњице (Политика, 32048, 25. 1. 2003, Б17) итд.

2.1.4.4. Смјештеност некога појма на сам врх или дно скале
прис уства суперлативне особине постиже се употребом придјев
ско-прилошке синтагме у којој се прилогом „граничности“ (типа:
убједљиво, апсолутно, далеко) наглашава прис уство дате особине
у најмаксималнијој или најминималнијој количини али у оквиру
суперлатива, као нпр:
(5г) ...тешко је издвојити шта је убједљиво најгоре. (Курир, 24-25. 7.
2004, 15); То је убедљиво најмање. (Интернационал, 12. 9. 2004, 3);
4 Због тога комбиновање реализација обију конструкција при граматичком представља
њу другог представља плеоназам, какав случај имамо у сљедећа два примјера: Већина
испитаника ... сматра да је Буш друга највећа опасност по мир у свет у после Осаме бин
Ладена (Блиц, 3553, 31. 12. 2006. – 2. 1. 2007, 6); Канада је, после Русије, друга најхладнија
земља на свет у (Интернационал, 4. 2. 2004, 27).
5 Речник МС (1976: 439) под одредницом уз одређује у т. 6. значење предлога уз и по
ред као значење „додавања“, поткрепљујући га примјером: Уз оштро око имају и добар
укус.
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Партизанова група у Купу УЕФА је статистички убедљиво најтежа
и најквалитетнија. (Вечерње новости, 7. 10. 2004, 46); ...ваша песма
била је далеко најгора. (Курир, 13. 11. 2006, 12); Апсолутно најбољи!
(Вечерње новости, 31. 12. 2006. – 2. 1. 2007, 80: наслов); Убедљиво нај
непопуларније личности у Србији су амерички председник Џорџ Буш
и британски премијер Тони Блер. (Вечерње новости, 5. 1. 2007, 4); Ох,
душо, морам да те упознам са апсолутно најшармантнијим Парижа
нином свих времена! (М. Капор, 211); ...у „нодуларном ливу“, где се
десила хаварија, убедљиво су најлошији услови рада (Вечерње ново
сти, 21. 1. 2007, 7); Покушали су гости да узврате, али била је ово њи
хова далеко најслабија партија у сезони. (Блиц, 3571, 21. 1. 2007, 25);
Убедљиво најниже цене (Блиц, 3573, 23. 1. 2007, 24: реклама) итд.

2.1.5. За изражавање значења максимализоване суперлативне
особине, односно надсуперлативног значења, у српском се језику
користе неколике синтаксичке конструкције релативног суперла
тива специфичне структ уре. Најприје се то постиже „компараци
јом суперлатива“, а „компарација суперлатива“ остварује се у слу
чајевима када се у поређеници и поредбеници употријеби иста
придјевска лексема, само што је у поређеници она у облику компа
ратива а у поредбеници у облику суперлатива, тако да компаратив
на форма лексеме има прагматичку вриједност надс уперлативног
компаратива. На тај се начин „прекорачује“ суперлатив, односно
компаративном формом лексеме наглашава се да појам у поређе
ници има особину у вишем степену од онога израженог суперла
тивом, оствареним у сингуларној или плуралној форми генитива с
приједлогом од, као нпр:
(6) ...не можемо се претварати да то не видимо, а како нам никад ни
шта важно није било важније од најважнијег, нећемо ни сада „бегат“
са мегдана (Блиц, 2175, 2. 3. 2003, 6: Горан Бабић); Од шест жена, са
мо су две биле релативно младе, а и оне старије од најстаријег међу
њима. (Р. Кузмановић, 27); Гледајући у „девојче“ – Јелену, која је...била
лепша од најлепше, Сремац је пажљиво слушао арију. (Књижевне но
вине, 1064-1065, 15. 8. – 15. 9. 2002, 15); Хладноћа жене која те више
неће хладнија је од најхладније поларне ноћи. (Д. Николић, 177); Ни
шта јучерашње не наликује данашњем, далеко је постало ближе од
најближег, а блиско даље од најдаљег (Вечерње новости, 26. 12. 2004,
18: Петар Сарић); Управо поринут брод већи од свих највећих (Вечер
ње новости, 22-23. 4. 2006, 25: наднаслов); Од најслађе – слађа (Вечер
ње новости, 13. 8. 2006, 7: наслов); Они су постали гори од најгорег.
(Вечерње новости, 22. 10. 2006, 6) итд.
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особине од оне изражене суперлативом у поредбеници, тако да ове
конструкције представљају конструкције ексклузивног суперлати
ва. То истицање, издвајање, појма из скупа суперлативних појмова
не изражава се само надс уперлативним компаративом него и над
суперлативним суперлативом. И у суперлативно суперлативним,
баш као и у претходним компаративно суперлативним синтагмама,
и у поређеници и поредбеници мора бити иста лексема, али сад не
само лексички него и облички иста: обје су у облику суперлатива, с
тим да се, за разлику од синтагми надс уперлативног компаратива, у
синтагмама надс уперлативног суперлатива поредбеница не оства
рује искључиво у форми генитива с приједлогом од, него и у форми
инструментала с приједлогом међу, као нпр:
(7) А цео овај хаос као да је механизам који нам помаже да искриста
лишемо најлепше од најлепшега. (М. Капор, 197); Бирао сам, дакле,
најбоље од најбољега. (Р. П. Ного, 205); Логично, он је најпаметнија од
најпаметнијих глава (Национал, 22. 1. 2002, 9); Чак и они најхрабрији
од најхрабријих дошли у лицу бледи као крпа. (Р. Домановић, 66-67);
Најнижи од најнижих (Политика, 32937, 18. 7. 2005, 1: наслов); Најбо
љи од најбољих (Вечерње новости, 25. 5. 2006, 26: наслов) и сл.
(7а) Чули су се звуци најбољих међу најбољима (Вечерње новости, 11.
12. 2003, 21); Најбољи међу најбољима (Вечерње новости, 16. 1. 2007,
37: наслов); ...то се највећи међу највећима, баш тада, зажелео Тими
них циповки. (Курир, 30. 4. – 2. 5. 2006, 9); „Очајне домаћице“ могу да
позавиде политичарима који у очајничкој борби за сваки глас – не
прежу од најнижих међу најнижим ударцима. (Вечерње новости, 5.
11. 2006, 10) итд.

„Надс уперлативни суперлатив“, какав имамо у претходним
примјерима, свакако је најефектнији начин наглашавања ексклу
зивног суперлативног значења, јер се прис уство максималне особи
не код једнога појма истиче упоређењем са поредбеним појмом или
групом појмова који дат у особину имају у суперлативном степену.
Зато су „надс уперлативни компаратив“ и „надс уперлативни супер
латив“ само различите форме исказивања истог максимализованог
суперлативног својства, с тим што је због системског значења су
перлатива – „надс уперлативни суперлатив“ експресивнији од „над
суперлативног компаратива“.
2.2. Да укратко закључимо. У српском књижевном језику по
стоји већи број синтаксичких форми релативног и апсолутног су
перлатива којима се исказује градирање (неједнако прис уство) осо
бине изражене суперлативом придјева (или рјеђе прилога). Све те
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конструкције могу се, с обзиром на везу члана који се пореди (по
ређенице) и члана с којим се врши поређење (поредбенице) поди
јелити на реченичне и ситагматаске (нпр: Она спада међу најбоље
тенисерке и Она је једна од најбољих тенисерки).
2.2.1. С обзиром на семантички међуоднос поређенице и поред
бенице, суперлативна конструкција може бити инклузивног или
ексклузивног типа. У инклузивном суперлативу, без обзира да ли
је у поредбеници наведен бројно одређен или неодређен скуп пој
мова обједињен суперлативном особином, између свих чланова
поређења успоставља се на синтаксичком плану својеврсни однос
еквативности: сваки од чланова карактерише се прис уством супер
лативне особине али се језички ничим не предодређује мјесто по
јединог члана у оквиру суперлативног скупа (нпр: Он је био међу
најбољим ученицима школе; Тој држави припада шест од десет нај
већих шахиста свијета).
У ексклузивном суперлативу увијек се најмање један члан из
дваја из скупа као носилац јаче заступљене суперлативне особине
(нпр: Она је прва међу најбољим ученицима; Она је друга најбоља
ученица; Она је далеко најбоља ученица; Ово је најчитанија књига
послије Библије, Она је боља од најбоље; Она је најбоља међу најбо
љима). У свим конструкцијама ексклузивног суперлатива, које су
синтаксичко-семантички разнородне, подразумијева се градирање
суперлативне особине, тако да се најмање један од елемената супер
лативног скупа издваја по специфичном степену прис уства (најче
шће максималном) суперлативне особине прис утне код свих чла
нова укључених у суперлативну конструкцију.
Извори:
а) новине
– Балкан, дневне новине из Београда.
– Блиц, дневне новине из Београда.
– Вечерње новости, дневне новине из Београда.
– Глас јавности, дневне новине из Београда.
– Данас, дневне новине из Београда.
– Експрес Политика, дневне новине из Београда.
– Интернационал, дневне новине из Београда.
– Курир, дневне новине из Београда.
– Национал, дневне новине из Београда.
– НИН, недељне информативне новине из Београда.
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– Политика, дневне новине из Београда.
– Прес, дневне новине из Београда.
– Српски Национал, дневне новине из Београда.
б) књижевноумјетничка дјела:
– Р. Бојичић – Радивоје Бојичић, На ушћу двеју река испод Авале, Дерета,
Београд, 2004.
– Р. Братић – Радослав Братић, Зима у Херцеговини, СКЗ, Београд, 1995.
– Р. Домановић – Радоје Домановић, Сатире, Школска књига, Загреб,
1966.
– В. Николић – Видан Николић, Сенка деспотице, Народна књига, Бео
град, 2000.
– М. Капор – Момо Капор, Елдорадо, Новости, Београд, 2005.
– Р. Кузмановић – Раде Кузмановић, Глу Пак, Чигоја штампа, Београд,
2002.
– Р. П. Ного – Рајко Петров Ного, Сузе и соколари, Београдска књига, Бео
град, 2003.
– Б. Страњаковић - Бранимир Страњаковић, Успон или Оно што долази
после Пада (драма), специјални додатак у: Књижевне новине, 1064-1065,
15. 8. – 15. 9. 2002.
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– Babić i dr. 1991: Stjepan Babić, Dalibor Brozović, Milan Moguš, Slavko Pa
vešić, Ivo Škarić, Stjepko Težak, Povijesni pregled, glasovi i oblici hrvatskoga
književnog jezika, Zagreb: HAZU, Globus.
– Ковачевић 2003: Милош Ковачевић, „Перифрастичка компарација у
српском књижевном језику“, у: Граматичке и стилистичке теме, Бања
Лука: Књижевна задруга, 9-45.
– Mrazović & Vukadinović 1990: Pavica Mrazović, Zora Vukadinović, Grama
tika srpskohrvatskog jezika za strance, Sremski Karlovci, Novi Sad: Izdavačka
knjižarnica Zorana Stojanovića, Dobra vest.
– Пипер и др. 2005: Предраг Пипер, Ивана Антонић, Владислава Ружић,
Срето Танасић, Људмила Поповић, Бранко Тошовић, Синтакса савреме
нога српског језика: проста реченица, у редакцији Милке Ивић, Београд,
Нови Сад: Инстит ут за српски језик САНУ, Београдска књига, Матица
српска.
– Речник МС 1976: Речник српскохрватскога књижевног језика, књ. 6, Но
ви Сад: Матица српска.
– Стевановић 1991: Михаило Стевановић, Савремени српскохрватски је
зик (граматички системи и књижевнојезичка норма) I: Увод, фонетика,
морфологија, Београд: Научна књига.
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Miloš Kovačević

Superl ative Grading
Summary
In Serbian literary language there exists a larger number of syntactic forms of relative and
absolute superlative by means of which attribute grading (unequal presence) expressed by the
adjective superlative (or less commonly by that of an adverb) is demonstrated. Due to the seman
tic interrelation of the comparative members, syntactic construction may be that of an inclusive
or exclusive type. With inclusive superlative, regardless of the latter being numerically defined
or representing an indefinite set of concepts encompassed by the superlative attribute, a unique
equative relation is established on a syntactic level: each member is characterized by the presen
ce of superlative attribute yet linguistically it does not predispose the position of the individual
member within the superlative set (e.g. He was among the best students in school; The State in
cludes six out of ten greatest check players in the world). With exclusive superlative it is always
the case of at least one member becoming a distinct one within the set as bearer of the prevalent
attribute (e.g. She is the first among the best students; She is the second best student; She is by far
the best student; This is the most read book after the Bible; She is better than the best; She is the
best among the best). With all constructions of the exclusive superlative, being syntactically and
semantically diverse, superlative attribute grading is implied, so that at least one of the elements
within the superlative set is a distinctive one in its specific degree of superlative attribute presence
(most commonly that of a maximum) existent with all the members being part of the superlative
construction.
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LES NOMS DE NOMBRE ET LES NOMS
DE MESURE EN FRANÇAIS
Cet article se propose d’expliquer l’affinité des noms de nombre avec
les noms de mesure en français. L’indication précise du nombre d’unités
de mesure permet à une expression du type ‘nom de nombre+nom de
mesure’ non seulement d’introduire un ensemble de points d’une échelle
de grandeur, cette dernière constituant par hypothèse la dénotation des
noms de nombre, mais aussi d’indiquer la position précise d’un point sur
l’échelle dénotée par le nom de mesure. Cette dernière propriété, dont
sont dépourvu les indéfinis dits imprécis (des, quelques, plusieurs), ex
plique certaines restrictions imposées par les noms de mesure quant à la
sélection des déterminants dont ils se font précéder.
Les mot’s clés : noms de nombre, noms de mesure, indéfini, syntaxe,
sémantique

1. Introduction
L’examen des propriétés distributionnelles des noms de nombre en
français (un, deux, trois etc.) ne peut pas se faire de manière satisfaisante
si on ne prend pas en compte une sous-classe des noms communs dont
l’affinité avec les noms de nombre est particulièrement intéressante. Il
s’agit des mots comme kilo, mètre, litre, heure, jour, année qu’on appellera
dans ce travail des noms de mesure. Leur caractère comptable les
rapproche des noms comptables ordinaires (homme, maison, pierre etc.),
mais leur caractère abstrait, lié à la notion d’échelle de grandeur, impose
un mécanisme de calcul de la dénotation des syntagmes nominaux (SN)
formés avec un nom de nombre et un nom de mesure, ce mécanisme
étant différent de celui d’un SN ordinaire comme deux maisons. Dans ce
travail, on va d’abord traiter du type de la dénotation des noms de mesure,
pour le comparer à celui des noms comptables et pour essayer d’expliquer
les propriétés syntaxico-sémantiques cruciales pour la compréhension
de certaines restrictions de co-occurrence des déterminants du nom et
des noms de mesure en français.
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2. Le type d’extension des noms de mesure
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Pour expliquer l’affinité des noms de nombre avec les noms de
mesure on considérera d’abord le type d’extension des noms de mesure
par rapport aux autres noms comptables. Par extension d’un nom
j’entends l’ensemble des entités dénotées par le nom, qui partagent un
certain nombre de propriétés. Il est intuitivement clair que, dans le cas
des noms de mesure, ces entités ne sont pas des entités concrètes comme
le sont les référents de noms comptables comme homme, enfant, table, etc.
Ces derniers dénotent des ensembles d’entités individuées, discrètes et
repérables par les coordonnées spatio-temporelles. Les noms de mesure
dénotent des ensembles d’entités d’un type spécial, qu’on appellera des
‘échelles de grandeur’. Une échelle de grandeur est un ensemble ordonné
d’éléments dont chacun représente une unité de mesure. Cet ensemble
est isomorphe à l’ensemble des entiers naturels N. C’est un ensemble
structuré, dont les éléments sont ordonnés par une relation d’ordre strict
qui correspond aux inégalités strictes ‘< , >’ dans l’ensemble des nombres
naturels (N). Notons par le terme „point“ une valeur numérique sur une
échelle de grandeur. Chaque point correspond en effet à une unité de
mesure d’une échelle de grandeur donnée. Un nom de nombre précédant
un nom de mesure identifie un point sur l’échelle que dénote le nom de
mesure correspondant et, en même temps, le nombre d’unités de mesure
sur l’échelle donnée. Les expressions deux kilomètres, trois kilos, cinq
heures identifient chacune un point unique sur l’échelle correspondante
désignée par le nom de mesure. En même temps elles introduisent dans
le discours des ensembles de points qui peuvent être comparés avec
d’autres ensembles de points. La comparaison est effectuée au moyen
des expressions comparatives plus de et moins de, qui, comme je l’ai
déjà indiqué ailleurs (voir Stanojević 2005), de tous les déterminants
ne sélectionnent que les noms de nombre et servent à comparer deux
ensembles d’entités: celui qui est introduit dans le discours par le SN du
type ‘nom de nombre+N’ et celui qui contient le nombre total des N
ayant les propriétés exprimées par la phrase, ce dernier ensemble n’étant
pas exprimé:
1) 	 Paul a couru plus de 500 mètres sans s’arrêter.
2) 	 Ce sac pèse plus de 70 kilos.
3) 	 J’ai lu plus de deux heures.
4) 	 J’ai mis moins de dix minutes pour résoudre ce problème.
Les phrases ci-dessus présupposent l’existence d’un ensemble de n
mètres en tout, de n kilos en tout, de n heures en tout, de n minutes en
tout etc.
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Les autres déterminants indéfinis sont inacceptables à la place des
noms de nombre dans la portée d’une expression comparative, parce
qu’ils sont incompatibles avec l’idée de comparaison d’ensembles.
5) 	 *Paul a couru plus de plusieurs/quelques/des mètres sans s’arrêter.
6) 	 *Ce sac pèse plus de plusieurs/quelques/des kilos.
7) 	 *J’ai lu plus de plusieurs/quelques/des heures.
8) 	 *J’ai mis moins de plusieurs/quelques/des minutes pour résoudre ce
problème.
Dans une phrase comme Ce sac pèse deux kilos, le SN deux kilos in
troduit, par hypothèse, deux choses: un point sur l’échelle ‘kilo’, ce point
occupant la même place dans tous les mondes possibles1 par rapport
aux autres points de l’échelle ‘kilo’, et un ensemble de points susceptible
d’être comparé avec d’autres ensembles de points sur la même échelle
de grandeur (Ce sac-ci pèse deux kilos de plus que ce sac-là). L’ensemble
qu’introduit un SN comme deux kilos est un ensemble de deux éléments,
chacun représentant l’unité d’un kilo. Désignons par ‘intervalle’ un tel
ensemble. Un intervalle qui contient n kilos (n unités de mesure d’un
kilo) représente ce qu’on appelle dans le langage ordinaire le poids d’un
objet ou d’une quantité d’objets. Cet intervalle peut varier en contenu
d’un monde à l’autre, parce que le contenu d’une unité de mesure (p. ex.
‘un kilo’) est déterminé conventionnellement. Ainsi, les SN deux kilos de
pommes et trois kilos de pommes identifient chacun deux poids différents
de pommes dans un même monde mais, considérés dans deux mondes
différents, ces deux SN peuvent, théoriquement, désigner le poids d’un
même amas de pommes.

3. Les analogies et les différences entre les noms de mesure et les
autres noms communs
Le parallélisme dénotationnel entre les noms de mesure et les autres
noms communs est évident:
1 Nous n’entrerons pas ici dans le débat philosophique sur le problème de la nature des mondes
possibles (voir Lewis, 1986), ainsi que sur le problème d'identité des individus à travers les
mondes possibles (voir Kripke, 1980). Dans une sémantique des mondes possibles, une
expression linguistique est interprétée en relation à un monde possible. Par exemple, on ne
dira pas que (dans une certaine interprétation) un énoncé du langage est simplement vrai (ou
faux), mais qu’il est vrai (ou faux) par rapport à (ou dans) un monde possible. Comme notre
traitement des noms de mesure ici n’est pas formel, on ne retiendra que la partie intuitive
du concept des mondes possible. Par monde possible nous entendons donc toute situation
qu’on peut imaginer et qui est, par conséquent, différente du monde actuel dans lequel nous
vivons.
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a) Tout comme les noms communs ordinaires dénotent des propriétés
d’individus du monde, les noms de mesure dénotent les propriétés des
points des échelles.
b) Un nom de mesure comme kilo est applicable à n’importe quel
point de l’échelle ‘kilo’. Il suffit de faire varier le numéral qui précède ce
nom pour s’en apercevoir. A la différence des noms communs ordinaires
précédés d’un nom de nombre, un SN comme deux kilos identifie un
point sur l’échelle de grandeur ‘kilo’ alors que deux hommes n’identifie
pas le groupe de deux hommes dans l’ensemble des hommes du modèle2.
Cela peut être n’importe quelle paire de deux hommes dans le modèle.
La raison en est le fait qu’un nom de nombre précédant un nom de
mesure indique une position fixe sur l’échelle de grandeurs introduite
par le nom de mesure, parce qu’une échelle est un ensemble ordonné de
points, alors que ce n’est pas le cas d’un nom commun précédé par un
nom de nombre, ce dernier opérant sur l’univers du modèle qui n’est pas
un ensemble structuré.3
c) Tout point sur une échelle est unique comme l’est tout individu du
monde. Un point se distingue des autres par sa position par rapport aux
autres points d’une échelle de grandeur, alors que les individus ordinaires
se distinguent entre eux par au moins une propriété – celle qui est dans
des approches algébriques en sémantique formelle désignée sous le nom
de propriété atomique.4
La principale différence entre les noms communs ordinaires et
les noms de mesure consiste en ce qu’un nom commun s’applique
normalement à une partie de l’univers du modèle, alors qu’un nom de
mesure s’applique, dans un univers constitué de toutes les échelles de
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2 La notion de modèle a été introduite d’abord en logique comme base d’une approche
sémantique du concept de vérité. Cette approche étant connue sous le nom de model-theoretic,
a été pour la première fois systématiquement appliquée à des fragments de langue naturelle
par R. Montague (1974). Cette notion n’est utilisée ici que pour montrer la différence intuitive
entre la dénotation des noms communs ordinaires et des noms de mesure. Par modèle on
entend une représentation formelle de la notion de situation ou de monde pertinente pour
l’interprétation d’un langage.
3 L’univers du modèle est l’ensemble de tous les individus du modèle auxquels on peut attribuer
des propriétés, ces dernières se définissant, en sémantique formelle, comme des sousensembles de l’univers du modèle (voir Gamut, 1991). Si, par exemple, Pierre est un des
individus figurant dans l’univers U1 du modèle M1, alors la phrase Pierre fume sera vraie
si Pierre est un des éléments de l’ensemble des fumeurs. Elle sera fausse si Pierre ne fait pas
partie de cet ensemble. Toute propriété qu’aucun des individus du modèle ne possède pas est
représentée par l’ensemble vide, ce qui veut dire que la phrase Pierre fume sera fausse aussi s’il
n’y a pas de fumeurs dans le modèle. Ceci est évident parce qu’aucun élément d’un ensemble
donné n’appartient pas à l’ensemble vide.
4 Voir, par exemple, Keenan et Faltz (1985).
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grandeurs, à une et une seule échelle, c’est-à-dire à un et un seul ensemble
de points (kilo dénote l’échelle dont les points désignent le nombre de
kilos, kilomètre dénote une échelle dont les points désignent le nombre
de kilomètres etc.). En s’appliquant à une échelle, un nom de mesure peut
servir à référer à n’importe quel point de l’échelle donnée, ces points étant
en relation 1 à 1 avec les nombres entiers naturels. Cette référence à un
point donné s’effectue uniquement à l’aide d’un nom de nombre qui sert
à identifier un point sur l’échelle donnée et à introduire un ensemble de
points (ou intervalle) comparable avec un autre ensemble de points. Deux
dans deux kilos identifie une valeur unique sur l’échelle de grandeur ‘kilo’,
alors que deux dans deux hommes signale que dans l’ensemble des hommes
deux individus ont au moins deux propriétés: celle d’être hommes et celle
d’exister. Deux kilos n’introduit pas d’individu dans le discours, mais sert
à situer une valeur numérique par rapport au point qu’il identifie sur
l’échelle de grandeurs introduite par kilo. Deux kilos dans J’ai acheté deux
kilos de pommes sert à situer le poids des pommes achetées par rapport au
nombre deux: autrement dit, la quantité de pommes achetées correspond
à deux unités de l’échelle ‘kilo’. Deux kilomètres dans Paul a couru deux
kilomètres sans s’arrêter, fait correspondre la distance parcourue à deux
unités de l’échelle ‘kilomètre’.
Par ailleurs, dans une expression comme trois livres, le nombre de
livres ayant certaines propriétés est la condition suffisante pour évaluer
une phrase où cette expression figure et cela dans tous les mondes
possibles. Pour évaluer une phrase contenant une expression comme
trois kilos, il faut prendre en compte aussi la grandeur de l’unité de mesure
d’un kilo. Supposons que dans chacun des mondes possibles considérés
il existe un individu X (peut-être différent d’un monde à l’autre)
possédant trois livres et qu’il n’existe aucun autre individu Y possédant
trois livres ou plus. Autrement dit, dans chacun des mondes il y a un
seul individu possédant trois livres: l’individu A1 dans M1, A2 dans M2,
A3 dans M3 etc. La phrase Quelqu’un possède trois livres sera alors vraie
dans chacun des mondes considérés. Supposons maintenant que dans
chacun des mondes possibles considérés les mêmes individus (A1, A2,
A3…) pèsent 78 kilos et qu’aucun autre individu n’ait le même poids. La
phrase Quelqu’un pèse 78 kilos sera donc vraie dans chacun des mondes
considérés. La question qu’on se posera maintenant c’est de savoir ce qu’il
en serait de la valeur de vérité des phrases Quelqu’un possède trois livres
et Quelqu’un pèse 78 kilos si on permutait les individus A1 et A2 avec les
trois livres qu’ils possèdent. La phrase Quelqu’un possède trois livres sera
nécessairement vraie dans M1 et M2, alors que la phrase Quelqu’un pèse
78 kilos ne sera pas nécessairement vraie dans les mondes considérés.
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La propriété avoir X kilos dans un monde n’implique pas avoir Y kilos
dans un autre monde, où X=Y. Autrement dit, 78 kilos dans un monde
ne représente pas nécessairement le même poids dans un autre monde
parce qu’il peut se faire que l’unité de mesure d’un kilo n’ait pas la même
grandeur dans les deux mondes. Rappelons que ce qui est variable à
travers les mondes c’est la grandeur de l’unité de mesure d‘un kilo.5 Le
numéral n dans n kilos sert d’introducteur d’intervalle calculé à partir de
n unités d’un kilo et de l’intervalle formé conventionnellement par une
unité d’un kilo. C’est l’inexistence d’intervalle dans le cas de SN comme
trois garçons qui fait que la dénotation de trois garçons est indépendante
du monde considéré. Seul le cardinal de l’ensemble des garçons ayant
certaines propriétés compte dans le cas d’un SN comme trois garçons.
La même chose vaut à travers les mondes pour les SN comme trois kilos,
trois kilomètres seulement si l’on fixe à travers les mondes la grandeur de
l’unité de mesure en question.

4. Quelques propriétés syntaxico-sémantiques
des noms de mesure
La dénotation d’un nom de mesure, c’est-à-dire une échelle de
grandeur, ne change pas d’un monde à l’autre parce que les échelles de
grandeur sont isomorphes à l’ensemble des entiers naturels (N). Cela
implique que dans n’importe quel modèle, un nom de mesure comme
kilo ou mètre dénote la même chose, ce qui semble intuitivement correct.6
Etant donné que toute échelle de grandeur est isomorphe à l’ensemble
des entiers naturels N, on en déduit que les échelles dénotées par deux
noms de mesure différents, sont isomorphes l’une par rapport à l’autre.
Les différences entre une échelle A et une échelle B (dénotations
respectives de deux noms de mesure différents) sont des différences de
contenu provenant des différents traits lexicaux des noms de mesures
dont les échelles A et B sont les dénotations respectives. Ces différences
lexicales sont à la base de restrictions de sélection que deux noms de
mesure imposent chacun à son environnement syntaxique, notamment à
ses compléments éventuels. Toute violation de ces contraintes provoque
des suites agrammaticales comme *trois litres de pommes/trois kilos de
pommes ; *trois kilos d’eau/trois litres d’eau. Il y a aussi des noms communs
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5 On peut facilement imaginer que ce qui pèse un kilo dans un monde, n’a pas le même poids
dans un autre monde.
6 A la différence des noms communs ordinaires on veut exclure la possibilité que la dénotation
d’un nom de mesure soit différente selon qu’on l’utilise à deux endroits différents et/ou à deux
moments différents d’un même monde.
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qui ont des traits sémantiques incompatibles avec les échelles de grandeur.
Par exemple, c’est le cas des noms désignant des êtres humaines (*un
litre/*un kilo/*un mètre/*une heure d’homme, de Français etc.). Il semble
que dans la classe des noms communs compatibles avec des échelles
de grandeur, on ne trouve pas deux noms communs qui se combinent
avec deux noms de mesure différents à l’exception des cas comme Trois
kilos, deux cents grammes de viande, où deux noms de mesure, kilo
et gramme, dénotent ce que nous pourrions appeler des ‘échelles de
grandeurs compatibles’. Deux échelles de grandeurs sont compatibles
si une échelle peut être définie à partir d’une unité de valeur de l’autre
échelle. Par exemple, du fait de l’équivalence métrique entre un mètre
et cent centimètres, une heure et soixante minutes on peut déduire que
l’échelle ‘mètre’ est compatible avec l’échelle ‘centimètre’ et que l’échelle
‘heure’ est compatible avec l’échelle ‘minute’.
Nous avons déjà constaté l’affinité syntaxique qu’il y a entre les noms
de mesure et les noms de nombre. Mentionnons ici le fait syntaxique que
les noms de nombre précèdent toujours les noms de mesure dans les SN
en français:
9) Trois kilos de pommes / deux mètres de tissu / 
dix mètres de distance
10) 	Paul pèse 70 kilos. / Paul a pris (perdu) 5 kilos.
11) 	Paul habite à trente kilomètres de Paris.
12) 	Il est arrivé à 10 heures.
13) Il a travaillé pendant deux heures.

5. L’interprétaton des suites ‘nom de nombre+nom de mesure’
Comment interprète-t-on une expression du genre nX où n est un
nom de nombre et X un nom de mesure? Prenons l’exemple 10) de la
section précédente. Ici, 70 kilos réfère à un point sur l’échelle dénotée par
le nom kilo. Le nom de nombre sert à identifier un point sur l’échelle,
en le fixant par la suite. Cela est conforme à la notion de l’opération de
référence, déclenchée par les SN définis. Je rappelle la définition de la
référence proposée par F. Corblin (2002b): «Référer c’est sélectionner
pour son auditoire une partie du modèle, ‘Jean’, ‘la porte’ qui deviendra
l’objet d’une prédication. Syntaxiquement des SN peuvent remplir cet
usage, qu’on dira référentiel». En 10) on a bien la sélection d’un point sur
l’échelle kilo, ce point étant le référent du SN 70 kilos. Mais à la différence
de la référence proprement dite, on n’a pas la prédication qui attribuerait
à cette entité une propriété à la manière des prédicats qu’on attribue à
une expression référentielle ‘normale’. On ne peut pas dire, par exemple:
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Il pèse 70 kilos. Ils P, où P est une propriété attribuée à l’entité dénotée par
‘70 kilos’, reprise à l’aide du pronom anaphorique ils. Si on peut dire: Il
pèse 70 kilos. C’est beaucoup, c’est parce qu’on caractérise ici la propriété
pour quelqu’un de peser 70 kilos et non pas un point déterminé par le
nombre 70 sur l’échelle kilo. On peut néanmoins parler d’une prédica
tion inhérente dans le cas des expressions nX, parce que nX, fixe bien un
point sur l’échelle X, ce point étant en même temps caractérisé par la pro
priété „être un point sur l’échelle X“. On a donc la prédication suivante:
„x est un point sur l’échelle X“. Par exemple, en utilisant l’expression 70
kilos j’effectue l’opération suivante: je fixe par le nombre 70 un point sur
l’échelle dénotée par le nom de mesure kilo. C’est le nombre qui identi
fie un point unique sur l’échelle et c’est cela qui le rapproche, peut-être,
des déterminants définis dans le contexte des noms de mesure. En effet,
chaque point sur une échelle est unique, tout comme chaque individu du
monde est unique et identifiable au moyen d’un nom propre (dans le cas
des humains) ou d’une description définie. Dans l’exemple 14) on a deux
entités identifiés comme uniques: la malle en question et un point sur
l’échelle kilo désigné par le nombre 30:
14) 	La malle pèse 30 kilos.
Le référent du SN la malle se voit attribuer la propriété exprimée
par le prédicat peser 30 kilos. On peut le „sortir“ de l’univers des indi
vidus du modèle et lui attribuer une propriété par un prédicat figurant
dans la phrase. A la différence du référent du SN la malle, le „référent“
de l’expression 30 kilos ne sort pas de son propre univers (un ensemble
des points sur l’échelle kilo). Il y reste enfermé et tout ce qu’on peut lui
attribuer c’est la propriété d’appartenir à l’échelle kilo. Aucune propriété
individuelle P du modèle ne peut lui être attribuée:
15) 	*30 kilos sont P.
Le fait qu’on ne puisse pas caractériser l’entité désignée par 30 ki
los par une propriété du premier ordre (c’est-à-dire définie en termes
de sous-ensembles d’individus de l’univers du modèle) provient d’une
différence entre une échelle et l’univers du modèle. En effet, ces deux
ensembles n’ont pas d’éléments en commun, leur intersection étant vide,
si bien qu’on ne peut pas caractériser un élément du premier ensemble
par une propriété de l’autre et inversement : *Cette valise est 30 kilos. / *20
kilomètres sont P.
Considérons maintenant les exemples suivants:
16) 	La distance entre ces deux villes est de 300 km.
17) 	La hauteur/la longueur de cette pièce est de 2m 50.
18) 	La longueur de son saut est de 4 mètres.
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19) 	La taille de Pierre est de 1m 80.
20) 	Son poids à lui est de 70 kilos.
21) 	Le prix de ce livre est de 50 francs.
Si ces phrases sont acceptables c’est peut-être parce que les noms distance, hauteur, longueur, taille, poids, prix, sont caractérisables par ce que
j’ai appelé un ‘intervalle’. Rappelons qu’un intervalle est une propriété
qu’on définit à partir d’une échelle : c’est un sous-ensemble d’une échelle,
formé à partir du nombre d’unités de mesure auquel renvoie le nom de
nombre utilisé. Le point désigné par un nombre sur une échelle sert alors
de borne supérieure à l’intervalle. L’intervalle est automatiquement dé
rivable à partir d’un point identifié sur une échelle par un nom de nom
bre.
Donc, un nombre identifie un endroit précis (c’est-à-dire un point)
sur une échelle, en délimitant en même temps un intervalle dont la borne
supérieure est marquée par le nombre.
Si dans la phrase il y a un élément impliquant un intervalle (p.ex.
pendant, depuis, certains emplois de en, l’aspect imperfectif du verbe),
alors une expression du genre nX (où n est un nom de nombre, X un
nom de mesure) désignera un intervalle et non pas tout juste un point
sur l’échelle correspondante. C’est le cas d’exemples comme:
22) 	Jean a lu pendant deux heures.
23) 	Paul lit depuis deux heures.
L’impossibilité d’interpréter deux heures comme intervalle dans une
phrase comme
24) 	Jean est venu à deux heures,
provient de l’absence d’un élément contextuel qui serait à même de
déclencher l’interprétation par intervalle. Certains contextes sont plus
favorables à l’interprétation par intervalle. Il s’agit notamment des
contextes où apparaissent des SN du genre n kilomètres, n mètres, n kilos,
pendant/depuis n heures etc.
D’autre part, il faut bien noter que si les indéfinis sont en principe
acceptables avec les noms de mesure, l’interprétation par intervalle est
la seule possible dans le cas des indéfinis imprécis (des, plusieurs, quelques):
25) 	Paul a travaillé pendant des / quelques / plusieurs heures.
26) 	Paul est venu à cinq heures du soir. / *Paul est venu à plusieurs/
quelques/des heures du soir.
Notons cependant, que l’exemple en 27) avec le déterminant certains,
est parfaitement acceptable en français. Ceci est probablement dû à la
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conjonction de l’interprétation habituelle de la phrase et de la fonction
caractérisante de l’indéfini certains.7
27) 	A certaines heures, il se levait pour prendre 
un comprimé d’aspirine,
Les indéfinis imprécis ne sont pas à même de préciser la position
exacte d’un point sur une échelle. L’indéfinitude concerne ici la position
du point pertinent sur l’échelle, à partir duquel est calculée la longueur
de l’intervalle et par conséquent la durée du processus occupant cet in
tervalle.
Nous nous poserons maintenant la question de savoir comment ex
pliquer, d’un côté, l’incompatibilité des déterminants définis et des noms
de mesure (voir les exemples 28-30) et, de l’autre coté, la compatibilité
des noms de mesure avec des indéfinis en général, y compris les indéfinis
imprécis (voir les exemples 31-33):
28) 	*Paul pèse les/ces/kilos.
29) 	*Paul a couru les/ces kilomètres.
30) 	*Paul a travaillé pendant les heures.
31) 	Paul pèse dix /plusieurs/quelques kilos de plus que moi.
32) 	Paul a couru quelques/plusieurs/cinq kilomètres aujourd’hui.
33) 	Paul a travaillé pendant cinq / des / quelques / plusieurs heures.
On proposera l’explication suivante. Les définis ne sont pas à même
de désigner des points sur des échelles de grandeur, c’est-à-dire des va
leurs numériques. La seule différence entre deux points sur une échelle
est la différence de leur position qui ne peut être articulée qu’en termes
de la relation „précède-suit“.8 Ce n’est qu’à l’aide des numéraux qu’on peut
exprimer la position d’un point sur une échelle. La seule manière d’iden
tifier un point c’est d’indiquer sa position sur l’échelle où il figure.
Cependant les exemples 34) - 37) montrent que les noms de nombre
n’excluent pas à priori la possibilité de se faire précéder par les détermi
nants définis.
34) 	Le/les kilo(s) de pommes (que j’ai acheté(s)) se trouve(nt) dans la
cuisine.
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7 Pour un traitement sémantique du déterminant certains, conforme à ce qui vient d’être dit à
propos de l’acceptabilité de l’exemple en 27), voir Corblin (2001, 2002a).
8 En traitant de la relation ‘précède-suit’ dans les domaines spatial et temporel, Ašić (2004)
laisse ouverte la question de savoir si les concepts de postériorité et d’antériorité sont des
primitifs sémantiques ou bien si elles sont dérivées de la notion mathématique d’ordre strict.
Comme notre traitement des noms de mesure n’implique pas des considérations ontologiques
d’ordre spatial, ni temporel, il va de soi que la relation mathématique d’ordre strict peut servir
de base à la construction des échelles de grandeurs.
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35) 	Les cinq kilos de pommes que je viens d’acheter sont dans la
cuisine.
36) Les dix kilomètres que j’ai courus hier se ressentent sur mon
organisme aujourd’hui.
37) Les deux mètres que Paul mesure ne le rendent pas supérieur aux
autres.
Dans tous ces exemples c’est un complément du nom de mesure, in
troduit soit par un syntagme prépositionnel, soit par une relative, qui
intervient en favorisant l’identification de la quantité en question en en
faisant la quantité totale dont le prédicat dit quelque chose de vrai dans
une situation donnée.

6. Conclusion
Dans cet article nous avons abordé la question de l’interprétation
des SN du type ‘nom de nombre+nom de mesure’. Nous avons supposé
que les noms de mesure ont une dénotation particulière: ils dénotent
des échelles de grandeur. Ce sont des ensembles ordonnés isomorphes
à l’ensemble des entiers naturels. Les éléments de ces ensembles sont les
points dont les échelles de mesure sont constituées. L’affinité des noms de
nombres avec les noms de mesure provient du fait que les noms de nom
bres sont particulièrement aptes à désigner les points dont sont consti
tuées les échelles de grandeur ce qui permet de former des intervalles,
ces derniers étant des sous-ensembles des ensembles représentés par les
échelles de grandeurs. A la différence des autres indéfinis dits imprécis
(p. ex. des, plusieurs, quelques) qui, combinés avec des noms de mesure,
ne sont pas aptes à désigner des points sur les échelles de grandeur mais
seulement des intervalles, les noms de nombre peuvent désigner aussi
bien les points que les intervalles. C’est en ce sens que nous avons pu
tracer un parallèle entre les noms de nombre et les expressions référen
tielles, même si ce parallélisme n’est pas absolu. En effet, on ne peut pas
attribuer une propriété à une expression du type ‘nom de nombre+nom
de mesure’. La seule différence entre deux points sur une échelle étant
la différence de leur position qui peut être articulée en termes de la re
lation „précède-suit“, les déterminants définis ne sont pas à même de
désigner des points sur des échelles, c’est-à-dire des valeurs numériques.
Ce n’est qu’à l’aide des noms de nombre qu’on peut exprimer la position
d’un point sur une échelle en l’identifiant ainsi.
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Kардинални бројеви и 
метричке именице у француском
Резиме
У раду се испит ује интерпретација номиналних синтагми типа ‘кардинални број+ме
тричка именица’ у француском. Денотацију метричких именица, као што су kilo, mètre,
heure, чине тзв. мерне скале које дефинишемо као уређене скупове елемената који пред
стављају мерне јединице, а који су изоморфни са скупом природних бројева. Прецизна
индикација о броју мерних јединица омогућава изразима типа ‘кардинални број+метрич
ка именица’ не само да укаже на екстензију интервала на мерној скали већ и да укаже на
тачну позицију дате тачке на мерној скали. Ово последње својство, које немају остали нео
дређени детерминанти (des, quelques, plusieurs), објашњава неке рестрикције које намећу
метричке именице у погледу селекције детерминаната са којима се могу комбиновати.

36

UDK 81-119
81:1

Tijana Ašić

Filološko-umetnički fakultet, Kragujevac

L’HYPOTHÈSE SAPIR-WHORF,
L’ESPACE ET LE TEMPS
Cet article se propose de présenter l’hypothèse du déterminisme lin
guistique (l’hypothèse Sapir-Whorf) ainsi que des analyses concernant la
représentation de l’espace et du temps que les créateurs de l’hypothèse du
déterminisme linguistique (Sapir et Whorf) et ses défenseurs contempo
rains (notamment Levinson) présentent dans leurs travaux.
Les mot’s clés: l’hypothèse du déterminisme linguistique, l’espace, le
temps, le relativisme linguistique, cadres des références

1. L’introduction
Depuis sa création, l’hypothèse du déterminisme linguistique a suscité
beaucoup de débats et de polémiques dans le monde linguistique
mais aussi philosophique. Dans cet article nous allons la présenter en
soulignant son influence dans les analyses de la représentation humaine
de l’espace et du temps. Nous allons surtout nous arrêter sur les travaux
de Levinson, qui, d’une manière directe ou indirecte la défend dans ces
analyses des langues améro-indiennes et indiennes dont les locuteurs
utilisent des concepts spatiaux très différents des nôtres.

2. Sur l’hypothèse du déterminisme linguistique en général
La linguistique du dix-neuvième siècle se caractérise par un intérêt
accentué pour la découverte, l’analyse et la classification de langues jus
que-là peu connues. Les travaux des linguistes étaient d’un côté consa
crés à la recherche des ressemblances entre certaines langues et leur but
était de les grouper par famille (c’est ainsi qu’on a déterminé les membres
de la famille indo-européenne dont certains paraissaient très éloignés et
que les racines communes des mots qui prouvaient cette parenté ont été
reconstituées). Curieusement, les idées de la linguistique diachronique
ont même influencé le grand évolutionniste Charles Darwin. En effet,
celui-ci a été inspiré par l’œuvre de Franz Bopp, le philologue allemand,
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qui, en 1816, a proposé que toutes les langues Indo-Européennes sont
descendues de la même langue-racine (Hands, 2001, 35). Parallèlement,
l’hypothèse de Darwin était que toutes les espèces se sont développées à
partir d’un ancêtre commun à travers la sélection naturelle. Chose inté
ressante, Darwin a été fasciné par les espèces exotiques qu’il avait obser
vées en Amérique et en Australie; de même, lorsqu’il s’agissait de langues
non-indo-européennes, les philologues étaient attirés par leurs différen
ces et particularités (grammaticales et sémantiques) qui attestaient de
l’exotisme des cultures et mondes lointains où elles étaient parlées.
Ainsi, il ne suffisait pas de décrire les différences linguistiques en
tre les langues indo-européennes et non-indo-européennes; l’intention
de certains linguistes était de démontrer que ces différences découlaient
(ou même étaient à la base) de différentes façons de penser et d’analyser,
voire de percevoir, la réalité. Cette hypothèse, qui semble aujourd’hui
très audacieuse, a été acceptée et propagée dans les milieux scientifiques
européens. Le premier nom associé à ces idées est celui de W. von Hum
bolt (voir Penn, 1972), un des plus grands esprits allemands de son épo
que. Dans ses oeuvres, Humbolt stipulait que l’image que nous avons du
monde dans lequel nous vivons (Weltanschauung) nous est donnée par
la langue que nous parlons. Pour Humbolt, il n’y a pas de différence entre
la pensée et la parole. Nous pensons d’une manière qui dépend de notre
langue maternelle. Quant aux langues, elles “n’ont pas le même degré
d’évolution”: les langues synthétiques (telles que le latin ou le sanskrit)
sont supérieures par leur structure aux langues analytiques (telle que le
chinois).
Les idées de Humbolt sont à la base du déterminisme linguistique,
qui, plus tard, dans la première moitié du vingtième siècle, à la suite des
travaux des anthropologues américains E. Sapir et B. L. Whorf, a connu
son apogée. Leurs analyses1 des langues et cultures améro-indiennes
prétendaient que les peuples indigènes de l’Amérique parlaient et par
conséquent pensaient et agissaient d’une manière totalement différente
des Européens. Autrement dit, pour eux, l’être humain est prisonnier de
sa langue et sa culture : les catégories de base de la réalité ne sont pas
“dans le monde” mais sont imposées par le système linguistique et la
culture. Notons qu’il existe une version plus modérée du déterminisme
linguistique, à savoir le relativisme linguistique, qui explique que les diffé
1 Il faut néanmoins rappeler que Sapir, par ailleurs un grand linguiste (son livre
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Language, de 1921, est une grande œuvre théorique), était beaucoup moins
déterministe dans ses travaux que Whorf. Il disait, plus prudemment, que les
différentes langues décrivent différents aspects de la réalité.

Nasle|e
6
rences entre les langues illustrent des différences dans la pensée de leurs
locuteurs, mais qui ne pose pas que la pensée est totalement et exclusive
ment déterminée par la langue (en fait, il a une interdépendance entre les
deux). Plutôt, la langue influence la perception et la façon de mémoriser
les choses. Or, il faut souligner que le même terme (le relativisme linguistique) figure aussi dans l’hypothèse originale Sapir-Whorf : selon elle,
les distinctions encodées dans une langue ne peuvent être trouvées dans
aucune autre langue (Crystal, 1987).
Le passage qui nous allons citer est une des illustrations les plus
connues du déterminisme whorfien:
“Nous disséquons la nature selon les lignes tracées par notre langue d’origine
(...) le monde se présente dans un flux kaléidoscopique d’impressions qui
doit être organisé par notre pensée – et cela - par le système linguistique
qui est présent dans notre pensée. (...) Nous découpons la nature, nous
l’organisons en concepts et nous attribuons les significations comme nous
le faisons, surtout parce que nous sommes impliqués dans un accord pour
l’organiser ainsi.” (Whorf, 1956, 240. Notre traduction)

Ce qui est intéressant dans notre perspective est que Whorf s’intéres
sait particulièrement à la notion de temps chez les locuteurs de la langue
hopi (une langue amerindienne qu’il prétendait maîtriser). Chose cu
rieuse, c’est exactement dans ce domaine que Whorf a trouvé des preuves
que les Hopis pensent d’une manière totalement différente de la nôtre.
C’est la conséquence du fait que leur langue ne leur permet pas de passer
du niveau des représentations concrètes au niveau de l’abstrait. Whorf le
souligne dans son livre “Linguistique et anthropologie” (Whorf, 1969,
102) en disant:
“Dans l’univers mental des Hopi il n’y a pas place pour un espace
imaginaire”.

3. Sur la diversité linguistique
Avant de continuer la présentation de l’hypothèse Sapir-Whorf , nous
voudrions souligner qu’elle n’est qu’une des hypothèses liées au phéno
mène de la diversité linguistique, et incontestable. En voici la liste:
 L’hypothèse de la diversité linguistique: les langues ne sont pas
identiques.
 L’hypothèse des universaux linguistiques: malgré leur diversité,
toutes les langues convergent vers un ensemble d’universaux
linguistiques.
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 L’hypothèse des universaux conceptuels: quelle que soit la
langue parlée, la cognition humaine obéit à des universaux
conceptuels.
 L’hypothèse Sapir-Whorf: la diversité linguistique est
accompagnée par une diversité conceptuelle correspondante (la
seconde est motivée par la première).

4. Le temps chez les Hopi, selon Whorf
Dans ces travaux Whorf part de la thèse, par excellence détermi
niste, que les concepts de “temps” et de “matière” ne sont pas, dans leur
essence, exprimés de la même manière pour tous les hommes, mais dé
pendent de la nature de la ou des langue(s) qui ont présidé à leur élabo
ration (Ibid., 117).
Après une analyse, malheureusement très superficielle du hopi,
Whorf a conclu que cette langue ne contient aucun mot ou construction
grammaticale qui réfère au temps, au passé, au futur ou à la durée. Selon
Whorf, les Hopis n’avaient aucune intuition du temps comme un courant
continu, issu d’un passé et dirigé vers l’avenir. Les Hopis considéraient le
temps non pas comme un déplacement mais comme le passage perpé
tuel de toute chose créée à un stade ultérieur, une répétition. Lorsqu’ils
parlaient d’un événement, ils ne le situaient pas sur l’axe temporel, mais
se contentaient de le marquer comme une chose connue, mythique ou
distante.
De plus, l’anthropologue stipulait que pour eux le temps tel que nous,
locuteurs de langues indo-européennes, le comprenons, n’existe pas:
“Pour le Hopi, le temps disparaît et l’espace est altéré, si bien que qu’il n’y a
plus l’espace atemporel homogène et immédiat de notre soi-disant intuition
ou de la mécanique newtonienne classique.” (Ibid., 7. Nous traduisons)

Dans la même veine, Whorf observait qu’il n’est pas du tout surpre
nant que, pour les Hopis, les unités temporelles comme les jours ou les
mois ne représentent pas des entités comptables, qu’ils ne s’intéressent
pas aux dates et ne connaissent pas de calendrier.
Un fait important est que, dans le même livre, Whorf parle de la
relation entre la représentation du temps et la représentation de l’espace.
Pour les langues indo-européennes, il part de l’hypothèse que la repré
sentation du temps est basée sur des métaphores spatiales:
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“L’espace tel que nous nous le représentons a également la propriété de
servir de substitut aux systèmes des relations comme le temps, l’intensité
ou la tendance. Il est en outre considéré comme un “réceptacle” destiné à
recevoir des éléments imaginaires sans forme définie (l’un des ceux-ci peut
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même être appelé espace).” (Ibid., 119. Nous traduisons)

Cependant, il n’en est pas de même en hopi où l’espace ne serait pas
relié mentalement à de tels substituts: il s’agit, d’après Whorf, d’un espace
relativement “pur”, d’où toute notion étrangère serait exclue.
“Notre propre “temps” diffère notablement de la “durée” Hopi. Il est conçu
comme un espace aux dimensions strictement limitées, ou parfois comme
un mouvement au sein de cet espace et l’usage intellectuel que nous nous
en faisons correspond à cette conception. Il semble qu’en hopi on ne puisse
concevoir la notion de durée en termes d’espace ou de mouvement, car elle
est le mode par lequel la vie diffère de la forme et la conscience in toto des
éléments spatiaux de la conscience.” (Ibid., 117. Nous traduisons.)

Il s’ensuit que, pour les déterministes, l’hypothèse du localisme
linguistique, selon laquelle les expressions spatiales sont sémantiquement
et grammaticalement fondamentales (Lyons, 1977, 718)2 est valable
seulement pour les langues indo-européennes, mais n’est pas universelle
pour toutes les langues du monde. Cependant, explique Whorf, en ce
qui concerne l’espace, il y a très peu de différences entre les langues. Il en
conclut que l’appréhension de l’espace est essentiellement une donnée de
l’expérience indépendante de la langue.

5. Contre Whorf
Près d’un demi-siècle après Sapir et Whorf, Malotki (1983), dans son
étude du hopi, montre que cette langue possède des temps chronologi
ques, des métaphores pour les indications de temps, des unités de temps
(les jours, les parties du jour, les déictiques, les mois, les saisons et les
années) et des moyens pour les compter.
Après cette découverte de Malotki, ainsi qu’à la suite de la parution
de nombreux travaux linguistiques et anthropologiques qui soulignent
l’universalisme de la pensée humaine, on pourrait s’attendre, à l’heure
actuelle, à ce que l’hypothèse Sapir-Whorf soit à peu près complètement
tombée en désuétude. De fait, il n’en est rien et elle connaît une renais
sance due, dans le domaine spatial, aux travaux récents de Levinson (Le
vinson, 1996a, 1997, 1998, 2003). Levinson note en effet que le cadre
de référence relatif utilisé dans la plupart des langues indo-européennes
2 En d’autres termes, les expressions non-spatiales sont dérivées des mots servant à

décrire l’espace et les relations des objets dans l’espace (Lyons, 1977, 718). Disons que
la contre- partie cognitive de cette hypothèse est l’hypothèse de de Jackendoff d’après
laquelle „la cognition de l’espace précède celle du temps” (Jackendoff, 1985).
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pour exprimer les relations spatiales est loin d’être le seul et que certaines
langues utilisent d’autres cadres de référence.

6. Le travail de Levinson: le relativisme linguistique et la
conceptualisation de l’espace
Dans ses publications, Levinson (1996, 1998, 2003) se propose de
mettre en question deux hypothèses. Selon la première, lorsqu’on ap
prend le langage spatial on lie les expressions spatiales à l’ensemble de
concepts spatiaux qui existent déjà et qui sont largement innés. Ainsi, les
catégories cognitives détermineraient nos catégories linguistiques. Mais
Levinson présente plusieurs arguments contre cette hypothèse. Tout
d’abord, les langues n’utilisent pas les mêmes concepts spatiaux (en fait
les concepts spatiaux d’une langue peuvent être totalement différents de
ceux que l’on trouve dans une autre langue3). Ensuite, les enfants sont,
dès le plus jeune âge, spatialement orientés selon les distinctions séman
tiques qui sont spécifiques à la culture dans laquelle ils grandissent. En
fin, dans le cas où une langue encode les concepts spatiaux différents de
ceux qui nous sont familiers, la même situation se répète dans le raison
nement spatial non linguistique.
Selon la deuxième hypothèse, notre conceptualisation de l’espace est
obligatoirement anthropomorphique et égocentrique (voir Ašić, 2004 et
Ašić, sous presse). Par conséquent, toutes les cultures devraient avoir un
usage symbolique de l’opposition primordiale droite/gauche (basée sur
l’orientation latérale). L’argument contre cette hypothèse est qu’il y a un
certain nombre de langues qui n’utilisent pas les axes corporels pour dé
river les relations spatiales: ces langues n’ont pas d’expression telles que
gauche/droite; devant/derrière (Levinson, 1996a, 356). Il s’agit des lan
gues qui utilisent les cadres de référence absolus.
Quant aux cadres de référence, ce sont des structures cognitives abs
traites; plus précisément ce sont les représentations géométriques qui
supportent la cognition spatiale (Eschenbach, 1999, 329). Ils servent à
établir les coordonnés de l’objet référentiel, à partir desquelles on situe
3 Levinson raconte des anecdotes illustrant ce point. Un jour Levinson écoutait une
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histoire du vieux Tulo (locuteur de la langue Guugu Yimithirr). Soudain, le vieux
Tulo s’arrête et lui dit: „Regarde cette fourmi au nord de mon pied!”. Dans un autre
exemple, Slus (locutrice du Tzeltal) demande à son mari: „Y a-t-il de l’eau chaude
dans le robinet montant?”. Elle voulait en fait savoir si l’eau chaude serait dans le
robinet qui se trouve dans la direction montante (Sud) si elle était à la maison. Ou,
Xpet (une autre locutrice de Tzeltal), ne voit pas la différence entre deux photos qui
sont identiques mais dont l’une est l’image en miroir de lautre (Levinson, 2003, 4).

Nasle|e
6
l’objet focal (l’objet dont la position est inconnue). Levinson (1996a) dis
tingue trois types de cadres de référence : le cadre de référence intrin
sèque, le cadre de référence relatif et le cadre de référence absolu. Le
premier cadre est basé sur les parties inhérentes de l’objet, le deuxième
sur les axes corporels de l’observateur et le troisième sur des points de
référence abstraits et prédéfinis (un peu comme les notions de Nord ou
de Sud). Dans ce dernier, on trouve des expressions comme le couteau du
nord ou ton genou occidental.
Pour définir et distinguer formellement les cadres de référence Le
vinson (1996b) utilise le critère des modèles d’invariance lors d’une ro
tation, qui repose sur les notions de Talmy (1983) de figure (figure, F) et
fond (ground, G)4:
 Toutes les relations sont invariantes sous la rotation interne de F.
 Les relations intrinsèques sont invariantes sous la rotation
conjointe de F et G et varient avec la rotation interne de G.
 La relation absolue et la relation relative sont invariantes sous la
rotation interne de G mais varient avec la rotation conjointe de
F et G.
Contrairement aux relations abstraites, les relations relatives varient
avec la rotation interne d’un tiers objet nommé V (le point de vue) et
sont invariantes sous la rotation conjointe de F, G et V.
Voici trois exemples des cadres de référence de Levinson:
(1)		Le ballon est devant la chaise. (Intrinsèque)
(2)		Le ballon est au Nord de la chaise. (Absolu)
(3)		Le ballon est à gauche de la chaise (de mon point de vue).
(Relatif)
Si on opère une rotation sur le ballon, cela ne change rien à la
vériconditionalité des propositions. Par contre, si l’observateur change de
perspective (après une rotation de 180 degrés), les propositions exprimées
en (1) et (2) seront toujours vraies, mais celle qu’exprime (3) devient
fausse. Pour différencier (1) et (2), il faut effectuer une nouvelle rotation,
celle du fond (la chaise). Dès lors, seule (2) reste vraie. On en conclut
donc que la première rotation (celle de l’observateur) sert à distinguer les
systèmes égocentriques des systèmes allocentriques. Quant à la seconde,
elle sert à distinguer les systèmes absolus des systèmes intrinsèques.
Dans la majorité des langues et des cultures, on utilise le cadre de
référence relatif et le cadre de référence intrinsèque. Mais il y a quand
4 Nous allons les représenter dans la suite de ce travail comme F et G.
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même un nombre non négligeable de communautés linguistiques qui
utilisent de manière extensive les systèmes absolus.
Il convient d’être plus précis sur ce point : toutes les langues utilisent
le cadre de référence absolu dans la dimension verticale, mais comme
on va le voir, seul un certain nombre de langues l’emploie aussi dans la
dimension horizontale.
Dans son ouvrage de 2003, un recueil de ses travaux sur l’espace,
Levinson donne les primitifs de base pour la description des cadres de
référence (ibid., 39):
1. Le système des angles étiquetés, qui est spécifique à une langue
(par exemple : devant, gauche, nord).
2. Les coordonnées, qui sont polaires, à savoir spécifiées par la
rotation de l’axe fixé x.
3. Les points : F (figure = figure), G (ground = site), V (viewpoint
= le point de vue), X (origine du système des coordonnées),
A (anchor point = le point d’ancrage), L (landmark = point de
repère).
4. Le système d’ancrage qui enferme les angles du point 1 dans
le système de coordonnées du point 2: A (anchor point =
point d’ancrage) et S (slope = pente, inclinaison) du système
d’orientation fixe, avec les lignes parallèles infinies à travers
l’environnement.
Nous reproduisons ici les figures de Levinson (idem, 40) qui illus
trent les différences entre les trois cadres de références:

Figure 1: cadre de référence intrinsèque d’après Levinson
44
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Figure 2: cadre de référence relatif

Figure 3: cadre de référence absolu

Il convient de mentionner que, comme on le voit sur le tableau cidessous, certaines langues utilisent les trois cadres de référence, mais
d’autres n’en utilisent qu’un seul (ibid., 93):
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Uniquement intrinsèque
Mopan (Maya)
Uniquement absolu
Guugu Yimithirr
Intrinsèque et relatif
Hollandais, Japonais
Intrinsèque et absolu
Tzeltal (Maya), Hai//om (Khoisan)
Intrinsèque, relatif et absolu Yucatec (Maya), Kgalagadi (Bantou)
Tableau No 1: La distribution des cadres de référence à travers les langues
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Ainsi, le cadre de référence absolu et le cadre de référence intrin
sèque peuvent exister sans les autres. Cependant, le cadre de référence
relatif impose l’existence du cadre de référence intrinsèque. Toutes les
autres combinaisons sont possibles.
Reste une autre question liée aux cadres des références, celle de la
traductibilité de l’un à l’autre. Afin d’y répondre, Levinson part de ce qui
est en philosophie connu comme la question de Molyneux. Dans sa let
tre à Locke (1690), Molyneux pose une question devenue célèbre: Si un
homme aveugle, qui connaissait, grâce à la possibilité de toucher les objets,
la différence tactile entre un cube et une sphère, obtenait la capacité de voir,
pourrait-il reconnaître visuellement les mêmes objets ou non ? La réponse
de Levinson est : non! Il n’est pas possible d’échanger des informations à
travers les systèmes de représentation internes qui ne sont pas basés sur
un unique cadre de référence. La vision est avant tout basée sur le cadre
du locuteur (observateur) et le toucher utilise surtout le cadre de l’objet
(Levinson 2003, 56).
Disons maintenant quelques mots sur certaines langues que Levin
son et ses collaborateurs ont étudiées. Commençons par le tzeltal. Il s’agit
d’une langue maya parlée au Mexique. Ses locuteurs utilisent le cadre de
référence absolu. Les directions cardinales sont dérivées des caractéristi
ques de l’environnement: nord = descendant, sud = montant, est et ouest
= à travers. Soulignons que la plupart des langues à cadre de référence
absolu s’appuient sur des données invariantes de l’environnement, par
exemple le relief. Cela se retrouve chez les verbes : descendre = progresser
vers le nord. Un fait intéressant est que cette langue ne possède pas de
préposition équivalente à dans (qui, comme on le verra plus tard, est une
des prépositions spatiales fondamentales). En effet, au lieu d’avoir une
unique préposition, on a plusieurs expression locatives équivalentes à
dans et spécialisées pour différents types de conteneurs.
Il est important de souligner que les locuteurs du tzeltal n’utilisent
jamais le cadre de référence relatif et par conséquent n’ont pas de notions
équivalentes à gauche, à droite, devant, derrière. Ils ont quand même des
termes pour la main droite et la main gauche, mais n’appliquent pas ces
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adjectifs aux autres parties du corps et encore moins aux régions spa
tiales. Leur culture matérielle favorise la symétrie et ils ont des difficul
tés pour distinguer la position des objets sur l’axe vertical. Le temps est
conçu comme s’étendant vers le sud (Levinson, 1996b, 376).
L’autre langue est la langue guugu yimithirr, parlée par un peuple
de Hopevale, North Queensland (analysée par Haviland 1979, 1993).
La conceptualisation de l’espace dans cette langue est basée sur le ca
dre absolu et il n’y a pas de mots pour des concepts tels que devant,
derrière, droite, gauche. La possibilité d’employer le cadre de
référence relatif n’existe même pas. Dans cette langue, il n’y a aucune
préposition équivalente à dans : la relation de containement ne peut être
exprimée que métaphoriquement. De plus, l’opposition présence/
absence de contact n’existe pas dans le cas des relations liées à
l’axe vertical : ceci dit, il n’y a pas de mot équivalent à sur, mais unique
ment une expression équivalente à au-dessus (Levinson, 1996, 364). Une
caractéristique extraordinaire des langues à système absolu est que, dans
la description du mouvement, elles spécifient la direction sans aucune
référence aux endroits, points de repère ou sites5. Deux moments dans le
temps suffisent pour fixer un angle absolu du mouvement (par exemple
voler au Nord).
Levinson stipule et atteste par un certain nombre d’expériences que
cela a de fortes implications cognitives: les locuteurs du guugu yimithirr
voient et mémorisent le monde autour d’eux d’une façon très différente
des Occidentaux. De plus, la façon dont ils conçoivent l’espace ébranle
une des prédictions les plus importantes des sciences cognitives selon
laquelle les relations spatiales sont basées sur les axes définis par le corps
humain.
Passons maintenant au travail expérimental de Levinson. Il est basé
sur la procédure suivante: on vérifie quel cadre de référence est employé
dans une langue et ensuite on fait la prédiction que ce cadre de référence
sera aussi employé dans des tâches non linguistiques et que les cadres de
référence qui n’existent pas dans la langue en question ne seront pas utili
sés dans les tests de mémoires et d’inférence logique. On teste trois types
de comportement non-linguistique: a) la gesticulation, b) l’orientation
dans un environnement inconnu et c) les tâches liés à la mémoire et aux
inférence spatiales (dans des conditions contrôlées).
5 Les locuteurs de certaines langues „absolues” (comme le kayardild, cf. Evans 1995)

utilisent même les directions cardinales comme racines des verbes (Levinson, 2003,
91).
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Les locuteurs de tzeltal montrent qu’ils utilisent le cadre absolu même
dans leurs gestes; lorsqu’ils racontent les mythes qui parlent d’endroits
qui existent vraiment, ils pointent avec la main sur ces endroits avec une
précision d’une boussole. Même si on leur demande de se tourner de
180 degrés, ils vont toujours pointer de la même manière (dans la même
direction). Ou bien, si on leur demande de décrire la localisation d’un
endroit connu qui se trouve dans une localité distante, ils vont imaginer
qu’ils se sont déplacés au centre de cette localité et montrer avec la main
où cet endroit se trouve par rapport à ce point (Levinson, 1997, 23).
Pour la capacité à s’orienter, le locuteur doit se déplacer d’un certain
endroit x (où il a été amené) vers une ville locale. Pour ce faire, il doit
connaître (ou être capable de calculer) l’angle de la position de cette ville
par rapport à x. Il doit donc connaître à tout moment sa position en pre
nant en considération la distance parcourue et le changement constant
de l’angle. Dans les tests en question, dix personnes ont été amenées à
plusieurs endroits inconnus (dans la forêt) et devaient montrer la posi
tion d’un certain nombre d’endroits éloignés de sept à trois cents kilomè
tres. Il leur fallait donc deviner le bon angle. La faute moyenne n’était que
de 4%. Cela prouve que les locuteurs du tzeltal ont un sens de l’orienta
tion presque parfait (Levinson, 1998, 14). Ainsi, le système absolu rend
possible une abstraction indépendante de la perspective individuelle,
permettant aux individus de devenir des points géographiques sur le ter
rain. Il est excellent pour s’orienter dans une région inconnue ou pour
décrire un chemin là où il n’y a pas de routes définies. Bien évidemment,
les résultats avec la population occidentale sont très différents. Amenés
dans un endroit inconnu, les Occidentaux se sentent complètement per
dus; s’ils n’ont pas laissé de traces, ils ne peuvent jamais retrouver leur
chemin dans la forêt. Mais cela ne veut pas dire qu’employer le système
relatif est par défaut un désavantage. En effet, le cadre référentiel relatif
s’accorde bien avec une culture qui promeut la perspective individuelle,
centrée sur un ordre dépendant de l’observateur (comme dans les systè
mes d’écritures ou le symbolisme des notions droite et gauche). Grâce à
ce type de système, on arrive à distinguer facilement on de no. Pour les
locuteurs du tzeltal, cela représente un problème (Levinson, 1998, 13).
Dans l’exemple typique d’expérience sur la mémoire du raisonne
ment spatial, on montre aux participants un stimulus sur la table. Il s’agit
d’une suite d’objets ordinaires dont l’arrangement est non canonique. On
leur donne suffisamment de temps pour le mémoriser. Ensuite, ils sont
tournés de l’autre côté de la table (180 degrés) et ils doivent, soit repro
duire, soit reconnaître le même stimulus. Le but de ce type d’expérience
est de vérifier si les participants font la rotation des coordonnés, autre
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ment dit, s’ils utilisent les cadres de références égocentriques ou allocen
triques (qui peuvent être absolus ou intrinsèques) (Levinson et al., 2002,
165). Les résultats de telles expériences montrent que les locuteurs du
tzeltal vont, malgré la rotation de 180 degrés, préserver la position fixe de
chacun des objets par rapport aux autres objets. Ils vont reconstruire les
relations entre les objets comme s’ils les voyaient encore de leur position
initiale, préservant les angles non orthogonaux et les distances métri
ques. Tout au contraire, les locuteurs du hollandais reproduisent la suite
des objets de telle sorte que les relations entre les objets (par exemple A
est à gauche de B) restent identiques depuis leur nouveau point de vue
(Levinson, 1997, 23).
En somme, tous les résultats sont convergents. Ils attestent qu’il y a
une corrélation entre le cadre de référence qui existe dans la langue et le
cadre de référence que l’on utilise dans le raisonnement et la mémoire
(Levinson, 2002, 167 et Levinson, 2003, 171). Mais on peut toujours se
demander si l’on ne peut pas voir les choses d’une manière différente :
c’est alors la conceptualisation de l’espace elle-même qui est différente
entre les cultures (à cause de certains facteurs non linguistiques, par
exemple écologiques) et les différences dans le langage spatial n’en sont
que la conséquence. Mais Levinson offre des preuves pour confirmer son
attitude relativiste (que le langage détermine la conceptualisation spa
tiale et non vice versa).
Il y a des communautés qui partagent des cultures similaires et dont
les membres vivent dans des conditions écologiques presque identiques.
Par exemple, on peut observer trois langues maya dont les locuteurs vi
vent dans le même type d’environnement et partagent la même culture
(la culture méso-américaine du maïs). Cependant, dans ces trois lan
gues, on n’emploie pas les mêmes cadres de référence: par exemple, les
locuteurs du mopan (langue maya) emploient uniquement le cadre de
référence intrinsèque, les locuteurs du yukatek (langue maya) emploient
les trois cadres de référence (intrinsèque, relatif et absolu) et les locuteurs
du tzeltal (langue maya) emploient les cadres de référence intrinsèque et
absolu. Donc la culture matérielle et l’écologie ne sont pas les seules à
déterminer la conceptualisation spatiale.
Si on parle une langue dans laquelle, par exemple, on emploie uni
quement le cadre de référence absolu, on est obligé de coder mentale
ment les scènes en utilisant le cadre absolu. C’est la conséquence du fait
que les cadres de référence ne sont pas inter-traductibles sans informa
tion supplémentaire.
Afin d’obtenir le consensus de la communauté dans le domaine des
relations spatiales, une source partagée par tous les membres de la com
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munauté doit exister: cela ne peut être que le langage ou un autre sys
tème sémiotique.
Bref, on peut en conclure que le système des orientations fixes est,
selon Levinson, un fait social dans le sens de Durkheim: c’est un système
arbitraire dont l’existence contraint les individus. Il est basé non seule
ment sur des caractéristiques naturelles mais aussi sur des conventions
culturelles. En effet, par exemple, le lever et le coucher du soleil ne peu
vent pas déterminer directement des points fixes à cause des variations
dues aux solstices. Donc les cultures établissent des points référentiels
fixes qui sont abstraits à partir de sources additionnelles diverses. Cela
ne peut être acquis qu’à travers la communication et Levinson est caté
gorique sur ce point (cf. Levinson, 1996b, 371).
Tout cela veut dire que les systèmes de référence et des relations spa
tiales ne sont pas innés. Bien évidemment, comme l’explique Levinson, il
y a un grand nombre de bases neurologiques et physiologiques qui gou
vernent la relation entre l’organisme et son entourage et c’est sans doute
la source rudimentaire des trois cadres de référence. Mais ce ne sont que
des systèmes moteurs et perceptuels primitifs: c’est autre chose de les
activer au niveau conceptuel (Levinson et al., 2002, 182). Autrement dit
les systèmes de référence ne sont pas ce qu’on appelle des catégories na
turelles6.
Il semble que, dans le développement cognitif, les prédispositions in
nées soient, grâce à l’input environnemental, progressivement transfor
mées en représentations conceptuelles d’un niveau plus élevé. Le point
de vue de Levinson est que la langue est le constituant principal de cet
input environnemental.
Une des preuves en est que les systèmes de référence absolus dif
fèrent entre eux. Par exemple, en tzeltal downhill (descendant) signifie
autre chose que downhill (descendant) en guugu yimithirr. De même
dans les systèmes relatifs devant n’a pas toujours le même sens (voir la
différence entre l’anglais et le hausa: orientation en miroir vs orientation
en tandem ; on y reviendra par la suite).
6 Les catégories naturelles peuvent être reconnues pendant l’acquisition du langage et
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elles ont quatre propriétés cruciales :
- On les apprend très tôt, avant l’âge de trois ans.
- On ne peut pas remarquer dans le développement une tendance à construire
ces termes d’une autre manière.
- Elles doivent exister dans le vocabulaire de base de toute langue.
- Même dans des conditions défavorables (par exemple quand l’enfant souffre
d’un déficit perceptuel), on peut les apprendre.
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Soulignons que les systèmes de référence absolus sont les seuls
concepts spatiaux qui dépassent dans leur abstraction l’idée que notre
représentation de l’espace repose uniquement sur les relations entre les
objets. Car, si on dit la borne Sud on ne se réfère plus seulement à la re
lation cible – site (figure – ground): un vecteur abstrait est spécifié dans
l’espace newtonien.
Disons enfin qu’il serait très intéressant d’analyser les usages tempo
rels des expressions spatiales dans des langues au système de référence
absolu. Disons pour l’instant que dans ses travaux Bohnemeyer (Bohne
meyer, 2002) a déjà montré qu’en yukatek maya (langue au système de
référence absolu) il n’y a ni temps verbaux, ni prépositions équivalentes à
avant et après. Il serait également souhaitable d’étudier la représentation
du temps chez des locuteurs natifs de langues au système de référence
absolu.
Dans l’esprit de Levinson, Françoise Ozanne-Rivierre (1997) parle
de l’orientation spatiale chez les locuteurs de langues austronésiennes et
notamment de la langue malgache. Elle explique qu’à la différence des lo
cuteurs des langues indo-européennes qui utilisent une orientation spa
tiale relative, les locuteurs du malgache utilisent une orientation absolue.
Cette différence est due aux différences linguistiques entre les langues en
question.
Un autre défenseur du relativisme linguistique, Lucy, dans son livre
sur la diversité linguistique (Lucy, 1992), explique que les différences lin
guistiques entre l’anglais et le yucatec maya influencent les résultats dans
des épreuves non-linguistiques. En effet, dans les deux langues les mots
pour les animaux ont le pluriel (un chat, des chats, beaucoup de chats)
alors que les mots pour la substance continue ne l’ont pas (le sucre, beaucoup de sucre). Cependant, les outils sont considérés en anglais comme
des objets comptables et ils ont un pluriel, tandis qu’en yucatec maya, ils
sont vus comme une substance (massif) et n’ont pas de pluriel. Afin de
voir si cette différence linguistique peut influencer la performance dans
le domaine non-linguistique, Lucy a effectué un test dans lequel les su
jets regardaient des images avec des outils. D’après ses résultats, les locu
teurs de l’anglais se rendaient compte du changement de nombre d’outils,
tandis que les locuteurs de yucatec mayan ne le remarquaient pas. La
conclusion de Lucy était qu’ils observaient l’ensemble des outils comme
une masse et que la nature de leur système linguistique les empêchait de
les compter.
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7. En guise de conclusion
Les travaux de Levinson et de Lucy, qui, en quelque sorte, défendent
l’hypothèse Sapir-Whorf, ont été abondamment discutés, favorablement
ou non, ces dernières années. Nous n’avons pas l’ambition ici de les juger7
mais nous aimerions mentionner que ces travaux entrent directement en
contradiction avec une autre hypothèse cognitive qui est beaucoup plus
récente, celle de Casati & Varzi :
“L’espace (ou le monde) n’est pas structuré par le langage, mais la structure
de l’espace est elle-même reflétée dans le langage” (Casati & Varzi, 1995,
188. Nous traduisons).

Soulignons que, à notre avis, cette hypothèse est également valable
dans le domaine temporel, car, comme avons déjà expliqué, la représen
tation du temps est basée sur la représentation de l’espace (voir Ašić, sous
presse).
Disons enfin qu’à la base du conflit entre relativisme et universalis
me se trouve un autre problème plus philosophique, celui de la relation
entre la notion de sens et la notion de concept. Mais cela sera le sujet d’un
autre article8.
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Тијана Ашић

Сапир-Ворфова хипотеза, простор и време
Резиме
У овом раду представљам и анализирам радове аутора који су засновали тзв. Хипоте
зу језичког релативизма, али и модерних истраживача (попут Левинсона) који бране ово
лингвистичко и филозофско становиште. Сви ови радови полазе од идеје да говорници
тзв. егзотичних језика не поимају на исти начин као ми, говорници индоевропских језика,
простор и време.
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Јелена Јовановић

Филолошки факултет, Београд

РЕЧЕНИЧНА ЕКСПРЕСИВНОСТ СА
СТАНОВИШТА СИНТАКСЕ И СТИЛИС ТИКЕ
(ТЕОРИЈСКО-ТЕРМИНОЛОШКИ ПРИС ТУП)

У раду се – са становишта синтаксе и стилистике – разматрају
различите форме експресивних конструкција, а њихова варијант
ност објашњава се као померање у интенционалном садржају.
Кључне речи: експресивна сегментација, експресивност, екс
пресија, реченична експресивност.

1. Увод: експресивност и експресија
1. Експресивност је пратилац исказних форми свих нивоа, почев од
најнижих, што смо могли видети у досадашњим разматрањима1, па
до највиших – чак и оних које обимом премашују просто искази
вање, и тичу се глобалнијих дискурзивних, одн. текстовних струк
тура (Симић–Јовановић I: тачка 1.5.4.4.). Као и негација и интеро
гација, и експресивност се може изразити реченичним облицима,
и заправо операторима којима се уобличава реченица, а постоје2
наравно и експресивне реченице које нис у обележене посебним
морфолошким или лексичким средствима, већ само посебношћу
интонације:
– Биће ти женско! ДЋ Кор 14; – Санке су спремне! ДЋ Кор 29; – Коњи
ће покидати амове! ДЋ Кор 31; – Нећу да чујем! ДЋ Кор 34; – То влада
пред изборе плаши такве као што си ти! ДЋ Кор 35.
1 Рад пред читаоцем један је из серије прилога посвећених појму експресивности.
2 Порекло грађе у раду се обележава скраћеницама, а списак извора снабдевен свим по
дацима о ауторима и текстовима исп.: БП Ант – Богдан Поповић, Антологија новије
српске лирике, 13. изд., СКЗ, Београд 1971.; ДЋ Кор – Добрица Ћосић, Корени, Просвета,
Београд 1976.; ИА Авл – Иво Андрић, Прок лета авлија, Просвета, Београд 1963.; ИА
ТХ – Иво Андрић, Травничка хроника, Младост, Загреб 1963.; ИА Ћупр – Иво Андрић,
На дрини ћуприја, Младост, Загреб 1963.; МЦ Сеобе – Милош Црњански, Сеобе 1–3, Но
лит, Београд 1978.
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У даљој анализи мање ћемо се бавити интонацијом (в. о њој
подробније Симић–Остојић 1996: 142-143)3, а подробније ћемо ра
зматрати друге уобичајене и обичне начине уобличавања експре
сивних реченица.
2. Најсвакодневнији и најједноставнији тип обележавања ек
спресивности јесте уметање у исказ екскламације, наводимо овде
ознака експресивности јесте експресивна екскламација или речца:
– Опала, сад ће бити трешања! БЋ КДН 48.

б) Сем интерјекција, у реченичну структ уру укључује се нпр.
вокатив, који може имати карактер експресивне апострофе кад не
обавља функцију правог вокатива већ просте екскламације4. Кад је
у друштву праве екскламације или какве речце сличнога карактера,
вокатив уз њихову подршку добија високу експресивну вредност:
– Ама, народ пита, моја слатка душо, па ја, нако, казујем! ПК Ј 21; – Е,
то је, људи, богу плакати! ПК Ј 54.

в) Апострофа је каткада и сама довољна да обележи експресив
ност исказне форме:
– Ето, Јуре, ни твоја се не слуша! ПК Ј 42; – Оно, брате, богме, да ре
чеш да је рђава, па и није! ПК Ј 44.

3. Екскламативност је у блиској вези и са императивом, те се те
две категорије често мешају у граматикама, па и у озбиљнијим лин
гвистичким радовима. Императив је ипак само модална категорија,
а експресивно-екскламативни карактер може добити накнадно:
– Престани! И узму пушку ДЋ Кор 16; – Престани ноћас! ДЋ Кор
21; – Рекао сам: прежи! ДЋ Кор 28; – Нека чека! ДЋ Кор 30; – Замукни!
ДЋ Кор 34; – Још донеси! Дај свима овим окламишима да пију! – вик
ну и показа на људе у кафани. – Нек пију док могу! ДЋ Кор 78.

4. И упитни облик реченице каткада преузима улогу ексклама
тивне ознаке.
а) Врло су познате форме упитно-узвичних реченица и налазе
се у свим граматикама:
– Одлучио?! – Аћим прос у дуван. Брада му се сломи на кожуху ДЋ
Кор 44; – Зар ти ја нисам важнији од странке?! ДЋ Кор 59.
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3 Један од наших радова поменутих у претходној фусноти посвећен је управо интонаци
ји као обележју експресивности.
4 Многи граматичари, чак и словенски, сматрају да је вокатив и иначе само ексклама
ција, па га искључују из номиналне падежне парадигме. То је наравно погрешан став.
Али, кад има екскламативни карактер, свакако га треба и тамо прибројити.

Nasle|e
6
б) Интерпункцијским ознакама аутори често стављају до зна
ња читаоцу да упитне форме употребљавају у чисто експресивној
функцији:
– Шта се не говори и какве се све крупне речи и громке псовке не
чују у оваквим приликама! ИА Ћупр 135; – Како је то све преливено
нечим тајанственим! ПК Ј 57; – Зар да нам, што онај некакав говорио,
јучерашњи најамник буде кнез! ПК Ј 46.

в) Експресивност чак и не мора бити праћена екскламативно
шћу, већ остати на нивоу мирне емоционалности:
– Шта ми би да гријешим душу, хајд! БЋ КДН 93; – Кад је још неко
од Ћопића зијевао у звијезде, хе! БЋ КДН 138.

5. Сем тога, упитне форме често се комбинују са интерјекцијом
или апострофом:
– О, каква неизмјерна и језива сласт загристи у једро, топло лице, ко
је пуца од младости и свјежине! ПК Ј 55; – О, како је нешто језиво и
страхобно долазило отуд из нијемих и мрачних продола планинских
и хујало кроз маглу и обуз имало нас свом снагом! ПК Ј 53;
– Премили боже, како си само створио онако малено драго раме да се
човјек обезнани пред њим! БЋ КДН 139;
– Е, људи моји, шта човјек неће доживјети! ПК Ј 53.

6. Императивне форме честе су у комбинацији са разноврсним
другим показатељима експресивности:
– Не дајте, људи, нагрди вола! ПК Ј 15; – Мани се, чоче! ПК Ј 46; – По
мисли, болан брате, те срамоте и тога чуда! ПК Ј 53.

Добија се осећај да је исказна форма проткана симптомима ек
спресивности и емфатичкога тона и засићена екскламативним ка
денцама.
7. Као што постоји тотална и парцијална интерогација и негација,
тако је и са екскламацијом. У неким наведеним примерима постоји
тонски и емоционални прелом – један њихов део је екскламативна
формација, а други је без тог обележја. Парцијална екскламативност
највиднија је у исказним формама у које је екскламативни детаљ умет
нут међу делове неекспресивне глобалне форме, што са своје стране
изазива и извесне интерпункцијске проблеме (Симић 1998):
– Узели смо (ко да не узме кад се изненада понуди тако нешто!), али
се ниједно од нас није одлучило да је стави у уста. БЋ КДН 93;
– Окупљени око њега трепћемо онда и ми, дјеца, врпољимо се и оче
кујемо – ха, сад ће нешто испасти! – али све се завршавало на пре
чац. БЋ КДН 148.
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8. Закључићемо да је експресивни оператор додуше формално
неуједначен, а форме експресивних конструкција различите, али
ипак се категоријално експресивност приближава интерогативно
сти и негацији. Улога сва три оператора јесте да варирају облик ре
ченице или исказа према померањима у његовом интенционалном
садржају.

2. Реченична експресивност са становишта синтаксе
1. Бавећи се реченицама (типа ‘Хотел чека – селидбу’) у који
ма је употребљена експресивна, тј. стилска или факултативна пауза
којом се истиче реченични сегмент иза ње, а која се у писању обич
но обележава цртом, – проф. Љ. Поповић (1978: 123-124) говори о
стилском обрт у који има две основне карактеристике. Једна је да
су – груписани у два сегмента – реченични делови добили разли
чит у комуникативну вредност: први (почетни) има мању, а други
(завршни) већу. Друга карактеристика, по ауторову мишљењу, ти
че се интонационе конт уре: испред другог сегмента је употребље
на пауза, повезана са претходним дизањем интонације5, и тиме се
информација садржана у том сегмент у истиче као посебно значај
на, интересантна, неочекивана и сл. „Оваквим распоређивањем
комуникативно важнијих делова у завршни сегмент говорникова
пажња се усредсређује на њих, а паузом – у писању цртом – његово
интересовање за њих се појачава. При том, експресивна вредност
овог обрта не зависи само од прозодијских фактора него и од то
га колико је дати распоред реченичних делова стилски маркиран.
Оваква употреба стилске паузе може се означити као експресивна
сегментација (бипартиција) реченице, а за сегменте добијене на тај
начин погодни термини су: за први, припремни – експозиција, а за
други, главни и завршни – поента“.
2. Реченице у којима је извршена експресивна сегментација – по
мишљењу проф. Поповића (1978: 124) – двоструко су интересантне
за проучавање комуникативне структ уре: с једне стране, зато што
се у њима среће један „специјални начин интензификације кому
никативних вредности појединих делова реченице“, а с друге, зато
што се на основу њих могу поставити хипотезе о „комуникативној
структ ури реченице уопште“. Изгледа да је овај други аспект проу
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створи утисак паузе.
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чавања реченица с експресивном сегментацијом важан – не само6
по мишљењу овога аутора – нарочито због тога што међу основ
не проблеме теорије о акт уалној деоби реченице (функционалној
реченичној перспективи) спада и подела реченице на делове који
имају специфичне функције у оквиру њене комуникативне струк
туре.
3. Проф. Поповић (1978: 125-151) издваја неколико типова сег
ментације: 1) „сегментација испред финалног реченичног члана“,
2) „сегментација унутар финалног реченичног члана“, 3) „сегмента
ција испред глагола“, 4) „сегментација иза иницијалног реченичног
члана“ и 5) „енклитике и експресивна сегментација“.
3.1. Један од главних типова експресивне сегментације – по по
менутом мишљењу (Поповић 1978: 125) – може се означити као
употреба стилске паузе испред финално распоређеног члана са ре
ченичним акцентом7:
– Из свих оруђа моје десетине груну – мук (Ч. Вуковић); – Код моје
таште би се дакле најпре појавила – дијагноза! (Ж. Конфино); – Сав
твој живот је био – хазард (М. Ражнатовић); – Мозак је постао – врео
жижак (А. Исаковић); – Ти ноћни шумови и покрети пуни су неког
слатког пијанства док с друге стране изазивају – језу (Б. Глумац); – Он
има своју педагогију, а ја имам – образ (Ж. Конфино); – Будући олим
пијски победник кренуо је са старта – последњи! (‘Вечерње новине’);
– Прича почиње као у шали, заплиће се као у бајци, разрешава – тра
гично (В. Јовичић); – Ово сребро, без претјеривања, сјаји – златно!
(‘Вечерњи лист’); – А мрав је клизнуо – преко малића (А. Исаковић);
– Први јаучу, а други – шуте (Т. Ујевић).

3.1.1. За сегмент после паузе, као што је речено, аутор употре
бљава термин ‘поента’, и карактерише га као финални реченични
6 Исп. о томе више у: Firbas 1974: 11-37 и Ивић 1976: 29-46. Наиме, нема јединственог ми
шљења о томе колико таквих делова постоји у реченици – два, три или више, који су то
делови, каква им је тачно функција и, у вези с тим, како их треба назвати. Уз то, ови се
делови често одређују само са функционалног и семантичког аспекта (’психолошки су
бјект‘ и ’психолошки предикат‘, ’оно о чему се говори‘ и ’оно што се о томе саопштава‘,
’дато‘ и ’ново‘), што отежава њихово идентификовање у реченицама изван наведеног
илустративног материјала. „Један од главних разлога за овакву сит уацију – по ауторову
(Поповић 1978: 124) мишљењу – лежи у томе што је тешко наћи поуздана обележја за
све оне делове комуникативне структ уре који се инт уитивно осећају при анализи овог
аспекта реченице. Међутим, у реченицама с експресивном паузом извршена је експли
цитна демаркација сегмента различите комуникативне вредности и тиме је омогућено
да се на основу анализе типова овакве сегментације извуку закључци о комуникатив
ној специфичности појединих сегмената и у другим реченицама“.
7 Грађа се овде преуз има из рада проф. Поповића (1978).
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члан8 наглашен изразитим акцентом9. Сегмент пре паузе назива се
‘експозиција’, и – по речима аутора – одликује се, пре свега, осо
бинама заједничким за први сегмент код свих типова експресив
не сегментације: „претходи поенти, његови делови нис у наглашени
реченичним акцентом, а за његов крај је везана реализација стил
ске паузе“.
3.1.2. За комуникативну структ уру оваквих реченица каже се
(Поповић 1978: 125) да представља најважнију и најинтересантнију
информацију10 концентрисану у оквиру једног реченичног члана,
а то је обележено изразитим реченичним акцентом на њему. Овај
реченични члан назива се ‘фокусом’, односно ‘фокализованим ре
ченичним чланом’ (или ‘тежиштем’), а остатак реченице – њеним
‘нефокализованим делом’ (или ‘основом’).
3.2. Међутим, пауза се може јавити и унутар фокализованог чла
на, и онда се ради о унеколико друкчијем типу сегментације:
– Можда је 45. блок, у ствари, једно – експериментално насеље?! (По
литика); – Одједном сам се страшно забринуо због наше – фудбалске
репрезентације! (Политика); – Има доста разлога држати да ће се ство
рити и у осталим гранама литерат уре и у друштву аналогно располо
жење које ће се пробити у људима и у дјелима – добрима и снажнима
(М. Марјановић); – У тим декадентним душама гори пламен – идеал
них захтјева (М. Марјановић); – Све је у теби стављено на – коцку (М.
Ражнатовић); – Тако се у овој шуми све опет претвара у – ништа (Н.
Идризовић); – Доцније му је сав занос у – осећају живота (С. Винавер);
– Пред катедром стојимо Јовић – и ја (Ч. Миндеровић); – У грудима ми
затрепери оргуљава њежност – или страх (В. Калеб); – Али није напу
стио читања и – писања (М. Марјановић); – Јер тек тада је дошло до
праве борбе, лепих акција и – голова (Политика); – Жан Давил је дошао
на свет као човек прав, здрав и – просечан (И. Андрић).

3.2.1. По ауторову мишљењу (Поповић 1978: 127), и овде сегмент
иза паузе, тј. поента, носи изразит реченични акценат и налази се
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8 И то са било којом синтаксичком функцијом – субјекат, објекат, предикат, глаголска
одредба и сл.
9 Оним који би остао на датом члану и кад би овај био распоређен на неко друго место у
реченици.
10 Ова концентрација битне информације – наглашава аутор (Поповић 1978: 126) – ни
је својствена само описаној линеарној конфигурацији, него свакој конфигурацији са
таквим концентрисаним и изразитим реченичним акцентом на једном реченичном
члану. „А специфични комуникативни ефекат који карактерише баш наведену конфи
гурацију потиче од чињенице да се ради о ’фокус у-поенти‘, тј. од финалне позиције
коју фокус овде заузима и од стилске паузе испред ње, и може се описати као усред
сређивање и подстицање саговорниковог интересовања на информацију садржану у
фокализованом члану.“

Nasle|e
6
у финалној позицији, а претходни сегмент садржи све остале рече
ничне чланове. Међутим, у оваквим реченицама сегмент иза паузе
не представља цео реченични члан, него само један његов део, док
се други део налази испред паузе. „При том, ту треба разликовати
два случаја, с обзиром на то да ли се ради о зависној или напоред
ној синтагми. У првом случају јављају се следеће сегментације: иза
пауз е је управна реч синтагме, сама или с неком одредбом, а испред
пауз е је остатак синтагме; иза паузе је једна одредба, која може бити
одредба управне речи или одредба неке друге одредбе; иза паузе је
лексички део реченичног члана, а испред – једна или више грама
тичких речи (предлог, речца, везник), с тим што у овом положају и
проклитике добијају акценат. Ако се ради о напоредној синтагми,
онда се иза паузе налази њен последњи члан, а испред паузе остали
чланови, или је иза паузе само лексички део последњег члана, а ис
пред паузе је напоредни везник и остали чланови.“
3.2.2. Према дистрибуцији комуникативне вредности – па и
стилске – аутор (Поповић 1978: 128) издваја две врсте ефекта. Први
ефекат, стилски немаркиран, тиче се оног члана који је распоређен
иза нефокализованих делова, на њега је, у ствари, усредсређен са
говорников интерес. Други – стилски маркирани ефекат – тиче се
саговорникове пажње посебно усмерене на онај део реченичног чла
на који носи највећу информацију, тј. на део „који стоји на самом
крају реченице и испред кога је употребљена експресивна пауза, ко
ја га издваја не само од осталих реченичних чланова него и од прет
ходног, мање информативног дела те исте синтагме“.
3.2.3. Што се терминологије тиче – проф. Поповић је разрешава
на следећи начин. Део зависне синтагме који носи реченични ак
ценат назива правим фокусом или фокусом у ужем смислу, а други
део – окружењем правог фокуса. А сегменте одговарајуће реченице,
у однос у на претходни тип сегментације, означава као проширену
експозицију и сужену поенту. Код координативне синтагме, пак,
аутор уводи и термин градација комуникативне вредности коор
динираних фокуса, односно – нарочито информативни и мање ин
формативни фокус.
3.3. Аутор запажа (131) да се пауза често среће и испред глагола,
нпр.:
– Стрпљиво саслуша мужа, па сина, и обојици на свој начин повлађу
је и обојицу – смекшава! (Р. Трифковић); – На матици (скела) пође ма
ло брже, али на неколико метара од обале – стаде (Д. Ћосић); – Тим
атрибутом Ђорђе Јовановић њега, и Дучића, просто – дисквалификује
(С. Лукић); – Наше жене – наличе на нас (В. Поповић); – Тог тренутка
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– почела је драма (Политика); – А онда је чудно умртвљеним, безбој
ним и сигурним гласом – изверглао говор наизуст! (Р. Трифковић).

По овоме мишљењу две најважније црте поенте јес у да се у
оквиру ње налазе глагол и реченични акценат. „Поента се може са
стојати и само од глагола (фокализованог) – кад се овај налази у фи
налној позицији, али може садржавати и друге реченичне чланове,
који онда долазе после глагола, тако да се поента овде може окарак
терисати као сегмент који почиње глаголом“11. Експозицију чини
један или више неглаголских реченичних чланова без реченичног
акцента, тј. „она се може одредити као нефокализовани антевер
бални део реченице“.
3.4. „Међу главне типове сегментације – читамо на једном ме
сту (Поповић 1978: 135) – спада и употреба паузе после почетног
реченичног члана“, као у примерима:
– Као гост је уљудан, као познаник шармантан, али другова – нема (В.
Јовичић); – Али, на моје велико изненађење – искочи огроман медвед
(Политика); – У Глувљу – дјевојке више нијес у пјевале о мени (М. Ла
лић).

„Експозиција овде чини само један антерематски члан, тј. један
невербални, нефокализовани и иницијално распоређени реченич
ни члан. Поента се може одредити као остатак реченице, јер њен
састав није ограничен. Наиме, у оквиру поенте налазе се главни ди
намични елементи реченице – глагол и фокализовани део, али она
може садржавати и мање динамичне елементе, укључујући и анти
рематске“. За овакве сегменте аутор употребљава следеће термине:
почетни (иницијални) члан и наставак (континуација).
3.5. За експресивну сегментацију, као и за комуникативну вред
ност српскохрватске реченице уопште, – по мишљењу проф. Попо
вића (1978: 138-139) – важне су и такозване енк литике, тј. атони12
облици личних заменица, помоћног и копулативног глагола јесам и
помоћних глагола хтети и бити, који, сем неких изузетака, обра
зују акценатску целину са акцентогеном речи иза које стоје.
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11 Изузетак је – како се запажа (131) – „одредба за начин, обично фокализована, која се
среће и испред глагола, нпр.: – Јадна ти мајка, јеси видео чуда и кланце, а он – још увијек
ради (Б. Ћопић)“.
12 „Атоност, односно енклитичност ових речи повезана је са њиховом маркираношћу на
комуникативном плану. Наиме, у однос у на акцентогене речи, које се могу сматрати
комуникативно пуновредним, енклитике се јављају као речи умањене комуникативне
вредности (девалоризоване), тј. као речи које носе информацију од споредног значаја.
Као такве, енклитике чине посебан ниво у комуникативној структ ури реченице, и то
ниво секундарне комуникативне вредности, који зависи од нивоа акцентогених речи и
уклапа се у њега као пропратна информација“ (Поповић 1978: 138).
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3.5.1. Ова издвојеност енклитика, односно њихова девалоризо
ваност – по поменутом мишљењу (139-142) – изазива две врсте по
следица.
3.5.1.1. Пошто не могу вршити комуникативне функције карак
теристичне за акцентогене реченичне чланове, „нпр. не могу бити
фокус, јер су ненаглашене, нити иницијални члан, јер се не могу
реал изовати на почетку реченице“, – оне се у стилски маркираним
случајевима (кад је потребно да се информација која се обично ис
казује енклитикама стави у равноправан однос са информацијом
акцентогених реченичних чланова) трансформишу у одговарајући
ортотонички облик, „нпр. када заменица треба да буде фокус или
антерематски члан, поготову иницијални, или кад дати помоћни
глагол треба да буде емфатички фокус“.
3.5.1.2. Друга последица комуникативне девалоризованости ен
клитика испољава се у сасвим специфичним принципима позици
оне реализације ових речи, који се потпуно разликују од принципа
распоређивања акцентогених реченичних чланова. „Наиме, што се
тиче могућности за распоређивање енклитика, у реченици постоје
позиције у којима се оне не могу реализовати, а акцентогени чланови
могу (почетак реченице, позиција иза пауз е, дистантна постпозици
ја у однос у на глагол), затим позиције у којима се енклитике могу
реал изовати, а акцентогени чланови не могу (између констит уената
зависних и напоредних синтагми, тј. унутар других реченичних чла
нова), а постоје и обавезне, граматикализоване позиције (иза већине
везника и релативних, упитних и императивних речи). Избор изме
ђу могућих позиција највише је условљен, с једне стране, антици
пативном тенденцијом, тј. тенденцијом да се енклитика распореди
што ближе почетку реченице, а с друге, везом енклитике с глаголом,
односно предикатом, услед које енклитика остаје у комуникативно
динамичном сегмент у реченице. А међусобни распоред енклитика
одликује се тиме што се у истој простој реченици све енклитике гру
пишу заједно, и то по строго утврђеном редоследу“.
3.5.2. Ове позиционе специфичности – по поменутом мишљењу
(141) – добрим делом су омогућене и условљене тиме што распоред
енклитика не утиче на њихову комуникативну, односно експресив
ну вредност, јер оне остају информативно споредне речи без обзи
ра на које су место распоређене, док се истицање врши употребом
акцентованих облика. Међутим, „распоред енклитика је од значаја
за комуникативни ефекат и реме и антерематског сегмента речени
це у којој су употребљене“.
3.6. Говорећи о алтернативним презентацијама – проф. Љ. По
повић на другом месту (2004: 119-121) истиче и алтернативне реа
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лизације тематичности субјекатског појма, тј. ‘агенса’, и објекатског
појма, као и алтернативне реализације одричне поларне фокализо
ваности.
3.6.1. Што се тиче тематичности на нивоу некс уса, – аутор кон
стат ује да је „нормално што је агенс некс усна тема, јер је тематичан и
на синтаксичком плану (као граматички субјект), и на семантичком
(као вршилац акције), и на текстуалном односно прагматичном (им
плициран је у стварности о којој се прича и представља потенцијал
не протагонисте приче)“. Али, примећује да би агенс могао да буде
истовремено и глобална, реченична, текстуално кохезивна тема:
– А мртви се против свег овог испреплетеног кретања и сусретања не
буне / А мртви се не буне против свег овог испреплетеног кретања и
сусретања.

3.6.2. Када говори о алтернативној реализацији тематичности
објекатског појма – аутор мисли на глобалну тематичност појма
означеног неправим објектом, и истовремено истиче и неочекива
ност некс усне информације, која може бити појачана употребом
постиницијалне експресивне паузе:
– Против свег овог испреплетеног кретања и сусретања – мртви се
не буне.

С друге стране, – по речима аутора – „презентациона (конфи
гурациона) тематичност би била смањена ослањањем енклитике се
на почетни13 констит уент“:
– Против свег овог испреплетеног кретања и сусретања се мртви не
буне. / Против свег се овог испреплетеног кретања и сусретања мр
тви не буне.

3.6.3. Код алтернативне реализације одричне поларне фокали
зованости аутор запажа14 да нема разлога за емфатичко антиципа
тивно истицање фокуса. Међутим, „неочекиваност фокуса би мо
гла бити истакнута поентирањем, односно употребом антефиналне
експресивне паузе“:
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13 Наравно, ако би иницијалну позицију заузео субјекат, неправи објекат би се могао ра
споредити као рематска тема (тј. ’мртви у вези са кретањем и састајањем живих реагују
на одређени начин‘); или чак бити рематизован, што значи да његов тематски значај не
би био сигналисан на конфигурационом плану.
14 И такође додаје да би у случају одвајања глагола бунити се и негације њеним везивањем
за помоћни глагол, као у примеру: – ’Против свег овог испреплетеног кретања и сусре
тања мртви се нис у бунили‘ – финализацијом (и поентирањем) било могуће истаћи
сам одрични фокус: – ’Против свег овог испреплетеног кретања и сусретања мртви се
бунили (–) нис у‘.
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– Против свег овог испреплетеног кретања и сусретања мртви се – не
буне.

4. Бавећи се интонационим обликовањем исказа и нормом – Ј.
Јокановић-Михајлов (2003: 208) констат ује да је „непосредна за
висност интонационе сфере говора од његовог семантичког плана
резултирала обиљем варијанти, обиљем могућности да говорник
мења и модификује у овом погледу сваки свој исказ и да и најмању
промену у значењу успешно искаже финим интонационим нијан
сирањем“.
4.1. Полазећи од чињенице да се поједини модели, који се углав
ном везују за мање-више сродне реченичне типове, могу реализова
ти и ван њих, као и то што су практично сви елементи интонационе
структ уре замењиви онда када за тиме постоји потреба, – ауторка
(Јокановић-Михајлов 2003: 43-44) закључује да „у интонацији по
стоје конфигурације предодређене за преношење појединих семан
тичких вредности, али да исто тако многе од њих саопштавају и
информације општијег карактера (завршеност или незавршеност,
тесну или лабаву везаност сегмената, надређеност или подређеност
јединица и слично), што све упозорава на то да не треба у уоченим
мелодијским, интензитетским и темпоралним карактеристикама
говора једнострано и поједностављено препознавати директне (и
фиксне) корелате значењских јединица исказа“.
4.2. Познато је да акценатско и интонационо уобличавање го
ворних сегмената настаје на супрасегментном нивоу говора и оно
за изградњу својих структ ура има на располагању у основи исту ба
зу којом је изграђен и сегментни ниво. Онда је јасно да ће прозодиј
ски обрасци бити саткани од исте акустичке материје, само ће она,
разуме се, бити употребљена на нов начин и у склопу нових, специ
фичних јединица. „Али и те структ уре ће се заснивати на промена
ма фреквенције, енергије и времена – примећује на једном месту Ј.
Јокановић-Михајлов (2004: 35-36), – а ове промене ће се опет мани
фестовати као висина и боја, интензитет и трајање сегмената. Од
свих њих, функционално је најоптерећенија и зато најважнија тон
ска компонента. Њена улога ће бити вишеструка и на сегментном
и на супрасегментном нивоу. Као фреквенцијску карактеристику
говорног сигнала, њу ће у својој структ ури садржати и глас, и слог,
и акценат, и реченична мелодија, а њеним варирањем ће се фор
мирати све основне јединице и успостављати неке од најбитнијих
опозиција на оба нивоа“.
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5. С. Богосављевић (2002: 131-132) установљује да упркос при
суству неколиких активних семантичких компоненти, те неколиких
релевантних вредносних критеријума, реченични низ може попри
мити „климактичан или антиклимактичан квалитет готово искљу
чиво на основу доминантне семантичке компоненте и на основу
вредносне скале која ту инваријант у, везујући се за њу, или поду
пире или се коси са њом“. Проблем је у томе што није увек сасвим
јасно шта твори семантичку инваријант у која окупљеним једини
цима даје стат ус узлазног, односно низлазног градационог низа.
5.1. Послужићемо се ауторовим примером и скренути пажњу
на његов коментар:
– И кликтао сам кад се у мраку напред хрли / И онда лети к врагу и
Бог, и човек, и роб (Душан Васиљев, Човек пева после рата).
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„Субјекти друге клаузе (Бог, човек, роб) поређани су у низла
зној прогресији по вредности коју имају у општеприхваћеној хи
јерархији бића. Ако нам, уз то, прис уство елемента роб допушта да
претпоставимо да формална семантичка инваријанта ‘сви који лете
к врагу’ имплицира степен слободе иманентан појединачним чла
новима низа, те да је стога свеобухватно значење реченице ‘несло
бодно срљање у правцу грешног препуштања пропасти’, онда роб,
који наречено етичко добро поседује у најмањој мери, и мора да бу
де на последњем месту. С друге стране, управо би та акт уализована
семантичка компонента захтевала обрнут, климактичан низ: лако
је неслободном бићу попут роба да одустане од слободе, нешто те
же слободном човеку, а најтеже Богу, наводно апсолутно слобод
ном бићу“.
5.2. Може се закључити да се при одређивању неког низа као
климактичног или као антиклимактичног мора водити рачуна не
само о његовој семантичкој инваријанти и вредностима (евалуа
тивним значењима) акт уализованим у њему већ и о релевантним
семантичким компонентама околног текста.
6. М. Бабић (2005: 11) с правом примећује да давање предности
структ урно-синтаксичком критеријуму у класификацији екскла
мативних конструкција над семантичким произлази из непоузда
ности семантичког критеријума, из „опасности да се по принципу
субјективне произвољности – по слободној процјени различитих
класификатора – један исти структ урни тип сврстава у различите
класе. На примјер, познато је да интонација такође игра битну уло
гу у семантизовању исказа, али утиче на функцију конструкције у
комуникацији, па иста структ урна форма обојена различитим ин
тонационим рјешењима постаје вишеструко хомонимична“.
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3. Реченична експресивност са становишта стилистике
1. По Аристотелову мишљењу (1987: 94-97) – реченица се орга
низује на принципу логичког суда: сједињавањем или разједиња
вањем двају појмова помоћу предикативности, чија суштина лежи
у егзистенцијалном значењу глагола ‘бити’. Ту логичку концепцију
реченице прихвата и Дионисије Трачанин, као и сколастичка сред
њовековна лингвистика. И граматичка традиција 17. и 18. века та
кође је утемељена на логичкој концепцији (школа Port Royala), све
до ‘психологизма’ 19. века, односно увођења психолошких крите
ријума у проучавање језичких чињеница15.
1.1. Док се логичком концепцијом реченице из човековог изра
жајног подручја одстрањују афективност и подстицајност, односно
испољавање емоционалних и вољних стања, афективна стилистика
као узуално незаобилазну истиче њихову партиципацију у струк
тури човековог света и придаје сваком говорном акт у емоционално
пуњење. Екстремно је, додуше, Бајиево схватање да је сваки израз
јаче или слабије афективно маркиран, и неприменљиво је нарочи
то на неу трални израз стилова утемељених на логичком рас уђи
вању, као што су научно-уџбенички и административно-правни,
мада се и у њиховом оквиру могу пронаћи експресивно-емфатичке
структ уре или емоционално-емфатички обојени искази. Међутим,
у оквиру израза других стилова, у књижевно-уметничком и разго
ворном нарочито, бројне су и типичне, и структ урно и функцио
нално, форме афективно-емфатичког значења јер се ти стилови не
темеље само на логичком рас уђивању, него манифестују структ уру
човекове личности у целини – поред интелект уалног, и његов вољ
ни и емотивни свет.
1.2. Тако и изјавне и упитне реченице, додатно семантизоване
емоцијама или интенцијом наглашавања и истицања, довођења у
сумњу, иронизирања и сл., постају екскламативне јер циљ кому
никације постаје управо изражавање афективног садржаја, а њи
хова референцијална, обавесна и интерогативна подлога потискује
се у други план. Задобивши експресивно значење, те конструкције
постају средства експресивне синтаксе, слично као и елиптиране
и парцелисане конструкције. Али то је њихова секундарна функ
ција. Мора се, дакле – нас упрот Аристотелову мишљењу – призна
ти да поред реченица којима се саопштава да нешто јесте или није,
15 До хумболтистичке Weltanschauung-теорије, до H. Steinthala (1823-1899) и W. Wund
ta (1832-1920) и француске школе афективне лингвистике двадесетог вијека – J. Wen
dryesa (1875-1960) и Ch. Ballya (1868-1947). Цит по: Ивић 1978: 15.
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постаје и оне којима се примарно изражавају наглашени ставови
емитера исказа, његова расположења и осећања, намере да утиче на
саговорника, да скрене његову пажњу на неку чињеницу, управља
његовим поступцима – цела лепеза стања и расположења која се
подводе под емфатичност, емоционалност и афективност.
1.3. Ови се термини често јављају као синоними за идентифи
ковање онога по чему се одваја експресиван израз од неу тралног.
Најчешће16 се под емфатичношћу подразумевају сви видови нагла
шености, емоционалне и појмовно-логичке, под емоционалношћу
– исказивање осећања и емоционалних стања, док афективност
има шире значење које укључује и значење емфатичности и значе
ње емоционалности. „У структ ури тих реченица – како се запажа
(Бабић 2005: 8) – садржано је и језичко средство, специјализовано
за исказивање афективних стања, за модализовање исказа и његово
синтаксичко-семантичко осложњавање, а то нас опредјељује да ек
скламативну реченицу или исказ посматрамо у оквиру трочланог
система комуникативне реченице/исказа, чији су саставни елемен
ти: изјавна или обавјештајна реченица, упитна или интерогативна,
те узвична или екскламативна“.
2. Проф. Ковачевић на једном месту (1995: 157) – у својој ра
справи о граматичкој природи и структ ури стилских фигура – кон
стат ује да „занемарење, свјесно или несвјесно, једног од аспекта:
структ урног или семантичког – онемогућује издвајање кумулације
као специфичне структ урно-семантичке организације (дијела) је
зичког исказа с изразито експресивним вриједностима“.
2.1. Очигледно је проблем везан за поимање порекла не само
експресивности реченица, већ и стилских фигура уопште. А обе се
појаве могу сматрати јединицима насталим у поступку двоструког
моделовања. То значи да је стилистичка јединица (фигура и стилем)
двапут кодирана: једном према основном структ урно-граматичком
коду, и други пут према стилистичком коду, заправо ‘прерадом’ тог
основног кода. Управо због тога, експресивна реченица, за разли
ку од неекспресивне, тј. – као стилем – има додатну стилистичку
информацију, и има додатну стилистичку информацију као над-ин
формацију која је „непреводива при прекодирању уметничког на
неуметнички језик“ (Лотман 1991: 550).
2.2. У том смислу проф. М. Ковачевић (1995: 323) разликује три
стилематске (строго наглашавајући: не и стилогене) анализе син
таксо-стилема: а) поступци интензивирања, б) поступци перму
тације и в) поступци осамостаљивања. Аутор наглашава да се сва
68

16 Исп. синтетички увид у ову проблематику у: Бабић 2005: 7-8.
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три типа поступака јављају у различитим варијантама, и испит ују
суодносе синтаксо-стилемске јединице с њеном стилистички нул
том или стилистички слабијом, односно јачом варијантом. „Сваки
језик располаже – примећује Винавер (1952: 168), поред познатих
и од сваког примећених творачких снага, још и другим животним
силама, које уопште не падају у очи и које су у стању да дођу до де
лања, до изражаја, кад им приспе време и кад их за говорно дејство
пробуди какав језички уметник“. Ти језички поступци – по речима
проф. Ковачевића (323) – „јес у оне ‘творачке снаге’ које преуређују
форму стилистички необиљежене синтаксичке јединице, па су за
право чисто стилистички поступци“. Помоћу њих оформљене је
динице – закључује аутор – припадају готово искључиво стилемат
ском плану израза, а њихови модели – само моделима стилистичке
синтаксе, тј. синтаксо-стилистике.
2.2.1. Интензивирањем проф. Ковачевић сматра такав језички
поступак преуређења синтаксичке конструкције којим се, употре
бом посебних формално-граматичких средстава, један или више
реченичних чланова истиче (наглашава) и смисаоно и емфатички.
„Најпознатије је и вјероватно најраније уочено, а такође и најчешће
у употреби, тзв. палилошко интензивирање. Могу се подијелити у
двије групе: а) епизеуксичка и б) епаналептичка понављања.
Епизеуксичка су понављања она у којима се узастопце понавља
хомоформна синтаксичка јединица – синтаксема или синтагма:
– А ви, ви сте за понашање преких људи и простака (И. Андрић, Зна
кови поред пута, 404); – И тако седим, седим (Д. Михаиловић, Кад су
цветале тикве, 151)“.

Под епаналептичким понављањима подразумева се (325) по
нављање структ урно неподударних синтаксичких јединица:
– У граду су сјала свјетла, плава неонска свјетла, чак и вани (Тохољ,
Стид, 193); – Где још има толико ружних, болно ружних прича о све
штеницима? (Политика, 28429, 28. 11. – 1. 12. 1992., 18).

2.2.2. Пермутацијом проф. Ковачевић сматра (332) језички по
ступак измештања језичке јединице из положаја који јој је предо
дређен у основној граматичко-семантичкој структ ури:
– Облак модри је сунце заклонио (М. Јосић Вишњић, Одбрана и про
паст Бодрога у седам бурних годишњих доба, 264).

2.2.3. Осамостаљивање је – по речима проф. Ковачевића (332349) – језичко-стилистички поступак којим се интонационо издва
ја или изолује неки реченични констит уент (синтаксема, синтагма
или клауза) од своје непосредне околине. „Помоћу четири типа оса
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мостаљивачких поступака једна нестилематична реченична струк
тура може се трансформисати у стилематичну, и то:
а) простим издвајањем реченичних конституената:
– Кад рационални људи – под ударцима судбине – почну да сумњају у
моћ и власт разума, они не могу више да прибегну вери (И. Андрић,
Знакови поред пута, 63);

б) издвајањем реченичних чланова интензификатором ‘осамо
стаљивачем’:
– Ја сам, међутим, добио кћери близнакиње, и то плаве (В. Стевано
вић, Тестамент, 163);

јом:

в) издвајањем реченичних компонената с њиховом пермутаци
– Кћи, млада, одњегована, сједјела је у наслоњачи (М. Тохољ, Стид,
125);

г) парцелацијом реченице – интонационим и позиционим оса
мостаљењем неког реченичног констит уента: синтаксеме, синтагме
или клаузе:
– А Јелене нема. Нигде и ни у ком виду (И. Андрић, Јелена, жена које
нема, 486)“.

3. Убедљивост или општа снага деловања на реципијента – на
поменуте начине – ‘помера’ се са уобичајеног колосека на други,
те исказ постаје ефикаснији, или ‘ефицијентнији’. У Речнику књи
жевних термина (РКТ 1985: 581) тврди се да је поређење – „језич
но изражајно средство којим се неко својство, стање, дјеловање
и сл. објашњава, чини ближим, стилистички истиче и афективно
појачава довођењем у везу, повезивањем с неким другим, читаоцу
познатијим својством итд.“. Примећујемо двојаке појаве стилског
карактера: једно је интензификација као појачање ефицијентности
исказа, а друго емоционализација, коју ћемо назвати модификаци
јом тона17.
3.1. Појачајност се подвлачи у обе горе наведене дефиниције.
Но у другој се овоме додаје још једна функција: функција поређења
– која би се Аристотеловим речима (1987: 205) могла описати као
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17 Емоционални тон свакако је један од фактора ефицијентности, али није једини: проф.
Р. Симић (1998: 233. и д.) – говори о врстама ’стилске транспозиције‘ као о средствима
побољшања ефицијентности. Мислимо да овде спада и емоционализација, о чему је
на овом месту довољна кратка напомена, а другом приликом проблем намеравамо по
дробније расветлити.
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побољшање јасноће израза, а не као тежња ка вишим квалитетима
– прикладности и узвишености.
3.2. Понављање у контакт у, или на блиском одстојању – мисли
проф. Симић (1998: 260) – подсећа на одјек, а „представља више
кратну номинацију истог садржаја, што ће рећи – у повољним окол
ностима – семантичко продубљивање исказа, уз истовремено поја
чање еуфоничности“:
– О мајко, мајко, свет је пакостан, / Живот је, мајко, врло жало
стан.
А по проф. Ковачевићу (1995: 170) понављања „доприносе да
опетована ријеч или ријеч коју она детерминише преузме на се ло
гички акценат, – та ријеч постаје смисаоно најистакнутија и кому
никативно најзначајнија. И не само комуникативно него и емоцио
нално, тако да је на њој истовремено и емфатички акценат“. По свој
прилици, тау толошко поређење није ништа друго него структ урно
преиначена фигура понављања, са истим особеностима и стилским
ефектом као и ова, али са успешнијим естетским изгледом.
3.3. Поређење стварно обу хвата семантички еквивалентне еле
менте, како теоретичари и истичу у дефиницији. Али упућивање на
једнакост садржаја компарат ума и компарандума није најважни
ја функција поређења: са поласком од значењске еквиваленције,
или упоредивости било које врсте, тежи се упечатљивијем изразу
– експресивном, рећи ћемо. Компарандум као да привлачи на се
бе акценат, и тиме добија функцију семантички продубљеног или
појачаног елемента. На тај начин поређење показује извесне слич
ности са узлазном градацијом. У једној нашој анализи (Јовановић
2005) скренули смо пажњу на још једну важну чињеницу, на коју се
у овом раду и хтело посебно указати: да емоционална боја поређе
ња у великој мери зависи од лексичког састава – у првом реду од
емоционалног набоја поредбене речи, – али нес умњиво и од син
таксичке структ уре и прозодијске конт уре.

4. Уместо закључка
1. Као што се схватање естетских момената (Јовановић 2003: 198)
мора заснивати на конкретним законима физиолошки схваћених
психичких процеса – тако се и експресивност реченица мора за
снивати на одређеном типолошком квалификативу – структ урнопрозодијском, и мора му се дати одређени простор – семиотички.
Будући да се књижевно дело у семиотичкој визури дефинише као
естетски знак, те да се у том смислу констит уисала и тзв. семиотичка
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естетика18, – и тзв. поетска стилистика, на коју М. Павловић (1960:
17) ставља акценат, – онда и истраживање експресивних реченица
нужно улази у широки семиотички домен (Јовановић 2003: 198).
2. Како тежиште при уобличавању пада на језик и језичка сред
ства – отуда је, па и поводом експресивности уопште, у Маретиће
вој стилистици обу хваћен само један део, али значајан део пробле
матике. Особине доброга стила, како их Маретић (1963: 188) класи
фикује: ‘јасноћа’, ‘истинитост’ и ‘лепота’, – у ствари су особине стил
ског уобличавања уопште, а не само језичког реализовања, – али
су неке од тих особина у језичкој форми најочигледније, најлакше
мерљиве19.
2.1. Ако се ‘принцип јасности’ доводи у зависност од адекватно
сти импресије и експресије, онда у експресивним реченицама јасно
схваћена мисао налази свој прави изражај, као што јасно доживљено
осећање, узбуђење, треба да нађе изражајну форму која ће код слу
шаоца, односно читаоца изазвати исто такво осећање, узбуђење.
2.2. У експресивним реченицама, међутим, тежиште је често
и на лепоти израза. У њима много пута налазимо специфичности
поетског језика, те се одликују нарочито ритмиком и фигуративно
шћу речи. Али им је нес умњиво главна специфичност: нарочити
ред речи. По свему овоме – експресивне реченице спадају у дина
мична језичка средства.
3. Стилистичка анализа експресивних реченица недвосмислено
показује јединство њихове тематике, јединство опште синтаксич
ко-прозодијске линије и усклађеност делова у општој структ ури.
А то конкретно значи да су реченични делови у пуном складу са
целином реченице, и да су довољно рељефни. Стилистичком тер
минологијом речено – динамични су.
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18 Семиотичка естетика феномен ’естетског‘ посматра као једну врсту информације, која
има врло сложену структ уру и функцију. Према Абрахаму Молу, који је и први инси
стирао на раздвајању ’семантичке‘ и ’естетичке‘ информације, прва је лако преносива
и лако преводива, док је друга ’персонална‘ и тешко преводива. Главни представни
ци ове естетике позната су имена семиотике, у њеној широкој, интердисциплинарној
концепцији: Чарлс Морис, Јан Мукаржовски, Абрахам Мол, Макс Бензе, Јуриј Лотман,
Умберто Еко, итд.
19 Испоредимо, на пример, – ’трансфигурација‘, ’транслокација‘, ’контекстуализација‘,
’транскодификација‘ – о којима читамо као о начелима стилизације у Општој стили
стици (Симић 2001: 199-212).
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Sentence Expressiveness in Terms of 
Syntax and Stylistics 
(Theoretical and Terminological Approach)
Summary
In the work – in terms of syntax and stylistics – the subject is the study of expressiveness of
different clauses forms and also expressive sentences which aren‘t denoted with specific morpho
logical or lexical instruments.
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УДК 342.725 (497.1) „1974/1991“

Владислав Б. Сотировић

Међународни европски хуманистички универзитет
и Универзитет у Вилњусу

УСТАВНА И ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА
СРПСКОХРВАТСКОГ ЈЕЗИКА У СФРЈ (1974–1991)
Чланак се бави проблемом правно-законско-уставне регулативе
употребе језика у јавним пословима Социјалистичке Федеративне
Републике Југославије у времену од доношења последњег савезног
(конфедералног) устава 1974. па до распада/раст урања заједничке
југословенске (кон)федерације 1991, када се и заједнички српско
хрватски језик распао на више својих етничких делова. Посебна
пажња је посвећена феномену различитог републичко-територи
јалног законског регулисања коришћења званично једног те истог
(српскохрватског/хрватскосрпског) језика у четири републике у
којима је био у јавној употреби, а у функцији свесног стварања по
себних етнојезичких варијанти као основе за социолингвистички
распад савезне државе.
Кључне речи: српскохрватски (хрватскосрпски) језик, распад
(раст урање) СФРЈ, лингвистички национализам, социолингвисти
ка српскохрватског (хрватскосрпског) језика, српски језик, хрват
ски језик, босански језик, црногорски језик.

С обзиром да је југословенско друштво било вишејезично (као и
вишеконфесионално и вишенационално са прис утношћу вели
ког броја језички различитих мањина) сасвим је разумљиво да се
у последњем Уставу СФР Југославије (слично као и у претходним
уставима) из 1974. језичкој материји поклонила изузетна пажња.
То се такође односи и на уставне регулативе свих шест социјали
стичких република и две аутономне покрајине (у ових девет устава
има укупно 51 члан који се бави језиком). Дакле, језичка матери
ја је регулисана са правне тачке гледишта са укупно девет устава
(колико их је свеукупно било), али је у исто време питање језика
у овим уставима решавано на различите начине, са различитим
приступима материји што је довело до тога да на простору чита
ве Југославије није на једнообразан начин решено питање језика у
покрајинским, републичким и савезном уставу. Чак се догодило и
то да је уставна регулатива о језику у Уставу СР Хрватске била у су
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протности са одредбама савезног Устава по истом питању.1 То само
показује да је идеја јединствености језичке политике и планирања
напуштена, а решавање језичке проблематике је препуштено свакој
републици и покрајини понаособ што је само био одраз политичке
конфедерализације југословенске (формално-уставно) федерације.
Тако је нпр. од краја 1960.-их година свака од осам републичких и
покрајинских академија наука и уметности, плус Матица хрватска
и Матица српска, решавала језичке проблеме одвојено без усагла
шавања ставова, неопходних конс ултација и без вођења заједничке
језичке и социолингвистичке политике.
Савезним Уставом из 1974. се регулисао положај језика наро
да и народности у оквиру федерације. Тако, Члан 246. (као и Члан
146. Устава СР Србије) утврђује да су језици и писма свих народа и
народности равноправни на читавој територији СФР Југославије.
Чланом 170. се гарант ује сваком појединачном грађанину државе
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1 Овакву одлуку је донео Уставни суд Југославије на седници од 7. децембра 1988, на
којој је већином гласова утврђено да је одредба Члана 138., став 1., Устава СР Хрват
ске из 1974. у супротности са Уставом СФР Југославије, тј. са његовим 378. Чланом.
Овде бих додао да је Члан 138. био чак и у супротности са Чланом 137. истог Устава
СР Хрватске јер се према овом другом утврђује да „сваки народ има право да свој је
зик назива својим именом“. Познато је да Срби у Хрватској никада нис у пристали да
свој језик у јавној употреби у Хрватској називају хрватским књижевним језиком, већ
су инсистирали да се језик Хрвата и Срба назива српскохрватски/хрватскосрпски, или
пак само језик Срба као српски. Ипак је Сабор СР Хрватске одлучио 20.–21. јуна 1989.
да се уставна одредба о називу језика у јавној употреби не мења до доношења новог
републичког Устава, а који је донет 22. децембра 1990, али по коме се уместо хрватског
књижевног језика у Хрватској употребљава као службени језик – хрватски. Одговор
за разлоге овакве етнолингвистичке подређености и неравноправности Срба са Хрва
тима на подручју Хрватске лежи и у чињеници да су многи хрватски интелект уалци,
научни радници и политичари у протекла два столећа Србе у Хрватској третирали као
„усељени слој становништва“ који самим тим није могао да ужива иста права као и
„хрватски староседелачки живаљ“. Усташка идеологија је отишла још даље тврдећи да
су Срби дошљаци и на простору Босне и Херцеговине, да су Хрвати били у расном сми
слу најчистији народ у овим деловима Европе као и повјесно највреднији и да су сви
босанскохерцеговачки муслимани Хрвати исламске вероисповести. Хрвати су из горе
наведених разлога морали коначно да постану неограничени владари свог lebensraum-а
чија се граница налазила на реци Дрини, а која је одвајала цивилизовани европски За
пад од примитивног Оријента. Ускоро у том смислу усташке власти у Загребу доносе
и одговарајуће законске прописе, као што је то случај са Zakonskim dekretom za zaštitu
naroda i države [Kačavenda, Živković 1998, 78]. Да на просторима повијесне Хрватске
нема места за Србе, њихов језик, цркву и писмо, указао је недвосмислено председник
Хрватске демократске заједнице и каснији председник Републике Хрватске др. Фрањо
Туђман фебруара 1990. г, рекавши да Србе у Хрватској треба прогласити хрватским
грађанима, називати православним Хрватима, забранити употребу термина „право
славни Србин“, забранити у Хрватској православну цркву или је прогласити хрватском
[Јовић 1995, 109].
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да употребљава свој национални језик и своје национално писмо.
Настава на националним језицима се регулише Чланом 171. (став
2.) на овај начин: „Припадници народа и народности на територи
ји сваке републике односно аутономне покрајине имају право на
наставу на свом језику у складу са законом“. Члановима 171. и 172.
Устава из 1974. гарант ује се право коришћења матерњег језика свих
грађана државе у поступцима са службама федерације или са феде
ралним судовима.
Једна од особености савезног Устава је била та да се њиме није
прописао ниједан савезни, тј. државни, језик на нивоу читаве фе
дерације (тј. у овом Уставу није постојала ниједна законска одредба
која би озваничила иједан језик као тзв. lingua communis или lingua
franca). Шта више, понаименце ниједан конкретан језик није споме
нут, сем у случају језика албанске и мађарске народности (тј. фак
тички мањине) када се Чланом 269. регулише да се савезни закони,
прописи и општа акта имају објављивати и на албанском и мађар
ском језику. У Уставу САП Косова и Метохије се отишло још један
корак даље јер се у Члану 236. предвиђа да државни органи и орга
низације које врше јавна овлашћења воде поступак на албанском
или на српскохрватском језику. Оваквом уставном одредбом се
прејудицира да је језик народности равноправан са језиком народа
Југославије и шта више да се српскохрватски језик на Космет у може
искључити из службене употребе и заменити језиком народности.2
Овај члан косметског Устава је окарактерисан од стране Уставног
суда СФР Југославије 22. децембра 1987. и Скупштине СР Србије из
исте године [Скупштински преглед 1987, 335 и 338] као неуставан,
тј. да је у супротности са савезним уставом у коме стоји да су језици
народа увек у службеној употреби на простору читаве Југославије.
У савезном Уставу из 1963. (Члан 131.) се међутим предвиђа да
се савезни закони и друга општа акта савезних органа објављују са
мо на језицима народа Југославије, тј. на словеначком, српскохрват
2 Термин службени језик је изостао како у Уставу САП Косова и Метохије тако и у Уставу
САП Војводине. На Космет у се у јавном живот у албански језик редовно употребљавао
на првом месту. У пракси, такође, албански ђаци и студенти нис у учили српскохр
ватски језик (јер на то словом закона нис у били обавезни), а наставу су пратили ис
кључиво на албанском језику, док су српски ђаци и студенти наставу пратили на срп
ском језику уз такође факултативно учење албанског језика. На Космет у се обавезно у
школама учио страни језик, али истовремено није било обавезно учење језика народа,
односно народности. Овакво језичко стање ствари у јужној србијанској покрајини је
нес умњиво водило ка тзв. „језичком глувилу“ и до „шумова у споразумевању“ којима
су се ова два народа култ урно и свакодневно удаљавала један од другог и међусобно
„гетоизирала“.
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ском и македонском, док се језици албанске и мађарске народности
у овом случају не спомињу. Из горе наведеног произилази да су на
ционални и народносни језици и писма (тј. језици и писма народа
и народности) СФР Југославије уставно равноправне категорије у
службеној употреби, што практично значи да су сви матерњи је
зици и писма ових етно-групација службени и државни језици и
писма (Члан 246. Устава СФР Југославије).
Из уставне регулативе исто тако произилази да језици југосло
венских народа (тј. нација) као и језици (и писма) две највеће југо
словенске народности (тј. националне мањине) – албанске и мађар
ске – као и језици и писма свих осталих народности нис у комуни
кацијски у истом (тј. равноправном) нивоу у службеној употреби о
чему неоспорно сведочи Члан 269. Устава СФР Југославије по коме
се савезни закони, други прописи и општа акта у исто време и до
носе и објављују на језицима народа, али се само објављују (али се
и не доносе) на језику две југословенске националности – албанске
и мађарске. На језицима других националности ови прописи и акта
се нити доносе нити објављују.
Уставом СФР Југославије је успостављена и формална равно
правност употребе језика и писама свих народа и народности и у
оружаним снагама СФР Југославије (Југословенска народна армија
и Територијална одбрана), с изузетком да се у командовању и обу
ци у ЈНА, у складу са савезним законом, може користити један од
језика народа СФР Југославије, а у њеним републикама и покрајина
ма и језици народа и народности из тих области.
Све до усвајања уставних амандмана, у 3. ставу 42. Члана Саве
зног Устава (СФРЈ) из 1974. било је предвиђено да „изузетно, у Ју
гословенској народној армији командовање, војна обука и админи
страција врше се на српскохрватском језику“.3 Међутим, ова уставна
одредба је коначно замењена амандманом XLI, у чијој 4. тачки стоји
да „у оружаним снагама СФРЈ обезбеђује се, у складу са Уставом
СФРЈ, равноправност језика и писама народа и народности Југо
славије. У командовању и у војној обуци у Југословенској народној
армији може се, у складу са савезним законом, употребљавати један

78

3 Оваква правна формулација, као и пракса да се у ЈНА углавном користила војна српска
терминологија, послужила је хрватском језикословцу Радославу Катичићу да изнесе
општи закључак да је у бившој Југославији хрватска терминологија била систематски
потискивана у корист српске терминологије. Треба истаћи да се српска војна терми
нологија заснива на турцизмима, русизмима и европеизмима (нпр. топ, артиљерија,
авијација). Чињеница је да у обе бивше (велике) Југославије није никада издат опште
прихваћени војни уџбеник који би важио за читаву земљу.
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од језика народа Југославије, а у њеним деловима – језици народа
и народности“ [Ustavi 1974; Устав СФРЈ 1974]. Без обзира на ове
уставне одредбе, у војној пракси је преовладавала екавица са лати
ничким писмом. Овом комбинацијом су написана сва војна прави
ла, Војна енциклопедија и Ратна служба. Такође, српскохрватски/
хрватскосрпски језик није нигде, па ни у оружаним снагама, имао
јединствену (уједначену) стручну терминологију, али је углавном
у војсци преовладавала српска терминологија са пуно русизама и
других туђица [Ratna služba JNA 1964; Perišić, Konstantinović 1965;
Vojni rečnik (operativno-taktički) 1967].
Од краја 1960.-их јединство српскохрватског/хрватскосрпског
језика је постало апсолутно неизвесно и чак предзнак дезинтегра
ције југословенске федерације јер је дефиниција тог језика препу
штена републикама и њиховим уставним одредбама па је стога до
шло до четвороваријантне стандардизације истог, тј. до републич
ког нормирања и поларизовања званично једног те истог језика.
Практично је само у Уставу СР Хрватске језик био дефинисан (у
V. амандману), али на крајње нејасан па чак и двосмислен начин:
„U SRH u javnoj je upotrebi hrvatski književni jezik – standardni oblik
narodnog jezika Hrvata i Srba u Hrvatskoj, koji se naziva hrvatski ili srp
ski“ [Ustavi 1974]. По оваквој дефиницији језика, испада да је народ
ни језик Хрвата и Срба у Хрватској један јединствени језик, али са
два имена (sic!), али је зато књижевни језик и једних и других у СР
Хрватској етнички једноимени (хрватски).4 Испада на крају да се
стандардно-књижевни језик Хрвата и Срба у СР Хрватској разли
ковао по имену и дефиницији од њихових сународника у осталим
социјалистичким републикама југословенске федерације. Уколико
би се у СР Србији или СР Црној Гори применила логика дефини
ције језика као  у СР Хрватској, језик би требало да има назив „ср
бијански“, односно „црногорски“ „књижевни језик као стандардни
облик књижевног језика Срба, Црногораца, Хрвата и Муслимана“
који живе у те две републике.
СФР Југославија је уставно дефинисана као државна заједница
добровољно уједињених народа и њихових социјалистичких репу
блика и покрајина. Из овакве формулације произилази закључак да
сви народи и народности остварују своја права и заштит у како на
4 Овакву дефиницију назива језика у јавном живот у СР Хрватске је оправдавао Мирко
Божић, тадашњи подпредседник Сабора СР Хрватске, речима: „Mi smo unijeli u Ustav
SRH naziv ‘hrvatski književni jezik’ zato što u najplemenitijem smislu te riječi sadrži širinu
bogatstva riječi, toleranciju i neprestanu potrebu izučavanja jezika…“ [Božić 1973, 5–6].
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нивоу читаве федерације тако и у њеним констит утивним делови
ма. Ово је од изузетног значаја за (уставно) четири југословенска
народа (нације) која су говорила званично истим српскохрват
ским/хрватскосрпским језиком – Црногорци, Хрвати, Муслимани
и Срби (плус највећи део декларисаних „Југословена“) – а који су
заједно чинили 75% укупне југословенске популације (са „Југосло
венима“ и 80%) јер су сви они имали право на остваривање језичког
јединства и култ урне целовитости на нивоу читаве Југославије као
и у појединачним републикама и покрајинама. Стога је било сасвим
природно (јер су ова четири народа у многим деловима земље жи
вела измешано), а и у духу савезног Устава, да ова четири народа
као посебне целине имају јединствену језичку политику и језичко
планирање, а нарочито у области заједничког језика у службеној
(јавној) употреби. Ипак, Устав СФР Југославије је препустио феде
ралним јединицама и аутономним покрајинама да оне саме парци
јално решавају проблематику језичке материје чиме се практично
дошло до сит уације да је нарушено савезним Уставом загаранто
вано право свих народа и народности на суверено право у питању
очувања јединствене култ уре и националне самобитности. У уста
вима Хрватске, Македоније и Словеније није чак изричито прав
но ни загарантована језичка равноправност народа и народности
у службеној употреби јер такав термин и не постоји у ова три уста
ва. Уместо овог термина се у Уставу СР Хрватске користи термин у
јавној употреби, а у уставима СР Македоније и СР Словеније фор
мулација у целокупном јавном, друштвеном, државном, управном и
самоуправном животу. Ипак се у македонском и словеначком уста
ву, за разлику од хрватског, даје правна могућност да се мањински
народи на њиховим територијама школују на језику неког другог
југословенског народа. У словеначком случају се дошло до несхва
тљиве аномалије да се у републичком Уставу, како оном из 1974.
тако и оном из 1991, и другим пратећим законима, више пажње
посвећује италијанском и мађарском језику, чији говорници броје
мање од једног процента читаве популације Републике Словеније,
него језицима житеља Словеније који воде порекло из других југо
словенских република, а који чине 9 одсто грађана Словеније. Ова
правна нелогичност је „појашњена“ у словеначком Уставу из 1991.
г. тиме да су републичке власти признале словеначким Италијани
ма и Мађарима стат ус аутохтоне националне мањине, док се сви
тзв. „јужњаци“ правно третирају као новодошли гастарбајтери ко
ји се само привремено налазе на територији Републике Словеније
као радни емигранти [Pavlović 2000]. Такође, у Уставу СР Хрватске
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из 1974. не постоји експлицитна одредба о равноправности писама,
онако како то стоји у уставима СФР Југославије, СР Босне и Херце
говине, СР Црне Горе и СР Србије из исте те године.
По пространству и бројности становништва, као и по бројно
сти највеће југословенске нације (српске), СР Србија и њена устав
на и законска регулатива привлачи можда и највише пажње. Ова
република је својим Уставом из 1974. била дефинисана (Члан 1.)
као држава српског народа и делова других народа и народности
који у њој живе. У Уставу је испољен принцип језичке равноправ
ности на простору читаве републике укључујући и две социјали
стичке аутономне покрајине (Војводину и Космет). Чланом 233. се
регулише да се објављивање републичког законодавства и других
прописа врши на српскохрватском, мађарском и албанском језику –
дакле на језику већинског народа (не само у Србији већ и у читавој
Југославији) и на језицима две највеће народности (и у Србији и у
Југославији). Чланом 240. се утврђује да све организације које врше
јавна овлашћења и државни органи воде поступак на српскохрват
ском језику, при чему не постоји никаква дефиниција нити имена
тог језика нити његовог садржаја.
Регулисање коришћења српскохрватског/хрватскосрпског јези
ка у јавној употреби је ушло и у Уставе СР Црне Горе (Члан 172.), СР
Босне и Херцеговине (Члан 4.), САП Косова и Метохије (Чланови
5., 230., и 236.) и САП Војводине (Члан 5., 233., 237. и 308.). У војво
ђанском Уставу се српскохрватски/хрватскосрпски језик увек спо
миње уз мађарски, словачки, румунски и русински језик. Овим пет
језицима у САП Војводини је признато право да се на њима издају
сва званична покрајинска акта и испис ују сви службени покрајин
ски називи. У црногорском Уставу је експлицитно наведено да се у
тој социјалистичкој републици у службеној употреби користи срп
скохрватски језик ијекавског изговора који се испис ује са два рав
ноправна писма у службеној употреби – ћирилицом и латиницом.
Уставна дефиниција стандардног језика у Војводини је била иста
са одредбом о језику у Уставу Босне и Херцеговине (Члан 4.), а по
питању службене ијекавице и оба писма ту су се подударале устав
не одредбе Црне Горе и Босне и Херцеговине (што се тиче праксе,
у Црној Гори је преовладавала ћирилица, а у Босни и Херцеговини
латиница). Ипак, уставна дефиниција „језика у јавној употреби“ у
Уставу СР Хрватске (Члан 138.) одударала је од сличних дефиници
ја језика у осталим републикама јер се у хрватском случају радило о
хрватском књижевном језику.
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Уставни новитет у Хрватској се између осталог састојао и у то
ме што је за основицу стандардног језика у овој републици узет на
родни језик Хрвата и Срба само са простора Хрватске док се у југо
словенској стручној литерат ури истицало да ту основу чине источ
нохерцеговачки говори ијекавског изговора штокавског дијалекта
у целини, а не у некој републичкој посебности. Друга новина је у
томе што једног народног имена (српског) нема у стандардном је
зику СР Хрватске. И треће, овако формулисан уставни назив језика
се ставља у опозицију са називима стандардних језика Муслимана,
Црногораца и Срба, па можда чак и Хрвата, из других република.
Шта више, у хрватском случају се отишло корак даље, јер је регули
сано једном одредбом у Члану 293. у Уставу СР Хрватске из 1974. да
„autentični tekstovi saveznih zakona i drugih saveznih propisa i opštih
akata donose se i objavljuju u službenom listu Socijalističke Federativ
ne Republike Jugoslavije na hrvatskom književnom jeziku, latinicom“.
Сличних одредаба о језику на коме треба да буду издавана службе
на акта савезних органа нема ни у једном другом уставу из 1974.  
југословенских република или покрајина.
Након увођења вишестраначког плурализма дошло је и до пре
цизније формулације назива језика и писма у службеној употреби
на територији Југославије. Тако је, нпр., по Члану 8. Устава Републи
ке Србије од 28. септембра 1990. утврђено да: „У Републици Србији
у службеној је употреби српскохрватски језик и ћириличко писмо,
а латиничко писмо је у службеној употреби на начин утврђен зако
ном“. Ипак, Устав Савезне Републике Југославије из априла месеца
1992. озваничио је само једночлани назив језика у службеној упо
треби у свом 15. Члану, став 1.: „У Савезној Републици Југославији
у службеној је употреби српски језик екавског и ијекавског изгово
ра и ћириличко писмо, а латиничко писмо је у службеној употре
би у складу са уставом и законом“. Републичка уставна одредба о
српскохрватском језику је фактички већ била правно обеснажена
Чланом 1., ставом 1., Закона о службеној употреби језика и писма у
Републици Србији из 1991. где је језик у службеној употреби фор
мулисан овако: „У Републици Србији у службеној је употреби срп
скохрватски језик, који се, када представља српски језички израз,
екавски или ијекавски, назива и српским језиком“ [Закон...1991].5
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5 На овакво обликовање формулације о језику у овом Закону су прес удно утицали лин
гвисти Павле Ивић и Бранислав Брборић са још неким својим колегама [Брборић 2000,
140]. У новим уставима република бивше СФР Југославије које су се осамосталиле Ср
би (укључујући и тзв. Црногорце у националном смислу након 1945. г.) су фактички
постали национална мањина јер су тим уставима дотичне републике правно формули
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Поред Устава СР Југославије из 1992. једночлана одредба о књижев
ном/стандардном језику је ушла исте године и у Уставе Републике
Црне Горе (Члан 9.) и Републике Српске у БиХ (Члан 7.) [Устави СР
Југославије... 1995; Устав Републике Српске...1996].
У југословенској пракси није постојала заједничка централна
инстит уција која би водила бригу о јединственом систему норми
у стандардном српскохрватском/хрватскосрпском језику. Уместо
тога, стандардизација овог језика, без веће координације и сагла
сности, вршила се у шест политичких центара: Загребу, Београду,
Новом Саду, Титограду, Приштини и Сарајеву.6
сане као националне државе већинског народа. Овде се ради о тзв. „уставном национа
лизму“ јер се државни суверенитет признаје само једној нацији [Hayden 1992, 655–656]
док се све остале нације третирају као националне мањине. Тако су национална већина
и националне мањине и правно и стварно инкорпориране у државну структ уру на раз
личите начине [Tambiah 1989, 346–348]. Ипак, у новом Уставу Србије стоји одредба да
је ова република државна заједница свих њених грађана (тј. Србија није дефинисана
као национална држава Срба већ као грађанска држава свих њених житеља) [Gudac,
Đorđević 1994, 173]. У прва два Члана новог Устава Србије стоји да је Србија демократ
ска држава свих њених грађана који живе у њој и да у Србији суверенитет припада свим
грађанима Републике [Hayden 1992, 660]. Према Роберт у М. Хејдену, „уставни нацио
нализам“ је добио најдрастичнији вид у хрватском Уставу од 22. децембра 1990. г. јер
се суверенитет и са њим сва политичка права дају само хрватском народу у етничком,
а не политичком, смислу ове речи. То се може јасно видети у уставној одредби (Члан
11.) којом се као државна застава и грб проглашавају хрватски етнички симболи исти
они под којима су Срби страдали у Другом светском рат у у НДХ и у уставној одредби
(Члан 12.) којом се за званични језик и писмо проглашавају „хрватски језик и латинич
ко писмо“ [Hayden 1992, 656–657]. Такође, нови словеначки Устав дели све грађане Сло
веније на три категорије које свака за себе хијерархијски имају различита политичка
и друштвена права и привилегије: 1) етничке Словенце; 2) аутохтоне етничке мањине
(Италијане и Мађаре); и 3) друге етничке мањине којима нис у уставом загарантова
на култ урна права [Hayden 1992, 659]. Југословенско друштво је у току транзиционог
периода прошло развојни пут од државног социјализма до државног национализма/
шовинизма у коме је класни непријатељ замењен националним непријатељем. Оваква
транзиција потенцијалног непријатеља је озакоњена у новим југословенским Устави
ма 1990.–1992. чије су „националистичке“ правне регулативе добрим делом и довеле
до коначног распада дотада заједничке државе. Државна сувереност република, про
кламована у „националистичким уставима“, нес умњиво вуче корене из Устава 1974.
који, заједно са Законом о удруженом раду представља законску основу распада земље
[Allcock 2000, 93]. У појединим случајевима је означавање националних непријатеља
пред почетак оружаних сукоба било јавно и недвосмислено. Тако је министар правос у
ђа Хрватске у интервјуу датом за Slobodnu Dalmaciju рекао да за њега „Duhovna obnova
znači da dječak od samog rođenja, prije nego što nauči da čita i piše, treba da zna ko je njegov
neprijatelj. A neprijatelj na ovoj našoj zemlji je Srbin“ [Guskova 2003, I, 187].
6 У случају СР Србије, јединствена стандарднојезичка политика није вођена чак ни у
оквирима једне федералне јединице иако се у Члану 301. Устава СР Србије даје и таква
могућност, али се експлицитно на њој не инсистира.
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Разнојезичност и социолингвистичка комплексност југосло
венске стварности се може сагледати и у чињеници да је у Савезном
извршном већу (Влада СФР Југославије) постојала посебна Служба
за превођење (слично центрима Европске уније у Бриселу и Стра
збуру). Ова служба је сва владина акта доносила (преводила) у се
дам издања: 1) на српскохрватском језику за ужу Србију, Војводину,
Космет и Црну Гору, 2) на хрватском књижевном језику за Хрватску,
3) на српскохрватском/хрватскосрпском језику ијекавског изговора
за Босну и Херцеговину, 4) на словачком језику, 5) на македонском
језику,7 6) на албанском језику, и 7) на мађарском језику.
Раздеоба српскохрватског/хрватскосрпског језика по прин
ципу територијалне припадности варијантских разлика које су се
мање-више поклапале са републичким границама федерације није
имала правну потпору у савезном Уставу нити у републичким или
покрајинским Уставима, па чак ни у Уставу СР Хрватске где се Чла
ном 137. јемчи сваком народу и народности право да језик назива
својим именом. И коначно, у свим уставним одредбама свих девет
југословенских Устава из 1974. се нигде не говори о језицима ре
публика или покрајина већ о језицима народа и народности.8 И са
ове правне тачке гледишта, фактичко територијално дељење једног
језика је било неуставно, али ипак практично реализовано према
формули Војислава Никчевића, никшићког лингвисте, из године
1984. да уместо једног књижевно-стандардног српскохрватског/хр
ватскосрпског језика постоје четири таква језика, тј. онолико коли
ко је и било социјалистичких република у којима је већина станов
ништва говорила српскохрватским/хрватскосрпским језиком као
матерњим.
У вези са формулацијом о тзв. јединству у разликама и једин
ству у варијантама српскохрватског/хрватскосрпског језика, из
нео бих два мишљења која осликавају општу уставно-законску и
практичну сит уацију лингвистичке и социолингвистичке пробле
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7 У новом македонском Уставу од 20. новембра 1991., у Члану 7., македонски језик је
проглашен државним језиком на нивоу читаве републике уз уставну одредбу да се је
зик националних мањина може употребљавати у јавном живот у у оним деловима Ре
публике Македоније у којима те националне мањине живе у значајном броју [Службен
весник на РМ 1991]. Оваква регулација употребе језика у јавном живот у је проистицала
из уставне дефиниције саме државе која је прокламована као национална држава маке
донског народа.
8 У првом Уставу Југославије након Другог светског рата (1946. г.) проглашена су три је
зика као службена – словеначки, македонски и српскохрватски, али као „језици народ
них република“, док су се каснији језици народности по овом Уставу називали „језици
националних мањина“.
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матике тог језика у СФР Југославији пред њен политички распад.
Прво, хрватски лингвиста из Загреба, И. Сакс, је закључио: 1) овај
језик је у лингвистичком смислу један, а њиме говоре четири наро
да (тј. нације) – Хрвати, Срби, Црногорци и Муслимани, и 2) овај
лингвистички и правно један језик има ипак у практичној реали
зацији четири књижевне варијанте које се како у науци тако и у
администрацији називају – српскохрватски језик (у СР Србији), хр
ватски књижевни језик (у СР Хрватској), српскохрватски/хрват
скосрпски језик ијекавског изговора или пак босанскохерцеговачки
стандарднојезички израз (у СР Босни и Херцеговини), и црногорска
варијанта српскохрватског језика. Друго, према мишљењу слове
начког лингвисте Јанеза Лукача, стандардни језик четири југосло
венске нације које њиме говоре није хомоген па стога ни јединствен
(иако је формално један) јер се јавља у неколико варијаната које су
природан одраз чињенице да се овим језиком служи неколико на
ција (фамозна формула: једност са варијантским разуђеностима).
Овакав став о варијантама истога стандардног језика произилази
из чињенице да српскохрватски/хрватскосрпски језик на читавом
свом говорном подручју није имао подударну стандардну терми
нологију нити пак сасвим подударну општу лексику, синтакс у, сти
листику и семантику. Дакле, без обзира што су се неки лингвисти
и филолози Југославије формално договорили и утврдили да се у
случају српскохрватског/хрватскосрпског језика ради о језичком је
динству на простору република Србије, Црне Горе, Хрватске и Бо
сне и Херцеговине, постојао је и велики број оних стручњака који
су тврдили да се ту ради о једном језику са неколико варијаната
(две или четири), у смислу да је свака од њих различит конкретан
реал изациони облик једног апстрактног модела стандардног језика
[Brozović 1978; Brozović 1979–1980, 52], или се пак ту радило о неко
лико различитих језика (два или четири).

85

^ASOPIS ZA KWI@EVNOST, JEZIK, UMETNOST I KULTURU

Библиографија:

86

– Allcock 2000: Allcock J. B., Explaining Yugoslavia, New York: Columbia Uni
versity Press, 2000.
– Božić 1973: Božić M., Hrvatski književni jezik u svjetlu izmjena Ustava SR Hr
vatske, Split, 1973.
– Brozović 1978: Brozović D., „Hrvatski jezik, njegovo mjesto unutar južno
slavenskih i drugih slavenskih jezika, njegove povjesne mijene kao jezika hr
vatske književnosti“ u A. Flaker, K. Pranjić (urednici), Hrvatska književnost u
evropskom kontekstu, Zagreb, 1978.
– Brozović 1979–1980: Brozović D., „Sociolingvistička i usporedna razina pri
istraživanju jugoslavenskih (standardnih) jezika u (južno)slavenskim, evrop
skim i općim okvirima“, Jezik, 27/2–3, 1979–1980, 47–54.
– Gudac, Đorđević 1994: Gudac Ž., Đorđević M., Savremena politička istorija,
Beograd, 1994.
– Guskova 2003, I: Guskova J., Istorija jugoslovenske krize 1990–2000, I, Beo
grad, 2003.
– Hayden 1992: Hayden M. R., „Constitutional Nationalism in the Formerly
Yugoslav Republics“, Slavic Review, vol. 51, № 4, winter 1992, 654–673.
– Kačavenda, Živković 1998: Kačavenda P., Živković N., Srbi u Nezavisnoj Drža
vi Hrvatskoj. Izabrana dokumenta, Beog rad, 1998.
– Pavlović 2000: Pavlović Z., „Legal Status of the Italian Minority in Slovenia“,
in Dimitrijević N. (ed.), Managing Multiethnic Local Communities in the Co
untries of the Former Yugoslavia, Budapest: Local Government and Public
Service Reform Initiative, Open Society Institute, 2000, 63–72.
– Perišić, Konstantinović 1965: Perišić M., Konstantinović Z., Nemačko-srpsko
hrvatski vojni rečnik, Beog rad: Vojnoiz davački zavod, 1965.
– Ratna služba JNA 1964: Ratna služba JNA, Beograd, 1964.
– Ustavi 1974: Ustavi i ustavni zakoni, I–II, Zagreb, 1974.
– Vojni rečnik (operativno-taktički) 1967: Vojni rečnik (operativno-taktički), Beo
grad, 1967.
– Брборић 2000: Брборић Б., „Нација и држава са (социо)лингвистичког
становишта“, Јужнословенски филолог, LVI/1–2, Beograd, 2000, 139–147.
– Енциклопедијски лексикон 1972: Енциклопедијски лексикон – Мозаик
знања (ред. и уред., Асим Пецо и Живојин Станојчић), том I, Београд,
1972.
– Закон...1991: „Закон о службеној употреби језика и писма“, Службени
гласник Републике Србије, 45, Београд, 1991.
– Јовић 1995: Јовић Б., Последњи дани СФРЈ: Изводи из дневника, Београд:
Политика, 1995.
– Скупштински преглед 1987: Скупштински преглед (СР Србије), № 335 и
338, Београд, 1987.
– Службен весник на РМ 1991: „Уставот на Република Македонија“, Слу
жбен весник на РМ, № 52, Скопје, 1991.

Nasle|e
6
– Устав Републике Српске...1996: Устав Републике Српске и амандмани
(Важеће одредбе), друго издање, Српско Сарајево: Ослобођење, 1996.
– Устав СФРЈ 1974: Устав СФРЈ, устави социјалистичких република и по
крајина, Београд: Просвета, 1974.
– Устави СР Југославије... 1995: Устави Савезне Републике Југославије, Ре
публике Србије, Републике Црне Горе, Београд: Службени гласник са п.
о., 1995.
Vladislav B. Sotirović

Constitutional and legislative regul ations 
upon Serbo-Croat Language in SFRY (1974 –1991)
Summary
It was a real necessity in Socialist Federal Republic of Yugoslavia to correlate different legal
formulations upon offi cal-public use of language. Such problematic issue went out during the last
two dacades of common state from pure philological and linguistic science and entered the area
of politicized socoilinguistics of Serbo-Croatian or Croato-Serbian Language and even to the
area of bare daly politics. The result was that one of the basic principles of Yugoslav community
– unity of cultural life was ruined for the reason that the right of the nations to their own united
national standardized languages was not respected.
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УДК 111.1:801.73

@elimir Vuka{inovi}
Filolo{ko-umetni~ki fakultet, Kragujevac

УДЕС МЕТАФИЗИКЕ У
ХЕРМЕНЕУТИКУ БИВС ТВОВАЊА1:
„retro(per)spektiva“

Ovaj je uradak retrospektivni ogled udesa metafizike u herme
neutiku Bivstvovawa, a ima za namjeru afirmisati putawu filo
sofirawa kao vje~nog Vra}awa i osvijetliti problem „epohalnog
mi{qewa“, te sterilizacije filosofije do wenog „nau~nog di
sciplinovawa“ i povla~ewa iz Svijeta. Evidentira se problem za
borava (smisla) Bivstvovawa kao (u)~ina vladavine tradicion
 al
ne metafizike - u smislu progresivisti~ke i konstruktivisti~ke
kolonijalizacije Bivstvovawa. Otkrivawe temeqa, zavi~ajnosti
egzistencije se, stoga, ne konstrui{e ovdje kao imperativisti~ki
projekt filosofije, nego se pomaqa iz neminovnosti udesa sva
kog konstruktivizma, a onda i kao udes metafizike u hermeneuti
ku Bivstvovawa. Tu se, u sred ovoga udesa, sada izmi~u}i svakom
ekskluzivizmu, javqa bivstvovawe na na~in filosofirawa koje se,
u hermeneuti~kom smislu, uvijek i iznova (pro)nalazi i kao (po)
kretawe odnosa (samo)razumijevawa, stvarala{tva, smisla i Po
stajawa.
Kqu~ne re~i: Bivstvovawe, hermeneutika, metafizika, fun
damentalna ontologija, (po)gre{nost, postajawe, udes, pad, jezik,
Dasein, est/etika, istina, de(kon)strukcija, nihilizam

„Ja nemam kona~nog suda o sebi i svome `ivotu. Ne postoji ni
{ta u {ta sam potpuno siguran. Nemam definitivnih ubje|ewa
– o bilo ~emu, zaista. Znam samo da sam ro|en i da sam egzistirao,
i, kako izgleda, bio no{en tim putem. Postojim na temequ ne~ega
{to ne poznajem. I pored svih neizvjesnosti, osje}am postojanost
na kojoj po~iva svekolika egzistencija i trajawe u mojemu na~inu
bivstvovawa.“2 (prev. aut.)
K. G. Jung
1 Ovaj je uradak retro(per)spektivni ogled tre}eg poglavqa prve i prvog poglavqa dru
ge kwige dvokwi`ja Kompozicija filosofije: Po-etika Pada i Genealogija istorije
budu}nosti (Legenda, ^a~ak, 2006). Shodno putawi vje~nog Vra}awa, isti je i (u)~in
afirmacije stvarala~kog i perspektivisti~kog naboja regresivnog karaktera filoso
firawa kojim se o~itava i sam karakter istorije filosofije.
2 „I have no judgment about myself and my life. There is nothing I am quite sure about. I have
no definite convictions - not about anything, really. I know only that I was born and exist,
and it seems that I have been carried along. I exist on the foundation of something I do not
know. In spite of all uncertainties, I feel a solidity underlying all existence and a continuity in
my mode of being.“ (Vidi: www.jungcircle.com)
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Konstrui{u}i „strategije aterirawa“, projektima koloniziraju}
i svijet, epohalna misao pada u zaborav Bivstvovawa.3 Razlika u
interpretaciji i razumijevawu pitawa o Bivstvovawu se (po)ka
zuje kao izvori{na po diferencijaciju nauke i filosofije. Fi
losofirawe ne mo`e biti redukovano na mi{qewe o bivstvuju}em,
pa onda ne mo`e biti ni ekskluzivisti~ki poistovje}eno sa nau~
nim mi{qewem. Filosofija kao tok filosofirawa, kao ona koja
se (do)ti~e cjeline bi}a, li{ena konsenzusa, jeste neminovno „na
putu“ prema Bivstvovawu. Filosofirawe je, (do)ti~u}i se cjeline
bi}a, nu`an predus lov za svako mogu}e mi{qewe - ne samo u smislu
„logi~nosti“, nego, i prije svega, u fundamentalnom smislu. Nauka
je, zaboravom Bivstvovawa, pred-postavqena filosofirawu. Ova
pred-postavka (svijeta) zaklawa Pitawe, onako kako zaklawa i
„nefunkcionalizovano mi{qewe“. Zato i vaqa apostrofirati da
se filosofija i poezija (pro)nalaze u istom temequ.
Hajdeger, podsjeti}u, isti~e dva razli~ita zna~ewa metafizi~
kog pitawa. U jednom kontekstu, ovo pitawe mo`e biti tretirano
kao pitawe o bivstvuju}em, a u drugom, ovo pitawe je pitawe o biv
stvovawu bivstvuju}eg. No, ono {to se Hajdegeru ovdje pokazuje kao
bitno jeste razaznavawe karaktera same metafizike.
Metafizika se (is)postavqa kao temeq savremene nauke i teh
nologije koja je „podredila“ svijet - ~ovjeku. Metafizika nije,
dakle, samo na~in mi{qewa ili izvjestan „modus spekulisawa“.
Ona je na~in qudske egzistencije, karakter epohe. Da se uo~iti da
je identifikacija znawa i mo}i, iskustvo dominacije homocen
trizma, na~in mi{qewa koji je definisao i zahvatio ~ovjeka kao
subjekt koji projektuje „stvarno(st)“. Ovo je (s)hvatawe svijeta za
~eto anti~kom filosofijom, sa Parmenidom, Platonom, a onda
razvijeno mi{qewem Dekarta, Spinoze i Lajbnica, da bi kona~no
na{lo svoje uto~i{te i u Ni~eov om nihilizmu.4 Kroz svoju isto
3 Epohalna misao je misao velikog projekta. Jedan od wenih „produkata“ je intelektu
alizam. „Velika misao“ je preokupirana velikim idejama, velikim poduhvatima…
Ovaj monumentalizam je ceremonijalan, dakle doga|ajan. Svakodnevno je, u nedostatku
doga|ajnosti, ono {to se (projektom) nadilazi. Ovim bi se otklonom, ovim „nadi
la`ewem svakodnevnog“, trebala osvojiti navodna - posebi~nost. Filosofirawe se
zato, neminovno, vra}a tlu, prisustvu, Bivstvovawu… Ono nije (oba)vezuju}e. Fi
losofirawe je voqa samo-razumijevawa koja kroz po-gre{nost mi{qewa afirmi{e
stvarala~ki pokret sebe-prevazila`ewa. Filosofirawe nije zahtjev za sistemom.
Filosofirawe je hermeneutika Bivstvovawa!
4 a. Treba ista}i da Platonova filosofija ima karakter objektivnog ideal izma, ali
vaqa primjetiti i da se ovim putem filosofirawa Ideja (us)postavila „na mjesto“
Bivstvovawa. Ni~eove rije~i „Bog je mrtav“, prvi put objavqene 1882. godine u Die
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riju metafizika „zavodi“ svojim predmetom. Zaboravqaju}i Biv
stvovawe, metafizika, pred-metnutim sje}awem, zakorijeva u is
pra`wenosti svojih vlastitih postavki, kategorija i (hipo)teza.
Metafizika, dakako, samo zaboravqa Bivstvovawe, jer ne mo`e (se)
biti izvan ili bez Bivstvovawa kao takvog. Metafizika i wena
su{tina, prema tome, nisu istovjetni: metafizika se podvaja, raz
dvaja od svoje su{tine, od svojega smisla, dakle, zna~aja i zna~ewa.
Filosofirawe koje misli istinu Bivstvovawa mora prevazi}i sa
mu metafiziku, ali to nikako ne zna~i da treba misliti „protiv“
metafizike. Metafizika je prima philosophia, iako ne preuzima, u
fundamentalnom smislu, svoju vlastitu autenti~nost. Ista, kon
sekventno, biva „prevazi|ena“ kroz mi{qewe – prema (istini)
Bivstvovawu(a).5 Ovo, ponovimo, ne zna~i da metafizika treba
biti „ukinuta“. Suprotno, ovdje se radi o procesu revitalizovawa
prima philosophia, ali iz druge, ontolo{ke „(kom)pozicije“. Hajdeger
ukazuje (sli~no Kantu) da, onoliko koliko ~ovjek sebe zasniva kao
animal rationale, toliko o(p)staje kao animal metaphysicum. Esencija
egzistencije je - metafizika ! Metafizika nije „zanimawe“, ni
ti „egzistencijalna sposobnost“ - ona je Dasein. Ukoliko ~ovjek
egzistira, on egzistira na na~in filosofirawa. Prema tome,
filosofija po~iwe (po)kretawem egzistencije ka fundamental
noj mogu}nosti @ivota kao cjeline. U isto vrijeme, metafizika
ne pita o istini Bivstvovawa, pa tako i nema odgovarawa - na to
pitawe.6 Su{tina istine je, kroz metafiziku, „ostvarena“ kao
fröhliche Wissenschaft (vidi: Vesela nauka, Grafos, Beograd, 1984, 147), konstatuju nemi
novnost nihilisti~kog iskustva Ideje i sami su ~in dovr{ewa platonizma, dakle,
metafizi~kog idealizma. Ovim }e se (u)~inom voqa za mo} (us)postaviti „na mjesto“
Bivstvovawa. Ni~e je, prema tome, dovr{io metafiziku na na~in da je postavom biv
stvuju}eg na mjesto Bivstvovawa bio posqedwi metafizi~ar. (Vidi: ref. 7)
b. „Ni~eove re~i („Bog je mrtav“, op. aut.) ozna~avaju sudbinu Zapada tokom wegove dve
hiqadugodi{we istorije.“ (M. Hajdeger, [umski putevi, Plato, Beog rad, 2000, 166)
5 Vidi: M. Heidegger, Nietzsche, vol. IV, New York, Harper & Row, 1982, 225.
6 Metafizika nije „temeqena“ u Bivstvovawu, nego u svojem postavu Bivstvovawa. Ona
se tako primarno, ili boqe re}i iskqu~ivo, odnosi ka bivstvuju}em. Metafizika se,
sqedstveno, ne odnosi prema Bivstvovawu kao takvom, pa stoga i ne pokre}e pitawe o
istini Bivstvovawa. Implicitno, „tu“ nema ni Odgovarawa na ovo Pitawe. „Of co
urse, metaphysics acknowledges that beings are not without Being. But scarcely has it said so
when it again transforms Being into a being, whether it be the supreme being in the sense of
the first caus e, whether it to be the distinctive being in the sense of the subject of subjectivity,
as the condition of the possibility of all objectivity, or whether, as a consequence of the cohe
rence of both of these fundamental conditions of Being in beings, it be the determination of
the supreme being as the Absolute in the sense of unconditioned subjectivity“. (M. Heidegger,
Nietzsche, vol. IV, 208)
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(u)~in su|ewa i spoznaje. Istina Bivstvovawa tako ostaje prikri
vena kroz istoriju metafizike: od Anaksimandra do Ni~ea.7 Me
tafizika je, vlastitim postupkom, kontradiktorno svojoj su{ti
ni, opstruirala odnos izme|u ~ovjekove su{tine i Bivstvovawa.
Ova se „metafizi~ka opstrukcija“, kroz krizu bi}a, uspostavqa
kao osnovna karakteristika na{eg doba: od onog tehnolo{kog do
ovog virtualnog. Ovo }e zna~iti da je mi{qewe, kroz hermeneut
 i
ku Bivstvovawa, pozvano na vra}awe putu kojim }e odnos izme|u
istine Bivstvovawa i ~ovjekove su{tine biti o`ivotvoren.8
Ovu je „putawu vje~nog Vra}awa“ Hajdeger obnovio djelom Biv
stvovawe i vrijeme. Istaknuto je, prije svega, da su pitawa o isti
ni Bivstvovawa i ~ovekovoj su{tini neodvojiva, jer wihov od
nos (pri)pada samom Bivstvovawu. Bivstvovawe je (su)odno{ewe.
Daseinje „(kom)pozicioniran“ istinom Bivstvovawa, jednako ka
ko je Bivstvovawe (kom)pozicija Dasein-ova „Da“ („Tu“-„ovdje/ta
mo kompozicija“). Egzistencija je na ovaj na~in odre|ena kao tra
jawe, a to je i osnovna karakteristika (~o)vjekovawa. Zna~i, ~ovjek
7 a. Kroz istoriju metafizike Bivstvovawe je interpretirano na razli~ite na~ine: sa
Platonom i Aristotelom kao ideja i kao energija; u novom vijeku kao subjekt; docnije,
sa Ni~eom kao voqa za mo}, da bi, kako to ve} i Hajdeger tuma~i, Ni~eov nihilizam
ozna~io kraj („vladavine“) metafizike. Paradoksalno je, ali i evidentno, da je kroz
~itavu istoriju osnovno i istinsko pitawe metafizike gurnuto u zaborav: pitawe
o wenom vlastitom „temequ“. Istorija metafizike je, dakle, projektovala zaborav
Bivstvovawa. Iako je ovo pitawe za~eto filosofirawem Anaksimandra, Parmenida
i Heraklita, ono je kasnije „zagubqeno“. Zato je bilo neophodno obnoviti temeqno
pitawe metafizike. Restauracija ovoga pitawa tako postaje fundamentalno-onto
lo{ka restauracija toka filosofirawa. Ovo jeste bitna namjera Hajdegerove funda
mentalne ontologije.
b. „Jedan doga|aj neprekidno zaokupqa mi{qewe - re~ je o tome da se, dodu{e, u isto
riji zapadnog mi{qewa, od samog po~etka, bivstvuju}e misli s obzirom na bivstvo
vawe, a da ipak istina bivstvovawa ostaje nemi{qena i da kao mogu}e iskustvo nije
mi{qewu samo uskra}ena, ve} da zapadno mi{qewe upravo u obliku metafizike, i ne
znaju}i to, prikriva doga|aj tog uskra}ivawa.“ (M. Hajdeger, [umski putevi, Plato,
Beog rad, 2000, 165)
8 Estetika, oslowena na tradicion
 alnu metafiziku, tretira umjetni~ko djelo kao svoj
predmet. Opredme}eno djelo umjetnosti se, tako objektivizovano, kolonijalizuje u
do`ivqaju subjekta. Time se umjetnost odvaja od sudbine ~ovje~anstva postaju}i, na
koncu, antikvarska, dekorativna, ili pak muzejska vrijednost. Umjesto autenti~nog
o~uvavawa umjetnosti samim djelom, umjesto o~uvavawa stvarala~kog, prevladava de
kadentno samo-odr`avawe umjetnosti. Hajdegerovo upu}ivawe ka izvoru umjetni~kog
djela ([umski putevi, Plato, Beograd, 2000, 7-59.) je poku{aj da se pitawe istine
otvori u ontolo{kom smislu i time prevazi|e logi~ki i epistemolo{ki konstruk
tivizam tradicion
 alne metafizike. Iznovno otkrivawe odnosa izme|u umjetnosti
i sudbine ~ovje~anstva je bitan aspekt revitalizacije odnosa istine Bivstvovawa i
~ovjekove su{tine.
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jeste bivstvuju}e ~iji je modus egzistencija. Egzistencija je opet
modus Bivstvovawa koji je samo-prepoznat brigom. Egzistencija je
tako razumijevana kao „trajawe“ – u smislu „(o)~uvawa“, „odr`a
wa“, „opstajawa zasnovanog u brizi za (svoju) egzistenciju kao mo
dusu Bivstvovawa. Samo ~ovjek, prema tome, (mo`e da) egzistira.
Pitawe o egzistenciji je pitawe o istini Bivstvovawa kao
prikrivenom temequ metafizike. Povratak temequ – „temeqewe“
– kao proces „raskrivawa prikrivenog“ je formulisan Hajdegero
vim filosofirawem kroz odnos izme|u Bivstvovawa i Vremena.
Vrijeme nas usmjerava (orijenti{e) ka otkrivenosti istine Biv
stvovawa, pa se, implicitno, mo`e i razumjeti samo u odnosu pre
ma istini Bivstvovawa. Kroz Vrijeme se odvija ontologizacija eg
zistencije. Osvijetqen je ovdje ne-mehanisti~ki koncept Vremena,
gdje je Vrijeme fundamentalno suodno{eno sa Bivstvovawem kao
takvim. Pro-nalaze}i se u Vremenu, Tu-bivstvovawe se neminovno
„upu}uje“ prema otkrivenosti, prema istini Bivstvovawa, a on
da i ka realizaciji kompozicije Sopstvo/Drugo. Otkrivawe Dase
in-ове fundamentalne, ontolo{ke, (kom)pozicije u svijetu iznova
otvara mogu}nost za autenti~no razumijevawe Vremena. Vrijeme
se ne preuzima kao „metafizi~ki (a priori ili a posteriori) po
stulat“, nego je razumijevano kao refleksija Dasein-ove ontolo{ke
„zate~enosti u svijetu“. U ovome }e kontekstu Hajdeger naglasiti
da razotkrivawe istine Bivstvovawa zna~i razotkrivawe smisla
Bivstvovawa. Dopu{tawem tehnologiji da projektuje smisao zna
wa, a onda i istine, zauzima se „pogled na svijet“ kojim physis (po)
prima smisao u „nau~nim okvirima“. Istina i wen smisao se obez
bje|uju i osiguravaju na osnovu mo}i su|ewa. Kategori~nost je wen
simptom. Tok se fiksira u neraspoznavawe procesa, u neraspoznava
we odnosa. Egzistencija se instalira kao fiksacija.
Hajdegerovo pitawe o Bivstvovawu i Dasein-u je pokrenuto na
druga~iji na~in u odnosu na tradicion
 alnu ontologiju. Pitawe
„o smislu Bivstvovawa“ nije konstruktivna postavka jo{ jedne
ontologije u tradicionalnom smislu ili navodna nivelacija we
ne istorijske gra|e. Osnovna je namjera fundamentalne ontolo
gije revitalizovati ~ovjekovo istori~no Tu-bivstvovawe unutar
Bivstvovawa koje biva raskriveno(st). Prema tome, Hajdeger je,
„tra`e}i“ smisao Bivstvovawa, nastojao probuditi stalnu zain
teresovanost za Bivstvovawe kao takvo.9 Uvodom u metafiziku Haj
9 Vrijedi, na ovim osnovama, preispitati Levinasovo zapa`awe da je Hajdegerova fun
damentalna ontologija, akcentiraju}i pitawe smisla Bivstvovawa – egologija.
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deger ukazuje da „pitawe o smislu Bivstvovawa“ nije teoretskog
karaktera : ono je ~ovjekovo sudbinsko pitawe. (Samo)Real izacija
~ovjekova je mogu}a jedino kroz „dolazak“ Bivstvovawa. Hajdegero
vo je mi{qewe, u tom smislu, „pripremno“: mi{qewe koje, kroz
misao o smislu Bivstvovawa, nastoji sebe pripremiti za „dola
zak“ Bivstvovawa. Ova priprema je i priprema za udes metafizike
u hermeneut
 iku Bivstvovawa. Kroz metafizi~ku postojnost, a on
da i dosqednost, tako probija nedovr{eni tok Postajawa. Osnovna
karakteristika filosofirawa je, i pored svake wegove sistema
tizacije, nekompletnost. Filosofirawe afirmi{e po-gre{nost
mi{qewa, kapacitet egzistencijalnog sebe-prevazila`ewa, te tok
nedovr{enog stvarawa, odnosno Postajawa. Nekompletnost je, da
kle, wegova osnovna karakteristika - i kvalitet!
Hermeneut
 ika Bivstvovawa jeste na putu prema bivstvovawu
bivstvuju}ih ili na putu prema bivstvuju}im zarad Bivstvovawa
samog. Na ovaj na~in, ili ovim putem, filosofirawe zadobija kre
dibilitet „vi|ewa (uvi|awa)“, „prepoznavawa“.10 Hermeneutika
Bivstvovawa nije nauk
 a. Ona ne analizira „objektivnu realnost“
nego ontolo{ke karakteristike Bivstvovawa i smisao Bivstvova
wa. Ista se (u)de{ava jezikom (a ne „nau~nim kategorijama“) kao
osnovnom (i jedinom) mogu}no{}u za istra`ivawe smisla Biv
stvovawa. Smisao Bivstvovawa je najuniverzalniji problem, ko
ji sobom anulira svaki dualizam, ~ijim iskustvom filosofirawe
omogu}ava odnos izme|u ~ovjeka i wegova (/na/~ina) bivstvovawa.
Filosofirawe mo`e da opstane samo kao na~in kojim ovaj odnos
biva real izovan u su{tini Bivstvovawa. Neoph odno je onda uvi
djeti da razumijevawe svijeta ima, u osnovi, karakter filosofira
wa, da bi kultura, nauk
 a, umjetnost i politika, ukoliko ne zakla
waju vlastitu su{tinu, bili na~ini pojavqivawa wegova toka.
U tom smislu, eti~ka i esteti~ka dimenzija Tu-bivstvovawa
ima ontolo{ki, prije nego metafizi~ki status. Eti~ki i este
ti~ki potencijal (Tu)bivstvovawa nije primaran u odnosu prema
svojim metafizi~kim odre|ewima, nego je refleksija Dasein-ove
(ontolo{ke) kompo/zicio/niranosti u svijetu. Etika i estetika
nisu niti teoretski, niti imperativno, pred-odre|ene, ve} su ne
minovne implikacije pomenute kompo/zicio/niranosti Tu-biv
10 Za Aristotela „uvidjeti“ zna~i „vidjeti izvor“, „prvi uzrok“ – vidjeti bivstvovawe
bivstvuju}ih. Hajdegerova elaboracija ovoga pitawa je izlo`ena u Pathmarks [Wegmar
ken], Cambridge Uni. Press, 1998, 202.
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stvovawa.11 Hermeneutika Bivstvovawa nije konstruis ana na me
tafizi~kim ~iwenicama, nego izvire iz Dasein
 -ove pri-palosti
u Bivstvovawe. Tu se isku{ava sama po-gre{nost mi{qewa, onako
kako se i filosofirawe otvara u svojoj est/eti~koj kompoziciji.
Ono se, nu`no je ponoviti, (do)ti~e cjeline bi}a, te, kao takvo, ne
mo`e biti reduktivisti~ki projektovano. Ovo „fundamentalno
11 Svojom preokupirano{}u zasnivawem metafizika se, istorijski dosqedno, u~vr{}
uje u svojoj fundamentalisti~koj orijentaciji. Ista se ispoqava u formi centri
zma, apsolutivizma, subjektivizma, apriorizma, idealizma,… - uop{te u formi sva
kog konstruktivizma. Ova orijentacija se uspostavqa kao situacija mi{qewa koja
ima kako svoju eti~ku tako i svoju esteti~ku konsekvencu. Ta~nije, ona, svojom posqe
dicom, prijeti est/eti~koj kompoziciji filosofirawa. Naime, metafizi~ki puri
tanizam, za~et Platonovom afirmacijom nat~ulnog svijeta, potom, kako smo ve}
konstatovali, dovr{en Ni~eovim nihilizmom, pro`ima istoriju filosofije na na
~in pro~i{}avaju}eg svijetqewa bi}a, sterilizacije filosofije do wenog „nau~nog
disciplinovawa“ i povla~ewa iz Svijeta; pro`ima je na na~in pozitivizma kojim se
zauzdava neovladiva `ivotnost @ivota… Ova tekovina se istovremeno odre|uje kao
civilizacijska, a „kalikulativna uzdr`anost“ i od-mjerenost poprima odliku – ci
vilizovanosti. Civilizovanost se potom, o~i{}ena od ~ulnosti i @ivota, dogra|uje
ili kao nad-mudrivawe ili kao intelektualni elitizam. Filosofirawe koje uva`ava
prvobitnost, afirmi{e Bivstvovawe, iz wega polazi - a wemu se i vra}a, jeste onda,
svojim senzibilitetom, „primitivno“. U tome se po-kazuje i wegova izborena naiv
nost, wegova po-eti~nost. Ova tendencija filosofirawa se, tako|er, o~itava i kao
regresivna onoliko koliko se ne podudara sa civilizacijskom – progresivisti~kom
tekovinom. Metafizi~ka neutemeqenost „primitivnog“ se ne manifestuje, me|utim,
kao hendikep filosofirawa, ve} kao wegova nedovr{ena ispitanost, kao mogu}nost,
kao otvorenost. Sqede}i citat je relevantna ilustracija, i uzroka i konsekvenci,
problema metafizi~kog puritanizma:
„Kant je imao nameru da umetnosti uka`e ~ast kad je me|u predikatima lepog
davao prvenstvo i u prvi plan stavqao one koji ~ine ~ast saznawu: bezli~nost i op
{te va`ewe. Ovde nije mesto za raspravqawe o tome da li je ovo u osnovi bio pro
ma{aj; hteo bih samo da naglasim to da je Kant, kao i svi filozofi, pri posmatrawu
esteti~kog problema, umesto da po|e od iskustva umetnika (stvaraoca), o umetnosti i
lepom razmi{qao jedino sa stanovi{ta ‘posmatra~a’ i pri tom u pojam ‘lepog’ neopa
`eno uneo samog ‘posmatra~a’. Da je barem ovaj ‘posmatra~’ bio filozofima lepog do
voqno poznat! – naim
 e kao zna~ajna li~na ~iwenica i iskustvo, kao obiqe sopstvenih
sna`nih do`ivqaja, `eqa, iznena|ewa, ushi}ewa u oblasti lepog! Bojim se, me|utim,
da je uvek bilo obrnuto: i tako od wih ve} od samog po~etka dobijamo definicije u
kojima se, kao u onoj ~uvenoj definiciji koju Kant daje o lepom, krije nedostatak ta
nanijeg li~nog iskustva u vidu strahovite osnovne zablude. „Lepo je’, rekao je Kant,
‘ono {to se dopada bez interesa’. Bez interesa! Neka se ova definicija uporedi s onom
koju je dao jedan stvarni ‘posmatra~’ i umetnik – Stendal, koji lepo na jednom mestu
naziva une promesse de bonheur (obe}awe sre}e). Ovde je svakako odba~eno i izbrisano
upravo ono {to Kant jedino isti~e u vezi s esteti~kim stawem: le désintéressement.
Ko je u pravu, Kant ili Stendal? Naravno, ako na{i esteti~ari neum
 orno, u prilog
Kantu, ponavqaju tvrdwu da se pod ~arobnim dejstvom lepote mogu ‘nezainteresovano’
posmatrati ~ak i statue obna`enih `ena, onda se zaista na wihov ra~un mo`emo ma
lo i nasmejati: - iskustva umetnika su u ovoj {kakqivoj stvari ‘najinteresantnija’,
i Pigmalion u svakom slu~aju nije bio ‘neesteti~ki ~ovek’. Mislimo utoliko boqe o
nevinosti na{ih esteti~ara koja se ogleda u takvim argumentima;“ (Fridrih Ni~e, S
one strane dobra i zla - Genealogija morala, SKZ, Beograd, 1993, 316)
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(o)sje}awe bi}a“ nije neko „~isto osje}awe“. Ono je (o)sje}awe ko
je je imanentno mi{qewu Bivstvovawa, a izvor je prepoznavawa
sveprisutnosti. Ovdje, u samom Tu-bivstvovawu, nema jaza izme
|u osje}awa i mi{qewa. Hermeneut ika Bivstvovawa treba utoliko
biti razumjevana i realizovana kao tok, a nikako fiksirana i me
tafizi~ki disciplinovana.
Uop{te govore}i, Hajdeger je, kao i Ni~e, te [openhauer pri
je wega, znao da adekvatan ulazak u filosofirawe ne mo`e biti
zasnovan na metafizi~kom konstruktivizmu. Hajdeger nas, u hera
klitovskom maniru mi{qewa, upu}uje u tok, u odnos izme|u Pi
tawa i Odgovarawa, u odnos sam. Za wega je Odgovor uvijek filoso
firaju}i odgovor (odgovor filosofirawa). Tu-bivstvovawe je sto
ga kompozicija (u)pit(iv)awe/odgovarawe, dijalog. Dijalog otpo
~iwe iz bivstvovawa bivstvuju}ih. Wime se (u)de{ava intencio
nalnost i orijentisanost Dasein
 -a: biti prema . . ., ili u odnosu su
ka „onome“ prema ~emu hermeneutika Bivstvovawa jeste „na putu“.
Hajdeger ovo naziva – destrukcija. Treba razjasniti da „destruk
cija“ ne zna~i „uni{tavawe“ („ukidawe“), nego se radi o proce
su „otklawawa naslaga“ ili „demolirawa istorijskih idioma“ u
istori~nosti filosofirawa. Destrukcija zna~i put ili (na)~in
kojim se Tu-bivstvovawe otvara prema bivstvovawu bivstvuju}ih,
kao ono u ~emu se otkriva iz svoje pri-palosti. Tu se pomaqa za
vi~ajnost Dasein-a, tu se (pro)nalazi temeq. Tek se tada (u)de{ava
mogu}nost odnosa prema onome {to jeste. Kada je ovo ostvareno,
i „odgovarawe“ je omogu}eno – kao odnos prema onome {to jeste.
Hermeneutika se zato ti~e razumijevawa i interpretirawa, a ne
hipotezirawa, (po)stava ili dokazivawa. Filosofirawe kao her
meneutika Bivstvovawa se po-kre}e u brigovawu. Brigovawe nije
„ispred“ po~etka filosofije. Ono je zanos12 – „otvorenost za Dru
12 Filosofirawe kao zanos nikad nije jednodimenzionalno. Ekstati~ki, „destruktivni“
elementi se suodnose sa „konstruktivnim“ potencijalom. To je priroda filosofira
wa. Filosofirawe iskri kao kapacitet „da se aficira“ i „da se bude aficiran“ („do
dir“ i „distanca“ od svijeta se me|usobno isprepli}u kroz fundamentalni horizont
„dara“ Bivstvovawa). Mogu}nost „afekcije“ pristi`e sa Padom – sa „u-tijelo-tvore
wem Duha“, sa „ba~eno{}u“, sa „unutar-svjetsko{}u“, sa „kona~no{}u“. Gravitacija
je zov egzistencijalne zavi~ajnosti (wome se javqa /pri/sje}awe pri-padawa kojim
izvire mjesto, a onda i orijentacija). Filosofirati - egzistencijalno zna~i „biti
otvoren“ prema svijetu. Filosofirawe je neodvojivo od „~ulnosti“ - od kapaciteta
da se „osje}a“, da se „~uje“, da se „ka`e“, da se „imenuje“. Filosofirawe, izvan svake
racionalno-pozitivisti~ke determinacije, jeste otvorenost kao takva. Kao svoju po
sqedicu ona, u ontolo{kom smislu, ostavqa otvoren prostor (mjesto) za „ne-znawe“,
za „Drugo(st)“.
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go“. Filosofiji, me|utim, uvijek prijeti „gubqewe“ u vlastitim
pred-postavkama. Adekvatan filosofski metod iziskuje ilumina
ciju svega onoga {to upu}uje bi}e u stalno samo-razotkrivawe, u
otvarawe. Filosofija jeste na na~in „odgovarawa“ koji je uvijek u
odnosu prema bivstvovawu bivstvuju}ih. Ovo „odgovarawe“ Hajde
ger poima kao „govor“. Rije~ „od-govor“, dakle, sugeri{e „ono {to
dolazi govorom“, a formulisano je kroz govor - kao kazivawe. Po
ovome tuma~ewu, za Hajdegera (kao i za Grke), jezik nije forma pa
sivne reprezentacije. Su{tina jezika sebe otkriva kao logos.
Hermeneutika Bivstvovawa je, uzimaju}i u obzir pomenuto,
sinteza „intuitivne opservacije“, artisti~ke imaginacije, in
terpretacije i potrage za smislom Bivstvovawa. Filosofirawe
ovdje zna~i i po-eti~ko mi{qewe, jer je mi{qewe Bivstvovawa
(mogu}e kao) deskripcija (a ne „kategorizacija“) ili (kao na)~in
po-eti~ke interpretacije svijeta. Ovo je mjesto udesa metafizike
u hermeneut
 iku Bivstvovawa kojim jezik o(p)staje (kao) temeqna
mogu}nost Tu-bivstvovawa13.
Želimir Vukašinović

The Fall of Metaphysics into the Hermeneutics 
of Being  “a retro(per)spective”
Summary
Metaphysics, as the human way of being, realises itself as the character of the epoch. The
„epochal thought“ has been historically preoccupied with the great Project, with a thought of the
Grand Style. One of its products is intellectualism. The World has become constructively pro
jected through various concepts of centrism, dualism, apriorism, absolutivism, idealism… Such
(dis)orientation establishes a specific situation of thinking which has its ethical and aesthetical
consequence. Metaphysical puritanism, a withdrawal of philosophy from the World and instal
lment of the enlightening oblivion of Being, conceived by Plato’s affi rmation of a non-sensual
world and overturned by Nietzsche’s nihilism, thus has been redefined by the pathway of Eternal
Return. To follow this pathway means to experience the fall of metaphysics into the hermeneutics
of Being, as much as to experience a de/con/structive force of Heidegger’s fundamental ontology.
This text finds itself on this pathway, and so it is in correspondence with the po-ethics of Fall…
- as the history of the future…

13 „Language is the originary poetry in which a people speaks Being.“ (M. Heidegger, An Intro
duction to Metaphysics [Einführung in die Metaphysik], London Yale Uni. Press, 1959, 144);
„…it is a language in which a people is born and in which it lives historically, in which it is
‘nurtured and dwells’. …Language and ‘home’ belong together“. (M. Heidegger, On the Way to
Language [Unterwegs zur Sprache], New York, Harper & Row, 1971, 98).
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ПОЕТИКА ОТКЛОНА:
Шарл Перо и браћа Грим – почеци уметничке бајке
Од почетака записивања, бајка почиње да губи елементе усме
ног дела и поприма понеку одлику потеклу од приређивача. Тако је
од првих значајнијих записа бајке, од Шарла Пероа и браће Грим.
Пероове бајке садрже три равни: фолклорну, класицистичку и ре
флексивну. Прву раван заступа најстарији фолклорни светоназор,
што се посебно односи на бруталне мотиве. У другом је слоју Перо
типични представник свог времена. Осим на равни тема и мотива,
његово се време огледа и у иронијској компоненти, упућеној доне
кле и акт уелном систему, а њој се придружују хумор, моралистички
и рационални акценти. На трећој равни, аутор причу гради више
од имагинативног преображаја стварности него од бајковите чу
десности. Кад не преузима мотиве и поступке из фолклора, писац
има мало елемената чудесног. Реалитет је тај који има преображајну
силину, фантастички потенцијал. Отворена поука о вредности ду
ховне лепоте, проткана суптилном иронијом, особени је ауторски
став у однос у на традиционални модел света овог жанра. Колико
због њега, толико и због виђења реалности као покретачког импул
са тог света, о Пероу се и може говорити као о зачетнику или пре
течи уметничке бајке. Браћа Грим су сакупљала немачке народне
приче свих усмених прозних жанрова. Браћа Грим не морализују
као Шарл Перо, већ је идеја њихових прича иманентна делу. Изо
станак морализаторске завршнице отвара ове приче за различита
тумачења. Компиловање елемената различитих жанрова и симбо
лике из различитих идејних сфера можда је и најзанимљивији мо
менат Гримових прича. Оне не нуде готова решења, већ сугеришу
различитост садржаја и различитост облика живота. И у тој отво
рености, уместо окошталих образаца, одражавју свет у настајању,
свет у комешању и превирању, али ипак остају на традиционалној
линији усмене књижевности, која настоји да обликује идеалну по
тенцију бића.
Кључне речи: уметничка бајка, народна бајка, браћа Грим, Шарл
Перо, тема, мотив.

Уз нешто претеривања, могли бисмо рећи да је Шарл Перо зачетник
уметничке бајке, а уз оправдану ограду да је њен претеча. Но, да
почнемо испочетка. Пре Пероових бајки, 1697., Ђован Франческо
Стапарола је 1550. записао неке мотиве европских бајки у делу Piace
voli notti, а 1635. штампана је збирка барокно испричаних народних
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прича, чији је аутор Ђанбатиста Базиле. Она носи наслов Le cuento
deli Cuenti. Противник Боалоа, Перо се у делима Век Луја Великог
(1687) и Паралеле између старих и нових писаца (1688–1697) зала
гао за вредност акт уелних књижевних остварења. Тражећи образац
који ће заменити антику и стеге класицистичке поетике, изабрао
је усмено наслеђе. Тако је 1696. у часопис у објавио бајку Успавана
лепотица, а 1697. под именом свог сина Пјера д'Арманкорта издао
збирку бајки Бајке моје мајке гуске, или приче и бајке из старих вре
мена с поукама. У њу је ушло осам прозних текстова: Успавана ле
потица (или Трнова Ружица), Црвенкапица, Плавобради, Мачак у
чизмама, Виле, Пепељуга, Краљевић Чуперак (или Рике с чуперком)
и Палчић, као и три раније објављене бајке у стиху: Принцеза у ма
гарећој кожи, Смешне жеље и Стрпљива Гризелда. Ова књижица од
свега једанаест наслова и данас је дело трајне вредности.
Пероов е бајке саздане су на подлози народних бајки, али носе
и печат прерађивача и тадашњег времена те амбијента за који су пи
сане. Перо је, наиме, причао бајке у тадашњим отменим салонима
и наменио је своју збирку, како каже Милан Црнковић, исто толи
ко друштву у салонима колико и деци. Зато у њима има и стихова,
и галантног приповедања, и моралисања, с иронијским акцентима.
Неке су Пероове обраде ближе народним прототиповима (Црвен
капица, Плавобради, Мачак у чизмама), а у другима (Палчић, Успа
вана лепотица) има књижевне полит уре. Од осталих узора, Ново
Вуковић издваја Хофмана, немачког романтичара фантастичке ори
јентације, поменуте ауторе Стапаролу и Базила, али и Бокача и ње
гов Декамерон.
Окретање народном стваралаштву води Пероа ка будућем ро
мантизму, док га прилагођавање дела укус у његовог времена, ле
поти израза, моралном чистунству и трезвеној мудрости држи у
оквирима класицизма. За његове бисмо бајке могли рећи да садрже
три равни: фолклорну, класицистичку и рефлексивну. Прву раван
заступа најстарији фолклорни светоназор. У Црвенкапици пошто
вук поједе и баку и Црвенкапицу, оне више неће оживети, као у
познатијој верзији. У Успаваној лепотици након сретног буђења и
венчања, прича се наставља. Свекрва је, наиме, људождер, па ко
ристи синовљево одс уство да прогони снаху и унучиће, али сама
завршава у казану са змијама и жабама, који је њима наменила. На
ведени моменти потичу из древног фолклорног наслеђа и указују
на архаично порекло ове књижевне врсте.
У другом је слоју Перо типични представник свог времена, који
донекле ипак држи до класицистичког маниризма и укуса његове
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публике. Галантност, ненародни стил, примећује Црнковић, запажа
се у описима и посебно у дијалозима. У Успаваној лепотици принц
„видје најљепши призор који се икада могао видјети; принцеза, ко
јој је могло бити петнаест или шеснаест година, а из ње је зрачила
блистава и божанска љепота“. У свим причама ликови се понашају
по правилима дворске етикеције. За разлику од наше народне Пепе
љуге, дубоко прожете архаичном симболиком, Пероова истоимена
бајка има ливрејисане лакеје, а девојка принца не среће у цркви већ
у двору, на балу.
Тешко је отети се утиску да се Пероово време, осим на равни
тема и мотива, огледа и у иронијској компоненти, упућеној доне
кле и акт уелном систему. Познати мотив мачка помагача у бајци
Мачак у чизмама већ по себи има сатиричну димензију јер живо
тиња успева да надмудри – ни мање ни више него – краља. Он пак
површно уочава само фине манире и отмено понашање маркиза од
Карабаса. Завршница те приче још је очигледнија. Пошто је вешто
водио интригу и срећно удомио свог господара, мачак је на двору
добио високи положај. Да ли то Перо хоће да нам каже како су се
звања на француским дворовима добијала и због личних заслуга, а
како је високи званичник могао бити било ко, па чак и мачак? У том
је смислу индикативна и завршница бајке Виле. Добру је девојку,
наиме, вила наградила способношћу да јој из уста, са сваком речи,
испадају драгоцености, на шта није остао равнодушан ни лакоми и
прорачунати принц: „Краљевић се већ бијаше загледао у њу, и кад
још процјени да тај њен дар вриједи много више него мираз неке
друге дјевојке, одведе је у свој двор и ожени се њоме.“
Фина се иронија у Пероовим бајкама додирује с лаким хумором.
Обе компоненте његовог дела припадају колико одразу његовог
времена, толико и особености његовог рукописа, што смо одредили
као рефлексивну раван. Исто се може рећи и за моралистичко-ми
саоне моменте, који су типични за рационалност класицизма, али
и везани за пишчев поглед на свет. Ево како се Пепељугине сестре
спремају за бал: „Од силне радости сестре нис у два дана ништа јеле.
Нис у се мицале од огледала и покидаше више од двадесет појасева
стежући се да буду што виткије.“
Занимљиво је да Перо хуморну компонент у користи на данас
акт уелан начин – тако да доведе у питање бајковити свет и реги
ју фикције уопште. Школски пример биле би акције Пепељугине
куме виле. Она мишеве олако претвара у коње, али најпре треба
да их – савим трезвено – улови. Хуморни продор реалија у сферу
чудесног може се пратити и у другим бајкама. Перо је и иначе реа
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листички оријентисан, склон живој перцепцији и усмерености на
детаљ из материјалног света. Он уистину од тог ткива и гради сво
ју причу – више од имагинативног преображаја стварног света не
го од бајковите чудесности. Кад не преузима мотиве и поступке из
фолклорног наслеђа, писац има мало елемената чудесног. У бајци
Плавобради, штавише, говото да их и нема – једини је традицио
нални мотив чаробни кључић с кога не може да се спере крв. И он
има здраворазумски задатак – да опомене на неморалност злочина.
Рекло би се да је ова прича пре приказ света мушкараца који женом
владају уз помоћ друштвено дозвољеног система забрана, или бар
парабола о поверењу, задатој речи и кобној радозналости, него об
ликовање модела света бајке. Чак се ни расплет не развија на фону
чудесног, већ жена главу спасава захваљујући својој виспрености.
Потоња особина припада пре реалистичној новели него бајко
витом закону случајности, а цео Плавобради има више елемената
народне новеле и тек један мотив из регије чудесног. Као што на
поетичком плану стоји на размеђи између поштовања и разграђи
вања класицистичког канона, Шарл Перо заузима исту позицију и
на плану модела света. Он је класицистички реалан и рационалан,
али артифицијелност античких мотива и високог стила замењује
стварношћу. Кад се уклони усмено наслеђе, реалитет је тај који у
Пероовом светоназору има преображајну силину, фантастички по
тенцијал. Зато у Пепељуги кочијаш настао од пацова – како исправ
но примећује Милан Црнковић, има дуге бркове, а за ливрејисане
лакеје неопходни су шарени гуштери. Зато што стварност, а не чу
десност, мења свет.
Том корпус у припада и моменат надграђивања приче момен
тима који припадају сфери реалности, као што је релативизовање
чудесне радње и њена провера у стварном живот у у Палчићу: „Има
много људи који сматрају да то није било тако. Они тврде да Пал
чић уопште није покрао људождера, иако се у ствари није нимало
устручавао да узме његове чизме од седам миља, јер су оне служиле
људождеру само за то да би могао да хвата малу дјецу. Ови људи
тврде да то знају из поузданог извора, јер су јели и пили у дрво
сјечиној кући.“ И тако све док се јунак, бранећи идеју добра, није
обогатио и усрећио своју породицу. Све док се није потврдио у ма
теријалном свет у.
Истом корпус у припада и поступак двоструког расплета бајке
Рике с чуперком: „Има људфи који тврде да то није извела вила сво
јим чаролијама, већ да је сама љубав извршила ту промјену. Они ка
жу да принцеза, пошто се увјерила у преимућства свога вјереника,
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у његову љубав коју је држао у тајности и у остале особине његове
душе и разума, није више у њему видјела ружно и наказно створе
ње. Његова грба јој се сада чинила само као знак његовог достојан
ственог држања, а његово храмање као мало ист урен ход, што јој се
много допаде. Ти људи исто тако кажу, да су јој његове разроке очи
изгледале веома блиставе и да је сматрала да је та разрокост знак
његове жарке љубави, а за његов велики црвен нос, сматрала је да је
знак ратнички и јуначки.“
Релативизовање сфере чудесног омогућава писцу да у текст уве
де и аутентичне моменте. Отворена поука о вредности духовне ле
поте, проткана суптилном иронијом, особени је Пероов став у одно
су на традиционални модел света овог жанра. Колико због њега, то
лико и због виђења реалности као покретачког импулса тог света о
писцу се и може говорити као о зачетнику или претечи уметничке
бајке. Линија развитка бајке, каже Црнковић, није била равна: нај
пре је Перо пружио прерађену и донекле салонску лакирану бајку,
његови настављачи кварили су је још више, а онда су је браћа Грим
и романтичари вратили њеном извору, да би се потом уметничка
бајка све више удаљавала од народне.
Сличан став поновиће и Ново Вуковић прецизирајући да се бај
ка све више почиње приближавати тзв. фантастици у ужем сми
слу, коју су промовисали романтичари. Јавивши се у свет у писане
књижевности, усмена форма претрпела је трансформације, које се
дакле могу пратити још од самих почетака записивања. Перо, уз
фолклорни слој, у причу уводи и елементе класицистичких поети
ка, али и моменте потекле из његовог особеног доживљаја света.
Ту поетику отклона прихватају и Пероови настављачи и она ће се
одразити већ у збиркама браће Грим да би, да парафразирамо наве
дено Вуковићево запажање, постајала све више књижевна бивајући
аутоматски све мање народна творевина.
Браћа Грим су народне приче почела скупљати 1806. године. На
терену си их бележила заједнички и заједнички их обрађивала, али
коначна језичка и стилска верзија припада Вилхему. Јакоб и Вил
хем Грим су издали две збирке народних прича: Бајке за децу и дом
(1812) и Немачке саге (1816). У литерат ури се среће и треће издање,
из 1822. године (Стана Смиљковић). Укупно су сакупили, обрадили
и издали око две стотине прича. Као и Перо, и они су прерађивали
приче, али нис у мењали ни садржај нити каратеристичне поједино
сти, већ су их, попут Вука Караџића, стилски дотеривали. Њихов
се приређивачки рад, претпоставља Милан Црнковић, огледа веро
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ватно у томе што су бирали најбољу верзију или контаминирали
најуспелије делове различитих варијаната.
За науку је, каже Црнковић, најважнија прва збирка, која строго
узевши, није била намењена деци. Она је садржала најстарије мит
ске слојеве, са свим суровостима и бруталностима које он подразу
мева, што су у другом издању, на сугестије критичара, редуковали.
Ахим фон Арним је скренуо пажњу на грубости неких епизода и
мотива у збирци која је, како уочава Ново Вуковић, у наслову има
ла синтагму „за децу и дом“. Опаска фон Арнима није остала без
одјека па су приређивачи у издању из 1891. ублажили „многе такве
призоре, а неке комплетне бајке су изоставили. Иначе, та редакција
из 1819. је по свему ближа чистој умјетничкој бајци: унесено је до
ста описа, појачана је мотивација и тсл. Очигледно је, дакле, да су
рачунали на дјецу као на главну потенцијалну публику. Уосталом,
они су сакупљали и народне пјесме намјењене дјеци.“ Ако је прва
збирка значајнија за науку, друга је по свему судећи, важнија за ра
звој књижевности за децу. Свесним избором мотива приређивачи
су указали на поетичке смернице које би ваљало да обликују дела
ове књижевне области.
Милан Црнковић њихове приче дели у четири групе, с тим што
прву организује у подгрупе, а по угледу на њега, сличну система
тизацију врши и Стана Смиљковић. У прву групу спадају приче у
којима преовладавају фантастички елементи, то јест бајке. Њена
прва подгрупа, дакле под а) обу хвата најпознатије дечје бајке у Гри
мовој верзији: Вук и седам јарића, Ивица и Марица, Пепељуга, Цр
венкапица, Трноружица, Сњегуљица. Под б) долазе бајке с мотивом
преображаја човјека у животињу и обратно: Сњегуљица и Ружица,
Чаробно зеље, Жабљи краљ или Жељезни Хајнрих, Седам гаврана,
Бијела и црна заручница. У подгрупу ц) Црнковић убраја бајке о на
грађеној верности и истрајности, и о награди за добра дела и помоћ
ближњему: Вјерни Јохан, Госпођа Холе, Једноока, Двоока и Троока,
Звјездани талири, Дванаест путника. Подгрупа д) обу хвата бајке
о пат уљцима и сличним бићима: Три патуљка у шуми, Цвилидрета
(преведено и као Вилењак тврдоглавац). Подгрупа е) окупља оста
ле бајке: Златна гуска, Вријеме живота, Шест помагача итд.
Друга скупина садржи приче у којима преовладавају реали
стички, често гротескни, а каткада и нонсенсни елементи: О му
дром кројачу, Три лијенчине, Три преље, Дјед и унуче, Три брата, Ли
јени Хинко, Дитмарске лажи, Прича о земљи лијенчина, Дванаест
лијених слугу, Седморица Шваба, Добра трговина, Мудра сељачка
дјевојка и сл. У трећој су целини приче у којима су главни јунаци
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животиње: Лисица и мачка, Стари Султан, Вук и лисица итд. Че
тврта група садржи приче с религиозним мотивима (или легенде):
Маријино дијете, Сиромашни и богати.
То ће рећи да су браћа Грим сакупљала немачке народне приче
свих усмених прозних жанрова, онако како их одређују Радмила
Пешић и Нада Милошевић-Ђорђевић: бајке, шаљиве приче, нове
ле, басне и легендарне приче. Права шаљива прича, сасвим налик
на нашу, јесте Дитмарске лажи. Радња се везује за Дитмарску по
крајину, што ће рећи да садржи реалистичне регионалне елементе,
тако карактеристичне за овај усмени жанр. Ова шаљива прича, по
ред тога, почива на алогичном нонсенсном хумору, карактеристич
ном за народно стваралаштво и народни хумор такође. У њој лете
печени пилићи, наковањ и млинарски камен пливају Рајном, жаба
о Духовима седи на леду и тако даље. Прича се завршава исказом:
„Отвори прозор, да лажи могу излетјети.“, какав се може срести и у
нашем приповедном надлагивању и формулном завршетку типа „и
на част вам лаж“. У истом је духу и прича Седморица Шваба, у којој
се подсмева глупости и карактерним особинама становника једне
немачке покрајине. У шаљивој причи Три лијенчине, попут наших
прича о поповима и кадијама, има и елемената сатире, упућене вла
дајућим слојевима јер краљ власт оставља оном сину који га убеди
да је најлењи.
По реалистичности и хумору, као и по сижеу који се организује
око идеје домишљатости јунака, шаљивој је причи слична новела.
Таква је новела Три преље, у којој довитљива, а лења девојка налази
начина да се удоми у двору. У новели Три брата се, с шаљивим пре
теривањем, уздиже идеја марљивости. Приче Столићу простри се!
и О мудром кројачу могли бисмо одредити као новеле с елементима
чудесног, што се у нашој традицији неће тако често сретати. Баса
на у причама које су сакупила браћа Грим има доста. Оне су обли
коване по увреженим обрасцима тог жанра и углавном од њега не
одступају – животиње алегоријски сведоче о неким људским осо
бинама или посредују какву идеју. Ликови су типски, и за овај жанр
универзални. У басни Лисица и госпођа кума лисица је препредена
и жели да превари куму вучицу. Басна Вук и човјек сведочи о над
моћности људи над осталим бићима природе, о поверењу у његов
разум и његову интелигенцију, што би била и специфична одлика
прича из збирке браће Грим.
Стари Султан је басна о лојалности и захвалности. Пошто је
остарио и више није био од користи, пас Султан је постао сметња
својим господарима па они желе да га се отарасе. Султан и његов
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пријатељ вук смишљају подвалу, која је пса вратила кући. Критика
често истиче да браћа Грим не морализују као Шарл Перо, већ да је
идеја њихових прича иманентна делу, садржана у радњи. Управо је
ова басна добар пример те критичке опсервације. Вук је потом од
пса тражио да му омогући украсти понеку овцу, али Султан га је
издао свом господару. Да ли је пас људе научио верности, или је био
незахвалан према вуку, који му је помогао? Да ли је пас, почевши
опет лагодно да живи, заборавио на пријатеља, или вук није имао
право да му тражи такве противуслуге? Изостанак морализаторске
завршнице не затвара ову басну у једно тумачење, већ је отвара за
различита разумевања дајући јој универзалност, која налази пут до
различитих епоха и различитих читалаца.
Легендарна прича, попут наше, спаја онострани и овострани
свет, тако да је религијска сфера наравно, надређена материјалној.
О томе сведочи прича Звјездани талири, у којој девојчица без оца и
мајке, и сама јако сиромашна, даје последњи комад круха те скида
са себе и кошуљицу не би ли помогла несрећницима. Кад је оста
ла без ичега, „стану падати с неба, све сами тврди сјајни талири.
Премда је своју кошуљицу даровала, сада је на њој била нова од нај
финијега платна. Скупи у њу талире и буде богата сав живот.“ Не
заштићено биће је заштићено, а врлина је награђена. Иако се хри
шћански бог не помиње, алегорија је, сходно систему вредности,
сасвим очигледна.
У причи Гробни хумак среће се веровање да ђаво узнемирава
покојника који за живота није био добар и племенит. Богати сељак
је спознао своје грехе, суровост и тврдичлук па, пошто је први пут
у свом веку помогао сиромашном комшији, затражио је од њега
да три ноћи стражари на његовом гробу. Прича се даље одвија по
хуморном обрасцу јер сиромашни сељак и помагач војник, уз по
дршку из сфере чудесног, успевају да надмудре ђавола. Легендарна
прича Мајстор Шилко комбинује елементе легендарне и шаљиве
приче такође. Усмерена на детаље из реалистичког света, ова прича
на исти начин одражава и детаље оностраног. Људске мане при
казане су уз дозу хумора и на тај начин, без великих претензија и
без великог науковања, немачки народни приповедач, руком браће
Грим, посредује поруку указујући на праве вредности.
Компиловање елемената различитих жанрова и симболике из
различитих идејних сфера можда је и најзанимљивији моменат
прича из збирке браће Грим. Комбинација различитих образаца
условила је и особени модел света, што овој збирци, која је дело
трајне вредности, даје и још једну аутентичну одлику. Она не нуди
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готова решења, већ сугерише различитост садржаја и различитост
облика живота. И у тој отворености, уместо окошталих образаца,
одражава свет у настајању, свет у комешању и превирању, али ипак
остаје на традиционалној линији жанра бајке, која настоји да обли
кује идеалну потенцију бића. Свет какав би требало да буде. Ове
ћемо две оријентације Гримових прича показати на примерима ле
гендарне приче Брат Весељак и бајке Сњегуљица и Ружица.
Попут нашег домишљана, или попут помињаног сиромашног
комшије и војника помагача, који у причи Гробни хумак надмудрују
ђавола, у легендарној причи Брат Весељак главни јунак тера шегу
са светим Петром. Он најпре не зна да је његов сапутник апостол
па надлагивање у првом делу приче има задатак да што пластични
је обликује лик Брата Весељака. И његово је име симболично. Он је
широког срца, али и широке руке. Непромишљен, непрорачунат, он
живи од данас до сутра и заступа хедонистички принцип бивања.
Као што му није страно милосрђе, тако му није страна ни лаж, ни
вечита људска жеља да с мало рада дође до лагодног живота.
Овај је јунак све само не узорни хришћанин, који трудом, одри
цањем, богобојажљивошћу и врлином уопште стиче заслугу вечног
живота. Градирајући особине главног лика, приповедач полази од
ситнијих мана, од малих лажи и користољубља, али у радњу уводи
и мотив чуда. Контекст чудесног мотивише равнодушност Брата
Весељака, који би у некој реалистичнијој причи лакше закључио ка
ко мртвог може да оживи ипак само неки свети лик. Уместо такве
сумње, Брат Весељак и сам хоће да изведе сличан подвиг. Његове
пак намере нис у алтруистичке, већ он зацељујући мртву принцезу,
жели да дође до зараде.
Мотив чуда је, тако, профанизован, а прича и даље постепено
снижава религијски патос. Јунак би можда и успео у свом науму,
али није упамтио како је његов сапутник поређао кости самртни
це. Познавање анатомије, рекло би се, није нужна одлика светаца,
нити нужан предуслов чуда. Тај је мотив, међутим, не само рацио
нализован, већ је и додатно десакрализован могућношћу да обичан
човек – само да је знао медицину – изведе узвишени подухват ожи
вљавања мртвих. Епизода ређања костију по правилном распореду
уноси и скривени иронијски моменат јер се прича може схватити
и као алегоријски наговештена свест о томе како се на земљи људи
уистину лече – знањем, а не чудима. Помоћу научне, а не помоћу
натприродне вештине.
Било да тај рационални моменат прихватимо или не, ова се ле
гендарна прича ипак развија у правцу који је више здраворазум
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ски, него религијски мистичан. Предосећајући смрт, Брат Весељак
се савет ује с пустињаком куда даље. Божји човек му предочава два
пута. Широк и удобан води у пакао, а узак и храпав у небо. Јунаку,
који воли удобности и лагодности, међутим, није ни на крај паме
ти да се подвргава подвижништву. Његов је животни мото бирати
лакше путеве, а прихватљивији излаз већ ће се некако наћи. Тако
и би. Репутација која прати Брата Весељака – његово чисто срце и
добра дела каква је за живота чинио, дозволиће да о његовој конач
ној судбини одлучи (срећни) случај па јунак бива отеран с врата
пакла. Иако све делује шаљиво и наизглед случајно, он је вечни жи
вот ипак заслужио. То што је слагао светог Петра и није неки грех.
Принцип награде и казне, као врховно морално и верско начело,
није нарушен већ је само релативизован.
Процес релативизације идеје раја почива на рационалном до
живљају света, који у овој причи подразумева две импликације –
хумор, као израз рационалне оријентације приповедача, те повере
ње у човека и његове људске способности, као израз приповедаче
вог опредељења за стожерни елемент његовог модела света. Хумор
достиже врхунац у дијалогу између Брата Весељака и светог Петра:
„Пусти ме унутра, брате; негдје се морам склонити; да су ме при
мили у пакао, не бих дошао овамо.“ Хтео он у рај или не, ипак је
тамо морао да заврши. Логика принципа награде и казне још увек
је темељно начело модела света ове приче, а релативизација хри
шћанских принципа нема задатак да потпуно разруши баштињени
систем. Она тек треба да хуморно опусти стеге око његове канони
зоване непомеривости и да укаже на искошену могућност. Да пока
же како се може и другачије.
Извесну колебљивост, склоност да не апсолутизује ниједан ко
начни образац, показује и бајка. Тако у бајци Сњегуљица и Ружи
ца сиромашна удовица има само два грма ружа – белих и црвених.
Хришћанска симболика отеловљује се јунакињама – ћеркама Сње
гуљицом и Ружицом. Оне су хришћански узор доброте и врлине,
а њихова љубав делује на материјални свет. Животиње им не чине
ништа нажао, већ с њима ступају у контакт. По том је момент у, по
љубави која омогућава општење са животињама, позната легенда о
светом Фрањи Асишком. Хришћански доживљај света учвршћује
се епизодом у којој сестре од погибељи спасава анђео и идејна мо
тивација бајке бива потпуна.
И таман кад приповедач увери читаоца у одабрану идеју света,
бајка уноси диспаратне елементе. Сестре држе кућу у реду – Сње
гуљица зими, а Ружица лети. Везивање годишњих доба за њихова
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ионако симболичка имена уноси у бајку идеју о смени годишњих
циклуса. Сњегуљица се, тако, симболички поистовећује са зимом,
периодом мировања, припреме, пред летњи циклус рађања, који
припада Ружици. Ова бајка, тако, уз потврђен хришћански обра
зац, добија и паганску матрицу света који се сам из себе обнавља.
Религијска фантастика допуњује се елементима бајковито чудесног,
чије порекло треба тражити у митском систему објашњења света.
Појављује се нови лик, персонификовани медвед, који управо и по
тиче из мита, из древних анималистичких веровања, и њима при
мереног усменог, а не хришћанског предања.
Бајка Сњегуљица и Ружица више се не може развијати само на
једној идејној линији. У њој се јавља још један лик, пат уљак, у тра
дицији Западне Европе негативно, деструктивно натприродно би
ће. Ни у њему се, међутим, мит не може отелотворити без остатка.
Он је зао и краде митско благо, али је незахвалност коју показује
према доброчинствима сестара типично хришћанска мана. Компи
ловању два идејна модела, њихових мотива и симбола, припадају и
мотиви преображаја и зачараности. Медвед је, у ствари, краљевски
син кога је пат уљак претворио у животињу. Није нимало случајно,
на симболичкој равни приче, ни то што се, ослободивши се урока,
краљевски син жени Сњегуљицом. Она је представник зиме, пери
ода мировања и припреме, у каквом се и зачарани младић нашао
очекујући да раскује чини и, сада поново у људском обличју, започ
не нови животни круг.
Бајка се завршава, наравно, митским мотивом венчања, а мајка
у свој нови дом доноси своја два ружина грма. Уколико симболику
беле и црвене руже прот умачимо и у кључу контрастних принципа,
опрека које успевају да успоставе склад суживота, бајку Сњегуљица
и Ружица можемо разумети на још један начин. Управо као диспа
ратне елементе опречних светоназора који, не изазивајући колизи
ју, заговарају хармонију различитих облика и различитих могућно
сти бића. Свет у у комешању и превирању, у вечном немиру живота
чији се дрхтај не сме прекинути, дозвољено је све осим једног – да
поништи склад супротности, да наруши њихов мир. Да укине вр
ховни принцип помирења. Уколико за приче из збирке браће Грим
тврдимо да су дело трајне вредности људског духа, ту оцену износи
мо и због њихове тенденције да се не затворе у један начин мишље
ња, већ да причи, да свет у, дозволе и могућност разлике.

109

^ASOPIS ZA KWI@EVNOST, JEZIK, UMETNOST I KULTURU

Литерат ура:
– Шарл Перо, Бајке старих времена, превела Тања Дугоњић, Сарајево,
1987.
– Браћа Грим, Приче, с њемачког превео Виктор Краљ, Загреб, 1981, .
– Ново Вуковић, Увод у књижевност за дјецу и омладину, Никшић, 1989.
– Радмила Пешић – Нада Милошевић-Ђорђевић, Народна књижевност,
Београд, 1997.
– Стана Смиљковић, Ауторска бајка, Врање, 1999.
– Милан Црнковић, Дјечја књижевност, Загреб, 1984.
Dušica Potić

Poetics of detachment: Charles Perrault  and the brothers
Grimm  – The Onsets of the Artistic Fairly Tale
Summary
When initially put to paper, fairy tale was gradually divested of the elements of oral and as
sumed certain qualities issuing from the pen of the editor. This was the case ever since the first
records of fairy tales, made by Charles Perrault and the brothers Grimm. Perrault’s fairy tales
comprehend three plane levels: folklore, classicistic and reflexive one. The first among the three
is represented by the ancient folklore tenet, particularly referring to brutal motifs. In the second
layer, Perrault is a typical representative of his time. Except on the theme and motif plane, his
time is to be mirrored in the ironic component, addressed to the current establishment to a cer
tain degree, along which those humourous, moralistic and rational accents ensue. On the third
plane, the author is more likely to contrive his narrative by means of imaginary metamorphosis
of reality than by utilizing the miraculous inherent to a fairy tale. When not employing motifs
and methods taken from folklore, a writer is to be provided with a small number of elements of
the miraculous. The real is then to hold the power of metamorphosis, the potential of the fan
tastic. The message on the value of spiritual beauty manifest and interwoven with subtle irony,
represents a peculiar attitude taken by the author towards the traditional model characteristic of
the genre. Much owed to the latter, yet even equally so due to the perception of reality as being
the prime mover of the impulse within the world at question one may regard Perrault as the ini
tiator or precursor of the artistic tale. The brothers Grimm collected and assembled German folk
tales belonging to all kinds of prose genre. The brothers Grimm do not moralize in the manner
characteristic of Charles Perrault, the idea of their tales being immanent to the work. Due to the
absence of moralistic point of view in the concluding sections the tales are subject to a variety of
interpretations. The employ of the strategy of compiling elements of different genres and symbo
lism derived from different notional concepts may represent the most intriguing moment in the
brothers Grimm’s tales. They do not offer ready made solutions, but suggest content diversity as
well as diverse aspects of life. Yet in the openness precisely, instead of hackneyed patterns, they
reflect the world in its geneses, the world in a state of disturbance and turmoil, though still ver
ging the path of oral literature seeking to fashion the ideal potency of being.
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Друга крагујевачка гимназија, Крагујевац

МОТИВ ДИСКРИМИНАЦИЈЕ У РОМАНУ
ИСТОРИЈА СВЕТА У 10 ½ ПОГЛАВЉА
ЏУЛИЈАНА БАРНСА
У овом раду дата је анализа главног мотива Барнсове Историје
света у 10 ½ поглавља - мотива дискриминације. Највише просто
ра у тексту дато је оним поглављима романа у којима је тема нео
бјективне селекције најексплицитније изражена. Анализа дате теме
започиње иронијским приказом постанка света и завршава се са
тиричном представом раја као колективне пројекције психе дваде
сетог века.
Кључне речи: дискриминација, Бог, Ноје, Арка, чисти, нечисти,
необјективна селекција

Наслов романа Историја света у 10 ½ поглавља, објављеног 1989.
године, својом провокативношћу наговештава да је реч о делу ап
сурдно кратком за један такав предмет и потпуно другачијем од
многих дела са сличним насловом. За разлику од историјских ро
мана у којима је једном одређеном историјском периоду или дога
ђају наметнут хронолошки ред, Барнсов роман тече кроз мноштво
јукстапозиција, контраста и паралела које се ослањају искључиво
на иронију или случајност. Читав роман се, заправо, може посма
трати као низ дигресија у однос у на оне догађаје који би се у свим
историјским приказима сматрали централним.
Историја света у 10 ½ поглавља првобитно је замишљена као
водич кроз Библију „који би представљао целу Библију, реконстру
исану за прикладну модерну употребу, са избаченим досадним де
ловима, а коју би писао скептични рационалиста“ (Stuart 1989: 15).
Међутим, попут већине савремених писаца који не виде много по
везаности, склада и реда у свет у око себе, Барнс проширује ту идеју
и ствара једну међу мноштвом могућих верзија историја света:
„Историја света?...Замислимо причу која ће покрити чињенице које
не знамо или не можемо да прихватимо; задржимо неколико исти
нитих чињеница и око њих испредамо нову причу. Избезумљеност и
страх ублажава нам једино умирујуће измишљање прича; ми то нази
вамо историјом“ (Barnes 1989: 239).
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Џулијан Барнс нас својим „измишљањем прича“ уводи у свет
мноштва приповедних облика за различите епизоде у роману упор
но тежећи да одвоји своје „историјско“ дело од дела других истори
чара који теже објективности. Када је реч уопште о приповедању
и објективности, или непостојању било каквог знака прис утности
самог аутора, овај роман се може представити и као посебна форма
имагинарне пројекције, или као производ који се може назвати ре
ференцијалном илузијом, јер у овом делу „ историчар“ уступа ме
сто актеру догађаја да говори у своје име.
Прво поглавље, које носи наслов „Слепи путник“, одзвања мо
рално најс упериорнијим гласом у роману, гласом дрвоморца. Др
воморац представља глас изгнаника изопштеног од Божјег прови
ђења и званичне историје и зато је он управо и најподеснији да му
се повери улога наратора у препричавању библијске приче о Ноју.
У овом делу романа кроз виђење Бога, Потопа, Арке, Ноја и његове
породице са становишта „слепог путника“ (Barnes 1989: 12) Барнс
уводи неколико мотива који ће доживети мноштво реинкарнација
и варијација у епизодама које потом следе.
У Старом завет у, у Првој књизи Мојсијевој, пише:
„И рече Господ Ноју: Узми са собом од свијех животиња чистих по
седморо, све мужјака и женку његову; а од животиња нечистих по
двоје, мужјака и женку његову“ (7.2)
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То је само један део Постања из ког Барнс развија један од нај
снажнијих мотива у роману, мотив дискриминације, односно поде
ле на „чисте“ и „нечисте“. Овај мотив је, међутим, немогуће посма
трати засебно, издвојити га у једну целину, већ је једино исправно
анализирати га заједно са мотивом људске покварености и изопаче
ности. Блискост ова два мотива је очигледна, јер један проистиче
из другог.
У првом делу романа на Арки, која „је више личила на пловећу
тамницу“ (Barnes 1989: 12) него на национални парк, затичемо Но
ја, који према речима дрвоморца, није био ништа друго до „чудо
виште, надувани патријархалац који је пола дана проводио пузећи
пред својим Богом а другу половину искаљујући се на“ (Barnes 1989:
20) животињама. Та „хистерична битанга склона пићу“ (Barnes 1989:
17) била је, како каже дрвоморац, неко ко одлучује које ће животиње
бити спашене од Потопа а које ће бити жртвоване. Затим следи нео
бично комичан приказ избора „кандидата тражених преко огласа“,
да би се потом организовало такмичење парова, нешто попут „ком
бинације бирања мис, квиза и избора идеалног брачног пара“ (Bar
nes 1989: 15). У наставку он истиче да тај избор није био праведан
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јер Ноје није узео у обзир да нис у све животиње такмичарског духа,
да има међу животињама и оних које нис у баш најпроницљивије, а
и оних племенитијих врста које су једноставно отишле у шуму „не
желећи да преживе под увредљивим условима које су им нудили
Бог и Ноје радије изабравши истребљење и таласе“ (Barnes 1989: 15).
На крају „Божја политика раздвајања животиња“ (Barnes 1989: 18)
уродила је плодом. Ноје, односно Нојев Бог, одредио је да постоје
две класе животиња „чисте и нечисте“ (Barnes 1989: 18). Можда би
овај опис код читаоца изазвао осмех, али дрвоморац то не дозвоља
ва. Одмах након тог приказа следи горко отрежњење: „По читаву
ноћ се око Нојеве утврде разлегала кукњава одбачених... Зар ви то
зовете природном селекцијом?“ (Barnes 1989: 15).
У даљем току првог поглавља дрвоморац нам прича како је све
животиње то путовање много чему научило, нарочито томе да је
човек у поређењу са животињама веома неразвијена врста: „Ми
смо, на пример, увек оно што јесмо: то значи бити развијен.“ (Barnes
1989: 35). На сцену опет ступа Ноје као представник притворне и
несталне људске врсте. „С Нојем је само једно било сигурно - то да
никад ништа није сигурно“ (Barnes 1989: 36). Та несталност огледа
се и у непрестаним покушајима да се забораве ружне ствари ко
је се чине, па се тако људска врста, по угледу на свог претка Ноја,
увек изнова изненади „што се од пушака гине, што новац квари...
Та наивност може бити љупка; авај, може бити и опасна“ (Barnes
1989: 37). Из те и такве наивности човек је спреман да увек пребаци
сопствену кривицу и одговорност на неког другог. Дрвоморац нам
прича како људска врста верује да је Ноје открио принцип пијан
ства посматрајући како се нека коза напила од преврелог грожђа:
„Безобразног ли покушаја да се одговорност пребаци на животи
ње... За човеков Пад крива је змија, честити гавран био је забушант
и изјелица, коза је Ноја претворила у алкоса“ (Barnes 1989: 37). Од
мах потом следи бесан прекор људске врсте увек спремне да опт у
жи другога, осим у случају када не може да пронађе кривца, када
се спрема нова подмуклост, нова измена правила, ново „померање
статива“ (Barnes1989:37) не би ли се створио простор за тврдњу да
проблем и није прави проблем.
У овој дрвоморчевој исповести читалац наилази и на иронично
оправдање поступака „маторог пробисвета“ (Barnes 1989: 29) који
наводно није могао бити другачији јер је „страшно тешко имати за
узор неког као што је тај његов Бог“ (Barnes 1989: 29). Прву селек
цију у Природи је обесмислио и претворио у дискриминацију баш
Он – Нојев Бог. Он је осудио животињску врсту на Потоп наводећи
као разлог за свој гнев „причу о змији“ (Barnes 1989: 14), која, према
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мишљењу преживелог слепог путника, није ништа друго до „Ада
мова оцрњивачка пропаганда“ (Barnes 1989: 14), чије су последице
биле огромне. Зато се, иако се много пута у овом приказу пита за
што је баш Ноје као представник људске врсте изабран за Божјег
штићеника, дрвоморац мири са овим Божјим избором речима да
су остали кандидати били још гори, а да је „Ноје био најбољи у врло
гадном друштву“ (Barnes 1989: 37).
Након дрвоморчеве приче Барнс читаоца са Арке премешта
у другом поглављу, које носи наслов „Посетиоци“, на брод „Све
та Еуфемија“ на туристичком путовању ка Кносос у. На самом по
четку овог дела британски новинар и вођа путовања, Френклин
Хјуз, посматра путнике који се укрцавају по двоје коментаришући:
„животиње су дошле две по две“ (Barnes 1989: 41). Те речи одјеку
ју наговештајем нечег страшног што ће тек уследити. Путовање из
задовољства се претвара у ноћну мору. Брод отимају арапски те
рористи који на себе преузимају улогу свог претка Ноја, улогу дис
криминатора. Они наређују да се сви туристи на броду групишу
према националности: „Одвајају чисте од нечистих“ (Barnes 1989:
52). Барнес потом, на прилично неуобичајен начин исмева људску
превртљивост и поквареност. Он пушта читаоца да све до тренутка
док британски новинар не пристане да одржи чувени говор у коме
објашњава туристима неопходност њиховог погубљења, верује да
ће лични интерес уступити место алтруизму. Али, не. Да би спасао
себе и своју девојку Френклин Хјуз је спреман на све, па чак и на из
ношење редоследа по коме ће погубљења бити извршена: „Редослед
погубљења утврђен је према кривици западних држава за сит уаци
ју на Блиском истоку“ (Barnes 1989: 64).
С друге стране Барнс иронично проналази наводно оправда
ње за овакав поступак терориста. Њихову жалосну потребу за на
сиљем приказује једноставно као „лекцију коју су Арапи научили
од Јевреја, као што су је Јевреји научили од нациста“ (Barnes 1989:
63). Овакво пребацивање одговорности за злочин, насиље и жељу
за осветом не пружа читаоцу никакву утеху. Долазак специјалних
снага и њихово заузимање брода „Света Еуфемија“ не улива наду.
Док напуштамо ово поглавље за нама још увек одјекују пуцњи и
порука арапског терористе да живимо у свет у „који није весело ме
сто“ и у коме „више нема цивила“ (Barnes 1989: 58).
У наредном делу романа „Верски ратови“ кроз фарсично прика
зан судски процес, који се води против дрвомораца у француском
средњовековном суду, мотиве дискриминације и људске изопаче
ности налазимо само благо оцртане. Дрвоморци су опт ужени за
пад безансонског бискупа Хуга у „слабоумље“ и за уништење греда
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у цркви Светог Михајла. У апс урдном препотентном глас у цркве
ног судије, који изриче прес уду, назиремо алузију на првог дискри
минатора – Бога и његовог штићеника Ноја. „Нечисти“ дрвоморци
су осуђени на изопштење. С друге стране „чистота“ грађана Ма
мирола доводи се у сумњу. Њима се у прес уди налаже да „предају
десетак како то налаже Света Црква, да се уздржавају од било какве
раскалашности у дому Господњем.“ (Barnes 1989: 85). Треба ли ишта
више рећи о „чистоти“ људи који своју скрушену понизност пред
Богом и „његовом невестом Црквом“ изједначавају са „редовним и
послушним плаћањем десетака“ (Barnes 1989: 70). Ова драма у суд
ници добија ироничан одјек у закључку у коме нисмо у стању да
прочитамо прес уду до краја јер су пергамент појели дрвоморци.
Протагониста наредног поглавља „Преживела“, Кетлин Ферис,
на самом почетку каже: „Све је повезано, чак и оне ствари које нам
се не допадају, нарочито оне ствари које нам се не допадају.“ (Bar
nes 1989: 90). Овај благо фут уристички део романа, који се може
тумачити и као фантазија и као приказ бекства морем од могућег
нуклеарног рата, поново нас враћа на Нојеву Арку. За разлику од
претходног дела, овде је мотив дискриминације и људске покваре
ности експлицитнији. Наиме, поред свих животиња на Арки, које
су се плашиле Ноја, били су и ирваси. Из дрвоморчеве приче у пр
вом делу сазнајемо да су ирваси нешто предосећали: „Мислите да је
ово најгоре? Не будите сигурни.“ (Barnes 1989: 21). Шта је то толико
крупно, дугорочно што ће се догодити Барнс не открива све до овог
дела романа. Од Кетлин Ферис сазнајемо да су након Чернобила,
након што су ирваси појели радиоактивну маховину и сами поста
ли радиоактивни, норвешке власти морале да одлуче шта ће са њи
ма урадити. Да би удовољиле захтевима норвешких месара којима
продаја меса ирваса из наведеног разлога није добро ишла, влада је,
не обазирући се на могуће последице, удесетостручила дозвољену
вредност радиоа ктивности: „Једног дана, штетно је јести месо са
600 бекерела, сутра је безбедно јести месо са десет пута већом ради
оактивношћу“ (Barnes 1989: 92). Када је потом утврђено да је вред
ност радиоактивности ирваса далеко већа, шта је норвешка влада
одлучила? На ово питање није тешко одговорити. Довољно је само
сетити се Ноја и његове дискриминаторске политике, па претпо
ставити да је решење проблема лежало у проналажењу једне исто
тако „нечисте“ врсте каквом су ирваси постали. Одлучено је да се
месом ирваса хране нерчеви: „Каква сјајна идеја, нерчеви наводно
нис у нарочито симпатични, а ионако она врста људи која себи мо
же да приушти бунду од нерца не мари ако поврх тога добије и мало
радиоактивности.“ (Barnes 1989: 92). На крају Кетлин као да прекли
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ње људску врсту да прекине са остваривањем својих изопачених
идеја и да коначно представи проблеме онаквим какви су заиста:
„Морамо ствари видети онаквим какве јес у... То је једини начин на
који можемо да преживимо.“ (Barnes 1989:116).
„Почело је рђавим знамењем“ почетак је „Бродолома“, петог по
главља, у коме Барнс даје детаљан опис онога што се догодило са
Сенегалском експедицијом 1816. године. Једна од фрегата, „Меду
за“, налетела је на гребен у време плиме. Пошто чамци које је фре
гата носила нис у били довољни да се у њих смести све људство, на
прављен је сплав на који је требало да се укрцају сви они који нис у
могли да стану. Четири чамца су вукла сплав са сто педесет људи,
али „у час у највећег надања и ишчекивања за оне на сплаву, уобича
јеним морским ветровима придружи се дах саможивости. Једно по
једно, да ли из себичности, неспособности, несрећним случајем, или
из привидне нужде, теглећа ужад беху одбачена.“ (Barnes 1989: 121).
Неко је једноставно одлучио да сто педесет људи осуди на смрт. По
ново смо на Нојевој Арки. Попут Ноја који се хранио животињама,
након неколико крвавих побуна, преживели на сплаву почели су да
једу месо својих мртвих другова. Када је на сплаву остало двадесет
седам људи постало је очигледно да ће само петнаест преживети
мало дуже, јер су сви остали имали јако тешке ране. „Тада би донета
најстравичнија одлука“ (Barnes 1989: 124). Пошто су израчунали да
ће им њихови рањени другови само смањити залихе до њихове си
гурне смрти, одлучили су да „болесне другове треба бацити у море,
за добро свих који би можда могли преживети...Здрави су одвојени
од болесних као чисти од нечистих.“ (Barnes 1989:124).
Јасно је да је мотив чисте дискриминације у овом делу романа
прис утан само у тренутку када морнари одлучују да одвежу тегле
ћу ужад. О каквој дискриминацији се ради када здрави одлучују да
болесне баце у море? Да ли је то учинио разум или прост нагон за
преживљавањем? Мора се признати да сада први пут у роману ни
смо у стању да безрезервно осудимо један тако окрутан чин. Док
читамо други део овог поглавља у коме Барнс опис ује начин на који
је француски сликар Жерико насликао ову несрећу и док посматра
мо саму слику још нам је теже да будемо посебно огорчени према
људима које је глад натерала да одсецају комаде са лешева својих
другова, да „глођу кожне траке са шешира“ и „пију сопствену мо
краћу“ (Barnes 1989: 137).
Када се последњи пут у роману сусрећемо са експлицитно ра
звијеним мотивом необјективне селекције опет смо смештени на
једну од мноштва реинкарнација Нојеве Арке. Овај пут у трећој
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причи седмог поглавља која представља чињенични приказ срамне
епизоде људске историје, пред сам почетак Другог светског рата,
у којој се опис ује како су многе светске слободне земље одбиле да
прихвате Јевреје протеране из нацистичке Немачке. Наиме, на пут
ничком броду „Сент Луис“ било је смештено 937 путника, већином
Јевреја, који су побегли „из нацистичке државе која беше наумила
да их лиши имовине, пресели и истреби“ (Barnes 1989: 181).
Овде већ постаје јасно да Барнс не жели да се у приказу дискри
минације заустави само на Хитлеровој расистичкој политици. Мно
го већи ефекат постиже приказом лицемерја наводне међународне
бриге за тај „товар изрода и криминалаца“ (Barnes 1989: 187). Зато
и каже да је првобитна намера била да се ове политичке избеглице
искрцају у Хавани. Кубанске власти одбијају да их приме траже
ћи огромне суме новца. Потом је једна од идеја била да се одвоји
двеста педесет Јевреја и искрца у Хавану јер је требало направити
места за нове путнике: „Али, како одабрати тих 250 који ће смети
да напусте Арку? Ко да одвоји чисте од нечистих? Треба ли прибе
ћи коцки?“ (Barnes 1989: 184). Дискриминација, подела на чисте и
нечисте, по први пут прижељкивана, по први пут везана за спас и
бекство у слободу, изостаје. Брод се враћа за Хамбург. Када су мно
ги већ изгубили наду, а брод се већ примицао Европи, неколико
европских земаља је прихватило да прими Јевреје. Али како? „Они
које је примила Белгија смештени су у воз закључаних врата и за
блиндираних прозора... Они које је примила Холандија сместа су
превезени у логор окружен бодљикавом жицом и псима чуварима“
(Barnes 1989: 187). Два месеца након овог немилог догађаја „почео је
II светски рат и путници са Сент Луиса поделили су судбину европ
ског јеврејства“ (Barnes 1989: 188).
„Сањао сам да сам се пробудио. То је најстрашнији сан од свих,
и ја сам га управо сањао.“ (Barnes 1989: 279, 304). Ово су речи којима
почиње и завршава се десето поглавље романа, у којем Барнс пред
ставља Рај као стање сањања у коме они што сањају добијају врсту
Раја коју желе. Какав Рај желе људи? Барнс нам даје одговор на то
питање наглашавајући баналност људских снова и тежњи. Наиме,
испоставља се да људи не желе ништа осим баналних, тривијалних
ствари попут голфа, секса, куповине и упознавања познатих лич
ности. Читалац је у потпуности затечен када међу познатим лич
ностима у Рају затиче Ноја и Хитлера. Питање које се једноставно
намеће је да ли постоји Пакао. Барнсов сањар добија одговор да је
Пакао „сада више забавни парк. Искачу скелети и плаше вас, у про
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лазу вас гране окрзну по лицу, пуцају бомбице са смрдљивим гасом.
Све је предвиђено да вас добро уплаши“ (Barnes 1989: 297).
Читав овај Барнсов Рај не представља ништа друго до колек
тивну пројекцију људске психе. Само у овом последњем делу рома
на људска потреба за поделом на чисте и нечисте више не постоји.
Само се овде по први пут јавља свет у коме нема дискриминације,
у коме су сви једнаки. Међутим, мир, једноставност и хармонија
изазивају досаду и зато људи одлучују да поново умру. Барнсов са
њар закључује: „да је Рај веома добра замисао, могло би се рећи и
савршена, али не и за нас. Не док смо овакви.“ (Barnes 1989: 304). На
крају закључујемо да је необјективна селекција, односно подела на
чисте и нечисте, једноставно људска потреба, можда нешто попут
хира али свакако ствар без које људска врста очигледно не види
сврху свог постојања. Свет у коме нема дискриминације је само сан
који мислимо да сви желимо, али сан који би нам врло брзо постао
неподношљиво досадан.
*
Водећи читаоца кроз мноштво варијација и реинкарнација
Нојеве Арке и чинећи га пасивним посматрачем и сведоком најсви
репијих призора људске притворности и злобе, Барнс га непреста
но враћа на почетак, на основни узрок настанка свега поквареног
и изопаченог у човеку. Наиме, прву дискриминацију, односно прву
поделу на „чисте и нечисте“ извршио је „Нојев Бог“. Избор је пао на
Ноја, а Барнс још у првом поглављу романа каже:
„Довољно је само погледати Ноја и његову жену, или њихова три си
на и њихове три жене, па да вам буде јасно какав ће генетски циркус
испасти од људског рода“ (Barnes 1989: 24).

На крају читалац се налази опет на почетку, али ма колико скеп
тичан био на почетку романа, на крају једноставно бива приморан
да мит о Нојевој Арки, о првој необјективној селекцији у историји
света прихвати као сопствену сурову реалност.
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Motif of discrimination in Julian Barnes's novel
History of the World in 10 ½ Chapters
Summary
In this paper we analyse the main motif of Barnes’s History of the World in 10 ½ Chapters - 
motif of the division between „the clean“ and „the unclean“ .Each chapter of this novel describes
some kind of reincarnation and variation of the eternal human need for discrimination – from
the ironic account of the biblical creation of the world, to the shameful episode of human history
dating from just prior to the outbreak of the Second World War in which many of the world’s
free countries refused to allow Jewish refugees to disembark, to the satirical fantasy of heaven as
a collective projection of the twentieth psyche. So at the end Barnes „forces“ us to conclude that
a world in which no one is discriminated against is merely a dream of what we imagine we want
but would actually find intolerably innocuous and tedious.
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УВОД У ПРОУЧАВАЊЕ РЕЦЕПЦИЈЕ
ПОЕТСКОГ ОПУСА ЏОНА ДАНА
У тексту се даје осврт на рецепцију поезије Џона Дана у Енгле
ској, а затим се истражује пријем његове поезије у домаћој књижев
ној (стручној и читалачкој) јавности, чиме се чине први кораци у
истраживању рецепције поезије Џона Дана код нас. Резултати ис
траживања показују постојање одређеног, премда недовољног, сте
пена познавања Данове поезије код нас.
Кључне речи: рецепција, преводи, антологије, критички
осврти.

Премда већина Данових1 (Donne) песама до данас није прецизно и
поуз дано датирана, општи је став да је његова љубавна поезија на
стала између 1590. и 1617. године: елегије, епиграми и писма у стиху
написани су током последње деценије 16. века2, док су песме које
данас чине целину Песме и сонети (Songs and Sonnets) завршене пре
1617. године3. Наиме, држећи се помодног ренесансног става да је
писање стихова весела разбибрига и ,,играрија доконог духа“, Дан
се ,,унизио“ тек толико да објави три своје песме: ,,Прву годишњи
цу“ (The First Anniversary) и ,,Посмртну елегију“ (Funeral Elegy) под
заједничким насловом ,,Дисекција света“ (An Anatomy of the World)
1611. године, као и ,,Другу годишњицу“ (The Second Anniversary), која
је следеће године придодата поновљеном издању претходне две4. То
1 Енглески фонетичари су у новије време махом присталице изговора овог имена са во
калом ,,а“, а не ,,о“, па је оно у том смислу овде транслитеровано као ,,Дан“, а не ,,Дон“
како је то до сада код нас било уобичајено. Међутим, многи речници нуде и један и
други изговор као алтернативе (упореди: Daniel Jones, English Pronouncing Dictionary, ed.
by Peter Roach, James Hartman & Jane Setter, Cambridge University Press, 2003). Сва остала
енглеска имена поменута у даљем тексту су транслитерована према: Твртко Прћић, Нови
транскрипциони речник енглеских личних имена, Прометеј, Нови Сад, 1998.
2 Са изузетком укупно седам елегија које су највероватније све написане пре 1610. годи
не; упореди: A. La Branche, „Blanda Elegia: The Background of Donne’s Elegies“, The Modern
Language Review, 1966, Vol. LXI, No. 3, 357.
3 Упореди: Patricia Garland Pinka, „Donne, John“, The New Encyclopaedia Britannica, Encyclo
paedia Britannica Inc, Chicago, 1998. (први пут објављена 1974.), Vol. 4, 179.
4 Упореди: W. Milgate, „Donne“, English Poetry: Selected Bibliographical Guides, ed. by A. E,
Dyson, 1971, 40-41.
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ипак нис у једине песме које су му објављене за живота: ако и није
одобрио њихову публикацију, он је вероватно био упознат са тим
да су 1607. године, заједно са комадом Волпони (Volpone), објављени
његови латински стихови Бену Џонсону (Ben Jonson), аутору Волпо
нија, те да су на неки начин пут у штампу нашле и ,,О грубостима го
сподина Коријата“ (Upon Mr. Coryate’s Crudities) и ,,Елегија о Принцу
Хенрију“ (Elegy upon Prince Henry)5. Осим ових песама, у ондашњим
,,песмарицама“ (songbooks) објављена су и три Данова ,,сонг“-а6.
Дакле, изузев укупно девет песама, Данови поетски радови
нис у објављени за његовог живота; прво издање сабраних песама
објављено је тек 1633.. две године након његове смрти, док је друго
уследило 1635. Ова два издања непознатих уредника, која је за из
давача Џона Мариота (John Marriot) штампао Мајлс Флечер (Miles
Fletcher), до данас су остала основе за критичка издања Данових пе
сама7; тачније, модерна издања Данових текстова темеље се на из
дању из 1633. уз одређене допуне и емендације из издања из 1635.
године и из бројних рукописних копија8.
Но, упркос томе што му поезија није објављивана за живота,
она је – како је то већ било уобичајено у то доба – у рукописима кру
жила међу пријатељима и људима из књижевних кругова, па је Дан
већ међу својим савременицима стекао одређени литерарни углед.
Литон Стрејчи (Lytton Strachey) каже да је ,,сигурно да је у очима
велике већине својих савременика Дан био далеко најеминентни
ји писац свога доба, а то је било доба Бејкона (Bacon) и Шекспи
ра (Shakespeare).“9 Стрејчи затим наводи често цитиране завршне
стихове познате ,,Елегије поводом смрти каноника цркве св. Павла,
др Џона Дана“ (An Elegy upon the death of the Dean of Paul’s, Dr John
Donne) Томаса Каруа (Thomas Carew) као једногласни суд Данових
савременика о његовој песничкој величини:
Овде лежи краљ што владаше како му је мила воља
Свеопштом монархијом виспрености.
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5 Ibid, 40.
6 Ibid, 41.
7 Упореди: Helen Gardner, John Donne: The Elegies and the Songs and Sonnets, Oxford Univer
sity Press, London, 1965, LXXXIII-XC.
8 Не ради се о оригиналним Дановим рукописима, већ о копијама које су начинили при
јатељи или поштоваоци његове поезије.
9 Упореди: Lytton Strachey, Spectatorial Essays, Chatto & Windus, London, 1964, 88; „Certa
inly in the eyes of the great majority of his contemporaries Donne was by far the most emi
nent writer of his age – which was the age of Bacon and Shakespeare.“ Све цитате превео Н.
Бубања.
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Овде леже два свештеника, и оба најбоља,
Најпре Аполонов, и најзад истински свештеник Божји10.

Има и других изразитих похвала које су савременици упутили
Дановој поезији; Бен Џонсон је, на пример, писао:
Ко ће, Дане, посумњати да сам песник,
Кад се усуђујем своје Епиграме теби слати11.

Но, неумерена хвала у стиху је била уобичајена у Енглеској Дано
вог времена12, па се оваквим судовима може придати само умерена
вредност приликом утврђивања стварног књижевног угледа који је
он у своје време уживао. Исто тако, наведени суд Литона Стрејчија
се мора посматрати у светлу времена у коме је изречен; друга деце
нија двадесетог века је било време када је поновно откривање Данове
поез ије после вишевековне запостављености проузроковало преце
њивање њене објективне вредности. Коначно, мишљење Данових
савременика о његовој поезији није било сасвим једногласно; чак и
за то време контраверзни Данови стихови изазвали су контрадик
торне реакције, што могу илустровати две изјаве његовог пријатеља
и савременика Бена Џонсона које је забележио Вилијам Драмонд
(William Drummond): Бен Џонсон је, наиме, тврдио да је ,,Џон Дан
први песник на свет у, по неким стварима“13; но, он није био сигуран
да ли на теразијама књижевне критике претежу Данови квалитети
или недостаци, о чему сликовито сведочи друга од поменутих изјава:
,,Дан заслужује вешање, јер се не придржава акцената“14.
10 Упореди: H. J. C. Grierson, ed, Donne: Poetical Works, Oxford University Press, 1991, 349,
стих. 95-96; „Here lies a king that ruled as he saw fit, / the universal monarchy of wit; / here
lie two flamen, and both those, the best, / Apollo’s first, at last, the true God’s priest.“
11 Ibid, 6; „Who shall doubt, Donne, where I a poet be, / When I dare send my Epigrams to thee?“
У ствари, било која од елегија посвећених аутору које је Грирсон укључио у издање из
1929. садржи сличне неумерене похвале. Упореди: Ibid, 339-366.
12 И Дан их је често изрицао; Елизабети Друри (Elizabeth Drury) у двема Годишњицама,
али и својим пријатељима. Чувен је пример из писма у стиху упућеног Кристоферу
Бруку (Christopher Brooke), пријатељу који ће му бити кум на тајном венчању са Ен Мор
(Anne More) и такође песнику, где се најпре хвали Хилијардово (Hilliard) сликарство,
а затим Брукова способност да суди о поезији и имплицитно песничка величина: ,,...а
једна шака или око, / што их Хилијард нацрта, вреди читаву историју, / коју други сли
кар наслика; и (без гордости) / кад их твој суд оплемени, такви су и моји стихови“,
упореди: W. Milgate, ed, Satires, Epigrams and Verse, Letters, The Clarendon Press, Oxford,
1962, 55. Мало је оних који су данас макар само чули за енглеског песника Кристофера
Брука.
13 John Hayward, ed, John Donne: a selection of his poetry, Penguin Books, Harmondsworth,
1960, 10-11; „John Donne the first poet in the world in some things“. ,,Први“ се може одно
сити и на временски след и на квалитет.
14 Ibid, 11; „...Donne, for not keeping of accent, deserved hanging“.
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Но, уз све обзире, Дан је у своје време уживао известан углед;
иако није био ,,далеко најеминентнији“ песник свог доба, и премда
му репутација није била далеко већа од Шекспира, сасвим је могуће
да није била ни далеко мања. Наравно, ово важи уз један очигледан
обзир: Шекспирови стихови, које су слушале хиљаде људи, свакако
су уживали ширу популарност од Данових, док је Дан уживао већи
углед у ограниченим књижевним и интелект уалним круговима; на
то је Бен Џонсон мислио кад је, желећи да похвали Дана, написао:
,,човек би требало да тражи велику славу, а не широку“15.
Дан је свој углед очувао током већег дела 17. века; о томе све
дочи низ издања његових сабраних песама; 1639., 1649., 1650., 1654.,
1669.16 Рачунајући и издање из 1719. године17, у периоду од деведе
сет година након ауторове смрти, било их је укупно осам.18 Реакци
ја је почела са Драјденом, који је изјавио да је Дан ,,...највиспренији,
мада не и највећи песник наше нације“19. О Дановој (не)популарно
сти у другој половини 18. века сведоче и ставови доктора Џонсона
(Dr. Johnson), врсног критичара и књижевног арбитра, који је о Да
ну расправљао у животопис у Ејбрахама Каулија (Abraham Cowley),
данас готово запостављеног песника кога је сматрао нес умњиво
најбољим међу ,,метафизичарима“. Иако су Данови ,,храпави“ сти
хови вређали слух романтичара, а његови бескомпромисни погле
ди на секс уалност изазивали гнушање викторијанских моралиста,
и у деветнаестом веку су Дана запазили истакнути књижевници,
Самјуел Тејлор Колриџ (Samuel Taylor Coleridge)20 и Роберт Брау
нинг (Robert Browning)21.
У двадесетом веку, Данов углед је неизмерно порастао, у ве
ликој мери захваљујући критичком издању његових песама које је
приредио Херберт Џ. С. Грирсон (H. J. C. Grierson)22, а касније и за
H. J. C. Grierson, ed, op. cit, 6; „A man should seek great glory, and not broad“.
Упореди: H. Gardner, ed, op. cit, LXXXIII.
Упореди: J. Hayward, ed, op. cit, 5.
Упореди: P. G. Pinka, op. cit, 179.
Упореди: L. Strachey, op. cit, 88; „...the greatest wit, though not the greatest poet, of our nati
on“.
20 Упореди: Samuel Taylor Coleridge, „On Donne’s Poetry“, The Wordsworth Golden Treasury of
Verse, ed. by Antonia Till, Wordsworth Editions, Hertfordshire, 1997, 158. Видети и марги
налије које је Колриџ записао на примерку Данових песама који је позајмио од Чарлса
Лема (Charles Lamb), а који су наведени у: A. J. Smith, ed, John Donne: The Critical Heritage,
Routledge and Kegan Paul, London 1975, 265-270. Видети и странице 271-279 исте књи
ге.
21 Упореди: A. J. Smith, ed, op. cit, 347-350.
22 Види: H. J. C. Grierson, ed, The Poems of John Donne, Oxford University Press, 1912.
15
16
17
18
19
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хваљујући интересовању Т. С. Елиота (T. S. Eliot) испољеном у есеју
,,Метафизички песници“, први пут објављеном 1921. године, а за
тим увршћеним у збирку Одабрани есеји23. У шармантној ,,Песми
петог филозофа“ Олдуса Хакслија (Aldous Huxley), Дан се ставља
раме уз раме са Шекспиром и Њутном (Newton):
Милион милиона сперматозоа,
и сви живи;
катаклизма коју се тек један сироти Ноје
сме надати да преживи.
А међу тих милијарду мање један
могао се задесити - да! какав Шекспир, Њутн или нови Дан;
ал’ тај један, бејах ја24.
Тако је у првој половини 20. века дефинитивно престала да ва
жи изјава Вилиjама Вотсона (William Watson) да је ,,Дану пала у део
зла судбина да га читају само научници“25.
И не само то; прва половина двадесетог века, нарочито његова
друга четвртина, указале су најважнијем од ,,метафизичких“ песни
ка част каква му није указана ни у једном добу од његове смрти до
данас26. Дан је у то време сврставан међу највеће енглеске песнике,
а литерарну реевалуацију која би га поново бацила у засенак да
нас је тешко замислити27. И после реевалуације Данове поезије до
које је дошло у другој половини двадесетог века, његов књижевни
углед је и даље велики: ,,Дан полаже право на тит улу нашег најве
23 Упореди: Т. С. Елиот, Изабрани текстови, прев. Милица Михаиловић, Просвета, Бео
град, 1963, стр. 70, 370 и 373.
24 Упореди: Aldous Huxley, „Fifth Philosopher’s Song“, Antonia Till, ed, op. cit, 279. Ево сти
хова те песме: „A million million spermatozoa, / All of them alive: / Out of their cataclysm
but one poor Noah / Dare hope to survive. / And among that billion minus one / might have
chanced to be / Shakespeare, another Newton, a new Donne – / but the One was Me.“ Узгред,
Хаксли римује Donne и one, што представља одређено сведочанство о томе како је он
изговарао то име.
25 Нав. прем. H. Grierson, Donne: Poetical Works, XLVII; „To Donne has fallen the unhappy
lot... of being read only by scholars.“
26 Упореди: Margaret Willy, „The Poetry of Donne: His Interest and Influence Today“, Essays
and Studies, 1954, 78.
27 Упореди: James Reeves, A Short History of English Poetry: 1340-1940, Heinemann, London,
1961, 77. Истог мишљења је и Џон Робертс (John Roberts), упореди: John Roberts, „John
Donne’s Poetry: An Assessment of Modern Criticism“, у: John Donne’s Poetry: Authoritati
ve Texts, Criticism, ed. by A. L. Clements, W. W. Norton & Company, New York, 1996, 354.
Слично и у: Wedgewood, C. V, Seventeenth Century English Literature, Oxford University
Press, 1950, 70.
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ћег писца љубавне поезије“, каже Хелен Гарднер (Helen Gardner)28.
Тако високу оцену потврђује и квантитет студија које се о Дановој
поезији објаве сваке године: само током протеклих педесетак годи
на, објављено је око 2000 књига, монографија и есеја о Дану, а нема
знакова опадања тог интересовања29. Процењује се да је у периоду
од 1968. – 1978. годишње објављивано стотинак студија о Дану, што
је више него што је објављено о Џорџу Херберт у (George Herbert),
Хенрију Вону (Henry Vaughan) и Ричарду Крашоу (Richard Crashaw)
заједно, далеко више него што је објављено о Драјдену (Dryden) и
око два пута више него што је написано о Сиднију (Sidney)30.
Код нас је Дан пре ренесансе коју је доживео у двадесетом веку
био прилично непознат песник, а готово да се исто то може рећи
и за прве деценије двадесетог века: илустративна је у овом смислу
анегдота коју је више пута поновио Милош Црњански:
Када сам први пут у Београду, 1920. године, поменуо мени сада најми
лијег енглеског песника који се звао Џон Дон, једна професорка енгле
ске литерат уре зачуђено ме је питала: ‘Црњански, забога, ко је то?’31

Па и од тада до данас, Дан у Србији није стекао значајнију на
клоност ни читалаца, ни књижевних критичара и историчара.
Обимнија студија наших аутора о Дану или његовој поезији, није
до сада објављена. Иако се Дан нашао у обе наше историје енглеске
књижевности, судови који су у њима о њему донети прилично су
неповољни; тако, Душан Пухало каже:
Данов стварни допринос енглеској поезији много је скромнији не
го што га представљају његови неумерени обожаваоци. [...] ...његово
стварно песничко постигнуће своди се на десетак снажних и особе
них љубавних песама, десетак успелих песама о личним верско-мо
ралним дилемама, и известан број добрих рефлексивних одломака у
стиху и прози. Но ни у тим најбољим делима не исказује се неки зна
чајан и обу х ватан став према живот у, као у Спенсера или Милтона;
зато се Дан не може убрајати међу велике песнике енглеског језика,
иако је свакако, поред Спенсера и Бена Џонсона, нају тицајнији пе
сник свога доба32.
H. Gardner, ed, op. cit, XVII; „Donne has a claim to the title of our greatest love-poet…“
Упореди: J. Roberts, op. cit, 351.
Ibid, 353.
Милош Црњански, Испунио сам своју судбину, прир. Зоран Аврамовић, БИГЗ: СКЗ: На
родна књига, Београд, 1992, 273. (Овде дугујем захвалност др Драгану Бошковићу, који
ме је упутио на ову књигу.) Иста анегдота испричана је и на страни 41 исте књиге, као
и у Милош Црњански, ,,Моји енглески песници – Џон Дан“, Књижевне новине, 16. 03.
1973, XXV, 435.
32 Душан Пухало, Историја енглеске књижевности од почетака до 1700. године, Требник,
Београд, 2002, 158-159.
28
29
30
31

126

Nasle|e
6
Марта Фрајнд није изрекла квалитативни суд о Дановој пое
зији, али три стране које му је посветила (у поређењу са готово де
сет о Бену Џонсону) довољно говоре33. Заправо, мора се рећи да је
превод Душана Пувачића, као и уводни есеј који је за ту прилику
написао, најбоље (и највише) што је код нас о Дану написано34. Пу
вачићев есеј, под насловом, ,,Песме и Сонети Џона Дана“, и поред
нужно уопштеног карактера, доноси обиље података до којих се
пре тога није могло доћи на српском језику. Ти подаци се тичу шко
ле ,,метафизичких“ песника као целине, Данове биографије, првих
издања његове поезије, па чак и његовог имена. Ова књига је први
пут објављена 1981. године; дакле, у однос у на време оживљавања
интересовања за Дана у Енглеској и Америци, са неких 60-70 година
закашњења. Ипак, та књига није прошла незапажено, о чему сведо
чи и њено друго издање из 1990. године.
Немогуће је не поменути овде и интересовање које је за Дана
показао Милош Црњански, а које се без претеривања може назвати
ласкавим:
Мене за Џона Дана везује нарочита симпатија. Ја, једну његову песму
сматрам да вреди три осталих његових савременика. И Дан је у своје
време био одсечан у својим оценама. Кад помиње чувеног минијат у
ристу Елизабете I, Хиларда (Hilliard), каже: једна рука, или око, које
наслика Хилард, вреди читаву историју неког горег сликара. Тако и ја
мислим о Џону Дану35.

Црњански је, као што је већ наведено, поменуо Дана још 1920.
године, у чланку објављеном у Српском књижевном гласнику36. Он
је у више наврата поновио да је Дан његов ,,најмилији енглески пе
сник“37, а изнео је и суд о томе да је ,,најлепша песма написана у
Енглеској, песма Џон Данова ,,На двогодишњицу љубави“.“38 До
душе, помало је нејасно на коју је тачно песму Црњански мислио,
с обзиром на то да нема Данове песме чији тачан наслов гласи ,,На
двогодишњицу љубави“: постоји једна краћа љубавна песма под на
словом ,,Годишњица“ (“The Anniversary“), као и две већ поменуте
песме назване ,,Прва годишњица“ и ,,Друга годишњица“, али које
нис у љубавна поезија, већ посмртне елегије. Заправо, једина ло
33 Упореди: Иванка Ковачевић, et al, Енглеска књижевност 1, Свјетлост, Сарајево, 1991,
278-281.
34 Џон Дон, Предавање о сенци, прев. Душан Пувачић, Глас, Бањалука, 1981.
35 Милош Црњански, ,,Моји енглески песници – Џон Дан“, op. cit, 435.
36 Ibid, 435.
37 Милош Црњански, Испунио сам своју судбину, op. cit, 41, 65, 273.
38 Ibid, 102.
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гична претпоставка би била да је Црњански мислио на ,,Другу го
дишњицу“, а да је допуна у наслову резултат његовог схватања те
песме; то се не мора схватити као омашка која негира похвалу39,
јер је ,,Друга годишњица“ заправо елегија посвећена двогодишњи
ци смрти младе Елизабете Друри, а Данова концепција (смрт младе
лепе девојке која је представљала душу света претвара тај исти свет
у трупло на умору) је идентична концептима које је користио и у
својој љубавној поезији (у песми ,,Грозница“ (“Fever“), на пример).
Уз то, Данов карактеристични екстатични тон и специфичне сли
ке навеле су и Хенрија Филдинга да делове те песме цитира у кон
тексту еротског40. Хвала Црњанског је неоспорна, али оно што је
лимитира у контексту проблема рецепције Данове поезије код нас,
јесте чињеница да је Црњански више деценија живео у Енглеској
(укључујући ту и време Донове велике енглеске ренесансе), па се
његова интересовања и наклоности не могу сматрати репрезента
тивним за српску књижевну јавност тог времена. Ипак, уз све обзи
ре, изразите похвале такве литерарне величине сигурно су промо
висале поезију Џона Дана у Србији.
Осим навођеног чланка Милоша Црњанског и више помена Да
новог имена и стваралаштва у разним интервјуима које је Црњан
ски током година дао, на нашим просторима су објављени и чланци
Мариа Сушка41 и Јање Циглар-Жанић.42 Овај степен истражено
сти Донове поезије код нас је свакако незадовољавајући, а ствари
слично стоје и са Дановим угледом међу нашом широм читалач
ком публиком; број превода је и овде индикативан: осим помену
тог превода Душана Пувачића, објављен је и низ превода појединих
песама по разним књижевним часописима. Поједине Данове песме
су преводили Иван Коцијанчић43, Иван Кушан44, Љиљана Јојић45,
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39 Заправо, Црњански је касније, у (овде већ навођеном) чланку у Књижевним новинама
показао да је свестан чињенице да су и ,,Прва годишњица“ и ,,Друга годишњица“ по
смртне елегије.
40 Упореди: Henry Fielding, The History of Tom Jones, a Foundling, Everyman, London, 1998,
book 4, Chapter 2, 123.
41 Марио Сушко, ,,Угађање инструмената: увод у читање Donneove поезије“, Форум, 1972,
XI, XXIII/6, 1054-1064.
42 Јања Циглар–Жанић, ,,Колико је метафизичка енглеска метафизичка поезија“, Умјет
ност ријечи, XXXII, 1, 1988, 73-92. Затим, ,,Барокно пјесништво, енглеско и хрватско:
значење неких аналогија“, Књижевна смотра, 21 (1988) 69/72, 165, и ,,Неки аспекти ен
глеског књижевног барока“, Књижевни барок, 1988, 191-223.
43 John Donne, ,,Најслађа љубави“, прев. Иван Коцијанчић, Књижевна реч, 25. XI 1982, XI,
201.
44 John Donne, ,,Пјесме“, прев. Иван Кушан, Телеграм, 07.11.1969.
45 John Donne, ,,Пјесме“, прев. Љиљана Јојић, Разлаг, 1964, IV/9 – 10, 897 – 902.
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Зоран Јањић46, Владимир Јагличић47, Драги Михајловски48, Марјан
Стројан49, Ивана Миланкова50 и Милован Данојлић51.
Иако овај списак можда изгледа дуг, неки од поменутих аутора
преводили су свега по једну или две песме, тако да чак ни све Данове
љубавне песме, пре свега његове елегије, нис у преведене на српски
језик. Уз то, читалачка публика књижевних часописа у којима су пре
води објављивани нужно је ограничена. Зато је и даље добрим делом
акт уелна оцена Душана Пувачића да је Дан, у нашој земљи, широј
јавности пре свега познат као човек који је написао ,,ниједан човек
није острво... и зато не питај за ким звона звоне, звоне за тобом“52,
а вероватно не би ни за толико био знан, да није Хемингвејевог ро
мана чији је наслов инспирисан наведеним речима53.
Овде је још потребно поменути прис уство Данове поезије у ан
тологијама. Његове песме су још половином двадесетог века обја
вљене у антологији коју су приредили Густав Крклец и Славко Је
жић54, а нешто касније и у антологији Сто песника свијета коју је
приредио Ант ун Шољан55. Интересантно је и значајно да се Даново
име појављује у чак четири различите антологије објављене у два
десет првом веку, дакле у претходних неколико година: у Антоло
гији светске љубавне поезије коју је приредио Данило Јокановић
нашле су се песме ,,Сломљено срце“ (The Broken Heart) и ,,Елегија
19: драгој која му долази у постељу“ (Elegy 19: to his mistress, going to
bed)56, док Просветина књига љубавне поезије, приређивача Миро
слава Максимовића садржи песму ,,Сталност жене“ (Woman’s Con
46 Џон Дон, ,,Жалопојка“ и ,,Молитва“, прев. Зоран Јанић, Књижевне новине, ISSN 00232416. год. 45, бр. 875 (1. 12. 1993), 7.
47 Џон Дон, ,,Ноћна песма о дану свете Луције, најкраћем у години“, препев. Владимир
Јагличић, Књижевне новине, ISSN 0023-2416 – год. 45, бр. 844 (15. 06. 1992.), 9.
48 Џон Дон, ,,Песме“, прев. Драги Михајловски, Стремеж, 1978, XXII 10, 1025.
49 Џон Дон, ,,Песме“, прев. Марјан Стројан, Дијалоги, 1984, XIX 1-2, 39-40.
50 Џон Дон, ,,Приказа“, избор, превод и коментар, Ивана Миланкова, Књижевне новине,
ISSN 0023-2416 год. 45, бр. 838 (15. 03. 1992.), 4.
51 Џон Дон, ,,Седам песама“, прев. Милован Данојлић, Књижевност, 1971, XXV(I)/LII, 4,
362 – 367.
52 J. Donne, „Devotions upon Emergent Occasions“, у: Complete Poetry and Selected Prose, ed.
by J. Hayward, Nonesuch Press, London, 1936, 538; „No man is an island, entire of itself […]
and therefore never send to know for whom the bell tolls; it tolls for thee.“
53 Упореди: Д. Пувачић, ,,Песме и сонети Џона Дона“, у: Предавање о сенци, 5.
54 Славко Јежић и Густав Крклец, прир., Антологија светске лирике, Загреб, 1956.
55 Ант ун Шољан, прир,, Сто песника свијета, Љубљана, 1971.
56 Данило Јокановић, прир., Антологија светске љубавне поезије, Граматик, Београд,
2003.
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stancy)57. Сонети ,,На замишљеним угловима земљиног врела“ (At
the round earth’s imagined corners…) и ,,Не горди се смрти...“ (Death
be not proud…) су антологизирани, у преводу приређивача, у књизи
Зоране Кокир Пет векова енглеског сонета58, а у антологији Свет
ска духовна лирика се налази песма ,,Химна Богу, у мојој болести...“
(Hymn to God my God, in my sickness)59.
Све у свему, од Данове смрти до данас, о њему је на нашим
просторима објављено неколико чланака, један предговор и две кра
ће одреднице у историјама књижевности; у једној књизи и више ча
сописа, преведена је отприлике трећина његове поезије, а по једна
или две његове песме су ушле у укупно шест антологија. Кад се зна
да је од настанка његове поезије прошло готово четири века, јасно је
да је, с обзиром на новоуспостављени Данов стат ус једног од великих
енглеских песника, ова статистика још увек незадовољавајућа.
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An Introduction to the Study of the Reception of 
the Poetical Works of John Donne
Summary
The aim of the text is to provide a brief overview of the reception of the poetry of John Don
ne within English literary circles from the time of its genesis to the present, as well as to provide
an equivalent survey of the reception of Donne’s poetry within the domestic arena. Bearing in
mind Donne’s newly-established status of one of the greatest English poets, the text comes to the
conclusion that his poetry is not adequately received and recognized within the domestic literary
scene.
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Биљана Ђорић-Француски

Филолошки факултет, Београд

АНТОНИ БЕРЏЕС У СРПСКОХРВАТСКОЈ
КЊИЖЕВНОЈ КРИТИЦИ
У овом раду изложен је преглед рецепције стваралаштва чуве
ног енглеског писца Антонија Берџеса у српскохрватској критици, а
представљени су и подаци о прис утности његових дела у преводној
књижевности. На основу резултата истраживања, закључено је да
је наша критичка и преводна рецепција Берџесовог опуса сасвим
задовољавајућа, као и да су критичари и издавачи на српскохрват
ском језичком подручју на адекватан начин представили његова
дела нашој читалачкој публици. Такође, будући да су две Берџесо
ве најпознатије књиге – Пакленa поморанџa и 1985, преведене код
нас са релативно малим закашњењем, као и да је садржај критичких
написа о његовом стваралаштву веома повољан, можемо додати да
укупна рецепција дела Антонија Берџеса код нас у анализираном
периоду одговара његовом угледу у матичној критици.
Kључнe рeчи: Антони Берџес, мoдeрнa eнглeскa књижевнoст,
преводна рецепцијa, критичка рецепцијa, српскохрватскa књижев
на критикa.

Сви су моји романи вероватно о једној те истој ствари
– човеку грешнику, али не толиком грешнику да
заслужује све оне несреће које се сручују на његову главу.
Антони Берџес

Читаоцима изнад свега познат као писац чувеног романа Пак лена
поморанџа, по коме је снимљен и веома запажени филм, Антони
Берџес (Anthony Burgess, 1917-1994) много је више од тога: аутор
двадесет и пет романа, два позоришна комада, две збирке песама
и једне збирке прича, дванаест књига есеја и једне књиге за децу,
као и новинар, биограф и композитор. Пореклом из Манчестера,
где је завршио студије енглеског језика и књижевности, Берџес је
извесно време радио за Британску армију као инструктор на Дале
ком истоку, па је тамо и смештена радња његова прва три романа,
написана у том периоду - крајем педесетих година - и касније зајед
но објављена под насловом Малајска трилогија (The Malayan Tri
logy). Дуго се бавио компоновањем оркестарских дела, јер су његове
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првобитне амбиције биле оријентисане ка музици, што условљава
стил и садржај романа које касније пише. Берџесово интересовање
за лингвистику и фонетику такође је дошло до изражаја у стварању
аргоа који је студиозно разрадио у свом најпознатијем делу -  ро
ману Паклена поморанџа (A Clockwork Orange -  1962). То кључно
дело за овај период јесте алармантна побуна против визије насиља
и зла у будућем друштву, изазваног развојем високе технологије и
појавом ауторитативних режима. Исте године Берџес је објавио и
роман Лудо семе (The Wanting Seed), још једну фут уролошку сатиру
која говори о демографској експлозији у будућности. Своје виђење
будућности у којој човечанству прети слом од хаоса Антони Берџес
износи касније и у делу Хиљаду деветсто осамдесет пета (1985 - 
1978), у коме повлачи паралелу са три деценије раније написаним
романом Џорџа Орвела Хиљаду деветсто осамдесет четврта. Та
кође се бавио новинарством, писао приказе, критичка дела, био
графије чувених личности као што су Шекспир и Бетовен, сценари
ја за позориште и телевизију, стихове и кратке приче. За Берџесов
најбољи роман важи свакако најамбициозније дело овог енглеског
књижевника - Земаљске моћи (Earthly Powers - 1980), у коме је до
шла до изражаја комбинација његовог талента за комично, смисла
за историју и приповедачког дара.
У овом чланку приказан је преглед укупне рецепције Берџесо
вих дела, уз детаљнију анализу њихових критичких одјека, на срп
скохрватском језичком подручју, укључујући све публикације об
јављене у Србији, Црној Гори, Хрватској и Босни и Херцеговини,
и то од првог помена британског писца у нашој критици па до ра
спада претходне Југославије 1992. године - којим је проузроковано
распарчавање предметне територије. Обрађени су сви написи про
нађени у књигама, зборницима и уџбеницима, књижевним часопи
сима, периодичним и дневним листовима који су се током дефини
саног периода јављали на простору бивше Југославије, а материјал
је прикупљен самосталним увидом - односно, својеручним прегле
дањем свих наведених публикација, као и проверавањем ауторских
и предметних каталога наших највећих библиотека и постојећих
библиографија.
Иако су два најпознатија Берџесова дела: Пак лена поморанџа
и Хиљаду деветсто осамдесет пета, објављена у преводу на наш
језик, и то - у поређењу са другим значајним британским писцима
- не баш са великим закашњењем (од око једне деценије), преводна
рецепција његовог стваралаштва у нашој књижевној периодици и
више је него оскудна. Осим два интервјуа (у београдској Књижев
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ности 1985. и након издвојеног периода - 1995. године, у титоград
ском листу Овдје), објављено је шест Берџесових есеја: „Романсијер
и садашњост“ у београдским Књижевним новинама 1964. године, „А
што сад с романом?“ у загребачком Телеграму 1965, „Становиште
приказивача“ у београдској Књижевној речи 1972. а 1984. године у
истом листу „О Орвеловој 1984.“, „Универзитетска критика и живи
писац“ у нишкој Градини 1987. и „Књижевност јесте регионална“
(превод са француског) у београдској Књижевности 1989. године.
Једини одломак из његове фикције током читавог овог периода, под
насловом „Паклена наранџа“, доноси београдски Студент 1973.
године - односно, исте оне године када је тај роман објавио „Бео
градски издавачко-графички завод“ у преводу Зорана Живковића,
док је књигу Хиљаду деветсто осамдесет пета објавила београд
ска „Просвета“ 1986. године, у преводу Зорице и Драгана Бабића.
Паклена поморанџа доживела је поновно издање на нашој језичкој
територији 1995., па затим 2000. године, а 1995. године под насло
вом Modus diaboli биће објављена и збирка изабраних Берџесових
прича, на коју ће наша критика такође реаговати.
Критичка рецепција Берџесовог опуса у српскохрватској књи
жевној периодици и иначе је знатно обимнија од преводилачке.
Овог послератног британског писца први је у нашој књижевној
критици поменуо Владета Јанковић, који је уз превод његовог есеја
„Становиште приказивача“ објавио и веома кратку информативну
белешку о аутору у београдској Књижевној речи за јули 1972. године
(стр. 23). Подвукавши да Берџес спада у истакнуте енглеске роман
сијере, критичаре и есејисте, Јанковић наводи најзначајнија од оних
његових дела која су до тада објављена.
Уз превод романа Пак лена поморанџа, 1973. године у формат у
џепне књиге „Београдског издавачко-графичког завода“, у библио
теци „Фест-романи“, на жалост, није приложен никакав текст о пи
сцу или делу, осим кратке напомене преводиоца на корицама. На
звавши предметно дело суровом и стравичном сликом тамне стра
не људског друштва, Зоран Живковић истиче да „убитачни набој
Паклене поморанџе ствара пустош, али њен вапај против зла тим
оштрије продире у нашу свест“. Значајан је тираж у коме је штам
пана ова књига – од читавих 20.000 примерака, а она своју попу
ларност засигурно дугује, између осталог, и учешћу филма снимље
ног по Берџесовом роману (у режији Стенлија Кјубрика) на нашем
елитном међународном филмском фестивалу – ФЕСТ те исте го
дине, када је овај филм добио награду публике и проглашен је од
стране новинара за један од три најбоља на том фестивалу.
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Затим се као један од првих написа о Берџес у, у београдском
Студенту 20. марта 1973. године, појављује још једна краћа бе
лешка, уз превод одломка „Пак лена наранџа“ (стр. 9). Аутори бе
лешке, највероватније преводиоци овог одломка – Симха Леви и
П/редраг/ Богдановић-Ци – наглашавају да у свом делу енглески
писац „не нуди катарс у“, већ приказује једно будуће друштво, орве
ловско-хакслијевог типа, „које можда већ сада јесте“. У тако насли
каном свет у, „многи појмови су испражњени, док су други кодекси
хабит уса успостављени“, објашњавају аутори. Као тематска подлога
предметног романа истакнути су „феномен насиља, прекорачења
амбивалентних групација и насиље у обрат у спреге: слобода која
саму себе укида или бихевиористички виво-експерименат, контро
лисани и усмеравани одгој ка насиљу, затим укидање личности до
најтананијег импулса потсвести“. Такође се указује на парадокс ко
јим се завршава ово Берџесово дело, будући да његов главни јунак
„успоставља личност буђењем атавистичких нагона из Фројдовог
ида“. На крају белешке изложени су најосновнији био-библиограф
ски подаци о британском писцу, уз напомену да је одабрани одло
мак најкарактеристичнији за његову „већ светом знану фонему или
вођење радње“.
Анонимни критичар у београдским Књижевним новинама за
16. новембар исте године објављује занимљив чланак под називом
„Антони Барџес и демографска експлозија“ (стр. 2). После уводног
дела, у коме су изложени животни и литерарни пут овог знамени
тог енглеског писца, аутор указује на његове узоре – Џејмса Џојса
и Владимира Набокова – као књижевнике које Берџес цени. Затим
се прелази на приказивање његовог романа Лудо семе, који је и био
повод за овај чланак, а чија је тема демографска експлозија која ће
се догодити у будућности. „Иако је у основи то дело једна фут уро
лошка сатира, Барџес у њој успева да озбиљно укаже на један и сада
врло акт уелан проблем: пренасељеност“, подвлачи критичар. Ана
лизирајући пишчев приповедачки поступак, он истиче да „помоћу
екстравагантних детаља, Барџес чини ову ужасну причу подношљи
вом и чак смешном“. Инвенција енглеског писца нарочито се може
запазити када опис ује обичаје, митове, декор и арго за њега будућег
– двадесет и првог века, напомиње приказивач. Назвавши ово де
ло „ироничном причом о будућности“, анонимни аутор истиче да
оно показује да страни критичари оправдано овог енглеског писца
називају „најновијим потомком Раблеа“, француског сатиричара из
шеснаестог века.
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Предраг Протић у београдској Илустрованој политици за 21.
мај 1974. године (стр. 63), у рубрици „Читати или не читати“, об
јављује приказ „Хроника о злу (Пак лена поморанџа, роман Анто
ни Барџиса)“, подстакнут појављивањем нашег превода овог дела
претходне године. Напоменувши у уводу да је овај енглески писац
југословенској публици познатији по истоименом филму, него по
својим „књигама које говоре о насиљу“, аутор приказа прелази на
препричавање фабуле предметног романа. На основу истакнутих
чињеница, он наглашава да ово Берџесово дело показује да је наси
ље „облик живота, а зло је нормалан поредак света, ма колико по
некад изгледало да зло има и своју супротност“. Наводећи неколико
примера као илустрацију, критичар извлачи поуку „да је корак који
је потребан да се из доброг пређе у зло, неупоредиво краћи од кора
ка који је потребан да би се из зла прешло у добро“. Међутим, иако
Антони Берџес у свом роману приказује зло као човеково „природ
но и нормално стање“, његова књига је уперена „против зла овога
света“, указује аутор чланка. Роман Пак лена поморанџа је „осуда
зла, које се испољава насиљем, које долази изнутра“, што доказује и
чињеница да Берџесови јунаци немају никакав однос према злу које
чине, већ се „једноставно предају нагонима, слушају своју приро
ду“, тврди приказивач. Замеривши енглеском романописцу да „не
каже нигде шта је добро“, Протић ипак истиче његову позитивну
намеру – због које Берџес користи приповедање у првом лицу – а то
је да наведе читаоца „да се над тим злом ужасне и да га осуди“.
Истим поводом, загребачки Вјесник у броју за 8. јуни те годи
не у рубрици „Трагом бестселера“ доноси приказ Игора Мандића,
под насловом „Цинична визија будућности“ (стр. 7). Берџесов чу
вени роман „парадоксално обу хваћа читав свемир“, а његова радња
је временски смештена „у не тако далекој будућности да јој обрисе
не бисмо већ данас могли распознавати у нашем свијет у“, подвлачи
приказивач. Основна тема овог дела је „насиље као дефиниција и
као синтеза свемира, насиље као почетак и као крај наше цивилиза
ције“, истиче критичар. Указавши на успешност филма који је сни
мљен по Берџесовом роману, аутор чланка напомиње да „ни сама
ова књижевна проза није ништа мање узбудљива“. После укратко
изнете фабуле дела, Мандић инсистира на тријумфу насиља, јер у
овом роману „свемир је заротирано насиље и Burgess не види и не
даје перспективе овој нашој цивилизацији“. Ни тај писац – као ни
сви научно-политички фантасти пре њега – „нема нимало оптими
зма“, закључује аутор приказа. Назвавши Берџесово дело стравич
ним и шокантним, он за њега тврди да је права „кондензација нај
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болнијих моралних, друштвених и идејних дилема нашега стољећа“.
Читаоца ће овај роман потрести „својом вулгарном отвореношћу,
својим непоштедним цинизмом, својим заобилажењем било какве
моралности, хуманизма, оптимизма и боље будућности“, па ће тако
послужити као опомена јер се све то о чему Берџес пише на тако
безобзиран и сиров начин може препознати већ у нашој свакодне
вици, упозорава Игор Мандић.
После дуже паузе – од читаве једне деценије, а као први одзив
наше критике на Берџесово дело Хиљаду деветсто осамдесет пе
та, објављен је, у рубрици „Књижевност у свет у“ београдског Са
временика, у двоброју за јануар и фебруар 1984. године, чланак Гор
дане Б. Тодоровић под називом „1984. или 1985.“ (стр. 189-190). У
питању је, наравно, паралела између ове Берџесове књиге и знатно
раније објављене Орвелове Хиљаду деветсто осамдесет четврте
(1949). Истакавши да је Берџес необичан писац, чија „стваралач
ка разноврсност и ширина сагледавања најпре сведоче о обу хват
ности духовне радозналости“, аутор чланка наглашава живост и
динамичност његовог стваралаштва. Романи овог енглеског књи
жевника испуњени су „дилемама савременог човека, бесмислица
ма и апс урдима данашњег света, а понајвише тананим преливима
ироније и особито енглеског хумора“, додаје критичар. Радња пред
метног дела дешава се у једној имагинарној земљи, и мада се главни
јунак налази у безизлазном, суморном положају, све то „ублажа
вају промишљена кретања од фантазије до стварности и језик су
периорне духовитости“, оцењује аутор приказа. Јасна асоцијација
на Орвелов роман, на коју указује и наслов њеног чланка, према
мишљењу Тодоровићеве садржана је у првом делу Берџесове књи
ге, који представља коментар овог писца на дело Хиљаду деветсто
осамдесет четврта, на које он указује „као на врсту утопије огра
ничену хоризонтом датог времена“. У другом делу Берџесовог дела
приказано је његово сопствено виђење будућности и читалац се су
очава „с имагинарном сликом британске привреде којој прети слом
од хаоса“, наставља приказивач. Антони Берџес Хиљаду деветсто
осамдесет пету завршава слично као и Џорџ Орвел Хиљаду девет
сто осамдесет четврту – тако што „саопштава своју веру у човеко
ву домишљатост и генијалност да се извуче из најтежих сит уација,
али наговештава и постојање непредвиђене опасности“, закључује
Тодоровићева.
У „Едицији стране књижевности“, сарајевска „Свјетлост“ и бео
градски „Нолит“ 1984. године издају трећу књигу Енглеске књижев
ности, чији су аутори Омер Хаџиселимовић, Мирко Јурак, Свето
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зар Кољевић, Веселин Костић, Иванка Ковачевић, Марија Шербе
џија и Иво Шољан, а друго издање ће бити објављено 1991. године.
У поглављу о двадесетом веку есеј „Послератна књижевност“ (стр.
167-171), који говори о променама у енглеској књижевности после
Другог светског рата, написао је Светозар Кољевић. Говорећи, из
међу осталих модерних британских писаца, и о делима Антонија
Берџеса, наш чувени критичар и један од највећих познавалаца ен
глеске књижевне сцене код нас наглашава да његов роман Пак лена
поморанџа на чудесан начин „лебди између хладног документа о
насиљу и фантазмагорије“.
Београдска Књижевност у броју за март 1985. године доноси
чланак нашег славног књижевника Борислава Пекића „Anthony
Burgess и 1984 или шта је травестија?“ (стр. 505-515). Аутор чланка
износи своје схватање којим се супротставља критици садржаној
у делу Антонија Берџеса Хиљаду деветсто осамдесет пета, а упе
реној на рачун романа Џорџа Орвела Хиљаду деветсто осамдесет
четврта. Иако тврди да је Берџесову књигу читао „с извесном од
бојношћу“, критичар за овог писца има и речи похвале, па га одмах
затим назива „мајстором језика, љубитељем нијанси и стилистом
првог реда“. Истакавши његов значај за англосаксонску књижев
ност, аутор есеја додаје да је Берџес „сапутник Џојсових синкретич
ких истраживања и понешто конзервативне духовне оријентације,
практичар енглеске емпиријско-психолошке школе романа – ис
кључивог фаворита острвске критике – оштар, премда мрзовољан,
полемичар“. Са стилске стране Пекић се такође веома позитивно
изражава о енглеском писцу, за кога сматра да је „један од најбољих
познавалаца језика као уметничког оруђа“, али оно што му замера
јесте произвољност његовог мишљења о Орвеловом роману, одно
сно, „одс уство убедљивих разлога“ за такво мишљење. Наиме, не
откривајући ништа што већ није познато о предметном делу, наво
ди есејист, Берџес од самог почетка своје књиге претпоставља да је
Орвел крив за то што је „из-политизирао, из-идеологизирао, украт
ко нижим утилитарностима потчинио“ љубав главних личности
у роману Хиљаду деветсто осамдесет четврта. Нас упрот томе,
аутору приказа се чини да је баш та принудна функционализаци
ја њихове љубави „најмрачнији и најт ужнији доказ свеобухватног
насиља у коме живе“, те у томе види беспрекорно уметничко ре
шење за постављену фабулу. „Ко ово не разуме, неће да разуме, и
проблем извесних инс уфицијенција не поставља се код писца 1984,
већ код писца 1985“, закључује Пекић. Разложивши и анализирају
ћи Берџесова пребацивања упућена Орвелу, аутор есеја констат ује
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да Берџес „заснива опт ужбу на истом менталном процес у, којим
је Партија, у роману 1984, изопачавала стварност и обезвређивала
њене очигледне истине“. Доказ за свој суд да је Орвелу импутирана
кривица за коју нема основа критичар излаже помоћу тврдње да
је Берџес, „као писац од дара и ума морао осетити сву /.../ еврипи
довски трагичну узвишеност љубави Орвелових јунака у судару са
судбином, /.../ али му је /.../ било неопходно, такорекућ из виших
(идеолошких, државотворних) разлога нужно да се аутор 1984 про
гласи кривим за злочин против светиње те исте љубави“. Мада ин
систира на томе да је Берџес изврстан писац, аутор текста указује
на погрешну претпоставку која лежи у основи његове критике, а
то је „да је Орвел одвојио секс уални чин од љубави, и тако првоме
одузео смисао“. У свом чланку Пекић даље доказује да Берџес ова
квом критиком „не брани љубав, /.../ не – он брани само друштвену,
подржављену љубав, која је ту једино да организује и учврсти по
родицу као инкубатор врсте, а све друго у њој је скоро узгредно и
неважно“. Оно за чиме енглески писац заиста жали, наставља аутор
есеја, „није одс уство љубави, већ слабљење породице, јединог цр
квено и грађански допуштеног резервата за љубав“. На крају члан
ка, побија се и „уверење о нереалности, па, према томе, и уметнич
кој неубедљивости 1984“, на коме Берџес заснива своју критику, ти
ме што је на неколико примера илустровано како је он сâм у роман
Хиљаду деветсто осамдесет четврта посадио марксистичке тезе
за које опт ужује Орвела. „И пошто је Орвел проглашен марксистом
уских, класних, а одозго још и апстрактних погледа, разуме се да
нам Барџесов хуманизам, /.../ изгледа човечнији“, закључује Бори
слав Пекић.
Берџесово дело Хиљаду деветсто осамдесет пета, у преводу
Зорице и Драгана Бабића, објавила је београдска „Просвета“ 1986.
године, уз поговор који је написао један од преводилаца – Драган
Бабић (стр. 255-261). После биографског дела, у коме напомиње да
Антони Берџес није био само универзитетски професор енглеског
језика и књижевности, него између осталог и композитор, аутор
поговора даје исцрпан преглед критичких оцена стваралаштва овог
чувеног писца, као и наводе његових мишљења о сопственом де
лу. Наглашени су Берџесова способност и лакоћа изражавања, под
утицајем схватања о блискости речи и музике, затим комичност
његових дела пуних лингвистичких играрија, као и семантичких
скривалица у погледу референце предметног дела на Орвелове ро
мане. Поговор се завршава оценом да су нагађања овог књижевника
о будућности, изнета у његовој књизи Хиљаду деветсто осамдесет
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пета, „у доброј мери“ оправдана, после које следи овакав Бабићев
закључак: „Сан о утопији, контемпорарни садизам моћи, можда је
антитело за убијање нада и враћање обичном, величанственом хао
су компетитивног, индивидуалног страдања“.
На овај превод Берџесове књиге наши критичари хитро су реа
говали већ наредне године, а прва од тих реакција је приказ у ру
брици „Огледало критике“ београдског НИН-а за 12. април 1987.
године, који је под насловом „Да ли је Орвел комичар“ (стр. 40-41)
написао Миливој Сребро. Он у уводу чланка разјашњава појмове
утопије и антиутопије – односно, негативне утопије - за коју твр
ди да је много примеренија нашој цивилизацији као израз њеног
страховања пред застрашујућом сликом будућности, која је најдра
стичније антиципирана у Орвеловом стваралаштву. И предметно
дело спада у овај други жанр, наглашава критичар, али одмах додаје
да је Хиљаду деветсто осамдесет пета истовремено „и својеврсна
литерарна полемика са Џ. Орвелом“. Зато та књига и садржи есеји
стички и романескни део, наставља аутор приказа, јер је пишчева
намера очигледно била „да критички разори Орвелову антиу то
пијску концепцију будућности“. Захваљујући својој елоквентно
сти, као и филозофском и политичком образовању, Берџес успева
да читаоцу наметне своје ставове и да Орвеловом делу „практично
супротстави своју алтернативу“, истиче Сребро. Он, међутим, ука
зује на то да – исто као што Берџес налази многобројне замерке на
Орвелов роман – и њему такође могу да се упуте неке озбиљније
примедбе, нарочито због насиља приказаног у роману Пак лена по
моранџа или склоности „инцесту и олигархији“ у књизи Хиљаду
деветсто осамдесет пета, па одмах затим као главну замерку на
ово друго дело наводи пишчеву изразит у тенденциозност. Наиме,
објашњава критичар, и поред Берџесовог залагања за морално не
утралну уметност, хуманизам, индивидуалну вољу и слободу мо
ралног избора, приказано дело „пре личи на романсирани идеоло
шки трактат са лако уочљивим дидактичким подтекстом неголи на
уметнички неу тралну негативну утопију“. И поред ових замерки,
аутор чланка хвали Берџесово пародично поигравање мрачном
сликом будућности као „жестоку сатиричну критику синдикалног
покрета у Енглеској“, а на крају написа упућује похвале и његовом
занатском умећу, у оквиру кога се истичу „вештина у креирању ли
кова, комичних обрта и гротескног обликовања замишљене ствар
ности, нарочито у приказу исламизације Енглеске“.
Новосадски Летопис Матице српске у рубрици „Књижевни ле
топис“, у броју за октобар 1987. године, доноси приказ истог овог
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дела под насловом „О смрти хришћанства“ (стр. 602-603). Аутор
приказа, Ђорђе Писарев, сматра да је неправедно то што је Берџес
познат углавном по својој Пак леној поморанџи, док је недовољно
пажње поклоњено улози овог писца у стварању поетике постмо
дернизма, пре свега захваљујући „његовој радикалној критици
традиционалне миметичке књижевности“. Берџес, наиме, зна да
стварност не може да буде пренета у прозни текст, као и да је Ор
вел управо то покушао да учини у свом роману Хиљаду деветсто
осамдесет четврта, наставља критичар, оцењујући да је Хиљаду
деветсто осамдесет пета баш зато гротеска у однос у на тај Ор
велов роман, и то „у правом постмодернистичком маниру“. По
Берџесовом схватању аутономије књижевности, тумачи нам аутор
чланка, уметник због своје отуђености од стварности уз помоћ сво
је имагинације трага за нечим новим, чиме се у књижевном тек
сту укида континуитет. То „фаворизовање дисконтинуитета“, до
даје приказивач, огледа се и у формалном облику приказане књиге,
у чијем су првом делу помешани разни жанрови, док је други део
засебна целина чију окосницу чини управо поменути Орвелов ро
ман, у Берџесовом делу третиран као „архетипски образац“. Такво
типично постмодернистичко мешање критичког коментара на Ор
велову књигу и „аутохтоног књижевног текста“ у предметном делу
енглеског књижевника критичар назива метапрозом, али подвлачи
чињеницу да Хиљаду деветсто осамдесет пета није једноставно
дело које је проистекло само из једне инспирације, као и да садржи
елемент научно-фантастичне негативне утопије. Иако у овој књизи
Берџес опис ује један могући развој будућег друштва, она је у ствари
„социјално-филозофска парабола“, закључује Писарев и завршава
приказ препричавањем фабуле тог дела.
Истог месеца, и то 10. октобра, београдска Књижевна реч обја
вљује белешку Наде Бојић, под насловом „Роман без краја“ (стр. 22)
у сталној рубрици „Из света“. На жалост, тај напис се углавном од
носи на Берџесово реаговање на филм снимљен по његовом роману
Паклена поморанџа. Бојићева преноси да је овај филм снимљен по
америчкој верзији тог романа, коме недостаје последње поглавље,
за које енглески књижевник сматра да је битно јер се у њему налази
„разрешење дела, цео његов смисао“. Сам писац ово америчко изда
ње прогласио је за бајку, нагласивши да је за њега права верзија она
која је објављена у Енглеској и остатку Европе, иако је предметни
роман у том издању од стране критике оцењен као „исувише дидак
тичан да би био уметнички“, додаје аутор белешке.
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Још једну веома кратку белешку, уз превод Берџесовог есеја
„Оскрнављено море“, објављује и сарајевски Одјек у броју за пери
од од 1. – 30. јуна 1990. године (стр. 15). Аутор белешке о аутору
(вероватно преводилац есеја - Зулејха Риђановић) напомиње да се
овај изузетно плодан писац бавио „питањима великог филозоф
ског значаја“, као и да његова дела представљају студију друштва.
Према мишљењу приказивача, у Берџесовом делу је очигледан Џој
сов утицај, који се види у његовој „бескрајној фасцинираности је
зиком и његовој љубави према игри ријечи“, док је у каснијој прози
енглеског књижевника преовладао утицај Набокова. Занимљиво је
да аутор написа у делима Антонија Берџеса проналази и доминат
ни утицај Ивлина Воа, али на крају белешке такође напомиње да је,
упркос својој наклоности према експерименталном, Берџес у осно
ви „конвенционалан писац“.
***
Као што је то уобичајено и када се ради о многим другим енгле
ским књижевницима, и дела Антонија Берџеса до нас стижу са из
весним закашњењем (од читаве деценије), али су у његовом случају
знатно закаснели и критички одјеци, који се јављају тек по издању
превода његовог најзапаженијег романа – Пак лена поморанџа – на
шој публици већ познатом по истоименом, веома успешном фил
му, приказаном и код нас на ФЕСТ-у. Подвучена је улога насиља
у овом, а и у другим делима овог писца, у којима је оно приказано
као зло које потиче из човекове природе, а против кога човечанство
мора да се бори да не би – као у Берџесовим романима – довело до
краја наше цивилизације. Како би на то упозорио читаоца, енгле
ски књижевник у својим романима користи вулгарну отвореност,
непоштедни цинизам, безобзирност и сировост, наглашавају наши
критичари у малобројним приказима романа Пак лена поморанџа.
У једином приказу – такође фут уристичког – романа Лудо семе, ис
такнути су сатиричност, екстравагантност детаља и инвентивност
Антонија Берџеса, а као његови узори наведени су Џејмс Џојс и
Владимир Набоков. Преостали критички написи односе се на дело
Хиљаду деветсто осамдесет пета, које неки критичари и не сма
трају за роман у ужем смислу те речи, већ пре коментар Орвеловог
романа Хиљаду деветсто осамдесет четврта, па поводом тога је
дан од аутора – наш књижевник Борислав Пекић – подвлачи одс у
ство убедљивих разлога за Берџесову критику. Од стилских одлика
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дела наглашени су живост, динамичност, духовитост која прелази
у истанчану иронију, а такође је запажено и мајсторство енглеског
романсијера при изнијансираној употреби језика, па је он назван
изузетним стилистом и познаваоцем енглеског језика, који користи
као уметничко оруђе. Уопштено гледајући, мишљење наше критике
није далеко од становишта матичних критичара, који овог писца
називају потомком француског сатиричара Раблеа.
По истеку овде приказаног периода, ново интересовање за
Берџеса побудиће тек издање збирке изабраних Берџесових при
ча под насловом Modus diaboli, 1995. године. Те и наредне године
биће објављено укупно три приказа ове збирке, док ће нова изда
ња романа Пак лена поморанџа – у различитим преводима – и 1995.
и 2000. године остати без икаквог одзива у нашој књижевној кри
тици. На основу спроведеног истраживања, анализом преводне и
критичке рецепције стваралаштва Антонија Берџеса на српскохр
ватској језичкој територији, може се закључити да су дела овог пи
сца код нас постигла умерени успех како код читалачке публике,
тако и у стручним критичким круговима. Иако су одјеци његовог
опуса релативно малобројни у однос у на рецепцију осталих бри
танских писаца у нашој послератној критици, треба нагласити да
су сви ти написи штампани у веома угледним књижевним публика
цијама, као и то да се међу њиховим ауторима налазе нека значајна
имена - на пример, Гордана Б. Тодоровић и Борислав Пекић – што
свакако доприноси њиховој критичкој тежини и значају. То и јесте
један од разлога да критичка рецепција Берџесовог стваралаштва,
упркос нешто слабијим резултатима у преводној књижевности, бу
де оцењена као прилично задовољавајућа.
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Biljana Đorić-Francuski

Critical Reception of Works by Anthony Burgess 
in Serbo-Croat Territory
Summary
The author presents the critical reception of the oeuvre of Anthony Burgess in Serbo-Croat
literary magazines, periodicals and dailies, until the disintegration of the former Yugoslavia in
1992. According to the research, not many of his works were translated into our language wit
hin that period, and besides, almost all of the translations published in literary journals were
essays. Contrary to that, the number of critical commentaries was much higher, and they mostly
concerned two of his best-known books – A Clockwork Orange and 1985. Since they were both
translated into Serbian, with the delay of only one decade, we can assert that our readership was
fairly acquainted with the opus of this writer. On the other hand, although the response of our
reviewers to his works cannot be estimated as satisfactory in terms of volume, the quality of the
critical reception was at a very high level. The authors of articles and reviews published in acade
mic journals included some renowned Yugoslav literary experts and writers, such as Gordana B.
Todorović and Borislav Pekić, while the content of these texts was rather appreciative. It can the
refore be concluded that the overall reception of works written by Anthony Burgess corresponds
to his merits, as they received due attention by our critics during the analyzed period.
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PRILOG TEMI: @ENA U SRPSKOJ KWI@EVNOSTI
LEPOSAVA MIJU[KOVI]
- ZA^ETNICA SRPSKE MODERNE
Rad polazi od svojevrsnog ‘kwi`evnog slu~aja’ Leposave Mi
ju{kovi}, rano preminule i gotovo zaboravqene srpske kwi`ev
nice sa po~etka 20. veka. Wene ~etiri proze, objavqene u Srpskom
kwi`evnom glasniku, visoko je vrednovao Jovan Skerli}. Obje
diwene u posthumno objavqenoj zbirci Pri~e o du{i (1996), kao
polazi{tu za ovu analizu, ~etiri proze L. Miju{kovi} inova
tivno{}u tematike i likova (homoseksualnost, autodestrukcija,
suicid, slobodna qubav, pobuwena `ena, likovi intelektualaca)
i kwi`evnog postupka (automatsko pisawe, fragment, ekspresiv
nost), svrstavaju ovu spisateqicu u same za~etnike srpske moder
nisti~ke proze.
Kqu~ne re~i: Leposava Miju{kovi}, SKG, J. Skerli}, moder
na, Pri~e o du{i, intelektualac, pobuna, intimne drame, ‘disov
sko ose}awe sveta’, za~etnica srpske moderne.

Nenapisana istorija `enskog pisma u novijoj srpskoj kwi`evno
sti neprestano se dopuwava i oboga}uje novim i nepoznatim kwi
`evnim ~iwenicama, vezanim ~esto i za opuse kwi`evnica ~iji
je `ivotni vek odavno zavr{en. Time se potvr|uje da je deo na
{e kwi`evne tradicije, zbog razli~itih dru{tvenih okolnosti,
bio neopravdano i prili~no dugo zanemaren, pa je sasvim mogu}
e o~ekivati u tom smislu jo{ neka nova kwi`evna iznena|ewa i
otkri}a. Paradigmati~an primer, da je i u dobro izu~enom opu
su Isidore Sekuli}, wen jedini roman \akon Bogorodi~ine cr
kve, ponovo „otkriven“ na samom kraju 20. veka (1997), prenet je na
~itav niz kwi`evnica, ~ija su imena vra}ena na na{u kwi`evnu
scenu krajem 20. i po~etkom 21. veka, bilo obelodawivawem ru
kopisa iz zaos tav{tine (romani Jovanke Hrva}anin, Milke @
icine), ili otkri}em i objediwavawem celokupnog pripovednog
opusa kwi`evnica koje za `ivota nisu ni imale kwigu pripove
daka (Leposava Miju{kovi}), odnosno, za neke od wih nije ni bilo
poznato da su se bavile i prozom (pesnikiwa Danica Markovi}).
Naknadna prevrednovawa pripovednog opusa srpskih kwi`evni
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ca u antologijama R. Luka~a (2002) i Q. \ur|i} (2004)1, zna~ajni
projekti po sebi, u slu~aju posledwe dve kwi`evnice, ostali su na
nivou starijih tuma~ewa (D. Markovi} je predstavqena jedinom
poznatom pripovetkom „Doziv ne~astivog“, a L. Miju{kovi} nije
ni spomenuta). Upravo iz tih razloga, ovaj rad bi}e posve}en Le
posavi Miju{kovi}, kwi`evnici od malobrojnih prou~avalaca
progla{enom „prerano sazrelim i zgaslim talenatom epohe srp
ske moderne“2.
Oskudni podaci iz biografije Leposave Miju{kovi} i weno
obimom malo, ali vi{estruko provokativno delo, otvaraju svoje
vrstan „kwi`evni slu~aj“ ove spisateqice, koji daleko prevazi
lazi na{e skromne kwi`evne prilike i vreme u kojem je `ivela i
stvarala. Obnovqena kwi`evna pa`wa za ovu zaboravqenu kwi
`evnicu javila se izdavawem wenih sabranih proznih radova pod
naslovom Pri~e o du{i 1996. godine (prire|iva~i Dobrica Mi
li}evi} i @ivorad \or|evi})3 i gotovo punih devedeset godina
od smrti spisateqice. U ovoj uzorito ure|enoj kwizi, snabdevenoj
predgovorom Dobrice Mili}evi}a („O `ivotu (i smrti) Leposave
Miju{kovi}“ - pravoj maloj pripoveci po sebi - kao i pogovorom
@.\or|evi}a pod naslovom - „Leposava Miju{kovi}, junakiwa
na{eg doba“ - gde je sagledana wena pojava u kontekstu kwi`evne
epohe moderne), te`i{te kwige ~ine zapravo wene ~etiri obim
ne, jedine za `ivota objavqene proze, kao i tri poetska zapisa (pe
sme). Sve to L. Miju{kovi} je objavila u „Srpskom kwi`evnom
glasniku“ u periodu 1905. – 1910. dakle wegovoj zlatnoj eri pod
uredni{tvom Jovana Skerli}a. Treba napomenuti da je mlada kwi
`evnica svu svoju prozu potpisivala samo inicijalima. Dakle, u
rasponu od svega pet godina, a u jeku najve}eg uticaja SKG u srpskoj
kwi`evnosti, desila se celokupna kwi`evna sudbina Leposave
Miju{kovi}. Iako je, kako je s pravom prime}eno, „pet godina ma
lo za bavqewe kwi`evno{}u“4 i ostavqawe nekog vidnijeg traga u
kwi`evnoj istoriji, ime Leposave Miju{kovi} na{lo je svoje me
1 Rajko Luka~, Antologija pripovedaka srpskih kwi`evnica, Zepter book world, Beograd,
2002; Qiqana \ur|i}, @enski kontinent: antologija savremene srpske `enske pri~e,
Prosveta, Beograd, 2004.
2 @ivorad \or|evi}, „Leposava Miju{kovi}, junakiwa na{eg doba“ (pogovor kwizi
Pri~e o du{i, Beograd, 1996), 77-95.
3 Leposava Miju{kovi}, Pri~e o du{i, priredili Dobrica Mili}evi} i Жi

vorad \or|evi}, Radni~ka {tampa, Beog rad, 1996. Svi citati su prema ovom
izdawu.
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sto u zapisima Jovana Skerli}a Pisci i kwige5, a o L. Miju{kovi}
je do sada studioznije pisao jedino Dragi{a Vito{evi}6. Skerli},
koji je za prozu mlade kwi`evnice pokazao neo~ekivanu naklonost
(razbijaju}i tako uvre`eno mi{qewe da nije imao sluha za pisce
i pesnike modernisti~kih strujawa), ispisuje o woj slede}e redo
ve: „Mlada devojka Leposava Miju{kovi} javila se sa tri odli~
ne, sumorne, nemirne, gotovo neuropatske pripovetke, koje mo`da
ozna~avaju kwi`evni pravac, ali su veoma individualne, veoma
impresivne psiholo{ko-simboli~ke vizije i ispovesti, pisane
vrlo jednostavnim, ali pri tome i vrlo umetni~kim i original
nim jezikom. Ona i pesnikiwa Danica Markovi} predstavqaju tip
moderne `ene u kwi`evnosti.“7 (moje podv). Skerli} je po Miju
{kovi}kinoj smrti napisao i jedan „topli nekrolog“8. U svojoj
doktorskoj disertaciji o Srpskom kwi`evnom glasniku (poglavqe
pod naslovom „Zaboravqena Leposava Miju{kovi})9, Dragi{a Vi
to{evi} nagla{ava potrebu revidirawa wene kwi`evne pojave u
istoriji srpske kwi`evnosti („neshvatqivo je da je Leposava Mi
ju{kovi}, i pored Skerli}evih krupnih i opravdanih pohvala,
sve dosad ostala potpuno neprime}ena...“)10. Wegova preporuka, da
je „krajwi ~as da se ono malo (ali dobro) {to je napisala...objavi
u jednoj lepoj kwi`ici...“ realizovana je upravo navedenim izda
wem Pri~e o du{i 1996. godine. Prema navodima prire|iva~a ove
„lepe kwi`ice“, nakon prerane smrti L. Miju{kovi}, preostala
rukopisna zaostav{tina kwi`evnice nije bila prikupqena, tako
da nije ni sa~uvana, a wen `ivot ostao je u prili~noj meri i danas
pod velom tajne.

Tajna `ivota i smrti L. Miju{kovi}
Slo`ena i tragi~na li~nost L. Miju{kovi} danas se mo`e
analizirati, uz oskudne biog rafske podatke, jedino iz samog we
nog dela, odnosno kroz ~etiri objavqene proze, nastale po svemu
5 Jovan Skerli}, Pisci i kwige, kw. IV, Prosveta, Beograd, 1964, 163.
6 Dragi{a Vito{evi}, Srpsko pesni{tvo 1901-1914, II, Vuk Karaxi}, Beograd, 1975, 214;
Dragi{a Vito{evi}, Srpski kwi`evni glasnik 1901-1914 (doktorska disertacija),
Vuk Karaxi}-Matica srpska-Institut za kwi`evnost i umetnost, Beograd, 1990.
7 J. Skerli}, isto, 269-272.
8 J. Skerli}, na koricama kwige Pri~e o du{i, Beograd, 1996.
9 D. Vito{evi}, nav. delo, 272.
10 D. Vito{evi}, isto, 272.
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sude}i, na sna`noj autobiografskoj podlozi. Leposava Miju{ko
vi}, „od Isidore Sekuli} pet, a od Danice Markovi} tri godine
mla|a“, ro|ena je 1882. u Vukmanovcu kod Jagodine (Leva~) u broj
noj porodici seoskog zanatlije-potkiva~a11. Po prelasku u Jago
dinu, svu brojnu decu otac je i{kolovao („visoko{kolci“), pa je
tako i Leposava Miju{kovi} zavr{ila Vi{u `ensku {kolu u Be
ogradu kao najboqi |ak (nagradu je primila od kraqice Natalije
„li~no“). Godine 1901. odlazi na studije u Cirih i u tom gradu, po
svemu sude}i, de{avaju se kqu~ne godine wenog `ivotnog i kwi
`evnog sazrevawa. Studira zajedno sa Qubicom Raki}, tako|e }er
kom jednog uglednog Jagodinca, a ova li~nost }e obele`iti wen po
towi kratak i buran `ivot, kao i kwi`evno delo. Godine 1904. L.
Miju{kovi} se vra}a iz Ciriha sa diplomom profesora i zapo
{qava se, opet zajedno sa Qubicom Raki}, u jednom selu kod Jago
dine. Istovremeno, zapo~iwe i wen kwi`evni rad, pa tako u SKG
1905. izlazi wena prva pri~a „Utisci iz `ivota“, koja je i Sker
li}a iznenadila („iskrenost, smela i retka iskrenost“). U krat
kom `ivotu koji joj je preostao, slede wene proze „Blizu smrti“ i
„Bolna qubav“ objavqene 1906. godine, a za ovu godinu, dramati~nu
u spisateqi~inom `ivotu, treba zabele`iti i poku{aj samoubi
stva. Po nekim informacijama, ponovo je sa Qubicom Raki} u Ci
rihu. Posledwa, i po svemu najboqa pripovetka objavqena je 1907.
godine pod naslovom „Pri~a o du{i sa ve~itom ~e`wom“. Dve pe
sme su joj u SKG objavqene posthumno (1910). Umrla je 26. marta, u
28. godini, a sahrawena je „ve} sutradan“, 1910. godine (nagla{eno
je u svedo~ewima da je „sre|eno“ da je umrla „od tuberkoloze“). Po
jednoj informaciji, koja zvu~i tako|e intrigantno, kod Qubice
Raki} su ostali svi weni preostali rukopisi, a trag o ovoj `eni
gubi se kroz dve vesti - o wenoj udaji i jo{ jednom povratku u Ci
rih. Za grob Leposave Miju{kovi} danas se ne zna.
Misterija koja je u nekim detaqima obavijala kratki `ivot
L. Miju{kovi}, uputila je prire|iva~e wene jedine prozne kwi
ge u tragawe za porodi~nim korenima, i to u vreme dok su se oni
jo{ mogli pobele`iti (sedamdesete godine pro{log veka). Tako
su se susreli sa vreme{nim potomcima porodice, od kojih je zabe
le`eno neobi~no porodi~no predawe o Leposavi Miju{kovi}. Re
konstrui{u}i porodi~nu verziju kratkog i pomalo misterioznog
Leposavinog `ivota, centralno mesto u wenom kratkom `ivotu za
11 Dobrica Mili}evi}, O `ivotu (i smrti) Leposave Miju{kovi}, svi navodi

iz biog rafije navode se prema ovom predgovoru, 9-12.
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uzimao je dvoboj (!) izme|u Leposave i wene nerazdvojne prijateqi
ce Qubice (zbog „nekog oficira“), a po porodi~noj hronici, od
posledica rawavawa ona je ubrzo i umrla. Ovo, u prili~noj meri,
legendarno tuma~ewe nekih detaqa vezanih za Leposavin `ivot,
prire|iva~i su uneli u wenu zvani~nu biografiju.
^ini se me|utim, da istina o wenom `ivotu, ili wegovim
kqu~nim ta~kama, koja je uslovila i wenu neobi~no avangardnu
prozu u odnosu na vreme i sredinu kada je stvarala, stoji u samom
wenom literarnom delu. Uo~avaju}i u wenoj prozi motive koji se
konstantno ponavqaju i koji o~igledno stoje u dubqoj uzro~no-po
sledi~noj vezi, u prilici smo da pretpostavimo i jednu `ivot
nu sudbinu koja se tako|e mo`e ~itati preto~ena u prvorazredan
roman-torzo, sa~uvan u wenim tekstovima. Ve} prvom re~enicom
u pri~i „Utisci iz `ivota“, spisateqica tematski fokusira in
timnu dramatiku - razlaz sa nekim, ko je pri tome jo{ po~inio
i „izdaju“, ve}u i stra{niju od obi~nog qubavnog rastanka („Raz
i{li smo se. A zar je moralo tako da se svr{i? Zar tako uvek bi
va, da nam oni ba{ koje najvi{e volimo otruju du{u?“). U ekspre
sivnom tonu egzistencijalno ugro`ene jedinke (motivi silaska
s uma, ~e`wa za smr}u), postepeno se raspoznaje, da se lirski su
bjekt obra}a nekom u `enskom rodu, odnosno, da je bol rastanka i
„izdaje“ prouzrokovala neka `ena. Ako bismo obratili pa`wu na
detaqe iz Miju{kovi}kine biografije, na wenu neobi~nu veza
nost za Qubicu Raki} iz Jagodine, sa kojom je studirala u Cirihu,
a potom zajedno i radila kao u~iteqica do 1905. (ova pri~a je ob
javqena ve} slede}e, 1906. godine!), sa velikom sigurno{}u bi se
moglo tvrditi da je u pitawu ova li~nost. Slo`enost emotivnih
odnosa ove dve `ene, ne samo da se pojavquje kao glavni motiv na
vedene proze, ve} se tematsko-motivski nadovezuje i podvla~i i
u slede}oj pri~i, „Blizu smrti“ (objavqenoj tako|e u SKG, 1906).
Wen dramati~an sadr`aj, dat tehnikom automatskog snimka sta
wa svesti `ene koja se pribira nakon poku{aja samoubistva, u at
mosferi bolnice i bu|ewa nakon operativnog zahvata, po stepenu
ekspresije, autenti~ne pro`ivqenosti, isuvi{e je podudaran sa
biografskim detaqem o poku{aju samoub
 istva „zbog nekog“, {to je
u poznom porodi~nom predawu preina~eno u maglovitu predstavu
„o pu{ci i dvoboju“, odnosno, pomalo romanti~nu (neuverqivu)
i naivnu pri~u o „dvoboju“ dve suparnice zbog qubavnika. Proza
„Blizu smrti“ - nadreal isti~ki dnevnik samoub
 ice u poku{aju - sa
pokajni~kom pojavom „uzro~nice“ tog ~ina u poseti bolesnici, sa
nedvosmislenim nagla{avawem da je ponovo u pitawu `ena, jeste i
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emotivni vrhunac ove proze koja ne pati od dopadqivosti, ve} od
surove stvarnosti i sna`ne ekspresivnosti. Drugim re~ima, dva
kqu~na momenta kratke i tragi~ne biografije L. Miju{kovi},
kao podloga za nastanak wene prve dve (autobiografske) proze, u
uzro~no-posledi~nom sledu, krajwe su zanimqiva i neuob
 i~ajena:
„ostavqena“ i „izdana“, u emotivnoj ta~ki sloma, glavna junakiwa
poku{ava samoubistvo, nakon ~ega joj se predmet emotivnog sloma
(voqeno bi}e) vra}a. Svakako da je ovaj ~in (poku{aj samoubistva
i bez navo|ewa uzroka - `ene, kao skandala po sebi) bio ne{to
neprihvatqivo za javni moral na{e palana~ke sredine, wenu po
rodicu, sa samog po~etka 20. veka. Iz ovoga se mo`e objasniti i
izvestan nemar oko Leposavine zaostav{tine - kao da je namerno
prepu{teno da propadne i nestane sve {to je imalo veze s wom
(naro~ito rukopisi). Dakle, prve dve pri~e L. Miju{kovi} su i
umetni~ki transponovani, najdubqi do`ivqaji vlastitog, in
timnog `ivota.
Preostale dve proze uvr{}uju me|utim, L. Miju{kovi} me|u
spisateqice od izuz etnog formata, koja dokazuje da je stvarala iz
uzetnu, modernisti~ku prozu i mimo autobiografskog predlo{ka
i da je na`alost, prese~ena u najve}em zamahu. Jedine dve pri~e koje
je jo{ uspela da napi{e, govore o pobuwenoj `eni, odnosno, o ve}
formiranoj poetici „du{e sa ve~itom ~e`wom“, neuklopqene u
date dru{tvene okolnosti, hipersenzibilnoj `eni-umetniku, u
potrazi za slobodnom i apsolutnom qubavqu, mimo svih dru{tve
nih konvencija.
U prvoj od wih, „Bolna qubav“, sa temom bekstva junakiwe u
`ivot starijeg ~oveka, pune strasti i erotskog naboja, qubavni
ci propadaju, jer nisu u stawu da izdr`e visinu tako postavqenog
qubavnog ideala. Najzad, u posledwoj, „Pri~a o du{i sa ve~itom
~e`wom“, prvi put odvojena od li~nog iskaza (ich-forme), L. Mi
ju{kovi} prikazuje pravce u kojima bi se razvio wen rasko{ni
talenat. Glavni junak u ovoj pri~i je mu{karac-intelektual ac u
egzistencijalnoj potrazi za smislom `ivota, koji je, ne prepozna
ju}i ga u ponu|enoj (pa izgubqenoj) qubavi, tako|e osu|en na pro
past. Sa ovom najdu`om pri~om L. Miju{kovi} je najavila svoj
pun literarni talenat. Umetnost, na`alost, u wenom slu~aju nije
prevladala kao spas nad egzistencijom - ostao je samo zadivquju}i
trag postojawa jedne neprilago|ene sudbine, pe~at du{e koja nije
nalazila spokoja u svakodnevici `ivota, stegama vremena i pro
storu palanke.
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Ta~ka emotivnog sloma talentovane, i u naponu stvarawa pre
kinute `ivotne niti kwi`evnice Leposave Miju{kovi} bila je
dakle, ne samo wena neprilago|enost, otvoreno neuk
 lapawe wene
„du{e sa ve~itom ~e`wom“, kako je naslovila svoju posledwu pri
povetku, ve} i nezaja`qiva potreba za qubavqu (pa ~ak, kako su
stidqivo naveli prire|iva~i, i „zabrawenom“), kao merom svih
stvari. Za hipersenzitivnu, ali du{evno krhku Leposavu to je sva
kako bilo previ{e. U ovo treba ukqu~iti i traumu nepostoje}e
majke (o kojoj nema u porodici ni jednog jedinog podatka!), a ko
ja se kao stalno prisutan motiv provla~i kroz Miju{kovi}kinu
prozu (kao tip gre{ne `ene, koja di`e ruku na sebe?), pa je mo`da,
i iz tih razloga, vezanost za Qubicu Raki} bila sublimacijske
prirode. Nije, dakle, bio u pitawu melodramski hir i „dvoboj“
dve suparnice oko „zgodnog oficira“, ve} duboko anti~ka, rekli
bismo, sapfijanska tragedija ostavqene mla|e i krhke strane, od
emotivno nezavisne i ja~e strane (i to udajom!), u jednom slo`enom
emotivnom odnosu. Obiqe strasti i erotike, sna`nih du{evnih
potresa, vinu}a i padova, vizija i halucinacija, najzad, prag smr
ti (poku{aj samoub
 istva), kao i vanredno sna`no do~aravawe do
laska Smrti po junakiwu, kojoj se ova silno obraduje, istinski su
umetni~ki prodori koje Leposava Miju{kovi} zave{tava u svojoj
prozi.
Nesumwiv kwi`evni talenat Leposave Miju{kovi}, odlikuje
sve ~etiri wene pripovetke, koje su ujedna~enog kvaliteta i stal
nog, ritmi~nog varirawa i ponavqawa osnovnih (u su{tini pe
sni~kih) motiva epohe moderne. To je jedno sveop{te „disovsko“
ose}awe stopqenosti sa svemirom i nebeskim prostranstvom, kao
jedinim prirodnim stani{tem du{e, dok je sve ostalo neprirodna
egzistencija. Wena Du{a je zaseban entitet od Tela, koja naj~e{}
e „leti“, prele}u}i astralne prostore, a u prejakoj navali krvi i
strasti koji nemaju ispust, du{a „prska“ i odu{ak se daje u jeziku i
tekstu koji pulsira od te energije. Neobi~ne su stoga wene ukupne
tematske preok
 upacije u prozi nastaloj na samom po~etku 20. veka,
toliko razli~ite od onoga {to se tog trenutka pisalo u srpskoj
kwi`evnosti, i toliko u dosluhu sa najsavremenijim tokovima
srpske i svetske kwi`evnosti, i to ne samo „`enskog pisma“.

„Utisci iz `ivota“
Kao {to je navedeno, ova intimisti~ka proza ispisana frag
mentarnim postupkom, kojim se do~arava halucinantno stawe je
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dinke, wena unutra{wa psihi~ka drama u trenutku kada se pani~
no tra`i upori{na ta~ka u kompletno obesmi{qenoj egzistenci
ji, inicirana je traumom rastanka... Taj kobni doga|aj, „rastanak“
sa nekim, ve} se zbio. Uvod je evokativan i zapo~iwe od trenutka
konstatovawa te ~iwenice (kad mo`e „mirno da se gleda“), da bi se
u slede}im fragmentima otisnulo u li~no obra}awe („ti“) i u jed
nu vrstu apostrofe voqenom bi}u. I daqe je zajedni{tvo potvr
|ivano zamenicama „mi“, „nas“ da bi se napravio otklon od suvi
{e li~nog i prepoznatqivosti pola (odnosno da je u pitawu druga
`ena). Ovi fragmentarni pasa`i protkani su podtekstom tipa
„seta“, „plakawe“, „bolest“ (`eqa jedinke da ponovo bude bolesna
da bi je „ona mazila“, kao se}awe na sli~an stvaran do`ivqaj), „su
ton“, „muzika“ (flauta, na kojoj paradoksalno, lirski subjekat ne
ume da svira), te sna`no prisustvo „mirisa“ do stawa da se „prsne
od ose}aja“. Postepeno ovaj sloj lirskih fragmenata zamewuje na
racija, i realisti~ko pripovedawe, u kojem dominira doga|aj kada
jedinka, uvre|ena od voqenog bi}a, izlazi iz ku}e „u beskraj“. U
dijalogu (tako|e u fragmentima se}awa na „taj“ razgovor, molbu
„da ostane“), jedinka u samotnoj {etwi ne samo da postavqa pi
tawa o definiciji svog ose}awa („{ta je ovo?... Qubav?.... Prija
teqstvo? Sre}a?...“), ve} taj ose}aj povezuje i sa transcendentnim
prisustvom Boga: „...Sve }uti. Samo onaj tajanstveni {um no}u, u
kome sam uvek najja~e ose}ala prisutvo Boga (moje podv.), kao da od
govara...“. I daqe: „I veliki Bo`e!...cela beskrajna vaseqena bila
je u srcu mome!“ (19).
Odnos jedinke prema stvarnosti je isti onaj koji su imali pe
snici Dis i Sima Pandurovi}, savremenici L. Miju{kovi}: za
jedinku L. Miju{kovi} stvarnost je „smrdqivi kal svakida{wo
sti“ u kojem jedinka „umire“, ukoliko nema onih stawa gde je wena
du{a u stawu „visine“, a predmet visine - qubav, jeste „ona stra
{na slika, onaj grozni trenutak koji me je srozao sa tolike visi
ne u najgrubqu stvarnost.“ (19). Raskorak jedinke sa spoqa{wim
svetom i qudima je toliki da ona pokazuje stalnu nervnu napetost
i razdra`enost, neprilago|enost i pobunu koju iskazuje na slede}
i na~in: „...Ovaj `ivot... stalno ose}a{ pritisak ne~eg nevidiqi
vog, {to te poni`ava do skota.“ (24). Predmet bola je „izgubqena
vera“, „propali ideal i“ toposi poezije iste epohe moderne, ali
ovde definisani u jedno „saznawe“ istine, prave istine, koja je
svu wenu qubav „srozala u obi~nost“ („Za{to mi je trebalo to sa
znawe? Za{to sam ga toliko mnogo htela? Da je ona, moj uzvi{eni
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prijateq, najob
 i~nija `enska sa svima strastima, i la`na, la`na
sva!“ (20).
Predmet razo~arawa je dakle, osoba `enskog pola, u kojoj je je
dinka projektovala sav svoj egzistencijalni ideal, u kome je du{a
na{la ono idealno uto~i{te za svoje „visine“, i koja joj je nekim
konkretnim povodom, otkrila svu la` wenog zanosa, odnosno, la
`nost izabranog ideal a, iz koga se du{a „strmoglavila u najgrubqu
stvarnost“. Nakon toga, u realisti~kom maniru, iskazan je glavni
doga|aj, razlog sukoba i razlaza - otkri}e pisma drugarice, koje je
slu~ajno do{lo u wene ruke, sa bra~nom ponudom nekog mu{karca.
Realisti~ke konotacije - da dve devojke stanuju zajedno, da su veza
ne zajedni~kim poslom, da je prisnost me|u wima dugogodi{wa i
glavnoj junakiwi sasvim za `ivot dovoqna, naru{ena je nepovrat
no. Ali kao najve}u izdaju jedinka smatra to {to je mu{karac koji
se pojavio me|u wima, bio „samo zajedni~ki brat“ obema, i ta la`
(„a ona - za{to je lagala“), skrivawe odnosa sa tim ~ovekom wene
prijateqice od we, ono je najdubqe {to je jedinku povredilo. Po
sle te izdaje ona je „za`elela da umre“, zbog te „gadne, maskirane
la`i“, woj se sru{ilo sve, i vi{e voqeno bi}e nije ono {to je
bilo, naro~ito „kad je videla da znam sve“. Ipak, primirje je pri
vidno, jer u slede}oj realisti~noj sekvenci one obe sede, naizgled
isto kao i pre, ali „izme|u nas je provalija“. Usput, tu je i tanano,
moralno preispitivawe jedinke („Za{to se ne radujem wenoj sre}
i?“) i spoznaja da wih dvoje, mu{karac i `ena dakle, i ne ose}aju
istinsku qubav, ve} je samo glume, zarad postizawa odre|enih dru
{tvenih ciqeva i statusa, da tu najmawe ima qubavi (on koji nije
ni dostojan da zadovoqi „wu, toliko slavoqubivu i strasnu `enu“,
i ona koja to zna i ipak mu dopu{ta da u|e u wen `ivot) i ona ko
ja je do sada mogla jedinu tu qubav da joj pru`i. Jedinku la` gu{i
(„La` me gu{i i be`im napoqe“) i ona u samotnoj {etwi ponovo
preispituje svoja uzburkana ose}awa, posredno ~eznu}i da prijate
qica potr~i za wom i zamoli je da se vrati ({to se nije desilo). U
{etwi se ponovo pojavquje atmosfera „tajanstvenog {uma no}i“
koji iskqu~uje svaku „nadu“. „Sve }uti“, „ledena kora“ je na du{i
jedinke, i du{a je „mrzla“. Ponovo ponavqaju}i pitawa („I ~emu
sve to vodi, to neprekidno lutawe, ta neopredeqena `udwa za ne
~im vi{im i boqim?... Qubav?!, ...Prijateqstvo?!... Kolika je tu
obmana... Eto ti veruje{ da si volela wu, ali to nije! To nije, znaj!...
Ti si volela u woj samo sliku svoje ma{te...“ (23). Sa saznawem,
da su se, nakon svega „morale rastati“, jedinku obuzima praznina:
„Kamo }u? [ta }u?“ u ~emu se i{~itava najdubqe egzistencijalno
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bezna|e, nakon ~ega jedinka dolazi do jedinog, ali ~udovi{nog re
{ewa: „Rastanak je bio, sad je na redu smrt!“ (24).
U slede}em fragmentu jedinka „se opet vra}a“ „onamo gde sam
prvi put iz {kolske klupe u{la u stvarni `ivot“, i u ovom se,
sem autobiog rafskog detaqa povratka u zavi~aj (mo`da, selo i u
rodnu ku}u), i{~itava jo{ jedan poku{aj pronalaska uto~i{ta u
jedinom mestu spokoja, u roditeqskoj ku}i. Me|utim, ni ovo upo
ri{te nije dovoqno, {to jedinka nagla{ava napu{teno{}u i od
najbli`eg porodi~nog okru`ewa: „Ostavqena od svih koje sam to
liko volela, sama, potpuno sama, u sredini koju ne mogu da shvatim
a ni oni mene, uvre|ena, razdrte du{e, nemo}na da vi{e savla|u
jem protest nabujalog `ivota u sebi protiv te o~ite tiranije nad
wim, - do~ekala sam je - ...“. U ovom trenutku jedinka se direktno
okre}e licu Smrti. Me|utim, kao jedan od prvih „pobuwenih“
`enskih likova, netipi~nih u na{oj literaturi (iz ~ega }e ka
snija srpska kwi`evnost dobiti nekoliko uistinu velikih), je
dinka izgovara i ove re~i: „I ja vidim {ta mi treba raditi da ne
propadnem - da se udam! (moje podvla~ewe). Na ovom mestu se prvi
put uvodi i motiv majke, odnosno junakiwino shvatawe, proiste
klo iz iskustva i odnosa prema svetu, koje je svakako pesimisti~
no, i tek kao puki otklon od odgovornosti pred `ivotom, da deca,
kao glavni ciq braka, donose samo umno`avawe nesre}e na svetu.
(„Jer na{to bi da i ti ra|a{ sebi~wake kad ih je i onako mnogo i
suvi{e u ovom dru{tvu?! [ta ima tvoja mati otuda, {to tebe ima,
tebe, bolesno, bedno i ve~no nezadovoqno stvorewe?!... Ra|ajte se i
mno`ite se i napunite ovu zemqu, sre}ni...!“) ironi~no zakqu~uje
spisateqica.
Poku{aj wenog mirnog `ivota na selu, time je osu|en na neu
speh. Jedinka je i ovde sputana, a sve se doga|a „no} uo~i katastro
fe“. Wen „sna`an i zdrav `ivot“ kome je te`ila wena du{a bio
je na drugoj strani, u sferi ~ula i umetnosti, svakako ne u dru
{tvenim konvencijama. Ponovo je to enterijer male sobice koju je
junakiwa „krstila“ koracima od ugla do ugla, udaraju}i u stvari,
u nepojamnoj du{evnoj borbi. Da se smiri, ne poma`e joj ni mu
zika (violina) kojom je sad bezuspe{no poku{avala da „ugu{i taj
glas du{e“. Na stolu je bilo i pismo „ispodvla~eno“ wene voqe
ne sa izrazima sudbinske qubavi: „ ... Mogu stati uz tebe, mogu te
voleti, mogu ti najve}i prijateq biti, ali {ta je to prema onome
{to tvojoj po{tenoj du{i treba!?“ To dovodi jedinku u stawe to
talne razdra`enosti, iskaz iz pisma koji joj se sad u~inio krajwe
licemeran, „}iftinski“, jer, kako jedinka navodi: „Ja ~ak toliko
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nisam ni tra`ila, nisam smela da tra`im. Htela sam samo da vo
lim (moje podv.) sve i da mene makar malo vole.“ (26). U stawu ra
strojstva spaquje rukopise, pisma, uz konstataciju da je sve „gadna
la`“, i u raspomamqenosti i razdra`enosti, otvara prozor, ka
rakteri{u}i svoje stawe kao „ludilo“: „Bo`e, bo`e! [ta je ovo sa
mnom? Ja ludim, o strahote, ja ludim ... te{ko meni! Kamo mi moje
vere, moga odu{evqewa, moje mladosti, moga razuma?!... Kamo mi
sveta i jo{ - jo{? Bo`e moj, vero moja - gde ste?“ (26). Kao krajwi
izlaz u egzistencijalnoj krizi i datoj situac
 iji, jedinka otkriva
Boga u istinskom molitvenom obra}awu: „...Daj mi razuma, Bo`e, i
istine!...“ Jeste, istine i svetlosti ho}u! Tvoje Bo`anske svetlo
sti! ... U op{toj atmosferi mraka („Mrak napoqu, mrak u du{i,
mrak svuda!“), devojci se javqa uteha, u vidu vizije, `ene sa crnim
velom („I ja je vidoh na sredini sobe visoku, ne`nu priliku, uvi
jena crnim vazdu{astim velom koji je padao u divnim naborima
{iroko oko we; bila je svetiteqski lepa.“ 27). Bila je to Smrt,
kao krajwa vizija du{e u nastupu najja~e krize i rascepa. Umet
ni~ki sna`no, L. Miju{kovi} zavr{ava ove stranice, dijalogom
jedinke i Smrti, sa takvim izrazima ushi}ewa, neke vrste transa
i kona~nog smiraja i olak{awa, da one ~itaoca ne mogu ostaviti
ravnodu{nim. Sa ponavqawem svoga novoste~enog stawa „Kako mi
je dobro! Kako te volim“, a potom i pretposledwom re~enicom:
„Pa ra{irih ruke da zagrlim najve}e dobro, jedinu istinu, da za
grlim smrt...“, jedinka se stapa sa ve~no{}u, u kojoj pronalazi je
dini egzistencijalni smisao i lepotu. Pri~a „Utisci iz `ivota“
spada stoga, u red izuzetnih i retkih po~etaka i mogu}nosti na{eg
proznog izraza na po~etku 20. veka.

„Blizu smrti“
Umetni~ki postupak u ovoj prozi je sasvim druga~iji od onog
u prethodnoj. To je jednim delom, automatski snimak stawa svesti
jedinke nakon rawavawa, bu|ewe u bolni~koj sobi, nakon opera
cije, blizak nadreal izmu (koji je ovom prozom najavqen u na{oj
kwi`evnosti nekoliko decenija ranije), sa povremenim natura
listi~kim elementima naro~ito u prikazu bolni~kog okru`ewa.
Iskustvo jedinke nakon poku{aja samoubistva, dato je na granici
izme|u dva sveta, koji su ~esto na granici realnog i irealnog, sa
nagla{enom ekspresivno{}u u iskazu („Skakala sam sa posteqe,
savijala se u klupko, cepala zavoj s grudi, kidala noktima meso sa
svojih golih mi{ica i pitala jednako: ho}e li skoro devet i po
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~asova... A vreme je prolazilo sporo, sporije od ve~nosti...“ 30).
Opsesivni motiv i ove pri~e je odnos jedinke prema smrti: „- Da
kle, to je smrt?... I ja se ovo sa wom borim?... Kako je stra{no! Kako
je neodoqiva!... Bo`e, zar se ovako umire?...“. I operacija je data
sa svim faktografskim obele`jima, ali i automatskim snimkom
stawa svesti: „I u~ini mi se kao da neko podi`e lagano ono plat
no ispod mene... i nija me... nija tiho... zano{qivo... uspavquju}
i... I ja brojim jo{...osam...de...set...dv..a...os...am...de...set...tri... i
usnih....................................................... ({to je i grafi~ki nagla{e
no).
U slede}em odeqku, u retrospektivi, dramati~na unutra{wa
du{evna borba jedinke uo~i samoubila~kog ~ina, simboli~no je
predstavqena kroz dijalog Du{e i Tela, kao zasebnih individu
aliteta i to u opozitnom odnosu („...A u mom razdr`anom, uzne
mirenom bi}u vodila su o~ajnu borbu, borbu na `ivot i smrt, dva
glasa, dva glasa wegova: glas Du{e i glas Tela...“ 32). U ovom dija
logu o egzistenciji, gde se jedinki govori „{ta treba da ~ini“,
eksplicitno je iskazan su{tinski ose}aj sveta i odnos spisateqi
ce prema `ivotu: Telo je trebalo da umre, a Du{a da se „spase“, za
pravo da se oslobodi: „Du{u da spasem! I kako je to lepo!“. Glavne
narativne momente ove proze predstavqaju, me|utim, dve posete,
o~igledno jedinki najbli`ih bi}a: „milog prijateqa“, u kojem se,
u po~etku kroz neodre|enost roda kasnije ponovo i{~itava pri
sustvo `enskog bi}a, a potom i poseta oca. Odnos prema „milom
prijatequ“, tj. prijateqici, je stav uvre|enog }utawa - jedinka je
`rtva, a posetilac „krivac“ za wen udes. Stepen pro`ivqenosti
se ose}a iz finih i tananih psiholo{kih nijansirawa: „Naglim
koracima pri|e ona k meni, uzbu|eno me {~epa za ruke, zausti da
mi ne{to ka`e, na{i se pogledi sukobi{e - i ova u}uta... Gledala
me je zaprepa{}eno... Opazila sam kako se napre`e da pro~ita ono
{to je bilo izra`eno na mom licu... Ali uzalud - nije mogla pro
~itati!“ (33). U jedinku je najmilije bi}e odavno izgubilo povere
we, ali svejedno, nagove{teno je da je rawenici milo {to je prva i
odmah ba{ ona do{la, {to se grani~i sa nevericom i „miqem kao
u snu“: „Ja sam se ~udila otkud ona tu sad i za{to. - Da li sam ja odi
sta `iva ili je ovo samo slika moje Du{e?, pitam se. - O, pa ja sam
ve} umrla, ja sam mrtva!..., uverevam daqe sebe“. (33). Jedino stawe
sre}e jedinka do`ivqava u snu i u ovom trenutku. Ona otvoreno
priznaje da joj je muka od qudi (ostalih koji su do{li da je posete)
i wihovih la`nih maski koji je okru`uju: „[ta ho}e ovi qudi od
mene jo{?... Za{to mi ~ak i sad brane da sam sre}na?“ (moje podv.).
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„Vi{e nisam mogla da trpim kraj sebe te koji su mi pre bili to
liko dragi. Sve mi se ~inilo da su oni tu samo zato da mi silom
nametnu ono od ~ega sam ja sad tako daleko bila i ~ega sam se gadi
la... toliko gadila; a da mi otrgnu ovo {to me je beskrajno usre}
ivalo...“ (34). Sli~no Disu, jedinka u ovoj prozi L. Miju{kovi} je
nesre}na na zemqi, a sav `ivot dostojan ~oveka nahodi se negde u
astralnim prostorima, mimo qudi i sveta.
Susret sa ocem dat je sa nagla{enom dramatikom: starac koji
je naglo „ostario“ kada ju je ugledao (i prema kojem je, kao i pre
ma svima, netrpeqiva), a nakon agonije, kada je bu|ewe novog dana,
ali i mladog `ivota jedinke opisano retko svetlim i strasnim
bojama, otac kraj wenog uzglavqa „jeca“. U toj, svojevrsnoj katarzi,
i jedinka ose}a svepro`imaju}u i sveop{tu qubav za sve `ivo na
svetu: „Ja ga gledam, gledam kao da ga sad prvi put vidim tu i ose}
am kako ga volim, volim mnogo... Volim kao kad sam bila mala, kad
mu sko~im u krilo i tap{u}i rukama pocikujem radosno: -Tata!
Tata!... Slatki moj tata!“ (35).
Moglo bi se re}i, da je, uslovno, ovo jedina proza L. Miju{ko
vi} sa optimisti~kim zavr{etkom i otkri}em nanovo spoznatih
vrednosti `ivota, mada tako|e, sa „grani~nog iskustva“. Epilog
- kada doktor, pomalo trijumfalno izjavquje potencijalnoj samo
ubici, „- Ipak je slatko `iveti, zar ne?“, mogao bi se uzeti i kao
poruka pri~e, gde ipak nagon za `ivotom prevladava. Me|utim, s
obzirom na spoznato iskustvo „slatke smrti“, trenutak zagrqaja sa
wom kao da je odlo`en, i to samo na neko kra}e, neodr
 e|eno vreme.
Ose}awe du{e da joj je samo dobro „oslobo|enoj“ van tela, i van
granica materijalne egzistencije je najva`nije iskustvo do koga
dolazi jedinka u ovoj proznoj samoispovesti.

„Bolna qubav“
Ova proza L. Miju{kovi} odvaja se za nijansu od prethodnih,
kako po temi, tako i po postupku. Zapo~iwu}i pri~u qubavnom
ispove{}u glavne junakiwe, zatvorene u ludnicu, autorka se, po
stupkom retrospekcije vra}a na uzroke koji su doveli jedinku do
tog stawa. I u ovom kontekstu re~ je o nekoj vrsti, prema dru{tve
nim konvencijama, „nedozvoqene“ qubavi, odnosno zagovarawu
slobodne qubavne veze, a u svojim dubqim slojevima, ova pri~a
apostrofira apsolutnu qubav, li{enu svakog dru{tvenog (i ze
maqskog) konteksta, koja je zbog same visine postavqenog ideal a, u
stvari nemogu}a, {to }e usloviti i ta~ku sloma glavne junakiwe.
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Moderna po vokaciji i tematici, ova pri~a je data u jednoj krajwe
intimnoj sferi, gde weni junaci, ovog puta mu{karac i `ena, ne
stradaju zbog prekr{aja dru{tvenih normi (qubavna veza van bra
ka), ve} zbog nedostizawa i neostvarivosti svog qubavnog ideal a.
Ispripovedana glasom `ene (u prvom licu jednine), ova proza ta
ko|e nosi sna`ne elemente li~ne pro`ivqenosti.
Sa ve}om narativnom „prohodno{}u“ od prethodnih proza,
ova pri~a po~iwe jednom zabavom, koju junakiwa napu{ta, da bi
za wom krenuo i mu{karac koga je zapazila i koji joj je uzvratio
pa`wom. Isku{ewe qubavi, koje je junakiwa intuit ivno spoznala
kao kob, opasnost i htela da izbegne, ipak se ostvarilo („I ja sam
prvi put tada osetila mo} ne~eg silnog van mene, {to je kadro da
sru{i sav moj dotada{wi duhovni `ivot; prvi put sam osetila
`equ da `ivim samo za sebe i svoje u`ivawe; prvi put sam shvati
la tako jasno kako se gre{i i upla{ila se od sebe same... Iza{la
sam.“ 39). Mogli bismo nazvati veoma smelim stranice L. Miju
{kovi} u kojima opisuje provalu fizi~ke strasti izme|u dvo
je koji su se sreli, da erotski elementi ve} nisu bili poznati i
prisutni u prozi Bore Stankovi}a. Erotika kod L. Miju{kovi}
je istog intenziteta i mo`da, rafiniranijeg iskaza: „Samo sam ga
ose}ala. Ose}ala sam tu tamnu, mo}nu priliku nad sobom, i slu{a
la {apat {to je izlazio iz we, {apat dug, strastan, bolan, pun suza
i ~e`we, {apat u kome je bila du{a {to ~ezne, {to pati za mnom,
{to bi me htela... I najednom - mene obuze neodoqiva `eqa, da uvi
jem tu du{u svojom du{om, da je milujem, da joj tepam, da je qubim,
da me nestane u woj... I dve ruke skop~a{e se oko moga tela, podigo
{e me uvis i pone{e trkom kroz no}....“ (39). To je ista ona ~ulna
qubav, a slede}i opis strasti ne ustupa ni najboqim stranicama
Bore Stankovi}a: „I kad u no} sve i{~ezne, sve zamire, a nas dvoje
ostanemo budni, sami - ja drhtavim rukama tra`im kraj sebe toplo,
strasno telo, tiskam se uz w, tiskam uzbu|eno. Misli nestaju, krv
zastruji, damari biju, telo se trza, srce kuca ne`no, slatke milo
{te, usta se zaneto, nemo upijaju u vrelo meso. - Jo{!... Jo{!... Jo{!...
{apu}e bunovno nenasita `eqa, a strast juri besna, nesavladqiva,
juri, kida, ru{i sve, i ja se pritajim, pritajim i slu{am, slu{am
tu huku strasti, slu{am, slu{am, i gubim se...“.
Egzistencijalno stawe u kome se na{la jedinka dato je jedno
stavnim iskazom: „I ja sam volela!“, izjedna~iv{i qubav sa samom
egzistencijom, jer: „Moja qubav bila je i moj `ivot“. Spoznaju}
i qubav kao apsolut postojawa (koja ne dozvoqava ni povratak na
staro stawe), svesna tog rizika, junakiwa ipak uzvikuje pred no
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vim iskustvom („Nikad se ne}u kajati!“). Tek mestimi~no promi~u
realne okolnosti te qubavi, saznawe da devojka stanuje kod ro|ake,
i da samo `ivi za tren kada }e biti sa voqenim, sa karakteristi~
nim izrazom „odleteti“ („Odleteti tamo gde ve} dugo ~eka milo,
nestrpqivo drago“), {to se ve} uveliko kosi sa moralom palan
ke. Dijalog qubavnika je tako|e nekonvencion
 alan; to je strepwa i
sumwa pred sre}om, iako puna strasti i svesti o savr{enstvu, ili
upravo zbog toga, sa jasnim podtekstom, ose}awem kobi, kroz izraz
„pla{iti se“. Ovde je jasno izra`en i stav junakiwe o javnom mo
ralu za koji ka`e: „Ja u svome srcu nosim jednu jasnu, dobru kwigu i
odatle u~im istini svoju du{u i slobodi svoju misao! Eto, odatle
u~im ja i svoj moral! I tako je prosto to {to mislim: volim te i
ho}u da sam tvoja!...“ (40). I dok se mu{karac ustru~ava pred jav
nim moralom, devojka sa navedenim obrazlo`ewem ubrzava sve: „I
iste no}i - odbegla sam svome prijatequ...“ (41).
Izjedna~avawe qubavi sa apsolutom i bezvremenom, ponavqa
se konstatacijom: „Vreme je prolazilo, a ja nisam opa`ala kako
prolazi. Ja sam volela!“. U ovom odeqku, po drugi put se u prozi L.
Miju{kovi} provla~i motiv majke, sa jednom dubqom karakteri
zacijom, kao `ene koja je iz istih razloga (strasti, qubavi) nekada
davno prekr{ila neke moralne norme palanke i zbog toga digla
ruku na sebe! Ovaj detaq po mnogo ~emu je indikativan za istra`i
vawe autobiografskih elemenata u prozi L. Miju{kovi} („U isti
mah otvori mi se pred o~ima i moja mati, koju nisam znala. Moja
gre{na mati!... Gre{na zato {to je volela, {to je meni dala `ivot,
pa ga onda sebi oduzela!... Kako sam je razumela tad i oprostila joj
sve i `alila je... Jadna moja mati nije imala snage da istraje do kra
ja...“ 41).
Tu se negde de{ava istovremeno i vrhunac qubavi, nakon ~ega
nastaje wen sunovrat, koji junakiwa i nagove{tava („Ali kako je
do{la ta ve~er, ja ne znam!...“). Tragedija izme|u dvoje, brza i neu
moqiva, „iz ~ista mira“, na prvi pogled te{ko je razumqiva. Ra
di se o krajwe suptilnom i spiritualnom trenutku, u kojem juna
kiwa odjednom spoznaje trenutak „otkidawa“ i odlaska qubavi iz
wene du{e. „^ini mi se da je izletelo ne{to odatle {to ne}e da
se vrati nikad vi{e! Nikad! I ja opazih kako se on ustrese sav.“
(43). Qubav, kao i svi astralni pojmovi (du{a) kod L. Miju{ko
vi} imaju toliko prenagla{en, materijalizovan oblik, da je i bol
u potpunosti fizi~ki („pipaju}i rukom mesto gde mi se ~inilo
da }e pu}i od bola...“). I wen (savr{eni) partner je osetio isti
trenutak, koga se ustvari sve vreme i pla{io. Sunovrat je nezau
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stavqiv. Iako oboje `ele da zadr`e ono idealno qubavno stawe,
sve je nepovratno pro{lo, {to i mu{karac nedvosmisleno iska
zuje: „Sve prolazi, sve, sve... Pro{la je i moja sre}a! Pro{ao sam
i ja za tebe ovoga trenutka, sad!...“. Ali, mu{kar~evo ustru~avawe
da stupi u vezu sa junakiwom, bilo je i slo`enije i dubqe prirode:
„U tebi `ivi oli~ena ve~nost, besmrtna qubav, i vreme nad tobom
nema snage...“. I daqe: „Se}a{ se kad si mi pri{la sasvim? Ja ni
sam trebao, nisam smeo onda da primim ono {to si mi dala, jer ja
nisam imao {ta tebi da dam! Ja nisam imao vi{e ni mladosti, ni
qubavi svoje. Sve to ve} dotle stra}io sam bio kraj `ena praznih,
kojima je qubav bila prohodwa kao i meni tad...“ (45). Mu{kar~evo
samoprebacivawe i izvesna „gri`a savesti“ poti~u od svojevrsnog
ose}awa „kra|e“: „Uz tebe sam tek doznao {ta je istinska qubav i
kako od ~oveka pravi boga!.. Ali zaman, ja ve} vi{e nisam imao u
sebi ono {to bi me moglo na~initi takvim!... I ja sam onda krao
tebe: `iveo sam od tvoga `ivota, qubio sam tvojom qubavi, a ti si
mislila da je to moj zanos!... Krao sam te i strepio od trenutka kad
}e{ doznati to. I taj trenutak je do{ao...“ (45).
Jedan fluidni trenutak „izgubqene sre}e“ na taj na~in je fik
siran u ve~nosti. Rasplet je brz i neminovan. Mu{karac pada u svo
jevrsno bunilo, i u tom bunilu, uz wega je wegova prijateqica koja
ga te{i, neguje, i sama svesna tragi~nog ishoda. Iako dosegnuv{i
najve}u qubavnu puno}u, mu{karac podle`e sindromu „izgubqene
sre}e“, i umire, prekliwu}i svoju dragu, da `ivi, jer }e tako ostati
da `ivi i „wihova qubav“. Devojka se vra}a u sobicu svoje ro|ake
i po~iwe da u svemu vidi i ~uje svoga dragog. Po{to je zadu`ena da
~uva „wihovu qubav“, a istovremeno, ja~e nego ikad je u woj probu
|ena i ~e`wa („I moja se du{a kidala od bola i ~e`we...I ja nisam
mogla vi{e da ~ekam!“), ona po~iwe da ga tra`i, idu}i za „glaso
vima“, postepeno gube}i ose}aj za stvarnost i spoqa{wi svet. U
tu potragu du{e za qubavqu, grubo ponovo provaquje stvarnost - i
qudi. „I onda su do{li neki qudi... I wih sam molila da me puste
i oni me - prevarili!... Rekli su da }e da me vode mome prijatequ i
doveli me ovde!... I vi ste me zatvorili!...“ (52). Zakqu~ni pasus je
i svojevrsna osuda dru{tva, kao definitivnog raskoraka jedinke
od spoqa{wosti, jer oni su je zatvorili „samo zato {to je volela“
(„...da ja nisam nikome ni{ta u~inila, da sam samo volela, i zar zato
ste me zatvorili?...“ (53). Modernost ove proze L. Miju{kovi} apo
strofira nekoliko motiva od kojih gradi prozu izuzetnog kvalite
ta: motiv ludila, slobodnu qubav, qubav kao apsolut izjedna~enu sa
egzistencijom, unutra{wi slom hipersenzitivnih bi}a.
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„Pri~a o du{i sa ve~itom ~e`wom“
Mo`da i najboqa pri~a Leposave Miju{kovi}, odvaja se od
prethodnih po novom pripovednom postupku - spisateqica pri
poveda u tre}em licu jednine, a glavni junak je mu{karac, uz to
intelektualac (novinar). Re~ je zapravo o tananoj psiholo{koj
studiji i prikazu tipa ~oveka sa ose}awem bodlerovskog „splina“
u sebi, dok se ve}i deo radwe odvija „u sobi“. Kao {to smo videli,
prostor sobe je vrlo bitan u prozama L. Miju{kovi}. U ovom ka
mernom prostoru de{avaju se ~este egzistencijalne krize jedinke,
i za du{u je to isuvi{e tesan prostor, iz kojeg ona mora da be`i u
spoqa{wi svet, gde tako|e, ne nalazi izlaz i utehu. I glavni junak
ove proze, stati~an u po~etku i prepun samoispitivawa („imao
svega a nikad zadovoqan“) izlazi iz sobe, zbog egzistencijalne ne
podno{qivosti daqeg boravka u woj. Svoju krizu on poku{ava da
razre{i u nekoj kafani, sa `eqom da se „potu~e, napije“, gde }e da
„potekne krv“. U prvom odeqku to i ostvaruje, i u ispra`wenom
vi{ku strasti (pi}e, dru{tvo, `ene), vra}a se u svoje stani{te
jo{ prazniji, sa jedinim u~inkom - mogao je da pla~e. Te`i{te ove
pri~e predstavqa, me|utim, pojava `ene u `ivotu junaka, i to we
gove biv{e qubavi (sa kojom zapravo, kako }e se ispostaviti, ra
stanak nije ni preboleo). Weno pismo ga budi iz letargije (iz sobe
iz koje nije iza{ao pet dana). @ena ovde ima vi{estruku, simbo
li~nu ulogu. Ona ne samo da predstavqa „`enu od ovoga sveta“, ve}
jedinu osobu koja junaku mo`e da pru`i ono egzistencijalno upo
ri{te i du{evnu puno}u pred egzistencijalnim kolapsom koji ga
~eka. Na`alost, to mu{karac na vreme ne prepoznaje. Unapred od
bacuju}i mogu}nost nastavka veze sa wom, on odlazi na sastanak.
Strasni susret (ponovo sna`ne slike `enske strasti koje neodo
qivo podse}aju na neke od pripovedaka Bore Stankovi}a: „Oh! Tu
ga za tvojim milovawima, La{o, sve ubija... sve - {apnu strasno
i ste`e mu ruke. - Kamo one lepe, slatke re~i? ... Otkad mi je nisi
rekao - se}a{ se! ...Tvoj glas!...ho}u tvoj glas!...Tebe ho}u!...Tebe!...“
61) ne}e rezultirati sre}om i izbavqewem glavnog junaka.
Iz konteksta pri~e saznajemo da su partneri oboje intelek
tualci (kakvih je tad bilo tako malo u Srbiji): ona „priznata“
umetnica, on novinar u jednom listu. Jedan moderni par u punom
smislu, ophrvan tananim slutwama i sumwama, vlastitim nesavr
{enostima i strahovima, savr{eno primerenim i na{em vreme
nu. Nemogu}nost wihove veze iskazuju obostrano i oboje su toga
svesni: „I suvi{e smo ponositi, a da bismo se trpeli jednako bli
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zu, satrli bismo se - zna{ li?“ I ova Miju{kovi}kina junakiwa
je ponosna i samosvesna `ena, kadra da qubavne posledice „snosi
sama“. Zapravo ponuda ove `ene jeste samo slobodna qubavna veza,
dok je mu{karac, kao i u prethodnom slu~aju, uzdr`aniji, i vi{e
taj koji zazire od javnog morala, pitaju}i partnerku, {ta bi joj
falilo da se „nazove“ wegovom. Me|utim, konstelacija qubavi je i
kod ove junakiwe slo`enija. Ona tako|e qubav smatra zajedni~kim
„dobrom“, a partneri mogu da nastave da `ive i idu „svojim putem“
(„A na{a qubav - na{e zajedni~ko svrati{te, odmor! Zar ne shva
ta{ to?...“ 62). Kroz ovaj razgovor „o putu“, junak kao da odjednom
spoznaje sebe i sagovornici obe}ava pri~u „o du{i koju je mu~i
la ve~ita ~e`wa“. Data u alegoriji kao wegovo sopstveno stawe,
mu{karac dolazi do poraznog saznawa, da je on zapravo „umoran
od `ivota“. Krajwi smisao ove pri~e jeste ciq kome wegova du{a
stremi, a to je On, Savr{eni. Trenutak pois tove}ewa sa wim, je i
misti~ni trenutak gubitka qubavi `ene. I dok su stawa mu{kar
ca sli~na stawima junakiwa prethodnih Leposavnih pri~a („Ovaj
bol!... Ova `udwa u prsima!.. To ubija... goni... ne da mira... To gu
{i... Ja ho}u da sam ti!“ {to spisateqica naziva „pesmom Du{e
sa ve~itom ~e`wom“), wegova partnerka proni~e u su{tinu ovog
~oveka kroz ~iju pojavu je gajila iluziju svoje qubavi, ali u kojem za
wu od tog trenutka nema vi{e ni~eg. To dovodi i do neo~ekivanog
raspleta: `ena luda od qubavi i strasti, napu{ta svog voqenog,
okre}e se i odlazi bez osvrta.
Zavr{nica ove neobi~ne qubavne pri~e je u dramati~nom fi
nalu. Junak je tek ujutru svestan gubitka, neprepoznavawa egzisten
cijalnog spasa i shvata da su ta `ena i wena qubav bili jedini
smisao wegovog `ivota i na~in da opstane u wemu. Odlazi da je
potra`i u wenom stanu, gde ga do~ekuje porazna vest, da je „mlada
dramska umetnica“ upravo otputovala. Skrhan, sa izgubqenom po
sledwom slamkom spasa, glavni junak se potpuno predaje sopstve
nom ni{tavilu, u sobi u kojoj ga niko ne pose}uje, prebiraju}i
svoju mladost i tragaju}i za „zagonetkom svog `ivota“ koju jo{ mo
ra da re{i. Iz tog stawa „oblomov{tine“ samo na tren ga prekida
urednik lista u kojem je radio, ali tek kao skica i primer gomile
i qudi sa kojima je on ve} raskinuo i kojeg grubo izbacuje iz svo
je sobe. Preostaje sasvim izvestan, tragi~an kraj glavnog junaka, i
on je ostvaren na na~in dostojan istinski velikih majstora pera.
Naime, u trenutku najja~e du{evne krize, koji prati i fizi~ki
bol u predelu srca, sli~no junakiwi iz prve pri~e, i wemu se po
javquje prikaza. Wen jezivi izgled dobija i na su{tinskoj snazi i
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poruci - da je to wegova sopstvena Du{a! Kontrast, nekada silnog,
lepog, mladog i bujnog ~oveka i iste takve, nevine Du{e u wemu,
sa sada{wom nakazom pred wim, govori koliko je junak ogrezao
u nemarnoj potro{wi sopstvenog `ivota i du{evnoj izop
 a~eno
sti. Glavni junak L. Miju{kovi}, neodoqivo asocira na Dorijana
Greja, slavnog junaka iz romana Oskara Vajlda (koji tako|e nasta
je u bliskom vremenskom trenutku!). Pri~a se zavr{ava kratkim
epilogom u kojem je konstatovano da su ga ujutru na{li mrtvog sa
nalazom da ga je „ugu{ila krv“.

Zakqu~ak
U ~etiri navedene pripovetke Leposave Miju{kovi} susreli
smo se sa prozom visoke modernosti, ali i autenti~ne pro`ivqe
nosti nastale na autobiografskoj podlozi. U prozi L. Miju{ko
vi} javqa se niz stalnih motiva: egzistencijalna kriza, qubav kao
apsolut, erotska strast, wen gubitak, `ivotni slom, ludilo, samo
ubistvo, smrt. Du{a u prozi L. Miju{kovi} je zaseban identitet,
koja Telo ose}a kao okove i ograni~ewe, ose}awe sli~no, podseti}
emo se, pesnicima iste epohe (Dis, Pandurovi}). Junaci proze L.
Miju{kovi} su u naponu snagu, hipersenzitivni i svi pripadaju
tipovima intelektualaca u palana~akoj sredini, i u sukobu su sa
wom. Shvataju}i qubav kao izjedna~ewe sa egzistencijom, svi u ne
dosegnutosti ideala zavr{avaju tragi~no (ludilo, poku{aj samo
ubistva, smrt). Ova visoko moderna proza zapa`ena u doba kada se
pojavila u uglednom Srpskom kwi`evnom glasniku, kasnije je, kao i
ime Leposave Miju{kovi}, prepu{tena zaboravu. Dragi{a Vito
{evi} je jedini studioznije bave}i se Leposavom Miju{kovi} u
kontekstu razvoja srpske moderne, istakao da su „u sklopu onovre
mene srpske proze i wenog „evropeizirawa“ Leposava Miju{ko
vi} „ova izrazito darovita mlada intelektualka“, i mladi Veqko
Mili}evi}...prvi i glavni novatori i „modernisti“. Tek }e za
wima do}i mladi Stanislav Vinaver sa Pri~ama koje su izgubile
ravnote`u i Isidora Sekuli} sa zapa`enim i zna~ajnim Saput
nicima; a za ovima nara{taj sa Crwanskim, Rastkom Petrovi}em
i drugima...“, luk razvoja srpske moderne u kojem su Leposava Mi
ju{kovi} i Veqko Mili}evi}, „rano i bolno slomqeni“, do{li
kao „prve laste“ jedne nove, uznemirene, u pravom smislu moderne
proze“.12
12 D. Vito{evi}: nav. delo, 272.
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Slavica Garonja-Radovanac

Topic addendum: Woman in Serbian Literature
LeposAva Mijušković – Serbian Modern
Age Institutor
Summary
In this text a literary phenomenon of Leposava Mijušković (Jagodina, 1882 – 1910), the early
deceased and almost forgotten Serbian authoress at the onset of the 20th century, is deliberated
on. Her not so wide-range literary achievement (only four comprehensive prose works were pu
blished in the Srpski književni glasnik, during the period of 1905-1907), indicates, however, its
extraordinary innovative approach in the literary theme and subject treatment, not concordant
with the literary poetics of Modern Age only, but can be regarded as its onset as well. Leposava
Mijušković’s literary achievement is also reflected upon within the context of (unwritten) history
of female writings in Serbian literature, the field in which the authoress is also represented as a
precursor of the modern 20th century Serbian prose writing.
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НЕСТАЈАЊЕ АНТОНИЈА ИСАКОВИЋА
Рад се бави контекстуализацијом последње књиге Антонија
Исаковића, збирком Нестајање, у заокружени приповедачки низ
овог аутора, трагајући за поетичким константама и доминантама,
али и новинама које дело доноси у однос у на претходне књиге.
Кључне речи: поетика приповедања, обликовна средства, теме,
јунаци, народна митологија и религија, простор, време.

Аутобиографска и документарна основа прича
Приповедачки модел и структ уру блиску структ ури ранијих при
поведачких збирки Антонија Исаковића у којима је била уочљива
тежња аутора да своју визију приповедних догађаја и људских суд
бина повезује приметним унутрашњим везама Исаковић је приме
нио и у својој последњој књизи Нестајање1. Књига је компонована
од дванаест нових и десет старих прича које једним својим током
„прате животни пут наратора књиге, чак и самог аутора Антони
ја Исаковића као њеног могућег кључног протагонисте“2, од раног
детињства до позних година старости, готово смрти. Аутобиограф
ски мотиви, осим што оснажују документарну и аутофикцијску
основу прича, пре свега представљају „добро изабрано конструк
тивно наративно средство“3 помоћу којег се приче обликују и по
везују „унутрашњим везама“ својственим поетичком моделу Иса
ковићевих збирки уопште. У највећем броју приповедака Исаковић
поново бира прво наративно лице и аутобиографску наративну
перспективу из које у својству сведока, учесника догађаја или неко
га коме су се сведоци и учесници догађаја поверили, говори о људи
ма и приликама у временском раздобљу које захвата безмало читав
двадесети век.
1 Антоније Исаковић, Нестајање, Народна књига, Алфа, Београд, 2000, сви цитати у ра
ду дати су по овом издању.
2 Марко Недић, „Приповедач Антоније Исаковић“, Кораци, Крагујевац, 2002/ 1-2, 146.
3 Исто, 147.
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И даље се крећући у кругу већ познатих тема, Исаковић сво
ју последњу књигу богати и сасвим новим приповедним интересо
вањима. Мали, наизглед обични људи у обичним животним при
ликама, без великих животних искушења и простора за подвиг и
самопревазилажење, постају основни протагонисти нових прича,
посебно оних из приповедачевог детињства. Граничне сит уације
замењене су обичним, животним сит уацијама у којима се очит ује
необичност и изузетност одабраних ликова, људи који су, спасава
јући неко своје зрно „лудости“, остајали велика деца до краја живо
та. За све њих смрт постаје саставним делом живота, прихвата се
без великих отпора и отимања, тако да се и даље прис утни витали
зам Исаковићевих ликова сада манифестује у помирљивом однос у
према смрти која више није гладна неман која вреба, већ неминов
ност која се природно примиче и прима. У причи Теча Паун ко
јом се збирка отвара, сам чин сахране, празничан и готово духовит,
крије наду у макар какву шанс у да ће балон вина прислоњен уз сан
дук послужити можда и тамо куда се теча Паун упутио. „Та повре
мена помиреност са нестајањем и пролазношћу једнa је од нових
и врло важних значењских нијанси у прози Антонија Исаковића“,
којa доноси и „један много мирнији, чак меланхолични, ауторски
однос према живот у“,4 однос који није био прис утан у приповетка
ма претходних поетичких периода.
У тематском погледу јединство књиге се остварује управо на
континуираном прис уству мотива смрти, који се у готово свим при
поветкама налази као њен основни или нешто скривенији наратив
ни импулс. Ново значење књизи великим делом даје и симболична
чињеница ауторове смрти убрзо по објављивању књиге, која се, са
да с разлогом учитава у њен приповедни свет, а нарочито у припо
ведни свет последње приче.
Приповетка Нестајање, којом се збирка завршава, у поетичком
маниру Антонија Исаковића, већ у првом пас ус у доноси низ симбо
ла којим најављује свет приповедне целине, али и сублимира припо
ведни свет збирке као врсте опоруке или завештања пред снажним
личним доживљајем неумитног краја:
„Дошла је, нико је није осетио. Жута жена, у жутом зимском капут у,
загаситог и жутог, мало рошавог лица, испред себе је држала жуту
лаковану ташну као знак на свом стомаку. Стајала је неко време на
вратима, на мене се насмејала као на познаника“5.
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4 Исто, 145.
5 Антоније Исаковић, Нестајање, 212.
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Богата традиционална симболика везана за жену једним својим
током доводи је у везу са левом страном, страном смрти и кобних
наговештаја, јер „према древним предрас удама, будући да је лева
страна женска она је ноћна и сотонска, док је десна дневна и бо
жанска“, тако да је жена на вратима, којом се отвара ова приповетка
(али и затвара збирка Нестајање), језиком Исаковићевих симбола
исто што и демон смрти који се помаља на вратима. Њену хтон
ску природу појачава жута боја, четири пута поновљена у једној
реченици, иначе често прис утна у Исаковићевим причама, као боја
диспаратне симболике, боја сунчеве светлости, „вечности и вечног
живота“, али „то је и боја саме земље када изгуби свој зелени огртач.
Жуто тада најављује слабљење, старост, приближавање смрти“6.
Жута жена не само да је неко време стајала на вратима, већ се
на приповедача у једном тренутку насмејала као на познаника, сим
болично посведочавајући већ начињено кобно познанство. Демон
смрти као да већ куца на врата, приближава се и приповедачевој
соби и постељи чега је, по свему судећи, он био итекако свестан.
У књизи која говори о смрти и нестајању, симболично значење
поприма и број прича које она доноси. Континуирано и доследно
семантизујући бројеве од прве приповедачке збирке Велика деца
до последње, Нестајање, број два је у приповеткама Антонија Иса
ковића редовно бивао предзнаком злих удеса, раскола, несрећа,
смрти, краја, у шта нас посебно уверавају приче По трећи пут из
збирке Велика деца, као и Девето казивање Чеперку у књизи Трен 1.
Удвостручавајући број два у броју 22, колико приповедака садржи
збирка, Исаковић удвостручава снагу овог, у његовом делу по злу
препознатљивог детаља.

„Човек је прича, отесмо га из црнине“
Aко је људски живот „кратак и за вијека“, Исаковићево пове
рење у бесмртност уметничке приче и приповедања као да пружа
нову шанс у онима који неминовно „одлазе“. „Човек је прича, отесмо
га из црнине“ (160), каже наратор Вајде, придајући причи и при
чању моћ, чак и свемоћ у отимању човека од смрти, „из црнине“7.
6 Шеваље, Ж., Ријечник симбола, превела група аутора, Романов, Бања Лука, 829.
7 Готово идентичну мисао налазимо код Добрице Ћосића у роману Време власти: „...
сазнавао сам да постоји смисленији, узбудљивији, трајнији људски свет од стварног
у коме сам. Занела ме и опила моћ творца тога света, која ми је наговештавала прави
смисао мог живота (...) Поверовао сам да је људски живот прича; да оно што не стане
у причу и није био живот, Добрицa Ћосић, Време власти, Зограф, Ниш, 2001, 30.
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„Црнином“ аутор као да опомиње да постоји нешто још страшније
од умирања -  падање у потпуни заборав, губитак сваког трага да
смо некада и негде постојали - „црнина“ као апсолутна празнина
која застрашујуће зјапи након „нестајања“. Својом последњом при
поведачком збирком Исаковић као да настоји да спасе од смрти и
„црнине“ велики број драгих или по којој особини изузетних љу
ди, тако да осим главних протагониста који су већ прича за себе
(теча Паун, деда Милић, три рачанска клошара, рогатички Јевреји,
париски - српски „клошар“ Шарло, болесници у последњој причи
Нестајање), приповедач васкрсава и од заборава спасава читаву
плејаду ликова, углавном Рачана: трговаца, занатлија, кафеџија,
свештеника, газда, али и аутентичних личности каснијих, ратних и
поратних времена са којима је делио живот и судбину, или које је у
живот у само успут сретао, а који су по нечему „заслужили“ да до
бију своју причу (Вајда, Надница за страх, Нестајање).
„Смрт је битна за човека“, каже у једном од својих интервјуа
аутор збирке Нестајање:
„Оног тренутка када је спознао, осетио шта је смрт, када је могао да
се одреди према њој, верујем да је човек тог тренутка и постао човек...
Дакле када је почео да поштује тог претка, да га сахрањује, обележава,
човек је почео и да се сећа шта је предак говорио. Значи почело је чу
вање искуства – главна и основна снага људског развитка. Касније су
на дан сећања почели рит уал и, почела је нека религија и нека поезија.
Сабирало се искуство, чувао се ланац памћења и човекова снага обе
лежавања, та читава судбина која сређује унутрашње човеково биће
названа је уметност. И зато није чудно што су трагични тренуци увек
инспирисали највеће песнике, сликаре, музичаре, човек је стално око
те своје основне трагичности, око своје пролазности, плео умеће ка
ко ту пролазност да победи, како тај страх, ту смрт да савлада, да је
прими. У том смислу човек је измишљао религије - да би лакше умро,
створио је уметност – да би лакше живео...“ 8.

Тако је Влада Пешић, сведок многих догађаја који су као грађа
послужили Исаковићу за стварање нових приповедака, ушао у ве
ћи број прича из нараторовог детињства и то без преименовања и
„скривања“, што није било својствено Исаковићевим ранијим при
поветкама9. Аутентичност овог јунака осведочава сам писац откри
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8 Антоније Исаковић, Говори и разговори, Дечије новине, Јединство, Горњи Милановац,
Приштина, разговор вођен 1979, 86.
9 У причи Бокан, саговорник каже аутору: „О свима ти помало пишеш. Иако скриваш,
права кожица провири, да се препознајемо“, збирка Образ, 224.
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вајући грађу која му је послужила као подстицај и основа за писање
приче Образ:
„Сада, овде у Ужицу, прочитана је прича Образ. Могу вам рећи, док
сам је писао, мислио сам на овај град... Приповетка је посвећена јед
ном човеку који више није жив, Влади Пешићу из Раче (Крагујевач
ке)... Влада Пешић, врсник мога оца, у једном нашем разговору ми је
рекао: „Ја сам, Антоније, био у Ужицу 1941. Најстрашнији тренутак
за мене је био када сам угледао једног младог официра без еполета, у
шињелу. Стајао је насред улице и гледао како народ промиче и војска
одлази. Очекивао се улазак немачке војске. За официра се говорило
да су му џепови пуни бомби, и да хоће да их баци на Немце. Да учини
чин отпора.
Влада је то мени испричао и неко семце је у мени клијало, и кад је
дошао `мој ред` написао сам причу Образ“10.

Приповетку Образ Исаковић је посветио Влади Пешићу, а у са
мом делу постојање сведока као чувара приче „који се показује и
као чувар историјске и моралне истине; чувар дела колективне све
сти; памтиша који не да да се прича о Српском образу изгуби“11
наговештава на самом крају, али тако што аутентични сведок Влада
Пешић бива преобликован и преименован у фиктивног књижев
ног јунака: „Ћопави кројач Цвеле једини је у целој вароши знао у
детаље да исприча зашто зараван испод седам топола народ зове
Српски образ“(51). У наредној збирци Нестајање, Влада Пешић за
држава своје аутентично име, али и улогу главног рачанског „хро
ничара“ која је сада експлицирана и у самим приповеткама:
„Влада Пешић, рачански усмени хроничар који је историјско-фило
зофски осмишљавао прошлост Раче, и њену садашњост (о будућно
сти није марио да говори), изјавио је после рата ...“12

И у осталим приповеткама у којима се не експлицира улога Вла
де Пешића као хроничара и сведока, само његово прис уство пред
ставља сигнал који „уверава“ да су именовани јунаци и описани до
гађаји аутентични, да наратор не измишља, већ сведочи.
У једном од својих разговора, на питање о документарном у
књижевности Исаковић каже:
„Мемоари, разна сећања, разна аутентична казивања много привлаче
публику... Мислим да је човек жељан истине. Много пута ме на књи
10 Антоније Исаковић, Говори и разговори, разговор вођен 1989, 313.
11 Јован Делић, „Антоније Исаковић – мајстор приповетке“, Летопис Матице српске, Но
ви Сад, 2001, 850.
12 Антоније Исаковић, Нестајање, из приче Рачански клошари, 35.
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жевним вечерима питају да ли сам причу измислио, да ли је догађај у
причи стварно постојао. И ја некако одговарам, трудим се искрено,
онако како јесте: неку сам ствар измислио, неку – нисам. Тим својим
искреним одговором вероватно покварим жељу за истином код чита
оца, учиним му неправду. Уствари требало би одлучно да му кажем:
не, драги пријатељу, ништа нисам измислио, само сам преписао из
живота, рекао ми је један човек, остао сам послушник и забележио је
онако како се догодила.
И Чехов је тврдио: писац треба да остане при томе да ништа не из
мишља“13.

Аутобиографска и документарна основа прича осведочена је и
прис уством читаве галерије ликова из Исаковићеве најближе поро
дице и фамилије. Тако се у приповеци Теча Паун, међу француским
ђацима који су се окупљали два пута недељно на баштенској клупи
налазио и Исаковићев отац, Никола Исаковић, адвокат, да би не
што касније „крупни и јаки вранци“ деда Антонија Р. Живановића
повезли сандук упокојеног теча Пауна. Читава прича Не дирај гроб
посвећена је видовњаку и чудаку деда Милићу, који је био, како при
поведач каже „не мој рођени деда, по коме сам добио име Антоније,
него други деда – рођени брат мога деде“ (13).
Намеру да напише књигу о свом раном детињству и младости,
као и инспирацију за тако нешто, образложио је једном приликом
сам писац:
„Многи писци имају књиге из свог детињства; Толстој, Максим Гор
ки, од наших Бранко Ћопић, Башта сљезове боје, сјајну и драгоцену,
за мене једну од његових најлепших књига. Можда ћу и ја, иако сам
већ ушао у добре године писати о свом детињству; из тог сопственог
крајњег бунара увек се извуче“14.

Простор и време у причама „Нестајања“
У причама Нестајања, Рача Крагујевачка се за наратора, у чијој
се позицији „често јавља неко кога зову Антоније, ча Антоније (...)
неко ко се може идентификовати с писцем, и ко се јавља као свједок
или саучесник радње“15, више јавља као хронотоп среће, мира, си
гурности и лепоте одрастања, него као новоустоличени књижевни
завичај. У својим интервјуима Исаковић никада није истицао једно
место које је доживљавао као свој завичај, већ готово редовно на
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13 Антоније Исаковић, Говори и разговори, разговор вођен 1979., 89.
14 Антоније Исаковић, нав. дело, разговор вођен 1982, 123.
15 Јован Делић, нав. дело, 846.
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води читав низ градова у којима је живео и одрастао: „Рача је једно
место у Србији, где сам учио основну школу. То је место мог де
тињства. После сам живео у многим варошима и велики део Србије
осећам као свој завичај“.16 За овог писца завичај је непрес ушно и
драгоцено извориште грађе и инспирације:
„У свом живот у сам имао срећу, можда сам имао два или три завича
ја, један је Трстеник. Мој завичај исто је и Рача Крагујевачка, на један
начин и моје ратовање се претворило у завичај. Али, Трстеник је не
сумњиво мени важан, битан завичај у мом живот у. Завичај је ваша
увек велика књига живота која се никада не прочита до краја. Стално
је у свом живот у читате, враћате се на њу, стално из свог завичаја
вадите неку матрицу, прерађујете, градите, и ти се људи више не пре
познају, али они су ту“.17

Иако су у средишту пажње највећег броја приповедака необич
ни ликови и згоде везане за њих, шири друштвени фон и атмосфера
конкретног историјског времена у свим причама бива редовно на
говештена каквим успутним детаљем, који одсликава дух времена
и друштвених прилика у целини. Тако је композиција књиге подре
ђена не само праћењу животног пута изабраног књижевног јунака
од детињства до његове старости (усредсређена само у појединим
тачкама) већ и сликању историјског хода једног народа и једне идеје
која га је водила у том периоду, од њеног рађања и првих поборника,
до краха и трагичног скончања; од приповетке Теча Паун која једним
својим током наговештава рађање и рано неговање идеја комунизма
чија црвена боја изазива подозрење власти и повод за конфликте
(црвене кићанке на вратима теча Пауна – остају, не бивају одгонет
нуте, али зато лоше пролази ситни трговац Влада Пешић који је цр
вене рафове своје дуванџинице морао да префарба) до изневеравања
свега прокламованог - од аманета предака до националних светиња,
што се најдрастичније очит ује у последњим причама: Анкетни ли
стови, Надница за страх и Нестајање. И у оним причама у којима
историјско време нема битнијег значаја за приповедна дешавања,
које су наизглед потпуно посвећене људима и њиховим судбинама,
у неколико карактеристичних детаља ипак промине акт уелно исто
ријско време и оно што га је суштински обележавало. Тако се у при
повеци Нестајање у дијалозима јунака осведочава жал за срушеним
16 Антоније Исаковић у књизи Књижевни разговори, приредио Слободан Радовић, Идеа,
1995, 31.
17 Антоније Исаковић, у Зборнику Савремена српска проза, новембар, 1989, Трстеник,
11.
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мостовима и гнев због бахатости „силника“, страх не само од смрти и
губитка најближих већ и од цене сахране коју може да покрије једино
проблематична девизна штедња, чиме се недвосмислено указује на
пролеће 1999. године и НАТО бомбардовање као шири историјски
фон на коме се одвијају догађаји.
Широк временски контекст својствен и неким претходним Иса
ковићевим књигама као што су Образ и Трен 1, у збирци Нестајање
прати ширење и усложњавање просторних координата на којима
се реализују приповедна дешавања. Рача Крагујевачка као простор
прича из приповедачевог детињства, прис утна више као хронотоп
среће, али и заувек изгубљеног личног спокоја и сигурности, бива
смењена новим приповедачевим завичајима везаним за ратничка
војевања, да би у приповеткама из послератног периода Исаковић
први пут изашао и ван граница земље (Надница за страх у којој
даје епизоду о боравку у Паризу и причу о једном од јунака са па
риских улица).
Простор у приповеткама збирке Нестајање углавном има ре
алистички карактер, али има и оних у којима препознајемо карак
теристике митолошког значења. Тако у приповеци Риба, река као
један од најомиљенијих мотива Исаковићеве прозе, бива обогаћен
још једном манифестацијом у прилог живот у, нас упрот смрти и не
стајању, за које су у овом опус у везани неки други простори. Узбу
ђење риболовом, несаница пред нови дан који ће донети нова иску
шења на реци, изненада и неочекивано доноси приповедачу једно
од најдрагоценијих раних искустава: еротско узбуђење пред наго
том жене, пред мирисом какав „први пут осетих“ и чудно, необич
но титрање пред којим је оно везано за риболов пука дечија игра:
„онда је са себе све збацила, сва је блеснула као чудна светлост с не
ба, обневидела ме, и моји су табани на дну реке прогорели; једва се
из воде извукох, она кроз кукурузе оде кући. Додирнула ме необична
сласт, прва – никада је нисам заборавио“ (29).

У контексту пажљиво и доследно грађене симболике реке у це
локупном опус у овог приповедача, где би, ако не на њој, Исакови
ћев јунак, доживео еротско буђење и чаролију женске наготе, бо
гатећи тако корпус појединости који овај топос ближе и битније
одређују још једним драгоценим детаљем.

Композиција прича и збирке
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ци Образ већ својим насловима најављивале Исаковићеву намеру
да обједињавањем са новим причама створи веће целине, можда и
нове књиге, једино је Анегдота бр. 1 добила свој наставак у Анег
доти бр. 2, на чијем крају Исаковић најављује и Анегдоту бр. 3, ко
ју нажалост никада није написао18. Осим догађаја који се у новој
„анегдоти“ хронолошки и тематски надовезују на претходне, нова
приповетка готово доследно прати и поетичку матрицу остварену
у претходној, али је у извесном смислу модификује и шири.
Дистанца у однос у на описане догађаје и у овој причи дозвоља
ва приповедачу да се лако сели из времена у време - из периода рат
них војевања назад у детињство, као и напред - назад по ратним се
ћањима, да би се у завршном делу приче, као и у Анегдоти бр. 1, за
тренутак пребацио у далеко послератно време (1986) и из перспек
тиве случајног сведока (Јосипа Копинича, шефа коминтерновског
центра у Загребу) посведочио још неке детаље о ратном боравку Јо
сипа Броза у Рогатици и одлукама које су донете тих првих ратних
дана. Oва прича поседује елементе којима се уланчава не само са
Анегдотом бр. 1, већ и са причама из Исаковићевог детињства, та
ко што какав афективни подстицај из ратне стварности подстакне
приповедачева сећања на родитеље, деда Антонија, обест и лукс уз
богатог и безбрижног детињства:
„Стрмоглавим путељцима, кроз орахове шуме, спуштао се батаљон
према Дрини. У лудачком суљању, док сам се хватао за орахова дебла,
најзад ми је постало јасно: одакле толико даске за спаваће собе и трпе
зарије од ораховине. Моја би мати значајно климала главом и, непи
тана саопштавала: да је на женском поселу у Трстенику код госпође
апотекарице видела креденац од `пуне ораховине` ...“ (86)

Иако је примарани „задатак“ оваквих сећања да попут оних у
Великој деци контрапунктирају злу ратних времена, она су ту да са
чувају носталгичну и меланхоличну нот у казивања, појачају ауто
биог рафску основу приповедања, али и да их повежу у структ урно
сложенију целину од оне коју подразумева збирка приповедака у
традиционалном смислу.
У новој „анегдоти“ наглашено су прис утани многи, у ранијим
збиркама већ обрађени мотиви. Тако се у првом делу Анегдоте бр.
2 приповедач бави психолошком карактеризацијом војника у коло
ни, једном од најчешћих сит уација Исаковићеве прозе:
18 У једном од својих интервјуа Исаковић најављује ову своју намеру: „Завршавам причу
Анегдота бр. 2. Вероватно ћу написати циклус таквих прича. Затим Анкетне листове о
Косову и за Косово ћу наставити“, А. Исаковић, Говори и разговори, јануар 1989, 322.
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„У колони си заокупљен многим важним ситницама, израчунаваш
колико си тежак у борбама и мецима, преслишаваш се шта ти је са
обућом и одећом... човек је у колони шћућурен у себе, али је у ћутњи
наћуљен“(88),

чиме се потенцира умеће невербалног споразумевања које је наро
чито одликовало комуникацију јунака у Великој деци: „Договори су
међу нама углавном били неми и без мимике“ (93). Успутним ко
ментаром враћа се још једном на карактерологију ратних коман
даната, да би је обогатио новим појединостима: „У рат у се сматра:
команданти имају своје велико, ратно искуство. Међутим, иако чу
вени, многи пролетерски команданти никада лично нис у били ни
у једној борби...“ (94). Опис ујући „двовлашће у Рогатици“, улогу де
лиоца партизанске правде „хируршки“ прецизном поделом проје
на 23 апсолутно једнака парчета, која је у Трену 1 припала Досите
ју, Исаковић сада враћа вероватно правом „власнику“ ове вештине
Благоју Богавцу Попу: „Проја која се добијала у Рогатици и којој је
као хирург прилазио Благоје Богавац Поп.... Прилазио као скулп
тор скулпт ури да од једног дела узме... “ (100).
Исаковићев јунак у приповеткама Нестајања корпус својих ви
талистичких, зашто не и хедонистичких порива, богати још једним:
храна и партизанско довијање око ње често је био мотив ранијих
прича, међутим, начин припремања хране и задовољство које она
изазива постаје сасвим нов и често прис утан мотив нових припове
дака. Посебно су детаљно описани тренуци узимања хране и лага
ног, потпуно преданог уживања у сваком залогају, у свим нијансама
укуса, мириса и облика који се осећају у устима у току јела: сува
шљива, кувани голубови, пекмез... Један од најуспелијих наратив
них рукаваца приче Анегдота бр. 2 представља опис ручка у кући
рогатичких Јевреја који опет, као афективни подстицај изазива ју
накова сећања на трпезу деда Антонија, касније и посну славу са
свим славским ђаконијама код оца Николе и мајке Раде19.
Дискурс јела и пића у приповеткама збирке Нестајање постаје
вишеструко функционалан: он осведочава витализам Исаковиће
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19 „И у књижевности мотиви јела и пића прис утни су као и у другим облицима култ уре, и
њихов смисао креће се од анакреонтског и хедонистичког, до архетипског. Тачније сми
сао хране и пића у књижевности остварује се управо преко те напрегнутости између
физиолошког и митолошког значења. Оваква позиција хране и пића није се променила
ни у савременој књижевности. Иако у многим текстовима наизглед долази до истица
ња хедонистичког и физиолошког аспекта, ипак се њихов архетипски смисао не губи“,
Дејан Милутиновић, Трпеза у култури Бугара и Срба, Университетско издателство „Св.
Кирил и Методии“, В. Трново, 125.
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вог човека који вечно будним чулима прима свет око себе, пове
зује приче које говоре о различитим временима и догађајима, одр
жавајући носталгичну и меланхоличну линију казивања. Тако овај
мотив добија наглашену композициону и хронотопску функцију,
истовремено постајући важан чинилац у карактеризацији и типи
зацији ликова.
Чинећи извесну рекапит улацију својих основних приповедач
ких тема, Исаковић их и знатно проширује као и приповедачке мо
гућности уопште, тако да ову збирку одликује и тематска и морфо
лошка разноврсност:
„Међу њима има прича о детињству, о бескућницима (блиских Стан
ковићевим Божјим људима), ратних, аутобиографских, докумен
тарних, политичких прича, прича-есеја, прича о животињама, дија
лошких и ониричких прича, прича у облику прича, прича у облику
писма и у облику записа“20.

Књижевна критика је приметила да последња Исаковићева
збирка садржи и неколико приповедака које су „зацијело умјетнич
ки испод Исаковићевог имена“21, као што су 27. март у Београду,
Сахрана кнеза Лазара и Слика, слике.
Приповетка 27. март у Београду приповеда о једном од оних
драматичних догађаја у националној историји Срба који су је битно
судбински преусмерили. Без већих уметничких амбиција, остају
ћи на нивоу документарног и фактографског, ова прича је прис ут
на више као сведочанство које мотивски опонира потоњој причи
Образ.22 Срби су, наиме, 27. марта 1941, у духу свог „епског стере
отипа“23, изашли да симболичним чином отпора одбране свој „об
20 Марко Недић, нав. дело, 148.
21 Јован Делић, нав. дело, 849.
22 Писац мора да буде независан, не сме да служи дневној политици. Једино може служи
ти језику на коме пише (...) Писац не сме да служи дневном догађању. Само у прелом
ном тренутку историје служи се дневном догађају, који онда престаје да буде дневни.
Тренутак који преживљавамо је преломни тренутак српске историје, А. Исаковић, Го
вори и разговори, 1989, 321.
23 Овај догађај (27. март 1941) послужио је Петру Џаџићу као пример за „епски стерео
тип“ српске склоности ка самопогибељи: „Није важно шта јесте, важно је шта може
бити. Није важно шта добијамо, важно је шта желимо добити (...). Погледајмо улогу
тог епског стереотипа, синтагме „чувања образа“ у нашој новијој историји. Водећи
пучисти који су 27. марта 1941. године оборили владу потписницу Пакта са силама
Осовине и тиме, практично, отпочели рат са Немачком (...) говоре, пре свега, о „чувању
образа“, „спасавању образа“, „очувању части“ и сл. Читајући мемоаре водећих пучиста
одговорних за рат (...) са запрепашћењем уочавамо одс уство рационалних и разум
них одговора на питања: шта после пуча, а да ти одговори практично не представљају
мирење са самоубиством које се, посебно код Дожића, ублажава еуфемизмом „избора
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раз“. Бранећи га „у главној улици“ навукли су велико зло и погибељ
на свој народ, и једину и највећу услугу учинили неким другим на
родима, својим непријатељима, или незахвалним пријатељима... У
светлу тог сазнања и искуства, опрезност и рационалност народа
који спречава једног од оних који поново покушава да му на сли
чан начин “обели образ“ у причи Образ делује као чин отрежњења
и коначног спознања јасне разлике између живота и мита, жеља и
стварности. Исаковић је и у претходним збиркама доводећи у не
посредну везу одређене приче (нпр. Образ и У знаку априла, у збир
ци Образ) контрапунктирао извесне приповедне сит уације ширећи
и богатећи њихов семантички простор.
Иако приповетка 27. март у Београду добрим делом излази из
књижевности остајући на нивоу презентације фактографске грађе,
епизода са Хитлером који у непроспаваној ноћи вага одлуку пред
картама Балкана и Русије има све одлике романсиране биографије
која по приповедачкој имагинацији далеко превазилази друге дело
ве приповетке бранећи угледно име свог творца.
И у приповеци Сахрана кнеза Лазара Исаковић на известан на
чин плаћа данак композиционој стратегији збирке. Други, слаби
ји део ове приповетке делом је последица пишчеве намере да јед
ним током збирке у целини прати развој „српске приче“ од Косова
до савремених дана, приповести која паралелно тече са праћењем
животног пута наратора књиге. Приповетком Сахрана кнеза Ла
зара приповедач кроз мит, легенду и историју рекапит улира пут
српског народа од Косовског боја до савремених дана трагајући за
оном златном жицом која је спајала векове, догађаје и генераци
је постајући духовним и етичким билом српског народа. У првом
делу приповетке у којем је остао у равни легенде и предања, при
нуђен да књижевноуметничком имагинацијом васпостави и оживи
изгубљене светове давно минулих времена, Исаковић испис ује мо
жда најбоље стране ове збирке. Међутим, зашавши својом причом
у савремено доба он се одриче поетизоване нарације у корист неке
врсте наративног трактата ерудите и књижевника, по свој прилици
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царства небеског“. Како водити рат а да то не буде унапред изгубљена битка? Таквих,
рационалних одговора (конструкција) уопште и нема; разум готово отказује. Али не
отказује патетика епског завештања. Сви поменути аутори говоре о „спасавању обра
за“, „очувању образа“, и о „образу“ уопште. Чак и рационални Слободан Јовановић
говори о (самоубилачком) 27. март у као о верности „историјском карактеру“ нашег
националног бића, Петар Џаџић, Homo balkanicus, homo heroicus II, Завод за уџбенике и
наставна средства, Београд, 1995, 234.
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Мирослава Крлеже, чија је не-српска национална припадност тре
бало да допринесе објективности и тежини исприповеданог.
Прича Слика, слике вероватно је плод литерарне инспирације
и жеље да се писац опроба у још једном модерном приповедачком
изразу: као у Сликама из породичног албума Мештровића Мирка
Ковача24 где је „испитивање туђег рукописа проширено истражи
вањем сликовног текста што је приповедање претворило у листање
албума у коме је прича затечена као фикционални свет у позадини
слике“ и где „сит уације и ликови забележени на фотографијама ре
презент ују свет приче“25, Антоније Исаковић прегледа слике, али
сада уметничке, на зидовима свога стана, опис ује њихове ликов
не светове, начин на који су набављене, као и понеко интересант
но запажање или анегдот у везану за њихове ауторе. Роман - албум
са сликама као особена књижевна форма остварена је у Сенкама
на зиду Радослава Петковића, тако да причу Слика, слике можемо
да прот умачимо и као покушај Антонија Исаковића да валоризује
идеју о роману - албуму и у краћој прозној форми, што је у овом
покушају остало без већих резултата.
Violeta Jovanović

Nestajanje by Antonije Isaković
Summary
The paper deals with the process of contextualizing the latest book by Antonije Isaković,
within the collection Nestajanje (in English: Disappearing), into the encompassed narrative array
provided by the author, searching for the poetic constant and dominant, as well as for the novel
approaches brought about by the work in relation to his previous books. The paper analyses the
narrative model and the structural aspect of the collection, as well as the function of autobiograp
hic and documentary elements of the stories, the author’s thematic concern, the novel approach
in the character conceptualization, whereby mythological elements and the elements of traditio
nal symbolism are also researched, as well as the nature of time and space. By means of a parallel
examination of Isaković’s implicit and formulated poetics, particularly in the second portion of
his work, the author’s autopoietic self-consciousness is being re-examined and established.

24 „Слике из породичног албума Мештровића“ у књизи: Мирко Ковач, Ране Луке Мештро
вића, Београд, СКЗ, 1980, 92 – 116, према Александар Јерков, Од модернизма до пост
модерне, Јединство, Дечије новине, Приштина, Горњи Милановац, 106.
25 Исто, 106
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Ненад Николић

Филолошки факултет, Београд

КАКО ЧИТАТИ ЗБОРНИК?

Како читати: О стратегијама читања трагова културе,
приредио Саша Илић, Народна библиотека Србије,
Београд, 2005.

Како читати зборник? Од корица до корица, или на прескок, во
ђен именима поузданих или омиљених аутора, обраћајући пажњу
само на текстове занимљивих наслова, било да одговарају сензи
билитет у читаоц
 а или да га љуте? Прочитати зборник одједном, у
даху, па му се више не враћати, или читати поједине текстове „како
падну“, према дневним потребама читаоца, понекада и годинама?
Очекивати од зборника кохеренцију или не? Покушавати да се и из
најнекохерентнијих замисливих зборника – попут великих зборни
ка Инстит ута за књижевност и уметност или годишњих зборника
Научног састанка слависта у Вукове дане, које на окупу не држи
ништа осим теме, а ни она чак није увек потпуно обавезујућа за
баш све учеснике скупова које зборници чувају од заборава – про
чита нека јединственост, па макар то била и сагласност да никаква
методолошка, вредносна, стилска, и било која друга сагласност у
стварима књижевним данас није могућа? Или посматрати зборник
као скуп случајних текстова на задат у исту, а у стварности мање
или више сличну тему? Од одговора на ова прелиминарна питања,
а која може поставити свако ко је у многим зборницима уживао, и
кога је још више зборника разочарало, зависи и да ли ће се сваком
следећем зборнику прићи са поверењем или са досадом, са жељом
да се његовим читањем освоји нови простор разумевања или да се
ограничавањем на свега неколико прилога ублажи непријатан ути
сак испразности исувише умноженог говора о књижевности.
Неки зборници, међутим, напросто захтевају да буду читани
од корица до корица и да се схвате као целина, чак и ако читаоцу
није до тога. Такав је зборник приредио Саша Илић – Како читати:
О стратегијама читања трагова културе представља текстуални
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траг предавања држаних током две године у Народној библиоте
ци Србије. Свако од шеснаест предавања, подељених у четири це
лине са два оквирна предавања испред и иза њих, има наслов који
почиње са Како читати... Формална повезаност предавања нагла
шена је и поднасловом зборника, који питање о читању сужава на
стратегије читања, проширујући са друге стране опсег онога што
се може читати на трагове културе, призивајући некада радикалну,
а сада подразумевајућу идеју да је све текст; она је постала толи
ко опште место да се реч „текст“ у овим предавањима не појављује
често, што говори о нужности да се, уместо раније доминирајућих
многобројних начина доказивања да све заиста јесте текст, сада ра
змисли шта се са толиким и тако разноликим текстовима може учи
нити. Култ ура као текст је до свог крајњег израза доведена у идеји
да се може читати тек као траг, што у концепцију култ уре уноси
двострукост прекида и континуитета, прис утне одс утности. Траг
означава нужност увек посредованог односа са култ уром, немогућ
ност непосредне комуникације, чак ни на местима која се традици
онално чине најпрозирнијим читалачком погледу, као што су бајка
или кратка прича. Управо таква места, међутим, траже најскрупу
лозније читање и прва захтевају стратешки приступ, који може
ићи од утопијског покушаја реконструкције идеалне целине кул
туре на основу њених трагова, па све до одбијања да се призна би
ло каква стварна егзистенција култ ури као некаквој целини. Под
наслов, у сваком случају, наводи читаоца да поверује да ће у Како
читати… предавањима пронаћи стратешке одговоре примењене
на различите области култ уре и читање њихових трагова. Међу
тим, између оквирних текстова Увод у читање Новице Милића и
Како читати меди-рејд Сретена Угричића, смештени су прилич
но диспаратни прилози који се крећу од излагања сувих, позитив
них историјских чињеница до херменеу тичких бравура. Како, онда,
прочитати стратегију самог зборника?
Новица Милић у Уводу у читање излаже идеју о читању као
дисјунктивној синтези, коју разликује како од срицања, тако и од
тумачења – прис утну и у ранијим Милићевим студијама, која је ов
де добила најпрегнантнији израз. Она је, међутим, толико особена,
да је као уводни текст проблематична, јер предавања која следе не
само што нис у усмерена у правцу који Увод у читање назначава,
већ углавном чине и једну од грешака које Милић проказује: изјед
начавају читање са тумачењем. Дакле, или нико од осталих аутора
није на нивоу Милићевог увида, или је његов увид у супротности
са општеприхваћеним појмом читања. Иако консензус не значи пу
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но у стварима мишљења, ни Милићев појам се не може лако при
мити, јер он читање од тумачења одваја полемишући са Шлајерма
хером, као да се после њега ништа важно на пољу херменеу тике
није догодило. Такође, ако Милић обично детаљно испит ује грчко
порекло, латинске преводе, трансформације у нововековним јези
цима… појмова о којима пише, не упућује ли почетна тврдња да је
синтагма Вука Караџића (а у ствари букварска изрека) „Читај ка
ко је написано, пиши како говориш“ у темељу банализације срп
ске култ уре на извесну висину са које се култ ура из које се говори
посматра, објављену унапред донетом одлуком да она није вредна
помног читања какво заслужује, рецимо, грчка демократија? Такво
читање би, међутим, показало да је Аделунгово правило „Пиши као
што говориш“ у српску култ уру стигло преко Саве Мркаља у са
свим другом контексту и са другачијим циљем. Не банализује ли,
зато, српску култ уру пре свега лакоћа са којом је сами српски чи
таоци отпис ују? Поглед са висине иманентан је и завршном тексту,
Како читати меди-рејд Сретена Угричића. Пишући о меди-рејду
као чистој теоријској претпоставци која има концепт уални, стра
тешки значај да доведе до питања како је могућ естетски стат ус a
priori, Угричић долази до увида налик на дневнополитичке исказе:
„Србија није заједница заснована на јединственом јавном простору
и јавном интерес у, на правима и одговорностима, него на тајним
и непринципијелним интересима, тајним службама и тајним вла
дарима. Србија нема свој јавни контекст нити јавну легитимност.
Србија је, како кажу, велика тајна. Стога, уметност у Србији могућа
је једино као „меди-рејд“. Као да је читава теорија постављена да
би се могло рећи да „меди-рејд у Србији значи да је Србија изгуби
ла представу о себи“. Али, ако је та представа „инфраструкт урни
оквир за продукцију смисла, за начин производње вишка свих вр
ста вредности – наспрам инфраструкт урног оквира за продукцију
бесмисла, типично српског бесмисла који је обележио нашу исто
рију за последњих двадесет година“ – како Угричић може смислено
говорити? Да ли управник Народне библиотеке Србије верује да
својим послом производи бесмисао? А ако он не производи бесми
сао, ако је он онај пословични изузетак који потврђује правило, да
ли Новица Милић, професор универзитета, производи бесмисао?
Ако ни он не производи бесмисао, јер зашто би иначе био позван
под кров од бесмисла сачуване Народне библиотеке Србије, да ли
то можда значи да су Милић и Угричић изван и, разуме се, изнад
инстит уција унутар којих говоре? Априорна надмоћ над српском
култ уром, која узрокује одбијање да се њени трагови читају са оно

183

^ASOPIS ZA KWI@EVNOST, JEZIK, UMETNOST I KULTURU

184

лико пажње са колико се читају трагови европске култ уре, осим
што упозорава на колонијалну природу свести која од себе поку
шава да утекне имитирањем великих узора, открива и жељу да се
место читања српске култ уре препокрије сопственим говорима о
њој са висине, самооглашеним као просветитељски и спасоносни,
супротстављеним унапред оцењеној баналности српске култ уре и
бесмислених инстит уција српског друштва, у којима се, из разлога
о којима се не говори, ипак учествује.
Слично, Бранислав Јаковљевић иначе одлично предавање Како
читати Хармса завршава именовањем „поља догађаја“ које успо
ставља Хармсов текст: „у западној и централној Европи носи име
Аушвиц, у Русији Гулаг, а у Србији Сребреница“, читајући тим име
новањем – које је увек ограничавајуће – Хармса супротно интенци
ји његовог текста, а складно свом политичком ставу. Ако се Хармс
уопште чита зато што „успоставља поље догађаја“ и ако се ту нала
зи његова највећа вредност, онда је апликација тог поља на поједи
начне догађаје чин који не припада Хармсовом тексту већ ономе ко
га врши и ко је за њега и одговоран. Наравно. Међутим, одбијање
да се апликација призна, саморазумљивост арбитрарног свођења
поља догађаја на Аушвиц, Гулаг и Сребреницу, представља бег од
читања – не само Хармса, већ и Аушвица, Гулага и Сребренице – а
до тог тренутка одлично прочитан Хармс сугерише да се од читања
не бежи зато што је оно тешко, већ зато што се тражи једнознач
ност, што у први план ставља идеологију, психологију и политичку
опредељеност конкретног читаоца. Јаковљевић тако бежи и од хер
менеу тике, која се у двадесетом веку удаљила од Шлајермахера и са
Гадамером реакт уелизовала трећи моменат херменеу тичке тријаде
– subtilitas applicandi – који је код Шлајермахера био занемарен, а
Гадамер га је у херменеу тику вратио гледајући ка јуристичкој хер
менеу тици, коју у овом зборнику на најбољи начин заступа Ненад
Димитријевић текстом Како читати устав. Изложивши укратко
идеју и историју устава, начине његовог читања и неколико при
мера сукобљавања више легитимних читања устава, Димитријевић
саопштава нешто важно за читав зборник: „Одлука се мора доне
ти, то је највећи проблем“. Јуристичка херменеу тика захтева тума
чење које ће устав, или закон, применити на појединачан догађај,
којим ће се, апликацијом, читање устава или закона одразити на
учеснике у том читању: како на оне за које се чита, тако и на оне
који читају, коначно, и на само читано. Нужност да се одлука доне
се приморава јуристичку херменеу тику на избор између више ва
лидних читања; херменеу тика као духовна наука крајем двадесетог
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века у Рикеровом појму читања обједињује разумевање, тумачење
и примену (због чега је одбацивање поистовећивања читања са ту
мачењем само полемиком са Шлајермахером недовољно, нарочито
када се узме у обзир да иако Новица Милић појам читања као ди
сјунктивне синтезе представља и кроз полемику са херменеу тиком,
до његове дефиниције долази без и најмањег осврта на Рикерове
важне операције са појмовима сагласја и несагласја). Филозофска
херменеу тика је, природно, шира од јуристичке, па и када се вра
ти појму апликације за њу је унутар апропријације смисла прес уд
на вишеструкост могућности читања – ипак, због уверености да
читање мора имати значај за читаоца и да се одлука мора донети,
Димитријевићево читање устава, које има карактер стратегије, мо
гло би се прочитати као централно место стратегије читања тра
гова култ уре супротне стратешкој замисли оквирних предавања
овог зборника. Оно српску култ уру не идеализује, напротив, веома
је критично према њој, али није надмено, и своју критичност нити
тотализује нити пројект ује далеко у прошлост. Иако Димитријевић
само предлаже „скуп упутстава за слободарско читање устава“ – јер
је устав „повеља слободе и инструмент ограничења самовоље вла
сти“ – у суштини се таквим читањем устава поставља стратешка
основа за читање било којих животно важних текстова; узимајући у
обзир одс уство демократске уставне традиције код нас, али не по
кушавајући да то одс уство искористи као оправдање да га замени
сопственим говором, Димитријевић српску култ уру припрема да
постане политички зрелија, демонстрирајући како се читањем уна
пређује свест о себи.
Први и други део зборника посвећени су „правом“ читању, чи
тању које се одувек, традиционално, препознаје баш као читање:
читању кратке приче (Давид Албахари), поезије (Дејан Илић), путо
писа (Владимир Гвозден) и бајке (Татјана Росић) у првом, односно
тривијалне књижевности (Јасмина Лукић), превода (Зоран Пауно
вић) и Данила Хармса (Бранислав Јаковљевић) у другом делу збор
ника. Предавање о читању Хармса на очигледан начин завршава у
политичком, изневеравајући претходне резултате сопственог чита
ња, али ни Како читати тривијалну књижевност није лишено по
литичке интенције; напротив, централно питање за Јасмину Лукић
је политичко питање популарне културе, које поставља у традици
ји студија култ уре које, сматра она, после кризе вредности и ишче
завања канона пажњу усмеравају на то како „одређена публика би
ра дате текстове као релевантне, и на који их начин тумачи и чита“.
Недоумица коју Јасмина Лукић покушава да реши је „да ли је попу
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ларна култ ура само субверзивна, да ли је она доминантно субвер
зивна, или она пак подржава дато стање ствари у друштву пасивизи
рајући своју публику“, и то узимајући као пример субверзивне попу
ларне култ уре Ведрану Рудан и Аријану Чулину, а Љиљану Хабјано
вић-Ђуровић као супротан пример „нормализацијске“ функције. У
овом случају политика је тематизована као један од најважнијих
контекстуалних чинилаца, али се утицај идеолошко-политичког
става на саму стратешку поставку лако препознаје у саморазумљи
вом давању предности субверзивности над „нормализацијом“, док
се дневнополитичка одређеност предавања објављује избором пози
тивних и негативних примера, складно оквирном опредељењу збор
ника да је српска култ ура инфериорна и незрела. Са друге стране,
полазећи од уверења да читајући добар превод „немате потребе да
се питате о томе какав је превод“, Зоран Пауновић своју пажњу усме
рава, градацијски, на типичне грешке у превођењу, али тиме ни у
једном тренутку, па ни када је најироничнији према лошим прево
диоцима и њиховим издавачима, не дисквалификује читаву култ у
ру нити своје разматрање представља као општу слику стања. Ло
ших превода, узрокованих типичним грешкама у превођењу, има у
свим култ урама: Како читати превод говори о тим грешкама као
таквим, а не о српској култ ури као нарочито пријемчивој за лоше
преводе. Владимир Гвозден који упозорава да „када читамо путо
пис морамо обратити пажњу на врло широк распон: од идеологије
до душевних ставова, од жанровских сигнала до технике приповеда
ња, од реторичких средстава до постојања или непостојања импли
цитног читаоца као путопишчевог савезника“ у Како читати пу
топис поставио је стратешку основу за читање путописа, укршта
јући карактеристике овог жанра са кратком историјом његовог раз
воја, током којег су поједине од жанровских особина мање или ви
ше долазиле до изражаја. Као сажет извод из Гвозденових студија
посвећених путопис у, које у српској култ ури заснивају проучавање
путописа на савременим имаголошким теоријама, предавање на по
четку чини и отклон према типичним, популарним схватањима пу
тописа, да би показало да су управо саморазумљива места у тради
ционалном погледу на путопис оно од чега треба поћи у читању
овог жанра као комплексног сведочанства о слици себе и другога.
Отклоном почиње и предавање Како читати поезију Дејана Илића,
које излаже најзначајније, дистинктивне особине савремене поези
је, да би се на крају читање поезије одредило преко оних момената
који се никада не могу до краја прочитати: „Ако текст задржи то
своје језгро нечитљивости, онда нас он заиста погађа“, што сведочи
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и о егзистенцијалном значају читања. Закључак да „не постоји не
побитна истина песме“, већ да „свако је читање поезије још једно
извођење“ не говори ништа што се већ одавно не зна, али су разлози
због којих се та стара истина поново потврђује усаглашени са ста
њем савремене поезије. Са друге стране, Татјана Росић у Како чи
тати бајку полази од скоро век старих истина о бајци, руских фор
малиста и психоаналитичара, да би показала да ни о том жанру не
ма апсолутне истине. Традиционалним схватањима бајке Росићева
супротставља „три значајна мотива која се не спомињу у класичној
дефиницији бајке као виталистичког књижевног жанра: мотив за
страшујуће сценографије […] мотив живе воде […] и коначно, мо
тив битке који уводи у царство бескрајне суровости све до саме гра
нице запитаности о исходу борбе између добра и зла“ и истиче као
централно за читање бајке „трагање за шокантним, нат уралистич
ким детаљем текста – који постоји скоро у свакој бајци – и који
представља моменат истинског узбуђења/изненађења“, јер је он
„узроком истинског и увек изнова репетираног задовољства у тек
сту“. Овај шокантан моменат тезе Татјане Росић закономерно води
закључку да бајка није прича о победи добра над злом, већ слика
привременог тријумфа добра који не може потиснути свест о веч
ном прис уству зла, које ће се вратити да доведе до новог сукоба,
због чега као пример канонског читања бајке у савременом свет у
Росићева издваја филмску трилогију Питера Џексона Господар пр
стенова, екранизацију истоименог Толкиновог романа. Ако је чита
ње устава Ненада Димитријевића могло послужити као образац чи
тања које нешто животно значи у најопштијем смислу, онда је чи
тање бајке Татјане Росић образац читања које најексплицитније
обележава стратешки преокрет унутар једне темељне књижевнокулт урне категорије, рачунајући управо са њеним животним знача
јем. Полазећи од општих идеја, од научних увида узајамно условље
них са стереотипним представама култ уре, ослањајући се на иску
ства уметничких бајки, преокрет који Росићева чини потпун је и
оправдан: упозоравајући да се у читању бајки појављује нешто што
је култ ура одбијала да види, а што је за њихово читање констит утив
но, она култ уру не одбацује, већ на њеној предрас уди и недовољној
самоосвешћености изграђује пунији појам читања бајке, дајући на
питање о томе шта нам бајка значи и зашто је читамо суштаствени
ји одговор него и психоаналитичка, а нарочито структ уралистичка
критика. Од ескапистичког и жанра за децу, бајка постаје жанр који
поставља озбиљна етичка питања и води ка зрелости која се дости
же комбиновањем знања да нема апсолутно тачног читања са све
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шћу да се одлука мора донети – ова поента Димитријевићевог чита
ња устава представља један пол концепције читања изложене у
овом зборнику, опозитан експлицитним концепцијама Милића и
Угричића на његовим оквирима, које претпостављају немогућност
одлуке, односно вредност само онога што није приступачно. Ова
два стратешка опредељења која се препознају у зборнику Како чи
тати базирана су на два различита односа према култури из које се
говори, а која читањима претходе. Док се са једне стране налази чи
тање култ уре које заузима позицију изнад онога што чита, које су
периорношћу свог говора жели да замени култ уру, са друге стране
је читање лојално култ ури које посматрањем њених трагова доводи
до израза и позитивне и негативне вредности те култ уре. Читања
лојална култ ури не глорификују српску култ уру, напротив, често
су према њој веома критична, али не претендују да је замене собом.
Та разлика између две стратегије читања, условљена примарним од
носом према српској култ ури, одређује и различит однос према оп
штем појму културе. Док читаоци лојални култ ури из које говоре
лако прелазе на општији план – па је доста Димитријевићевих при
мера о читању устава из америчке уставне праксе, читање бајке Та
тјане Росић важи за сваку култ уру, а грешке у превођењу које је
Пауновић представио нис у везане само за један језик – читаоци ко
јима је стало до супериорности над култ уром из које говоре неиз
бежно остају затворени унутар ње, јер су њихове анализе и када
имитирају универзалне позиције нужно ограничене оним што же
ле да замене.
Поред ова два стратешки супротстављена концепта читања
унутар којих би се могла сит уирати већина предавања, зборник са
држи и неколико прилога у којима правог читања ни нема, и који
му суштински не припадају, чак ни када доносе занимљива и ду
ховита разматрања низа кратких прича, као што чини мајстор тог
жанра Давид Албахари, избегавајући међутим да одговори на стра
тешко питање Како читати кратку причу. Неки од прилога су са
свим површни, непоуздани, ван теме (Александар Ћирић: Како чи
тати Олимпијске игре), неки су крцати подацима, али као да нис у
редиговани, па њима доминира говорни стил и излагање претежно
асоцијативно вођено – такав је случај са веома информативним и
занимљивим предавањем Саше Ракезића Како читати стрип, ко
је међутим не нуди ни наговештај одговора на насловно питање, а
камоли стратешко позиционирање. Нека су, пак, предавања поје
диначним читањима представила пример начина на који се нешто
може читати, уз довољно обазривости да нагласе да пример „не би
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требало да служи као модел. Пре као пут са бројним раскршћима“,
што поручује Милан Попадић пошто је у Како читати град прочи
тао Нови Пазар. Избором старог града у којем се меша више слоје
ва различитих култ ура, али који нешто и значи читаоцу, рођеном
у њему, Попадић је указао на нужност личног односа према ономе
што се чита, претходећег читању које је, свакако, усмеравано оп
штијим начелима. Увереност да „град је колико производ, толико и
произвођач […] друштва и његових аспеката“ није у самом читању
Новог Пазара дошла до изражаја, али је значајна јер се супротста
вља предавању Милете Продановића Како читати новчанице, ба
зираном на уверењу да се „уз помоћ анализе примерака новца могу
реконструисати готово сви аспекти друштва које га је производило
и пуштало у промет“, а које је скраћено уводно поглавље књиге ко
јом је Продановић, читајући Београд, у архитект ури препознавао
траг друштвене сит уације у Србији деведесетих. Попадићева идеја
да се о граду „не може говорити као о неком пасивном рефлект ују
ћем пољу или огледалу“ већ да је он пре „својеврстан Нарцис“, али
која у читању Новог Пазара није достигнута, упозорава на тешкоће
конкретних читања да остваре нове стратегије; са друге стране, ни
Продановићево читање новчаница није једносмерно, јер подразу
мева да, осим што рефлект ују друштво у којем се користе, новчани
це истовремено том друштву објављују скуп вредности које треба
да поштује, утичући и саме на његово обликовање. Ова два одлич
на прилога су примери читања трагова култ уре која немају страте
шки већ појединачни смисао, али која представљају читање лојално
и култ ури и читаоцу, и за која се лако може установити из каквог
стратешког – иако необјављеног – опредељења потичу.
Како, дакле, читати зборник Како читати: О стратегијама
читања трагова културе? Може ли се за његово читање изради
ти нека стратегија, ако су унутар њега препознатљиве две супрот
не стратегије читања? Оквирна истакнутост стратегије која српску
култ уру чита тек толико колико јој се чини довољним да оправда
њено замењивање сопственим говором, сугерише општу интенцију
зборника коју је уредник Саша Илић имао на уму; са друге стране,
већина читања, лојалних култ ури из које говоре и лојалних култ у
ри као таквој, свом предмет у дакле, такве се оквирне стратегије не
држе, већ су њој, у битним аспектима својих читања, супротста
вљена. Пошто је у стварима духа судбина било које стратегије да
претензијом на целовито обу хватање предмета најпре открије ну
жну парцијалност свог домашаја, стратешко читање култ уре увек
се појављује као мањи или већи оксиморон. Зато би врхунски домет
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читања зборника Како читати: О стратегијама читања трагова
културе био увид да је култ ура шира од сваке стратегије која чи
тањем њених трагова хоће да њоме овлада. Што је, дакако, стари
наук. Добро познат и биологу Алексеју Тарасјеву чије је предава
ње Како читати еволуцију у том погледу нарочито илустративно:
он појмове које је култ ура преузела из биологије и учинила својим
метафорама сагледава с обзиром на њихово научно значење, исто
времено у занимљивом обрт у наводећи примере биолога који су
се приликом презентације појединих научних резултата служили
метафорама преузетим из култ уре, да би закључио да „из читања
еволуције не би требало ишчитавати једнозначни поглед на свет“,
јер су „биологија и поглед на свет непреклапајућа учења“. Да ли је
толико тешко признати да и самих погледа на свет има различитих,
и да се често слабо преклапају? Да ли се то признање избегава зато
што оно захтева да се питање читања најпре постави као питање о
позицији читања у свету, што – као и свака добра херменеу тика –
призива кружност разумевања: сваком читању претходи некаква
представа о свету, али је и свака представа о свет у условљена не
каквим читањем; док се са једне стране овај кружни однос стално
разрешава у новим и новим читањима света, култ уре и читања са
мог, са друге стране се сопствено читање апсолутизује јер је само
тако могућа и апсолутна представа о свет у. Баш зато стратегије које
чувају свест о сопственој ограничености, а свесне неопходности да
се говори, своју позицију маркирају као истовремено нужну и про
извољну – не, наравно, произвољну као потпуно необавезујућу, ни
ти нужну у смислу њене неизбежности, већ нужну утолико што се
без неке позиције не може, а произвољну јер колико год оправдана
и утемељена била, та позиција увек може бити и другачија –импли
цирајући захтев да се и пре и после сваког читања питамо о свет у,
култ ури, и самом читању. Свом, пре свега.
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Марко Челебоновић
Чинија 3, 1975

АУТОРИ НАСЛЕЂА

Милош Ковачевић

рођен je 1953. у Пресједовцу (БиХ). Магистрирао и докторирао на Филозофском
факулет у у Сарајеву. Редовни је професор за Савремени српски језик, Стилисти
ку и Општу лингвистику на ФИЛУМ-у. International Biographical Centre Cambrid
ge изабрао га је 2001. за свјетског интелект уалца године из области друштвених
наука, и уврстио га у 2. и 3. издање (за 2001. и 2002.) едиције „2000 Oustanding
Intelectuals of the 21st Century“, док га је American Biographical Institute (North Ca
rolina, USA) номиновао 2003. за Hall of Fame (Дом славних). Члан је редакција
часописа Српски језик (Београд), Нова Зора (Билећа и Гацко) и Зборникa српског
језика, књижевности и умјетности (Бањалука). Члан је Међународне академије
хуманистичких и природних наука кнеза Шћербатова. Руководилац је научног
пројекта Српски језик и друштвена кретања, који финансира Министарство за
науку и заштит у животне средине Републике Србије. Учествовао је на више од
40 научних конгреса, скупова и конференција. Уз преко 300 научних и стручних
радова и 16 уџбеника српскога језика за основну и средњу школу, објавио је и
следеће књиге: Uzročno semantičko polje (1988); Gramatika i stilistika stilskih figura
(три издања: 1991, 1995, 2000); Kroz sintagme i rečenice (1992); Суштаствено и ми
могредно у лингвистици (1996); У одбрану језика српскога (− и даље) (два издања:
1997, 1999); Синтакса сложене реченице у српском језику (1998); Стилске фигуре
и књижевни текст (1998); Lectures by Professor Miloš Kovačević Ph. D. delivered in
London in the years 2000. and 2001. on the occasionm of the Feast of the Three Great
Hierarchs (2001); Синтаксичка негација у српскоме језику (2002); Српски језик и
српски језици (2003); Граматичке и стилистичке теме (2003); Српски писци о
српском језику (2003); Огледи о синтаксичкој негацији (2004); Против неистина
о српскоме језику (2005); Списи о стилу и језику (2006).

Веран Станојевић

рођен је 1967. у Ваљеву. Докторирао је 2004. на Универзитет у Париз 7 -  Дени
Дидро у Паризу из области дескриптивне, аутоматске и формалне лингвисти
ке. Аутор је, заједно са Тијаном Ашић, књиге Семантика и прагматика глагол
ских времена у француском језику (2006), као и више чланака објављених у дома
ћим и међународним часописима. У штампи му је књига Синтакса и семантика
кардиналних бројева у француском. Члан је екипе Семантика и моделизација при
Лабораторији за формалну лингвистику у Паризу, као и Инстит ута за когнитив
не науке при CNRS-у у Лиону. Држао је предавања по позиву на Сорбони, у Же
неви и Нојсателу. Ради као доцент на Катедри за романистику Филолошког фа
култета у Београду.  

Тијана Ашић

рођена је 1973. у Београду. Докторирала 2004. у Женеви из лингвистике и у Лиону
из когнитивних наука. За докторат добила награду Charles  Bally Универзитета у
Женеви. Аутор је, заједно са Вераном Станојевићем, књиге Семантика и прагма
тика глаголских времена у француском језику (2006), као и више радова објавље
них у међународним часописима. За свој рад о предлозима у јужнословенским
језицима добила је 2003. награду Naylor на Универзитет у у Охају. Тренутно јој је
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у штампи, у Швајцарској издавачкој кући „Droz“, књига Espace, temps, prepositions
(Простор, време, предлози). Ради као доцент на Филолошко-уметничком факул
тет у у Крагујевцу.

Јелена Јовановић

рођена је 1973. године у Крушевцу. Магистрирала је на Филолошком факултет у
у Београду, и на истом факултет у је одбранила докторску дисертацију са темом
Синтаксичке и стилске особине српских народних пословица (према грађи из Ву
кове збирке ’Српских народних пословица‘). Учествовала је на више међународних
и националних научних скупова. Поред чланака и расправа, објавила је следеће
књиге и монографије: Поетска граматика Васка Попе (2001, коау тор Р. Симић);
Основи теорије функционалних стилова (2002, коау тор Р. Симић); Српска син
такса I-II (2002, коау тор Р. Симић); Српска синтакса III-IV (2002); Синтакса и
стилистика српских народних пословица, I (2004); Синтакса и стилистика срп
ских народних пословица, II (2004); Књига српских народних пословица, I (2006);
Књига српских народних пословица, II (2006); Синтакса и стилистика српских
народних пословица, I (друго издање, 2006); Синтакса и стилистика српских
народних пословица, II (друго издање, 2004). Ради на Филолошком факултет у у
Београду, на коме предаје Стилистику српског језика, Општу стилистику, Нови
нарску стилистику, Функционалну писменост и Савремени српски језик.

Владислав Б. Сотировић
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рођен je 1967. у Крагујевцу. Дипломирао је на Филозофском факултет у у Бео
граду на групи за историју. Радио је као професор историје у Београду, а од 1995.
до 1997. похађао постдипломске студије на Централноевропском универзитет у
у Будимпешти, где је на групи за историју и групи за студије Југоисточне Евро
пе одбранио два магистарска рада: „Стварање Југославије 1914–1918.“ и „Одно
си између Југословенског комитета у Лондону, Националног одбора у Загребу
и Краљевске Владе Србије за време процеса стварања Југославије“. Радио је као
научни истраживач на међународном пројект у Универзитета у Мелбурну чији
су резултати штампани у књизи: Посткомунистичка демократизација (издавач
Универзитет у Кембриџу). Радио је као предавач и научни истраживач на Кате
дри за словенску филологију Филолошког факултета Универзитета у Вилњус у
(Литванија), где је предавао историју југословенских народа. Током 1999. и 2000.
радио је у Архиву за отворено друштво Централноевропског универзитета у Бу
димпешти, а од септембра 2000. на Катедри за словенску филологију Филоло
шког факултета и Катедри за историју теорија и култ ура Историјског факултета
Универзитета у Вилњус у, где је предавао предмете из области јужнословенске
социолингвистике, српске филологије и језика и југословенске, балканске и цен
тралноевропске историје. Јуна 2002. је докторирао на Филолошком факултет у
Универзитета у Вилњус у са дисертацијом: „Лингвистички модел дефинисања
српске нације Вука Стефановића Караџића и пројекат Илије Гарашанина о ства
рању лингвистички одређене државе Срба“. На истом факултет у ради као доцент
од 2005. До сада је објавио више научних чланака из области српске, југосло
венске и балканске филологије, социолингвистике, етнологије, национализма и
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историје. Учесник је више међународних конференција посвећених југословен
ској историји, социолингвистици и национализму, а нарочито распаду бивше Ју
гославије.

Желимир Вукашиновић

рођен је 1970. године у Сарајеву, где је завршио део студија на Филозофском фа
култет у (одсек филозофија). 1992. године долази у Србију, наставља студије на
Филозофском факултет у у Београду, а завршава их на Swinburne University у Мел
бурну. Године 1998. добио је стипендију La Trobe University из Мелбурна за рад на
докторској дисертацији. Постдипломске студије наставља на La Trobe University,
где бива запослен и као асистент, и где 2003. докторира филозофију. 2004-2005.
године изабран је за доцента за Естетику и Увод у филозофију, на Одсеку за
филозофију и социологију Филозофског факултета у Источном Сарајеву. Ради
као наставник филозофије на предметима Увод у филозофију и Увод у естетику
на Филолошко-уметничком факултет у у Крагујевцу. Пише поезију и текстове из
области философије. На конкурс у за најбоље књижевне радове 2001. године до
био је награду Југословенско-аустралијског литерарног удружења из Сиднеја (у
сарадњи са УКС из Београда). Редовни је члан Матице Српске.

Душица Потић

рођена је 1962. у Београду. Дипломирала је и магистрирала на Филолошком
факултет у у Београду. Предаје Књижевност за децу и Култ уру говора на Ви
шој педагошкој школи за образовање васпитача у Пирот у. Бави се књижевном
критиком и књижевном историјом. Објављене књиге: За скривеним/сливеним
суштинама (1993), Тетоважа (2000), Сведок песама (2001) и Бројаница каменог
спавача (2005).

Маја Милутиновић

рођена је 1977. у Крагујевцу. Дипломирала на Филолошком факултет у у Београду
(студије у Крагујевцу). Ради као професор енглеског језика у Другој крагујевач
кој гимназији. Студент је постдипломских студија на Филолошком факултет у у
Београду, на смеру Наука о књижевности. Ради магистарски рад на тему Ирониј
ски отклон у поимању света у романима Казуа Ишигура.

Никола Бубања

рођен је 1978. године у Крагујевцу. Дипломирао је на Катедри за англистику Фи
лолошког факултет у у Београду (студије у Крагујевцу). Магистрирао је на Фило
лошком факултет у у Београду. Ради као асистент на предметима Енглеска књи
жевност II, Америчка књижевност и Енглеска књижевност – специјални курс
(научна фантастика). Бави се позно-ренесансном енглеском књижевношћу. Об
јавио је превод стручног текста ,,Међуодноси уметности” Томаса Манроа.
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Биљана Ђорић-Француски

рођена je 1961. године у Београду. Дипломирала је енглески језик и књижевност
и француски језик и књижевност на Филолошком факултет у у Београду. Ма
гистрирала је 1995. и докторирала 2002. године на Катедри за енглески језик и
књижевност овог факултета, где ради као лектор за савремени енглески језик од
1997. године. Књижевне преводе и научне радове објавила је у следећим листо
вима и часописима: Политика, Културе Истока, Књижевне новине, Политика
Базар, Кораци, Данас, Филолошки прeглед и Philologia, а учествовала је и у раду
две конференције на Филолошком факултет у у Београду.

Славица Гароња-Радованац

рођена је 1957. у Београду. Дипломирала 1980. на Филолошком факултет у у Бео
граду. Магистрат уру и докторат из области народне књижевности одбранила на
истом факултет у (1987, 2004). Радила у Универзитетској библиотеци (Одељење за
народну књижевност, легат Војислава М. Јовановића) и као професор у средњој
школи. Објавила и приредила већи број књига из народне књижевности: Народ
не песме Славонске границе (1987), Народне приче са Папука (1986), Антологија
српске народне лирско-епске поезије Војне Крајине (2000); репринт и фототипска
издања: Спиридон Јовић: Етнографска слика Славонске војне границе (Беч, 1835),
2004; Никола Беговић: Српске народне пјесме из Лике и Баније (1885), 2001, Ђор
ђе Рајковић: Српске народне песме из Славоније (1869), 2003. Специјалност јој је
изучавање Етнографске збирке Архива САНУ у Београду из које је приредила
две књиге из рукописних збирки Милана Обрадовића (Српске народне пјесме из
Западне Славоније, 1995) и Симе Милеуснића (Српске народне пјесме из околи
не Пакраца и Пожеге, 1998). Сем народном књижевношћу, бави се књижевном
критиком, женским писмом и белетристиком. Објавила око 350 приказа, огледа,
есеја и студија у књижевној периодици, као и посебна издања: роман Под Месече
вим луком (1992), прозу Девета кућа (1994), поезију (Исповедање Тишине, 1996)
и књигу критика и малих есеја (Из сенке, 2003). Запослена је као доцент за усмену
књижевност на Филолошко-уметничком факултет у у Крагујевцу.

Виолета Јовановић

рођена је 1963. године у Јагодини. Дипломирала, магистрирала и докторирала на
Филолошком факултет у у Београду. Тема магистарског рада била је Поезија Јо
вана Дучића у настави, а докторског Приповетке Антонија Исаковића, поетика
и књижевноисторијски значај. Предаје Увод у проучавање књижевности и Књи
жевност за децу на Учитељском факултет у у Јагодини. Аутор је књиге Поезија
Јована Дучића у настави (1998), као и већег броја радова из области теорије и
историје српске књижевности, методике књижевности и књижевности за децу.
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УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА
ЗА ШТАМПУ
1. Наслеђе објављује оригиналне радове (студије, огледе, приказе)
из свих области истраживања књижевности, језика, методике
наставе, примењених и музичких уметности. Радови који су већ
објављени у некој другој публикацији не могу бити објављени у
Наслеђу.
2. Наслеђе публикује радове на српском и страним језицима. Радо
ви на српском језику публикују се ћириличним писмом, а радо
ви на страним језицима на матичним писмима.
3. За припрему рукописа, аутори треба да се у припреми рукописа
придржавају следећих норми: 1) у текстовима на српском, стра
на имена треба да буду транскрибована; 2) називи уметничких
дела и студија штампају се курзивом; називи чланака, поједи
начних текстова, прича, песама, поглавља студија, стављају се
под наводнике; 3) дела која нису преведена на српски наводе се
у оригиналу.
4. Рукопис научне студије и огледа треба да има следеће елементе:
име и презиме аутора, наслов рада, резиме, текст рада, кратку
биографију аутора. За рукопис приказа није потребан резиме,
али испод наслова треба да има основне библиографске податке
о књизи о којој је написан.
5. У резимеу треба да буду информативно и језгровито прика
зани проблеми и резултати истраживања. Уколико је текст на
српском језику, поред резимеа на српском приложити и резиме
на енглеском језику; уколико је текст на страном језику, поред
резимеа на страном језику приложити и резиме на српском.
6. Библиографски подаци наводе се у фуснотама: први пут када се
дело наводи дају се комплетни подаци о библиографској једи
ници, а сваки следећи пут употребљава се нека од уобичајених
скраћеница (Исто, Нав. дело, Ibid, Op. cit. итд, доследно српским
или латинским скраћеницама). Библиографска јединица – уко
лико се цитира књига – треба да се састоји од следећих једини
ца: име и презиме аутора, наслов дела (курзив), име преводиоца
(уколико је књига превод), издавач, место и година издања, број
цитиране странице:
Пол де Ман, Проблеми модерне критике, превели Гордана Б. Тодоровић и Бранко
Јешић, Нолит, Београд, 1975, 69.
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Када се наводи чланак објављен у часопису: име и презиме
аутора, наслов чланка (под наводницима), име преводиоца
(уколико је преведени чланак), назив часописа, место, година и
број часописа, број цитиране странице:
Пол де Ман, „Модерни мајстор”, превела Александра Манчић-Милић, Реч,
Београд, 1996/22, 86-90.

Ако је у питању текст из књиге: име и презиме аутора, наслов
чланка (под наводницима), наслов књиге, име преводиоца
(уколико је књига превод), издавач, место и година издања, број
цитиране странице:
Пол де Ман, „Реторика темпоралности”, у: Проблеми модерне критике, превели
Гордана Б. Тодоровић и Бранко Јешић, Нолит, Београд, 1975, 236-285.

7. Библиографски подаци доносе се у посебном прилогу (Литература), на крају рада, азбучним или абецедним редоследом, по
презименима аутора, истим, у претходној тачки наведеним ре
доследом елемената једне библиографске јединице. Једина изме
на била би у томе што се прво наводи презиме па име аутора:
Де Ман, Пол, (остало исто)

8. Рукописе предавати у електронској верзији, и то слањем на по
штанску адресу уредништва Наслeђа (Филолошко-уметнички
факултет / за часопис Наслеђе / Јована Цвијића б.б. / 34000
Крагујевац) или на e-mail часописа (nasledje@kg.ac.yu).
Уредништво
Наслеђа
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