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УВОДНА РЕЧ
Тематски блок Француске студије данас – Између Истока и Запада
/ Les Études françaises aujourd’hui – Entre l’Est et l’Ouest у оквиру часописа Philologia Mediana (XII/12, 2020) обједињује резултате дванаестог Међународног научног скупа Француске студије данас XII/2019 (Les
Études françaises aujourd’hui XII/2019) који је 8. и 9. новембра 2019. године одржан на Филозофском факултету Универзитета у Нишу. У организацији Скупа, чији је домаћин по други пут био Департман за француски
језик и књижевност Филозофског факултета у Нишу, учествовали су и
Амбасада Француске у Београду, Француски институт у Србији и Универзитетска агенција за франкофонију који су реализацију ове франкофоне манифестације и објављивање њених резултата умногоме помогли, на
чему им се Домаћин срдачно захваљује. Департман за француски језик и
књижевност посебно се захваљује проф. др Горану Максимовићу, главном уреднику часописа Philologia Mediana, и доц. др Јелени Јовановић,
оперативном уреднику, на могућности да тематски блок Француске студије данас – Између Истока и Запада / Les Études françaises aujourd’hui
– Entre l’Est et l’Ouest добије своје место у оквиру дванаестог броја овог
часописа. Дубоку захвалност исказује и Александру Новаковићу, секретару Часописа, на свесрдном залагању и великој помоћи у свим активностима на припреми тематског блока за објављивање, укључујући ту
и задатке лектуре Уводне речи и резимеа на српском језику. На лектури
радова и француске верзије предговора (Avant-propos) Департман се захваљује француским лекторима Естебану Телијеу и Силвији Олшевској
Радојковић. Специјални изрази захвалности упућују се др Нермину Вучељу, доценту на Департману за француски језик и књижевност, на томе
што је обавио највећи део посла у вези са уређивањем књижевне целине
овог тематског блока.
Дванаеста по реду мултидисциплинарна конференција Les Études
françaises aujourd’hui / Француске студије данас – редовни годишњи сусрет у чијем се организовању смењују одсеци за француски језик и књижевност у Србији – окупила је четрдесет двоје универзитетских наставника, сарадника, истраживача, докторанада из десет земаља: Француске,
Северне Македоније, Србије, Хрватске, Грчке, Црне Горе, Пољске, Русије, Либије и Алжира. Међу њима је било и сталних и нових учесника.
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Конференција је била посвећена теми Entre l’Est et l’Ouest / Између Истока и Запада, а током два радна дана саопштена су 39 реферата у којима су се разматрала актуелна, пажљиво одабрана, занимљива и важна
питања из области француске и франкофоне књижевности, француске
лингвистике, традуктологије и дидактике француског као страног језика.
Тематска целина којом се отвара дванаести број часописа Philologia
Mediana обухвата 26 чланака са двоструким позитивним рецензијама које
је написало тридесет шесторо еминентних филолога из Србије и иностранства. Пратећи распоред секција Скупа и руководећи се бројем за штампу
прихваћених прилога у склопу сваке научне дисциплине, радови су груписани у три већа поглавља: Recherches littéraires (Књижевна истраживања,
10 прилога), Recherches linguistiques et traductologiques (Лингвистичка
и традуктолошка истраживања, 9 прилога) и Recherches didactiques
(Дидактичка истраживања, 7 прилога). Држећи се оквира предложене
теме, аутори сабраних реферата баве се следећим проблемима: а) реактуализацијама источњачког и грчких митова на Западу, развојем породице у двоструком источно-западном миљеу, утицајем француских писаца
на источњачко књижевно стваралаштво и ауторе са Балкана, елементима
фантастичног, „неком друкчијом фикцијом” и неологизмима у књижевности, културно-образовним и историјским аспектима односа балканских
земаља и Француске итд.; б) француским компонентама војвођанског ономастикона, проблемима превођења пољских предлога на француски језик,
средњовековним појмом витештва у савременом научном дискурсу, изазовима у превођењу француског стрипа на српски језик, изражавањем прошлих понављаних радњи у француском језику, ванјезичким чиниоцима у
исказивању просторних релација у француском и српском језику, семантизмом глаголских времена у француској и српској зоонимској паремиологији, метафором и метонимијом у односу на когнитивизам, француском
именичком апозицијом и њеним српским еквивалентима и сл.; в) емоционалном лексиком у речничком фонду студената француског као страног
језика, акционом перспективом у настави/учењу француског језика струке, положајем српских студената у Француској током Првог светског рата,
двојезичном франкофоном наставом у склопу нејезичких дисциплина,
фонетско-фонолошким компетенцијама у настави/учењу француског као
страног језика, развојем вештине читања наглас, едукативним блогом као
средством у настави/учењу француског као страног језика и др. Представљање резултата поменутих истраживања следи структуру тематског
блока Француске студије данас – Између Истока и Запада / Les Études
françaises aujourd’hui – Entre l’Est et l’Ouest.
Прво поглавље под насловом Recherches littéraires окупља десет
радова који нуде тематску разноврсност повезујући књижевност са ми-
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тологијом, историјом, културом, образовањем и језиком. Студије из области књижевности показале су не само научну озбиљност у приступу и
висок квалитет у обради тема, већ су изнедриле и важне закључке којима
нас подсећају на значај сусрета Истока и Запада, фикције и збиље, традиције и модерности.
Поглавље се отвара радом Жан-Марка Веркруиса који се бави
присуством старог источног мита у савременој западној књижевности.
Идући трагом библијског мита о Нојевој барци, аутор анализира нова
значења која поменута перикопа из Књиге постања (Пост. 6–9) задобија
у роману Дете Нојево (L’enfant de Noé) француског писца Ерик-Емануела
Шмита (Éric-Emmanuel Schmitt), а која превазилазе просту идентификацију ликова и добијају историјско-друштвену надградњу измештањем
мита у контекст Другог светског рата. Живот на раскршћу Истока и Запада оставио је дубок траг на Луана Старова и његову породицу, a сећања
на тај период аутор евоцира у циклусу романа Балканска сага који се
нашао у центру интересовања Елисавете Поповске. У раду посвећеном
поменутом књижевном опусу овог македонско-албанског писца, ауторка
указује на снажан утицај који су честе селидбе и живот у наизменичном
смењивању источњачке и западњачке културе имали на одрастање Старова и његову одлуку да постане књижевник. Слична преплитања источно-западне књижевности и културе пратимо у раду Николе Бјелића
који у аутобиографском роману Истанбул турског нобеловца Орхана
Памука трага за утицајем француских писаца попут Валерија, Сартра,
Нервала, Флобера, Готјеа и др. на ауторово сентиментално васпитање и
књижевно формирање. Истовремено, рад третира Памуков роман и као
својеврсну биографију самог града Истанбула који је у време ауторовог
одрастања био располућен између мистичног муслиманског Оријента
и рационалистичког модерног Запада, те тако анализира начин на који
су у роману представљена два супротстављена света којима Памукова
домовина припада, а који се посредством књижевности ипак измирују.
Рад Диане Поповић објашњава интересантан концепт реалне фантастике (le fantastique réel), односно фантастичне стварности (les Réalités
fantastiques) белгијског писца Франца Хеленса (Franz Hellens) који подразумева нарочиту визију света преточену у књижевност. Тако се Хеленсово прозно стваралаштво базира на ауторовим личним сећањима из детињства, на свакодневици, на сновима, а нарочито на супротстављеним
појмовима као што су светло/тама, споља/изнутра и, коначно, фантастика/стварност. Питањем односа фикције и збиље бави се и рад Маринка
Кошчеца који представља „неку друкчију фикцију” француског авангардног писца Ерика Шевијара (Éric Chevillard). Кошчец у раду објашњава како Шевијар своје књижевно стваралаштво развија у негацији тради-
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ционалног наратива, књижевних канона и кодова, нормативног дискурса
и сличних ограничења, стварајући тако посебан, бурлескан, чак и апсурдан књижевни простор близак барокној естетици. Везу између Истока
и Запада Вања Цветковић проналази у реактуализацији грчих митова у
француском драмском стваралаштву друге четвртине XX века. Осим што
нуди попис свих драма из поменутог периода које обрађују грчки мит,
ауторка преиспитује политичко-историјски и друштвено-философски
контекст у којем се поменуте реактуализације остварују, одређујући тако
нову социополитичку и философску вредност поново оживљених древних митова. Жан-Жак Татен-Гурије преиспитује домете неологизама у
француском језику и њихов утицај на књижевност у XIX столећу анализом дела Неологија (Néologie) аутора Луја Себастијана Мерсијеа (Louis
Sébastien Mercier). Мада Мерсије у ранијем делу Нови Париз (Le Nouveau
Paris) указује на политичку вредност коју су неологизми добили током
Револуције, те их оцењује као негативни феномен „злоупотребе речи”,
Татен-Гурије подсећа да у Неологији Мерсије ипак мења мишљење истичући нарочито позитиван карактер неологизама у књижевности који
је отварају ка неким новим путевима креације. Бавећи се билатералним
односима Француске и Северне Македоније, Снежана Петрова настоји
да својим радом подсети на важност културно-образовне сарадње ових
двеју земаља. Након детаљног извештаја о услугама, активностима и ангажовању надлежних институција на образовном и културолошком нивоу, ауторка посебно разматра проблем присутности и видљивости француског језика и културе унутар македонских образовних установа. У
раду Владимира Ђурића читамо о запажањима Исидоре Секулић о тада
актуелном стању у француској књижевности прве половине XX века. На
тај начин аутор указује на интертекстуални дијалог који источњачка списатељица у својим есејима води са западњачким ауторима попут Пола
Валерија, опата Бремона, Анрија Масија, Пола Судеа и др., а који данас
сведочи о дубоком француском утицају на стваралаштво саме ауторке,
али и читаве српске књижевности поменутог периода. Француско-српске везе присутне су и у раду Драгане Цветковић која анализира делове
ратних сведочења француског дипломате Огиста Бопа (Аuguste Boppe)
За српском владом од Ниша до Крфа (À la suite du gouvernement Serbe de
Nich à Corfou). Следећи теоријске поставке критичара Жан-Луја Жанела
(Jean-Louis Jeanelle), поменутом сведочењу о догађајима из Великог рата
ауторка одређује етичку, методолошку и књижевно-естетску вредност.
Други одељак тематске целине насловљен Recherches linguistiques
et traductologiques садржи девет студија које сачињавају својеврстан
мозаик тема из домена ономастике, лексикографије, аксиолошке лингвистике, синтаксе, семантике, прагматике и традуктологије. Студије се
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одликују не само квалитетном и детаљном обрадом постављених проблема, већ и донетим закључцима који ће служити као полазишне тачке
у будућим лингвистичким и традуктолошким истраживањима.
Прилог којим почиње поменуто поглавље тематског блока произлази
из пленарног реферата Снежане Гудурић која, ослањајући се на интердисциплинарна историјска и језичка проучавања, говори о доласку Француза у
Војводину током XVIII столећа, и то посебно на територију Баната и указује
на утицај и скривене трагове француског језика и културе у структури данашњих војвођанских презимена и банатских микротопонима. У тексту о
обради пољског предлог zza у пољско-француским речницима објављеним
након 1960. године, Витолд Ухерек закључује да је постојећи лексикографски садржај у погледу еквивалентности веома оскудан и истовремено неусклађен са језичком реалношћу. Ова чињеница онемогућава избор контекстуално одговарајућег француског еквивалента те аутор анализира употребно
поље различитих евивалената у циљу формирања одговарајућег инвентара и
самим тим ефикаснијег сагледавања околности њихове примене. Рад Валерије А. Рајскине посвећен је питању језичке ревалоризације средњовековног
појма витештво у историјском научном дискурсу XX и XXI века. Имајући
у виду временску, културолошку и етичку дистанцу између савременог медиевалисте и средњовековног човека, која условљава различите семантичке
и аксиолошке садржаје испитиваних концепата, и служећи се аксиолошком
дискурзивном анализом, ауторка приказује историјску деконструкцију значења и вредности средњовековног витешког идеала: наводи примере вербалне ревалоризације критичког па чак и негативног потенцијала основних
концепата аксиолошке сфере витештва. Преношењем комичних ефеката из
изворног у преводни текст стрипа Астерикс на Корзици (Astérix en Corse,
двадесети албум из серије о Астериксу) баве се Татјана Ђурин и Наташа
Поповић. У компаративном приступу разматрају традуктолошке поступке
примењене у двема српским верзијама овог француског стрипа, односно у
преводу који је урадио Ђорђе Димитријевић и у преводу који је потписао
Иван Клајн. Ауторке утврђују да оба преводиоца, иако се служе различитим
преводилачким стратегијама – Димитријевић подомаћивањем, а Клајн потуђивањем – успевају да сачувају хумор исказан у оригиналу. У чланку Милане Додиг предочавају се начини изражавања итеративних прошлих радњи
у француском језику. Осим тога, указује се на могућности превођења таквог
типа понављања и у француском и у српском језику, а дефинишу се и друге форме за обележавање понављаних догађаја у прошлости. Контрастивна студија Иване Вилић у центар интересовања ставља eкстрaлингвистичкe фaктoрe у означaвaњу просторних релација у фрaнцускoм и српскoм
jeзику. Резултати спроведеног истраживања показују следеће: а) пoстоје
вeликe сличнoсти у нaчину изрaжaвaњa физичких кaрaктeристика oбjeктa
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лoкaлизaциje и лoкaлизaтoрa, као и сличнoсти у лoкaлизaциjи у oднoсу нa
систeм oсa и димeнзиoнaлнe кaрaктeристикe лoкaлизaтoрa; б) најизразитија
рaзликa измeђу два посматрана jeзикa присутна је пак у нaчину пунктуeлнe
кoнцeптуaлизaциje мeстa (у француском језику: предлог à, у српском језику:
опозиција акузатив/локатив), и то понајвише у сфери исказивања кретања
у простору. На материјалу француских и српских пословица зоонимског
садржаја Иван Јовановић и Јелена Јаћовић у коауторском тексту семантичког одређења објашњавају карактеристике значењских вредности презента
и футура, при чему образлажу сличности и разлике које се на том плану
појављују између двају језика. Везу између мeтaфoрe и мeтoнимиje, с једне
стране, и когнитивних теорија, с друге стране, успоставља Ивана Миљковић у раду у којем даје своје објашњење метафоре, увoди нови тeрмин jeднooбрaзнo схвaтaњe мeтaфoрe, те ради бољег разумевања метафоре и метонимије анализи подвргава вишeзнaчнe лeксeмe кojимa сe бaви пoлисeмиja,
као и примере понуђене у оквиру кoгнитивизмa. На корпусу романа Љиљан
у долу (Le Lys dans la vallée) О. де Балзака Селена Станковић и Наташа Живић испитују прво (а) тип издвојене именичке апозиције и његову информативну вредност, (б) морфосинтаксичку природу апозитивног сегмента и
(в) синтаксичку функцију одређиваног именског израза. Утврђују затим да
се у српском језику ова француска конструкција најчешће преводи синтаксичким еквивалентом, тј. апозицијом, али да су њене реализације исто тако
и разнородне граматичке структуре са апозитивном службом, као и друге
синтаксичке функције које се појављују у виду преводних еквивалената.
Треће поглавље тематског блока Француске студије данас – Између
Истока и Запада / Les Études françaises aujourd’hui – Entre l’Est et l’Ouest
носи наслов Recherches didactiques и има седам дидактичких прилога
који у жижу пажње уводе различите аспекте и оригиналне резултате организације наставе француског као страног језика на универзитетском
и школском нивоу. Разноврсни у погледу теоријског оквира, примењене
методологије, коришћене грађе, постављених циљева и питања, али уједињени актуелношћу проблематике и централном темом Скупа, прилози
доносе конкретне предлоге за отклањање извесних тешкоћа приликом
усвајања језичких компетенција.
Дидактичка целина отвара се студијом насталом на основу пленарног
реферата посвећеном настави и усвајању емоционалне лексике у склопу
француског као страног језика. Њен аутор Фредерикос Валетопулос најпре
разматра језичке вештине које студенти развијају током учења страног језика, а потом истражује грађење и употребу емоционалног вокабулара при
чему приказује вештине које су предвиђене у оквиру анализираних уџбеника, као и активности које се користе за њихово овладавање. Рад Ане Вујовић посвећен је акционом приступу у настави француског језика струке и у
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њему се предочава неколико примера задатака коришћених у настави француског језика за будуће васпитаче и учитеље. Урађено истраживање показује
да решавање задатих језичких проблема повезаних са будућом професијом
мотивише студенте јер за њих оно представља и стицање нових стручних
знања и компетенција. У тексту о српским студентима на Универзитету у
Поатјеу током Великог рата Сања Бошковић-Данојлић говори о доласку
младих српских избеглица у Француску, а посебно о топлом пријему који
су им том приликом понудили град Поатје и његов универзитет. Ослањајући
се на прецизне и детаљне податке архива удружења студената овог универзитета (Association générale des étudiants de Poitiers) и архива области Вјен
(Archives départementales de la Vienne), ауторка указује не само на промене
у броју српских студената на овом француском универзитету у време Првог светског рата, већ и на један изузетан историјски моменат у францускосрпским политичким и културним односима. Као предмет анализе у чланку Весне Симовић налазе се двојезична настава и њен значај у образовном
систему. Прво се дају основне карактеристике овог наставног типа и увид
у двојезичну франкофону наставу у Србији, а затим се у центар интересовања постављају језичке компетенције наставника нејезичких предмета, тј.
природних и друштвених наука који предају на француском језику у билингвалном одељењу нишке гимназије „Светозар Марковић”. Прилог Наташе
Игњатовић усмерен је на давање одговора на питање да ли постојеће активности у уџбеницима који се у основним школама у Србији користе за француски језик као страни доприносе развијању и усвајању фонетско-фонолошке компетенције. Ауторка стога пореди фонетске активности (концепт
активности, тип активности, постигнут резултат) у двема серијама уџбеника
између којих на крају утврђује знатну разлику у приступу фонетско-фонолошкој димензији наставе. Заступљеност вештине читања наглас у репрезентативним уџбеницима комуникативне и акционе перспективе осветљава
Мариа (Маро) Патели у студији чији налази јасно показују да је оваква врста
читања веома ретко експлицитно дата у поменутим приступима и да се своди искључиво на коришћење одломака из књижевних дела. У раду који се
бави применом нових технологија у настави/учењу француског као страног
језика, Стефан Здравковић испитује да ли употреба едукативног блога као
специфичног наставног средства пружа нове образовне потенцијале и представља известан продужетак часа. Осим тога, доноси и резултате квалитативне анализе едукативних блогова урађене на основу анкете спроведене
међу студентима који су били и корисници и аутори едукативних блогова.
Уредништво
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AVANT-PROPOS
Le bloc thématique Француске студије данас – Између Истока и
Запада / Les Études françaises aujourd’hui – Entre l’Est et l’Ouest dans le
cadre de la revue Philologia Mediana (XII/12, 2020) rassemble les résultats
du douzième Colloque international Les Études françaises aujourd’hui
XII/2019 tenu les 8 et 9 novembre 2019 à la Faculté de philosophie de
l’Université de Niš. Dans l’organisation du Colloque, dont l’hôte était pour
la deuxième fois le Département de langue et de littérature françaises de
la Faculté de philosophie à Niš, ont participé également l’Ambassade de
France à Belgrade, l’Institut français de Serbie et l’Agence universitaire de
la francophonie qui ont grandement aidé la réalisation de cette manifestation
francophone et la publication de ses résultats. Le Hôte tient à les en remercier
profondément. Le Département de langue et de littérature françaises remercie
particulièrement Goran Maksimović, rédacteur en chef de la revue Philologia
Mediana et Jelena Jovanović, rédacteur, de lui donner la possibilité que le
bloc thématique Француске студије данас – Између Истока и Запада /
Les Études françaises aujourd’hui – Entre l’Est et l’Ouest trouve sa place
au sein du douzième volume de la Revue. Il exprime son immense gratitude
à Aleksandar Novaković, secrétaire de cette revue, pour son engagement
sincère et son grande aide dans toutes les activités liées à la préparation
du bloc thématique pour la parution, y inclus les tâches de la relecture de
l’avant-propos (Уводна реч) et des résumés en langue serbe. Le Département
remercie vivement ses lecteurs français Esteban Tellier et Sylwia Olszewska
Radojković de la relecture des articles et de la version française de l’avantpropos (Avant-propos). Les remerciements spéciaux sont adressés à Nermin
Vučelj, enseignant au Département de langue et de littérature françaises, qui
s’est investi sans réserve et qui a réalisé la majeure partie du travail concernant
la constitution du volet littéraire de ce bloc thématique.
La douzième conférence multidisciplinaire Les Études françaises
aujourd’hui – la rencontre annuelle organisée à tour de rôle par les départements
d’études romanes / de langue et de littérature françaises en Serbie – a réuni
quarante-deux enseignants universitaires, chercheurs, doctorants venant de
dix pays : France, Macédoine du Nord, Serbie, Croatie, Grèce, Monténégro,
Pologne, Russie, Libye et Algérie. Parmi eux se trouvaient des enseignantschercheurs permanents et de nouveaux participants. La conférence a été
dédiée au sujet Entre l’Est et l’Ouest et pendant les deux jours de travail ont

28

Philologia Mediana

été présentées les trente-neuf communications qui examinaient les questions
actuelles, soigneusement choisies, intéressantes et importantes des domaines
des littératures française et francophone, de la linguistique française, de la
traductologie et de la didactique du français langue étrangère.
L’ensemble thématique ouvrant le douzième volume de la revue
Philologia Mediana contient 26 articles à doubles évaluations positives faites
en aveugle et effectuées par les trente-six philologues éminents de Serbie et de
l’étranger. En suivant la disposition des sections du Colloque et compte tenu
du nombre des contributions acceptées pour publication au sein de chaque
discipline scientifique, les articles sont regroupés en trois chapitres : Recherches
littéraires (10 contributions), Recherches linguistiques et traductologiques (9
contributions) et Recherches didactiques (7 contributions). En restant dans
les cadres du thème principal proposé, les auteurs des articles rassemblés
élaborent des problèmes suivants : a) réactualisations d’un mythe venu de l’Est
et des mythes grecs à l’Ouest, évolution de la famille dans un double milieu
est-ouest, influence des écrivains français sur la création littéraire en Orient
et sur les auteurs des Balkans, éléments du fantastique, « fiction réinventée »
et néologismes dans la littérature, aspects culturo-éducatifs et historiques des
liens entre les pays balkaniques et la France, etc. ; b) composants français de
l’onomastique de Voïvodine, problèmes de la transposition des prépositions
polonaises en français, concept médiéval chevalerie dans le discours
scientifique moderne, défis dans la traduction de la bande dessinée française
vers la langue serbe, expression des actions passées réitérées dans la langue
française, facteurs extralinguistiques dans la manifestation des relations
spatiales en français et en serbe, sémantisme des temps verbaux dans la
parémiologie zoonique française et serbe, métaphore et métonymie par rapport
aux théories cognitives, apposition nominale française et ses équivalents
serbes, etc. ; c) lexique émotionnel dans le vocabulaire des étudiants de français
langue étrangère, approche actionnelle en classe de français de spécialité,
position des étudiants serbes en France lors de la Première Guerre mondiale,
enseignement bilingue francophone au sein des disciplines non linguistiques,
compétences phonético-phonologiques dans l’enseignement/apprentissage du
français langue étrangère, développement de la compétence de lecture à haute
voix, blog pédagogique en tant qu’outil en classe de français langue étrangère,
etc. La synthèse des résultats des recherches mentionnées suit la structure du
bloc thématique Француске студије данас – Између Истока и Запада / Les
Études françaises aujourd’hui – Entre l’Est et l’Ouest.
Le premier chapitre intitulé Recherches littéraires comprend dix articles
qui offrent une diversité thématique en liant la littérature avec la mythologie,
l’histoire, la culture, l’éducation et la langue. Les études littéraires se qualifient
d’une approche scientifique sérieuse et d’une haute qualité d’analyse. Elles
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sont parvenues aux conclusions considérables qui rappellent l’importance des
rencontres entre l’Est et l’Ouest, la fiction et le réel, la tradition et la modernité.
La section littéraire s’ouvre par l’article de Jean-Marc Vercruysse sur la
présence du mythe oriental dans la littérature occidentale contemporaine. En
suivant les traces du mythe biblique de l’arche de Noé, l’auteur analyse les
nouvelles significations que cette péricope de la Genèse (Gn 6–9) obtient dans
le roman L’enfant de Noé de l’écrivain français Éric-Emmanuel Schmitt. Ces
réactualisations dans le contexte de la Seconde Guerre mondiale surpassent
la simple identification des protagonistes et acquièrent une nouvelle nuance
socio-historique. La vie au carrefour de l’Est et l’Ouest a beaucoup influencé
Luan Starova et sa famille. Ses mémoires ont été évoqués dans le cycle de
la Saga Balkanique qui se trouve au centre d’intérêt d’Elisaveta Popovska.
L’auteure explique l’impact que les pérégrinations et les oscillations entre la
culture occidentale et la culture orientale ont eu sur la formation de Starova
et sa vocation littéraire. Les liens similaires entre la culture et la littérature
orientales et occidentales sont décrits dans l’article de Nikola Bjelić qui
cherche dans le roman autobiographique Istanbul de l’écrivain turc Orhan
Pamuk les traces des auteurs français, tels que : Valéry, Sartre, Nerval, Gautier,
Flaubert, etc. pour expliquer leur influence sur l’éducation sentimentale et
la formation littéraire de l’auteur. Le roman est à la fois traité comme une
biographie de la ville d’Istanbul qui était à l’époque déchirée entre l’Orient
musulman mystique et l’Occident rationaliste moderne. Ainsi, cet article
expose la manière dont le récit parle des deux mondes opposés auxquels
appartient la patrie de Pamuk, mais qui se réconcilient finalement grâce à
la littérature. L’article de Diana Popović explique le concept intéressant du
fantastique réel ou des Réalités fantastiques de l’écrivain belge Franz Hellens
qui comprend une vision du monde particulière transmise à la littérature.
L’étude montre de quelle manière l’œuvre de Hellens est nourrie de souvenirs
d’enfance, du quotidien, des rêves et surtout des oppositions clair/obscur,
dehors/dedans et, enfin, fantastique/réel. Le problème du rapport entre le
fictif et le réel est abordé dans l’article de Marinko Koščec qui éclaircit la
fiction réinventée de l’écrivain novateur français Éric Chevillard. Koščec
explique que la création chevillardienne provient de la négation du narratif
traditionnel, des canons et codes littéraires, du discours de maîtrise et toute
normalisation pour pouvoir inventer un espace littéraire particulier, burlesque,
même absurde, proche à l’esthétique baroque. Vanja Cvetković remarque la
liaison entre l’Est et l’Ouest dans les réactualisations des mythes grecs dans
le théâtre français durant le deuxième quart du XXe siècle. Dans son article,
l’auteure fait l’inventaire des pièces de la période désignée dont le sujet est
emprunté à la mythologie grecque tout en examinant le contexte historique,
politique et socio-philosophique qui donne une nouvelle valeur sociopolitique
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et philosophique aux réécritures des mythes anciens. Sous l’exemple de
l’ouvrage de Louis Sébastien Mercier, le caractère du néologisme durant
XVIIIe siècle est étudié dans l’article de Jean-Jacques Tatin-Gourier. Dans
Le Nouveau Paris Mercier dénonce la valeur politique des néologismes au
cours de la Révolution en décrivant le phénomène négatif des abus de mots.
Mais, Tatin-Gourier rappelle que dans son œuvre suivante, intitulée Néologie,
l’auteur attribue une valeur hautement positive aux néologismes qui mènent la
littérature vers les nouvelles voies de la création. L’article de Snežana Petrova
traite les relations bilatérales entre la Macédoine du Nord et la France tout
en soulignant l’importance de la coopération culturelle et éducative entre
ces deux pays. Après le rapport sur les services, l’action et l’implication des
actuelles instances au niveau culturo-éducatif, l’auteurе aborde en particulier
le problème de la présence et de la visibilité de la langue et de la culture
françaises au sein des institutions éducatives macédoniennes. Vladimir Đurić
présente les réflexions d’Isidora Sekulić sur l’état actuel dans la littérature
française de la première moitié du XXe siècle. De cette manière, l’article de
Vladimir Đurić met en relief le dialogue intertextuel que l’écrivaine orientale
mène avec les auteurs occidentaux, tels que : Paul Valéry, l’abbé Bremond,
Henri Massis, Paul Souday, etc. qui témoigne aujourd’hui d’une forte influence
française sur l’auteure même, aussi bien que sur toute la littérature serbe de
la période désignée. Les relations franco-serbes sont aussi représentées dans
l’article de Dragana Cvetković qui analyse des extraits du témoignage À la
suite du gouvernement Serbe de Nich à Corfou d’Auguste Boppe, diplomate
et écrivain français. En suivant la base théorique de Jean-Louis Jeanelle,
l’auteure détermine la valeur éthique, méthodologique, littéraire et esthétique
de ce témoignage de la Grande Guerre.
La deuxième partie du bloc thématique nommée Recherches linguistiques
et traductologiques englobe neuf études qui créent une mosaïque particulière
des sujets appartenant aux sphères de l’onomastique, de la lexicographie, de
la linguistique axiologique, de la syntaxe, de la sémantique, de la pragmatique
et de la traductologie. Les études se caractérisent non seulement par une
bonne analyse minutieuse des problèmes exposés, mais également par des
conclusions apportées qui serviront de point de départ dans les futures
investigations linguistiques et traductologiques.
La contribution par laquelle commence ce chapitre du bloc thématique
découle de la communication plénière de Snežana Gudurić. En se penchant sur
les recherches interdisciplinaires, historiques et linguistiques, l’auteure évoque
d’abord la venue de la population française en Voïvodine au cours du XVIIIe
siècle, particulièrement sur le territoire du Banat. Ensuite, elle met en évidence
l’influence des Français d’autrefois et les traces cachées de la langue et de la
culture françaises dans la structure des noms de famille voïvodiniens et des
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micro-toponymes du Banat d’aujourd’hui. Dans son texte sur le traitement de
la préposition zza dans des dictionnaires généraux polonais-français publiés
après 1960, Witold Ucherek conclut que leur contenu informatif en matière
d’équivalence est à la fois extrêmement pauvre et non conforme à la réalité
linguistique. Ce fait ne permet pas de choisir un équivalent français approprié en
fonction du contexte. Ainsi, l’auteur analyse le champ d’emploi des différents
équivalents en vue d’en construire un inventaire pertinent et, en conséquence, de
mieux observer les conditions de leur usage. L’article de Valeriya A. Rayskina
(Валерия А. Райскина) est consacré à la question de la revalorisation langagière
de la notion médiévale chevalerie dans le discours historique scientifique des XXe
et XXIe siècles. Étant donné la distance temporelle, culturelle et éthique entre le
savant médiéviste contemporain et l’homme médiéval, laquelle incite les divers
contenus sémantiques et axiologiques des concepts examinés, et en s’appuyant
sur l’analyse discursive axiologique, l’auteure révèle la déconstruction
historique de la signification et de la valeur de l’idéal chevaleresque médiéval.
Cela est illustré à l’aide des exemples de la revalorisation verbale à potentiel
critique, voire négatif, des concepts fondamentaux construisant l’axio-sphère de
chevalerie. La transmission des effets comiques de l’original au texte traduit de
la bande dessinée Astérix en Corse (XXe album de la série Astérix) est l’objet
de l’intérêt commun de Tatjana Đurin et Nataša Popović. À travers l’approche
comparative, elles explorent les procédés traductologiques appliqués dans les
deux versions serbes de cette bande dessinée française, c’est-à-dire dans la
traduction faite par Đorđe Dimitrijević et dans celle signée par Ivan Klajn. Les
auteures remarquent que tous les deux traducteurs, même s’ils recourent aux
différentes stratégies de traduction – Dimitrijević opte pour la naturalisation,
Klajn se sert de l’exotisation – réussissent à sauvegarder l’humour exprimé
dans l’original. Dans le travail de Milana Dodig, sont signalées les manières
d’expression des actions passées itératives en français. De plus, sont présentées
les possibilités de traduction de ce type d’itération dans les langues française
et serbe et sont définies également d’autres formes pour l’indication des
événements répétés dans le passé. L’étude contrastive d’Ivana Vilić met le focus
principal sur les facteurs extralinguistiques dans la manifestation des relations
spatiales en français et en serbe. Les résultats de l’analyse effectuée démontrent
le suivant : a) il existe beaucoup de ressemblances portant notamment sur la
taille de la cible et du site, ainsi que sur la localisation par rapport au système
des axes et aux caractéristiques dimensionnelles du site ; b) la plus grande
différence entre les deux langues observées est liée au point de dimensionnalité
et de l’expression du mouvement dans l’espace (en français : la préposition à,
en serbe : l’opposition accusatif/locatif). Dans leur contribution de coauteurs
à détermination sémantique, où l’analyse contrastive se base sur le matériel
comprenant les proverbes zooniques, Ivan Jovanović et Jelena Jaćović
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expliquent les spécificités de la capacité sémantique du présent et du futur dans
l’intention de dévoiler les similitudes et les dissemblances apparaissant à ce
niveau entre les deux langues. Un lien entre la métaphore et la métonymie,
d’une part, et des théories cognitives, de l’autre, s’établit dans le texte d’Ivana
Miljković qui, pour sa part, donne son interprétation de la métaphore et introduit
un nouveau terme en l’appelant la compréhension acquise de la métaphore. En
vue d’une meilleure compréhension de la métaphore et de la métonymie, cette
auteure examine les lexèmes à sens multiples traités par la polysémie, ainsi que
des exemples offerts au sein du cognitivisme. En se servant du corpus extrait
du roman Le Lys dans la vallée d’H. de Balzac, Selena Stanković et Nataša
Živić explorent tout d’abord (a) le type d’apposition nominale détachée et sa
valeur informationnelle, (b) la nature morphosyntaxique du segment apposé et
(c) le poste fonctionnel du segment support. Ensuite, les coauteures démontrent
que cette construction française se traduit vers le serbe le plus souvent par son
équivalent syntaxique, c’est-à-dire par l’apposition, mais que ses réalisations sont
également les différentes formations grammaticales à fonction appositive, aussi
bien que d’autres fonctions syntaxiques qui apparaissent en tant qu’équivalents
de traduction.
Le troisième volet du bloc thématique Француске студије данас – Између
Истока и Запада / Les Études françaises aujourd’hui – Entre l’Est et l’Ouest
porte le titre Recherches didactiques et compte sept contributions didactiques
qui dans le centre d’attention introduisent des aspects variés et des résultats
originaux de l’organisation de l’enseignement du français langue étrangère aux
niveaux universitaire et scolaire. Hétérogènes au regard du cadre théorique, de
la méthodologie appliquée, du corpus utilisé, des objectifs et questions visés,
mais associées par l’actualité de la problématique et le sujet central du Colloque,
ces contributions apportent des propositions concrètes pour remédier à certaines
difficultés lors de l’acquisition des compétences langagières.
Le chapitre didactique est entamé par l’étude qui provient de la
communication plénière et qui se penche sur l’enseignement et l’apprentissage
du lexique émotionnel dans le cadre du français langue étrangère. Son auteur
Freiderikos Valetopoulos analyse premièrement les habiletés linguistiques
que les apprenants doivent développer au cours de l’apprentissage d’une
langue étrangère. Deuxièmement, il examine la constitution et l’utilisation
du vocabulaire émotionnel en exposant les habiletés prévues par les manuels
explorés, ainsi que les activités utilisées pour l’acquisition des compétences
concernées. Orienté sur l’approche actionnelle en classe de français de
spécialité, le travail d’Ana Vujović révèle quelques exemples de tâches
pratiquées dans la formation de futurs professeurs des écoles. La recherche
effectuée fait voir que l’accomplissement des problèmes langagiers liés à
leur future profession motive les étudiants car pour eux il représente aussi
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l’acquisition de nouvelles connaissances et compétences professionnelles.
Dans son texte sur les étudiants serbes à l’Université de Poitiers durant la
Grande Guerre, Sanja Bošković-Danojlić parle de l’arrivée des jeunes réfugiés
serbes en France et particulièrement d’un accueil chaleureux qu’à ce moment
difficile la ville de Poitiers et son université leur ont offert. En s’appuyant sur
les données précises et détaillées des archives de l’Association générale des
étudiants de Poitiers et des Archives départementales de la Vienne, l’auteure
signale non seulement la fluctuation dans le nombre d’étudiants serbes dans
cette université française pendant la Première Guerre mondiale, mais aussi une
période historique spécifique dans les relations politiques et culturelles francoserbes. L’objet de l’analyse dans l’article de Vesna Simović est l’enseignement
bilingue et son importance au sein du système éducatif. Tout d’abord, l’auteure
présente les caractéristiques principales de ce modèle éducatif et donne un
aperçu général de l’enseignement bilingue francophone en Serbie. Ensuite, elle
focalise son attention sur les compétences linguistiques des enseignants des
disciplines non linguistiques, c’est-à-dire des sciences naturelles et humaines,
qui enseignent en langue française dans la section bilingue francophone du
lycée « Svetozar Marković » de Niš. La contribution de Nataša Ignjatović vise
à donner la réponse à la question si les activités phonétiques présentes dans les
manuels de français langue étrangère aident les élèves aux collèges en Serbie
pour développer et acquérir leur compétence phonético-phonologique. De ce
fait, l’auteure compare les activités phonétiques (le concept des activités, le
type d’activité, le résultat obtenu) offertes dans les deux séries des manuels
entre lesquelles finalement elle remarque une grande disparité dans l’approche
à la dimension phonético-phonologique de l’enseignement. La présence de la
compétence de lecture à haute voix dans des manuels représentatifs fondés
sur les perspectives communicative et actionnelle s’éclaircit dans l’étude de
Maria (Maro) Patéli dont les conclusions démontrent clairement que cette
sorte de lecture s’avère être très rarement donnée d’une manière explicite
dans lesdites approches et qu’elle se réduit uniquement à l’exploitation des
extraits de textes littéraires. Dans le travail traitant l’application des nouvelles
technologies dans l’enseignement/apprentissage du français langue étrangère,
Stefan Zdravković explore si l’emploi du blog pédagogique, en tant qu’outil
particulier en classe, fournit de nouveaux potentiels éducatifs et assure un
certain prolongement du cours. Outre cela, l’auteur expose les résultats d’une
analyse qualitative des blogs pédagogiques effectuée d’après l’enquête menée
auprès des étudiants qui étaient tant les utilisateurs que les créateurs des blogs
pédagogiques.
Comité de rédaction
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L’ENFANT DE NOÉ D’ÉRIC-EMMANUEL
SCHMITT. UN MYTHE VENU DE L’EST
RELU À L’OUEST DE LA GUERRE
Dans les huit romans du « Cycle de l’invisible », Éric-Emmanuel Schmitt
aborde différentes questions spirituelles. Parmi eux, L’enfant de Noé (2004)
se situe durant la Seconde Guerre mondiale et met en scène un jeune garçon
juif, Joseph, confié à un curé de campagne, qui cache les enfants menacés de
déportation par le régime nazi dans un pensionnat catholique en Belgique. Non
seulement le père Pons sauve des vies mais il a le souci de préserver également la
culture qui les a vu naître, par la collecte d’objets appartenant à leurs traditions.
La seule lecture de l’intrigue suffit à comprendre l’important hypotexte
biblique – pour reprendre la terminologie de Gérard Genette – qui est à
l’origine du roman. Il s’agira d’analyser l’étroite relation qui s’établit entre
l’œuvre moderne et la péricope de la Genèse (Gn 6–9), entre la catastrophe
naturelle déclenchée par Dieu et le déluge de haine engendré par la folie
idéologique des hommes. La récriture établit un vaste réseau ramifié et subtil
où l’intertextualité s’avère d’une grande richesse, bien au-delà de la simple
identification des protagonistes. Mais l’auteur s’émancipe également pour
questionner les religions juive et chrétienne dans leur filiation et s’interroger
sur la responsabilité de l’homme et sur l’idéal de fraternité.
Mots-clés : É.-E. Schmitt, Bible, Noé, Déluge, Intertextualité, Récriture,
Hypotexte, Dialogue religieux, Judaïsme, Christianisme

Éric-Emmanuel Schmitt a réuni dans le « Cycle de l’invisible »,
commencé en 1997, huit romans qui traitent d’un drame humain mis en relation
avec une religion. Le christianisme est abordé dans Oscar et la dame Rose,
l’islam soufi dans Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, le bouddhisme à
travers Milarepa2.
1
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La liste complète du « Cycle de l’invisible » est la suivante : Milarepa (1997), Monsieur
Ibrahim et les Fleurs du Coran (2001), Oscar et la Dame rose (2002), L’Enfant de Noé (2004),
Le Sumo qui ne pouvait pas grossir (2009), Les Dix Enfants que madame Ming n’a jamais eus
(2012), Madame Pylinska et le Secret de Chopin (2018) et Félix et la Source invisible (2019).
2

37

Philologia Mediana

Le quatrième volet, L’enfant de Noé, paru en 2004, est centré sur le judaïsme
et se situe durant la Seconde Guerre mondiale. Le titre de l’œuvre est explicite et
immédiatement marqué par l’intertextualité biblique (Gn 6,5–9,17). Il convoque
d’emblée chez le lecteur les images d’une catastrophe générale, d’un immense
bateau et d’un homme seul sur lequel pèse la lourde responsabilité de sauver la
Création (BIBLE 2010 : 63–66).
En 1942 (SCHMITT 2008 : 14)3, en Belgique, un jeune garçon juif,
prénommé Joseph, trouve refuge dans un établissement catholique dirigé par
le père Pons pour échapper à la déportation4. La pharmacienne du village,
Mademoiselle Marcelle, aide le prêtre en fabriquant des faux-papiers pour ses
pensionnaires. Joseph se lie d’amitié avec Rudy, juif comme lui mais plus âgé.
Afin de parer à toute irruption des soldats allemands, le prêtre initie Joseph au
catholicisme pour qu’il se fonde dans l’ensemble des élèves, mais loin de lui
l’idée de le convertir. Au contraire, il entretient un secret que Joseph finit par
découvrir : dans la crypte de la chapelle, le père a aménagé une synagogue afin
de préserver le patrimoine juif. Elle servira de refuge lorsque les Allemands
s’empareront de l’école. La victoire des Alliés assurera finalement le salut de
toute la communauté et Joseph retrouvera ses parents, eux-mêmes sains et saufs.
Devenus adultes, les deux camarades de classe resteront amis. Joseph a fondé
une famille en Belgique alors que Rudy s’est installé en Israël.
Au-delà du titre, les points de rencontre entre le récit moderne et
la péricope biblique sont nombreux et riches de sens. Néanmoins, ÉricEmmanuel Schmitt développe une interprétation qui lui est propre et met en
avant la responsabilité humaine face au déluge qui s’abat sur l’Europe.

1. Une histoire en écho
1.1. La Shoah, déluge des hommes
L’épisode biblique du Déluge s’ouvre sur la déception de Dieu face à
l’attitude des hommes. Depuis le premier meurtre commis par Caïn sur son
frère Abel, la violence gangrène les relations humaines. La méchanceté et
la perversion sont devenues telles que Dieu décide d’effacer sur la surface
de la terre tout ce qu’il a lui-même créé (Gn 6,5.11.13). Le roman d’É.-E.
Schmitt aborde l’aspect le plus terrifiant de la Seconde Guerre mondiale,
dans ce que l’homme a pu élaborer de plus effroyable et barbare à l’égard de
ses semblables : la Shoah. La famille du jeune Joseph est obligée de quitter
3

Les citations et tous les renvois sont donnés à partir de cette édition en poche facile à consulter.

Dans le même contexte historique, une situation similaire mais qui se déroule en France a été
mise en image par Louis Malle dans le film Au revoir les enfants (1987).
4
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précipitamment Bruxelles car une rafle de l’armée allemande y est déclenchée
dans le quartier juif. Qui dit rafle dit déportation et extermination. La politique
de la solution finale imaginée par le régime nazi est un déluge qui emporte
tout sur son passage. « Un juif c’est surtout quelqu’un qu’on chasse et qu’on
arrête » déclare Rudy lorsqu’il fait la connaissance de son nouveau condisciple
(SCHMITT 2008 : 42). Quand la Bible indique qu’à la suite du déluge « Tous
les êtres qui étaient sur la face de la Terre furent exterminés, depuis l’homme
jusqu’au bétail » (Gn 7,23), le père Pons annonce que, si le déluge continue,
il ne restera plus un juif parlant l’hébreu dans le cosmos (SCHMITT 2008 :
63). Le nazisme est la catastrophe qui menace toute l’humanité, à commencer
par le peuple élu. Et, selon le prêtre belge, Hitler ne s’arrêtera pas là : « Les
juifs puis les chrétiens. Il attaque par vous. Il achèvera par nous » (SCHMITT
2008 : 50).
1.2. Le père Pons, nouveau Noé
Le jeune Joseph s’amuse du nom du prêtre à qui il va être confié.
Lorsqu’on lui annonce l’arrivée de son nouveau protecteur qui « a le crâne
aussi lisse qu’un galet » (SCHMITT 2008 : 27-28), il établit immédiatement
un rapprochement avec la pierre « douce et légère » que, depuis quelques
jours, Mme de Sully qui l’avait d’abord hébergé à Bruxelles, lui apportait
dans son bain (SCHMITT 2008 : 26). Et il en souligne la capacité à flotter
par sa faible densité. Plaisante par le biais de cette appellation, l’identification
du père Pons avec le personnage de la Bible est claire. Il sera le capitaine du
navire qui tangue, mais ne sombre pas, sur les eaux déchaînées de l’Histoire5.
Dans la Genèse, seul Noé est digne d’être sauvé. Il est présenté
comme un « homme juste, intègre au milieu des générations de son temps »
et qui « suivait les voies de Dieu » (Gn 6,9). Après avoir été très intrigué
par les activités nocturnes du père Pons qui se rend chaque soir dans un lieu
mystérieux, Joseph finit par comprendre qu’il n’a rien de « démoniaque »
lorsqu’il le voit organiser une partie de ballon. Et il prend conscience qu’il
n’est, au contraire, que bonté et bienveillance (SCHMITT 2008 : 56)6. Si, dans
le récit biblique, Noé « trouva grâce aux yeux du Seigneur » (Gn 6,8), le prêtre
se révèle, à son tour, être un homme probe, pieux et protecteur. Il apparaît
comme un rempart face à la volonté destructrice des régimes totalitaires, quels
Le jeu de mots peut être prolongé. Le père Pons / la pierre ponce renvoient aussi à Pierre, le
chef des apôtres, celui qui « fondera l’Église ». Pierre est l’équivalent de Noé dans le Nouveau
Testament en ce qu’il inaugure une nouvelle création. On notera également que Mademoiselle
Marcelle, qui a souci de maquiller l’identité des enfants pour mieux les protéger, nous apprend
que Joseph s’appelle Berstein, autrement dit « ambre » en français. Cette résine de conifère peut
renvoyer à la charpente en bois résineux de l’arche (Gn 6,14 et SCHMITT 2008 : 31).
5

6

Également : « Dieu vous a à la bonne » et « homme honnête » (SCHMITT 2008 : 76, 84).
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qu’ils soient, auxquels il oppose le pouvoir sans borne de l’amour fraternel,
de la charité et de la compassion. À la fin du récit, on n’est guère étonné
d’apprendre que l’Institut Yad Vashem7 en Israël a décerné au père Pons le
titre de « Juste des nations » (SCHMITT 2008 : 117).
Dans l’arche biblique, Noé est accompagné par son épouse (Gn 7,7).
Certes, de par son statut ecclésial catholique, le père Pons est célibataire.
Mais on s’autorisera à bousculer le droit canonique et on pourra considérer
à des fins littéraires que Mademoiselle Marcelle est, sinon la femme du père
Pons, en tout cas sa meilleure alliée puisqu’elle lui fournit les faux-papiers qui
permettent aux enfants juifs d’être cachés sous une autre identité. Même si elle
crie haut et fort ne pas aimer la religion, les curés et les nazis, elle témoigne
d’une grande humanité et d’une réelle foi en l’homme (et non en Dieu auquel
elle ne croit pas). Et il n’est guère étonnant qu’elle soit la « pharmacienne »
du village puisque, comme elle l’explique elle-même, son métier consiste à
« aider les gens à demeurer en vie » (SCHMITT 2008 : 33).
1.3. La Villa Jaune ou l’arche du père Pons
La Villa Jaune où sont cachés les enfants juifs est l’arche du père Pons. Son
objectif est de les mêler aux petits chrétiens pour qu’aucune distinction ne puisse
être faite par les autorités allemandes. Le pensionnat se veut un microcosme de
la diversité spirituelle, de la même façon que Dieu avait demandé à Noé de faire
entrer (au moins) un couple de chaque espèce vivante dans l’arche8.
D’après les consignes données par Dieu, le grand bateau comportait trois
étages (Gn 6,16). Or, au sein du vaste domaine de la Villa, le père Pons répartit ses
élèves en trois groupes : les externes, les demi-pensionnaires et les pensionnaires.
Et Joseph, avec l’ingénuité qui le caractérise, se félicite d’appartenir à la troisième
catégorie, celle de l’étudiant complet. On sait que les commentaires sur la péricope
ont longuement disserté sur les trois étages de l’arche, en particulier Origène dans
ses Homélies, pour souligner la hiérarchie qu’ils établissaient à l’intérieur. Mais,
toujours au sommet, se trouvent placés Noé et sa femme, leurs trois fils et leur
épouse respective. Le petit Joseph est fier d’appartenir à cette « classe » qu’il juge
« supérieure » (SCHMITT 2008 : 39). Il appartient bien à la famille de Noé !
À la fin du récit, après la guerre, le narrateur, devenu adulte, nous
apprend que le père Pons, toujours soucieux de préserver le patrimoine de
L’institut Yad Vashem (« Un mémorial et un nom », d’après Is 56, 5), fondé en 1953, décerne
le titre de Justes des Nations aux non-juifs qui pendant la Shoah ont aidé des juifs, au risque
de leur propre vie. C’est la plus haute distinction honorifique délivrée par l’État d'Israël à des
civils.
7

8
Nous n’entrerons pas ici dans l’histoire complexe de la rédaction du texte biblique, ni dans la
distinction entre les sources sacerdotale (P) et non-sacerdotale (non P) qui s’entremêlent dans
la péricope.
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peuples menacés – comme les Indiens d’Amérique, les moines tibétains ou
l’âme russe sous Staline – inaugurait à chaque fois une nouvelle collection,
et, évoquant le souvenir de la crypte sous la chapelle, il l’appelle l’« arche de
Noé » (SCHMITT 2008 : 116). La Villa Jaune fut réellement l’arche du père
Pons, le « bon Pasteur », dans laquelle il a fait entrer toutes ses « brebis ». Et la
crypte transformée en synagogue fut, en quelque sorte, son arche d’alliance9.
La Villa Jaune est un véritable asile, au sens médiéval du terme, un
refuge : « Rien ne valait la sûreté de la Villa Jaune », affirme le narrateur
(SCHMITT 2008 : 81). Mais ce lieu préservé est toujours menacé. Une
série d’événements va mettre en danger la vie de ses occupants : d’abord, la
vérification régulière d’identité, par classe d’âge, opérée par la police belge ;
puis, l’irruption de la Gestapo dans le pensionnat où étaient restés les enfants
juifs pendant que les autres faisaient leur première communion ; et, bientôt,
la visite impromptue d’un officier allemand alors que les enfants prennent
une douche après un match de foot (SCHMITT 2008 : 66, 69, 73–75). La
« crainte des nazis » ne fit que s’amplifier au fil des mois (SCHMITT 2008 :
85). Elle atteignit son paroxysme lorsque Mademoiselle Marcelle fut arrêtée
pour avoir joué l’hymne national belge sur l’orgue de l’église du village et que
furent découverts les négatifs qui servaient à établir les faux papiers d’identité
des enfants (SCHMITT 2008 : 88). Les « hommes en noir de la Gestapo »
envahirent alors la Villa Jaune et il fallut tout le sang-froid et l’esprit d’initiative
du père Pons pour que les petits Juifs échappassent à leurs bourreaux. Pourtant,
malgré la gravité de la situation, ce dernier ne manqua pas d’humour lorsqu’il
confia à Joseph : « La croisière sur l’arche de Noé ne devait pas être une partie
de rigolade », confirmant par cette boutade l’assimilation de la Villa avec le
bateau biblique (SCHMITT 2008 : 94).
1.4. La symbolique des nombres
L’architecture de la chapelle, où le prêtre passe une bonne partie de ses
nuits, est elle-même significative car elle s’étage sur deux niveaux. Au rezde-chaussée, l’église représente le christianisme ; au sous-sol, la crypte est la
« synagogue secrète » de la Villa dont la couleur jaune renvoie à l’étoile de
David que les juifs devaient porter durant l’Occupation ; le père Pons y entrepose
des exemplaires du Tanak et des commentaires rabbiniques. Ainsi la chapelle
est-elle le lieu par excellence du Nouveau Testament, la synagogue celui de
la Torah. Celle-ci est le fondement de celle-là, son soubassement, ses racines.
Les deux espaces figurent le diptyque de la Bible chrétienne, de la même façon
9
En hébreu, deux termes différents (tevah et arôn) sont utilisés pour désigner les deux arches,
mais la Vulgate a traduit par un mot unique (arca) qui est passé en français (VERMEYLEN
2006 : 25-49).
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que, dans une lecture typologique, l’épisode du Déluge sera relu à la lumière
du Christ comme la préfiguration du baptême (1 Pierre 3, 20–21). Et le nom du
héros, Joseph, permet justement cette double lecture car riche en réminiscences
bibliques. Comme le dit Mademoiselle Marcelle : « Pas besoin de changer de
prénom : c’est autant juif que chrétien » (SCHMITT 2008 : 31). Dans la Genèse,
le dernier fils de Jacob, bien que trahi par ses frères et vendu comme esclave en
Égypte, leur pardonne et les accueille quand la famine frappe le pays de Canaan.
Et, dans les Évangiles de Matthieu et de Luc, Joseph, qui est présenté, lui aussi,
comme un « homme juste », accueille l’enfant que porte Marie (Mt 1,19).
On sait que les chiffres dans la Bible ont souvent une valeur symbolique
et que l’exégèse hébraïque s’appuie sur la gématrie. Les nombres n’ont pas
une nature magique mais ont pour fonction de donner du sens. Le chiffre 7
représente la perfection dans la totalité. Dans le premier récit de la Création,
le monde est constitué en sept jours (Gn 1,1–2,4a). Au début du récit d’É.-E.
Schmitt, Joseph est âgé de sept ans (SCHMITT 2008 : 51, 54). L’âge de
raison, dit-on, celui qui permet de comprendre les choses. Mais Mademoiselle
Marcelle décide que, sur les faux papiers qu’elle va préparer pour lui, Joseph
n’aura que six ans, arguant qu’il est préférable qu’il reste jeune le plus
longtemps possible car nul ne connaît la durée de la guerre (SCHMITT 2008 :
34). Ce rajeunissement forcé est paradoxal. Six est le chiffre de l’imperfection
(puisqu’il est le résultat de sept moins un) et, en même temps, il doit permettre
à Joseph d’être mieux protégé10.
Une autre symbolique vient s’immiscer dans le récit biblique. Pour que
les enfants juifs ne soient pas obligés de faire leur première communion et que
leur absence à l’église du village ne se remarque pas, le père Pons imagine,
toujours avec l’aide de Mademoiselle Marcelle, de simuler une épidémie qui
les clouera au lit. Or, la Villa compte douze pensionnaires juifs, le nombre de
la plénitude, qui, dans la Torah, correspond en particulier au nombre des tribus
d’Israël, descendantes des douze fils de Jacob (Gn 49,28)11. En sauvant les
douze enfants juifs de son pensionnat, le père Pons assure au peuple élu une
longue descendance. En filigrane du récit se dessinent les épisodes de l’Exode
et du retour en Terre promise, fondateurs dans le judaïsme.
1.5. Respect et paternité
Le repli des troupes allemandes s’apparente à la baisse progressive
des eaux. Finalement vient l’annonce officielle que les troupes américaines
De la même façon, son ami Rudy appartient à une famille de cinq enfants. Avec les deux
parents, ils sont sept. Cf. Schmitt 2008 : 80.
10

À l’image de Joseph qui était le fils préféré de Jacob (Gn 37,3), le héros du roman est le petit
protégé du père Pons.
11
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ont « posé le pied sur le continent » (SCHMITT 2008 : 86). C’est la fin du
déluge à l’image de l’arche qui s’est échouée sur le mont Ararat (Gn 8,4). La
sortie du bateau de tous ses locataires, humains et animaux, correspond aux
retrouvailles de Joseph avec ses parents qui ont échappé à la déportation en se
cachant dans une ferme et en y travaillant comme simples ouvriers agricoles.
L’enfant marche vers le village quand il aperçoit au loin deux silhouettes
dont l’une porte un manteau caractéristique, celui de sa mère. Il se met alors
à courir vers eux et l’auteur explique qu’il « aurait pu s’envoler » pour les
rejoindre plus rapidement encore (SCHMITT 2008 : 107). Cette métaphore,
apparemment banale, assimile en réalité Joseph à la blanche colombe, qui ne
revient plus dans l’arche une fois qu’elle a trouvé la terre ferme où se poser
et se nourrir, signe que la catastrophe est définitivement terminée (Gn 8,12).
On sait qu’après le Déluge se déroule l’épisode de l’ivresse de Noé. Le
patriarche a abusé de la vigne qu’il a créée et, enivré, se retrouve nu dans son
sommeil. L’un de ses trois fils, Cham, le découvre dans cet état pitoyable mais,
au lieu de le recouvrir par pudeur, s’empresse de prévenir ses frères. À son
réveil, Noé maudit Cham et sa descendance pour ne pas l’avoir respecté (Gn
9,20–27). Dans le récit moderne, peu après leurs retrouvailles, Joseph informe
ses parents de son intention de se convertir au catholicisme. La surprise est
telle pour son père qu’il lui flanque une gifle magistrale. Son intention de
changer de religion est perçue comme une trahison, un reniement vis-à-vis
la tradition de ses pairs (SCHMITT 2008 : 111). Dans les deux cas et mutatis
mutandis, la contestation de l’autorité paternelle est sévèrement punie.
Le titre de l’œuvre est ainsi vérifié. Le roman renvoie clairement à
l’épisode du déluge et le père Pons y est assimilé au personnage de Noé.
Cependant, au-delà du substrat biblique, Éric-Emmanuel Schmitt livre une
interprétation personnelle de la décision divine.

2. Une lecture humaniste
2.1. Noé collectionneur

Le père Pons présente Noé comme le « premier collectionneur de
l’histoire humaine » (SCHMITT 2008 : 61) et il confie à Joseph que
la figure biblique est un modèle pour lui. Un collectionneur de ce qui
est menacé de disparaître, non pas pour la valeur marchande des objets
récoltés, ni pour une quelconque dimension esthétique, mais pour
préserver ces trésors d’un oubli définitif. La démarche du père Pons
est totalement désintéressée. Il ne se contente pas de sauver les enfants,
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il cherche à sauver avec eux leur culture. Transmettre pour ne pas
oublier. Transmettre pour faire vivre la mémoire d’un peuple menacé
d’extermination. Et l’on apprend que, durant son enfance au Congo
belge, le futur prêtre avait déjà commencé à collectionner les « objets
indigènes » parce que les Noirs étaient mal traités par les Blancs12.
En 1942, en Belgique, le père Pons ne peut se résoudre à la
disparition du patrimoine religieux et cultuel juif. C’est la raison pour
laquelle il apprend l’hébreu et qu’il propose à Joseph d’être son élève
pour en assurer la survie. Avec sa candeur naturelle, Joseph s’exclame :
« Alors, on dirait que vous seriez Noé et que je serai votre fils » (SCHMITT
2008 : 63).

L’arche de Noé était remplie d’animaux13 ; la crypte du père Pons,
transformée en synagogue, est pleine d’objets de culte juifs, de livres de
prière en hébreu, d’une photo de Jérusalem, de chandeliers à sept ou neuf
branches, et même de disques de musique yiddish (SCHMITT 2008 :
60–61). Cette activité de collectionneur n’a pas été dictée au père Pons.
C’est une mission qu’il s’est lui-même donnée, voire une vocation en
communion avec sa vision de la religion chrétienne. À la fin de la guerre,
le père Pons se lancera d’ailleurs dans de nouvelles collections14.
Le prêtre apparaît comme l’héritier du patriarche biblique, son
lointain et fidèle descendant. Métaphoriquement, le père Pons est
un nouveau Noé mais il est également un enfant de Noé, à travers
la transmission d’un savoir et d’une tâche. Le titre du récit s’offre à
plusieurs interprétations et se joue des générations.
2.2. L’origine du mal
Le roman pose de manière crue la question lancinante du mal et de son
origine (HSIEH 2007 : 65–67). Il est très significatif que, dans le résumé du
La collection d’art africain a ensuite été donnée par le père Pons au musée de Namur
(SCHMITT 2008 : 62).
12

13
D’un point de vue stylistique, on remarquera que les références animalières sont fréquentes au
fil des pages. Éric-Emmanuel Schmitt évoque successivement chats, moutons, zèbres, chamois,
souris, loups, oiseaux, écureuils (par exemple, SCHMITT 2008 : 81) et autres chiens. Il est
facile d’y voir autant d’allusions aux animaux qui séjournèrent dans l’arche de Noé.
14
À ce sujet, signalons le rapprochement possible avec le protagoniste éponyme du roman de
Balzac, Le Cousin Pons. Sylvain Pons est également un collectionneur d’objets précieux et de
tableaux de maître. Mais le parallèle s’arrête là car, amassés pour son profit personnel, ces biens
finissent par être la source des ennuis du protagoniste et suscitent l’avidité de son entourage.
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déluge biblique que donne le père Pons à Joseph, le châtiment divin ne soit pas
mentionné. Le prêtre commence ex abrupto :
« Il y a très longtemps, des pluies incessantes s’abattirent sur le monde »
(SCHMITT 2008 : 61).

Il ne justifie pas la raison de la catastrophe. De fait, dans cette version
revue et remaniée, le personnage de Noé se rend compte, seul, de la menace
d’un recouvrement total de la planète par les eaux. Sans recevoir le moindre
ordre divin, il prend l’initiative de commencer une collection avec « un mâle
et une femelle de chaque espèce vivante ». Et, à la fin, il gagne « son pari
fou : sauver toutes les créatures de Dieu » (SCHMITT 2008 : 62). L’idée d’un
Dieu vengeur n’apparaît pas dans la bouche du prêtre et à aucun moment
n’est mentionnée la volonté de punir l’humanité pécheresse. Le père Pons se
contente d’indiquer qu’
« un homme, Noé, pressentit que notre planète allait être entièrement
recouverte par les eaux. Alors il commença une collection » (SCHMITT
2008 : 61).
Le choix du verbe est ici essentiel, puisqu’il éclipse le rôle divin ; Noé
a agi par choix délibéré ; il n’est plus un élu désigné par Dieu, simplement
un homme de bon sens, un peu plus visionnaire et lucide que les autres. Le
père Pons cherche avant tout à mettre en avant son engagement personnel.
Contrairement au texte biblique (Gn 6,15–16), il ne dit rien de la taille exacte de
l’arche que Noé doit construire, il évoque simplement « un immense bateau »
(SCHMITT 2008 : 61). De même, il ne mentionne ni la durée précise du
Déluge (Gn 7,17), ni l’envoi d’un corbeau avant celui de la colombe avec le
rameau d’olivier, symbole de paix (Gn 8,7–12).
On pourrait expliquer cette version personnelle du déluge par le souci de
simplifier au maximum l’épisode biblique pour un Joseph qui n’a que sept ans et
surtout qui n’avait jamais entendu parler de Noé jusque-là (SCHMITT 2008 : 61). En
réalité, cette interprétation reflète la vision de Dieu et de l’homme que défend le père
Pons, qui apparaît ici comme le véritable porte-parole de l’auteur (SCHMITT 2005).
Il reconnaît que le mal existe mais il est intimement convaincu qu’il n’est pas voulu
par Dieu. Le mal se manifeste à travers l’homme. Le prêtre qualifie de « dangereuse
niaiserie » (SCHMITT 2008 : 76) l’idée d’un châtiment divin imposé aux hommes en
raison de leurs mauvaises pensées ou de leurs actions répréhensibles. La décision de
l’officier allemand – qui n’arrête pas les enfants sous la douche alors qu’il a remarqué
qu’ils étaient circoncis – est la preuve qu’il revient à l’homme, et à lui seul, de choisir
entre le bien et le mal. Une telle attitude, inespérée de la part d’un gradé de l’armée
ennemie, conduit le père Pons à remercier Dieu. Elle lui permet de « regagner un peu
de foi en l’homme », comme il l’avoue humblement (SCHMITT 2008 : 76).
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2.3. La place de Dieu dans le monde
Néanmoins, si l’on poursuit le parallèle jusqu’au bout, puisque la Shoah
est assimilée au Déluge et qu’Hitler veut tout anéantir, on peut s’interroger
sur la place de Dieu dans le monde. Pourquoi, dans la Bible, Dieu n’a-t-il
pas sauvé lui-même ses propres créatures ? « Était-il parti en vacances ? »
demande Joseph avec l’innocence qui caractérise son âge. La réponse du
prêtre est ferme et sans ambages :
« Dieu a créé l’univers une fois pour toutes. Il a fabriqué l’instinct et l’intelligence
afin que nous nous débrouillions sans lui » (SCHMITT 2008 : 62).

En accord avec la célèbre scène de la faute initiale, au chapitre 3 de la
Genèse, le père Pons renvoie à la liberté que Dieu accorde à tout homme. Après
avoir mangé du fruit défendu, Adam sait désormais ce que représentent le bien
et le mal. À lui d’exercer son libre-arbitre et d’assumer ses responsabilités.
Après l’épisode de la visite de l’officier allemand, le père ajoute :
« Les humains se font du mal entre eux et Dieu ne s’en mêle pas. Il a créé les hommes
libres (…). Dieu ne se mêle pas de nos affaires (…) quoi qu’il arrive, Dieu a achevé
sa tâche. Nous avons la charge de nous-mêmes » (SCHMITT 2008 : 76–77).

Le juste qu’incarne le père Pons ne relève pas de l’investiture divine
mais de sa prise de conscience personnelle d’un devenir de l’humanité en
danger. Joseph va ainsi comprendre qu’il faut garder confiance en l’homme,
créé par et à l’image de Dieu, mais doté d’une liberté qui le rend responsable
de ses actes15.
2.4. Joseph, Noé à son tour
Le titre du roman ne fait pas de doute. La périphrase désigne, en premier
lieu, Joseph. Lors de sa deuxième année au pensionnat, le garçon connaît
une période de révolte contre ses parents. Il leur en veut de sa situation, il
considère qu’ils l’ont abandonné. Et il termine son réquisitoire infantile par
une question : « Pourquoi n’étais-je pas le fils du père Pons ? » (SCHMITT
2008 : 81).
Peu à peu, l’enfant prend conscience de la folie destructrice du régime
nazi. Six millions de morts, apprendra-t-il à la fin de la guerre (SCHMITT
2008 : 112). Il se rend compte qu’il est un survivant du peuple choisi. Le père
Pons lui explique alors la nécessité de témoigner, à son tour, de l’existence
de celles et de ceux qui ont péri dans cette tragédie. À cet instant, Joseph
Michel Meyer écrit : « Le Bien se cache au creux de cette universalité de la condition humaine
et dans la volonté d’agir en conséquence » (MEYER 2004 : 11).
15

46

Jean-Marc М. Vercruysse

comprend qu’il doit accepter d’être juif. Il y a passage de relais. C’est à lui,
rescapé de la Shoah, maintenant d’être Noé pour son peuple16. Et le narrateur
du récit, qui n’est autre que Joseph adulte, père de famille et âgé d’une
cinquantaine d’années, raconte comment il s’est efforcé, au sein de son foyer,
de respecter et de vivre selon les principes de la religion de ses pères, pour les
transmettre à ses propres enfants.
Alors que le déluge biblique débouche sur la nouvelle alliance que Dieu
scelle avec Noé et que symbolise l’arc-en-ciel (Gn 9,12–17), le roman d’É.-E.
Schmitt insiste davantage sur la notion d’héritage à préserver. Détruire un
groupe ou un peuple, c’est détruire une part de l’humanité. Mais l’espoir
renaît et Rudy explique à son ami :
« — En te sauvant le père Pons a sauvé neuf personnes. Douze pour moi. À
la prochaine génération, ça constituera plus. Et sans cesse davantage. Dans
quelques siècles, il aura sauvé des millions d’êtres humains.
— Comme Noé », lui répond Joseph (SCHMITT 2008 : 118).

Le Talmud n’affirme-t-il pas : « Quiconque sauve une vie juive sauve
l’humanité »17 ? Les retrouvailles inespérées de Joseph avec ses parents, celles
de Rudy avec sa mère (le reste de sa famille ayant disparu dans les camps
d’extermination) sont autant d’alliances renouvelées. Le mal et la mort n’ont
pas le dernier mot. Toute la création prend un nouveau départ. Comme Noé
était à l’origine du repeuplement de la terre après la catastrophe, les arbres du
« bois du père Pons » à Yad Vashem, près de Jérusalem, ont déjà de jeunes
pousses à leur pied (SCHMITT 2008 : 117).
L’intrigue du roman reflète combien la trame biblique structure le récit.
Ce dernier commence avec Joseph enfant qu’il faut cacher en raison des
nouvelles mesures contre les juifs mises en place en Belgique : (SCHMITT
2008 : 14)18 et se termine sur Joseph adulte, qui, en Israël, découvre le conflit
israélo-palestinien à travers une maison détruite et décide de commencer une
collection. Seules les trois années passées au pensionnat sont décrites en détail
(SCHMITT 2008 : 25-114). D’enfant de Noé, Joseph est devenu un nouveau
Noé. Cette évolution ne s’explique que par l’épreuve du déluge assimilée à
l’occupation nazie et surtout par la figure du prêtre, Noé moderne et père de
substitution, dont Joseph a été le « fils spirituel », dans un rapport religieux de
16

« Pour les juifs, tu es là. C’est toi Noé, désormais. » (SCHMITT 2008 : 114).

La citation complète est la suivante : « Celui qui a sauvegardé une seule âme en Israël, l’Écriture
lui en tient compte comme s’il avait sauvegardé un univers entier ». Talmud, Mishna Sanhedrin 4,
5. <https://www.torah-box.com/surtexte/traite-sanhedrin/chapitre-4_5035/michna-5_5082.html>
14.04.2020.
17

18
Le port de l’étoile jaune est imposé en mai 1942. Le père de Joseph, tailleur, a trouvé un
moyen de cacher l’étoile et de la faire apparaître en cas de besoin sur les manteaux (SCHMITT
2008 : 14 et 21).
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maître à disciple.

3. Conclusion

Pour reprendre la belle définition de Tiphaine Samoyault qui voit dans
l’intertextualité la mémoire de la littérature (2001 : titre), le mythe biblique
du Déluge est présent dans la culture collective, à la fois celle de l’auteur
et celle du lecteur. Pour être plus précis, il s’agit ici d’une « récriture », au
sens où l’entend Anne-Claire Gignoux, qui « confirme le rôle actif du lecteur,
mais se donne une vérification stylistique concrète en s’affirmant comme
intentionnelle et massive » (2006 : 13).
Trois strates temporelles se superposent dans le roman d’ÉricEmmanuel Schmitt : (1) l’hypotexte biblique emprunté au livre de la Genèse,
(2) la Seconde Guerre mondiale qui constitue l’essentiel du récit, (3) et la
période contemporaine avec comme illustration le conflit israélo-palestinien.
L’écrivain a confié que L’Enfant de Noé
« offre une lecture du passé : la guerre, la persécution des juifs, mais pour
éclairer le présent, où injustice, violence et intolérance continuent leur sinistre
carnage… » (SCHMITT 2010).

On s’aperçoit en effet, au fur et à mesure du roman, que le racisme (à
travers la colonisation), le totalitarisme (nazi et aussi soviétique) et enfin
le nationalisme sont autant de manifestations des déluges qui, au cours du
XXe siècle, ont menacé d’emporter l’Homme. À chaque fois, c’est le droit
fondamental d’exister et de vivre qui était en jeu. L’originalité profonde de
l’œuvre tient à ce que le père Pons sauve du déluge moderne. Il n’épargne pas
simplement la mort aux enfants juifs qu’il héberge – attitude qui à elle seule
suffirait à justifier le récit – mais il assure la survie d’une culture et d’une
religion. Le thème de la transmission est au cœur de l’intrigue. Pour jouer une
dernière fois avec l’étymologie, on peut rapprocher le nom du père Pons de son
origine latine et voir en lui un pont lancé entre les générations (HENKY 2014 :
124). Quant à Joseph, il s’inscrit dans une double filiation, celle d’un juif par
ses parents et celle d’un héritier du prêtre catholique. Il est un digne « enfant
de Noé », puisqu’il va commencer, à son tour, une collection. Comme dans
Monsieur Ibrahim et les fleurs du Coran, Éric-Emmanuel Schmitt confronte
deux religions, l’une étant appréhendée sous le regard de l’autre. L’objectif
est de dépasser les différences apparentes et de rechercher ce qui rassemble.
L’auteur fait son miel de l’hypotexte biblique qu’il mêle subtilement à
la réalité historique19, mise au service de son imagination d’écrivain. Malgré
L’intrigue est inspirée de deux histoires vraies, celles de Pierre Perelmuter et de l’Abbé André.
Cf. la dédicace liminaire : « À la mémoire de l’abbé André, vicaire de la paroisse Saint Jean19
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le contexte pesant et menaçant, le récit a des allures de conte philosophique
lumineux et de roman d’apprentissage qui a foi en l’homme. Le Noé d’hier et
d’aujourd’hui devient un passeur. Le Déluge biblique est l’inverse même de la
Création où Dieu sépara les eaux d’en haut des eaux d’en-bas pour organiser
le monde (Gn 1, 6–10). Lors de la catastrophe, les flots s’élèvent si haut que
les montagnes les plus élevées sont recouvertes. Mais le déluge n’est jamais
une destruction totale et définitive ; il subsiste toujours « un petit reste » (Is
4,3 ; Rm 9,23) qui permet un nouveau départ.
Ce cheminement d’un texte à l’autre est aussi une manière d’assigner à
l’écriture une noble vocation, une forme de résistance contre l’extermination
et l’oubli, comme l’écrit l’auteur lui-même :
« La littérature, c’est l’autre existence d’un peuple, son existence immatérielle,
sa mémoire, sa vie spirituelle » (SCHMITT 2010).
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Жан-Марк М. Веркруис

ДЕТЕ НОЈЕВО ЕРИК-ЕМАНУЕЛА ШМИТА.
НОВО ЧИТАЊЕ ИСТОЧНОГ МИТА НА РАТОМ
ЗАХВАЋЕНОМ ЗАПАДУ
Ерик-Емануел Шмит (Éric-Emmanuel Schmitt) 1997. године започиње
„Циклус невидљивог” (« Cycle de l’invisible ») у коме окупља осам романа
који промишљају о духовним питањима. Међу њима је и Дете Нојево
(L’enfant de Noé, 2004) чија се радња одвија за време Другог светског рата и
прати доживљаје младог јеврејског дечака Јосифа. Јосиф је поверен на чување
сеоском свештенику који у једном католичком интернату у Белгији скрива децу
којој за време нацистичког режима прети депортација. Не само да отац Понс
спасава животе те деце, већ се истовремено труди да сачува културу у којој су
рођени, брижљиво сакупљајући предмете из њиховог културног наслеђа.
Већ у читању резимиране радње лако се увиђа важни библијски
хипотекст ‒ према терминолошкој одредници Жерара Женета (Gérard
Genette) ‒ који је у основи романа. Циљ овог рада јесте да анализира блиску
везу успостављену између модерног дела и перикопе из Књиге постања
(Пост. 6–9), између природне катастрофе коју је Бог послао и потопа мржње
проистеклог из идеолошког лудила људи. Реактуализација мита отвара
широку, разгранату и танану мрежу у којој се интертекстуалност показује у
свој својој величини и надилази просту идентификацију ликова. Аутор се још
усуђује да преиспита јеврејску и хришћанску религију од њихових почетака,
а такође размишља над питањима човекове одговорности и идеала братства.
Кључне речи: Ерик-Емануел Шмит, Библија, Ноје, потоп, интертекстуалност, реактуализација мита, хипотекст, религијски дијалог, јудеизам,
хришћанство
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RÊVE D’ORIENT RÊVE D’OCCIDENT
DANS LA SAGA BALKANIQUE DE LUAN
STAROVA
Dans les romans constituant le cycle de la Saga Balkanique, l’écrivain
Luan Starova évoque les pérégrinations de sa famille dont le destin se jouait au
carrefour de deux tentations, de deux chemins: l’un menant vers L’Orient, vers
Istanbul et le Caire (où le père de Luan avait résidé en tant qu’étudiant dans les
années vingt du XXe siècle), l’autre vers le Ponant, vers Rome et Venise (où les
parents de Luan avaient effectué un voyage peu après avoir fondé leur jeune
ménage), vers Paris (lequel faisait rêver le père de Luan grâce aux histoires que
lui racontait son meilleur ami K., ancien étudiant de la Sorbonne), et finalement
vers l’Amérique (laquelle tentait la famille en tant que dernière destination de
son exil). C’était d’ailleurs le carrefour auquel avait abouti un grand nombre
d’aïeux du lignage des Starova.
Pourtant, à la différence de ses ancêtres, le père de Luan Starova, après
avoir emprunté l’un et l’autre de ces chemins, s’en était retourné là d’où il
était venu. Les Balkans se trouvant à mi-chemin, il avait décidé d’y rester et
de chercher dans ce monde restreint, le pays où il s’enracinerait et élèverait
sa propre postérité. Notre communication étudie comment la famille de Luan
Starova a évolué dans ce double héritage oriental et occidental par la maîtrise
de plusieurs langues originaires aussi bien de l’Est que de l’Ouest, par la
riche bibliothèque dont les livres procédaient de la tradition orientale autant
qu’occidentale, par le culte pour certains objets en possession de la famille et
ramenés des voyages effectués soit vers le Levant soit vers le Ponant... Il s’agit
d’un héritage qui avait effectivement façonné le profil émotionnel et intellectuel
de la famille et avait, in fine, conduit Luan Starova à choisir la vocation littéraire
Mots-clés : Orient, Occident, chronique familiale, mémoire familiale
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Luan Starova, écrivain macédonien d’origine albanaise, a accédé à une
notoriété littéraire grâce au cycle romanesque intitulé La Saga balkanique
dont les cinq premiers volumes sont traduits en français et publiés en France
entre 1997 et 2009. La succession des romans se présente sous forme de
chronique où est évoqué le destin de migrants des membres de sa famille
fuyant la guerre et la dictature. Leurs pérégrinations se font dans l’espace des
Balkans où la famille est en quête d’un point d’enracinement qui permettrait
son épanouissement et le maintien de son unité. Après avoir quitté, sous
les menaces de la Deuxième guerre mondiale, leur pays natal l’Albanie,
les Starova, au terme de plusieurs errances, à la fin de la guerre, se fixent à
Skopje, la capitale de la Macédoine faisant à l’époque partie intégrante de la
Fédération yougoslave.
Ce cycle romanesque embrasse cent ans de vie de la famille du narrateur
constituée des personnages du Père, de la Mère et du fils. Afin d’universaliser
les données littéraires dans sa chronique, de les « a-temporaliser » en quelque
sorte, Luan Starova les réduit à des représentations allégoriques ; il en isole
et en souligne leurs fonctionnalités dominantes. Ce procédé est appliqué aux
évocations spatiales – on parle ainsi du Lac, du Fleuve, de la Forteresse –, aussi
bien qu’aux personnages – le Père, la Mère, l’enfant (ou les enfants, les frères
et la sœur) ; ce sont des instances qui ne reçoivent jamais de toponyme ou de
nom propre. Il s’agit de personnages à la fois individualisés et universalisés,
renvoyant à des catégories génériques qui doivent nous rappeler qu’il y a
beaucoup de similitudes entre nous, les humains, bien que tout destin particulier
possède sa propre histoire. Celle de la famille du narrateur est l’histoire de
l’exil. Cette histoire débute sa vie littéraire avec le premier volume intitulé Les
livres de mon père qui paraît en 1992 ; depuis, Luan Starova publie presque
chaque année un nouveau roman de ce cycle.
Dans La saga balkanique s’entrelacent et s’entrecoupent plusieurs types
de mémoires s’étalant sur trois couches narratives : sur le fond de la mémoire
collective marquée par les événements qui déterminent l’histoire des Balkans
depuis l’effondrement de l’Empire Ottoman jusqu’à l’indépendance de la
République de Macédoine se greffe la mémoire familiale d’une lignée qui
cherche une issue au labyrinthe Balkanique moyennant son épanouissement
intellectuel ; à la mémoire familiale s’enchaîne par la suite la mémoire
individuelle du fils qui, par le souvenir, fait revivre un temps, lequel, selon le
principe Proustien, n’est pas perdu à jamais.
Le destin de la famille de Starova se situait souvent au carrefour de
deux tentations, de deux chemins: l’un menant vers L’Orient, vers Istanbul
et le Caire (où le Père du narrateur avait résidé en tant qu’étudiant dans les
années vingt du XXe siècle), l’autre vers le Ponant, vers Rome et Venise (où
les parents de Luan avaient effectué un voyage peu après avoir fondé leur
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jeune ménage), vers Paris, ville faisait rêver le Père grâce aux histoires que lui
racontait son meilleur ami K., ancien étudiant de la Sorbonne), et finalement
vers l’Amérique (laquelle tentait la famille en tant que dernière destination de
son exil).
Ce carrefour est précisément celui auquel avait abouti un grand nombre
d’aïeux du lignage des Starova. Cependant, à la différence de ses ancêtres, le
Père, après avoir emprunté l’un et l’autre de ces chemins, s’en est retourné là
d’où il était venu. Les Balkans se trouvant à mi-chemin, il avait décidé d’y
rester et de chercher dans ce monde restreint, le lieu où il pourrait s’enraciner
et élever sa postérité. Ce double héritage oriental et occidental a énormément
influencé et rythmé la vie du foyer. Cela est évident à plusieurs niveaux : dans
la maîtrise au sein de la famille de plusieurs langues originaires aussi bien de
l’Est que de l’Ouest, dans la riche bibliothèque dont les livres procédaient de
la tradition orientale autant qu’occidentale, dans le culte pour certains objets
ramenés des voyages effectués soit vers le Levant soit vers le Ponant... Il
s’agit d’un héritage qui avait effectivement façonné le profil émotionnel et
intellectuel de la famille et avait, in fine, conduit Luan Starova à choisir la
vocation littéraire.
***
Le Père du narrateur est, en effet, d’origine turque du côté maternel. Sa
mère provient d’une famille respectable de cadis qui exerçaient la fonction
judiciaire de génération en génération dans la région de Prilep sous l’Empire
Ottoman. À l’époque où s’annonce l’effondrement imminent de l’Empire, ses
proches décident de quitter les Balkans pour retourner à Constantinople. Ils
avaient néanmoins laissé derrière eux la plus jeune de leurs filles qui venait
de se marier à leur ami albanais qu’ils appréciaient beaucoup. De ce mariage
est né le Père du narrateur. C’est pourquoi il n’est pas étonnant que le Père ait
pris la direction de l’Orient pour parfaire son éducation. Il se rend à Istanbul
en tant qu’étudiant en droit ottoman, jouissant du soutien de la nombreuse
parenté maternelle qui y vivait. Il réside dans cette ville-carrefour durant les
événements historiques qui vont créer la carte géographique de l’Europe du
XXe siècle : le Père est un témoin direct de la chute de l’Empire ottoman
et de la naissance de la Turquie moderne. Il s’est même retrouvé une fois
en présence de Kemal Atatürk. L’appel qu’Atatürk a adressé aux jeunes
intellectuels istanbuliotes d’aider la Turquie dans sa marche vers l’Europe,
n’avait pas longuement cessé de résonner dans la conscience du Père ; il
avait pris l’habitude d’interpréter les ennuis que lui apportait la vie dans la
perspective de cet appel.
L’emprise que Constantinople exerçait sur le jeune étudiant, le narrateur
la présente sous forme d’une analogie renvoyant aux images et aux idées
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puisées dans l’œuvre de Balzac, l’auteur français préféré du Père. C’est
ainsi que, sur les rives de la Corne d’Or, le Père se prenait souvent à songer
à la manière d’un Rastignac, mais cette fois oriental, souhaitant avidement
apprendre les sagesses de la société multiculturelle istanbuliote. C’est pourquoi
le Père s’est entièrement consacré à ses études du droit religieux ottoman ou la
Charia. À force de consulter assidûment des livres écrits en ancienne langue
osmanlie, il a atteint une parfaite maîtrise de l’alphabet arabo-persan qui était
en vigueur sous l’Empire ottoman. Il se plongeait toujours assidûment dans
ces lectures dans l’espoir de pouvoir ainsi déboucher vers une sortie heureuse
du labyrinthe balkanique. Il accumulait continuellement des livres qui sont
devenus ses amis, ses interlocuteurs et ses complices de toute une vie. C’est
dans un tel contexte qu’il a pris connaissance de l’œuvre de Pierre Loti et de
son « orientalisme » qu’il jugeait fade car en contradiction avec la situation
réelle en Orient. La réalité que Loti présentait dans ses œuvres, selon les
théories d’Edward Saïd, était une réalité construite, fruit de l’imagination de
l’Occident, pleine de stéréotypes qui témoignent de la façon dont l’Occident
« a orientalisé » l’Orient, ce qui en dit plus sur l’Occident que sur l’Orient
(SAID 2015 : 128, 131). Le Père était tout à fait d’accord avec Atatürk qui
n’approuvait pas les clichés présentés dans les romans occidentaux
« où la femme musulmane ne prenait vie que sous les traits d’une esclave
languissante dans de vastes harems, par ces images qui permettaient aux lecteurs
européens frustrés d’assouvir leurs fantasmes en transposant leurs rêves sur une
femme constamment offerte, à côté d’un imposant narguilé et d’une boîte de
rahat-loukoums » (STAROVA, 1998 : 252).

Après beaucoup d’hésitations, dressé face à un choix décisif quant au
chemin à prendre – répondre à l’appel d’Atatürk et rester sur sa terre maternelle
ou partir pour la terre paternelle et embrasser un avenir incertain – le Père avait
opté pour un retour définitif dans les Balkans, « vers son ancienne famille qui
s’éteignait, vers la nouvelle famille qu’il lui revenait d’abord de découvrir,
puis de perpétuer. Comme témoins de sa décision, comme compagnons de
route qu’il venait de se tracer, il lui restait les livres, tous les livres qu’il avait
accumulés durant son séjour à Istanbul » (Ibid. : 235). Au grand étonnement
de certains parents venus souhaiter la bienvenue au jeune homme qui, après
quatre ans d’études à Istanbul, retournait dans sa maison natale, les coffres
pleins à craquer qu’il portait avec soi n’étaient pas remplis d’or, mais de livres
(qui étaient pour le Père plus précieux que l’or). « Il semblait avoir rapporté
avec ses livres tout le temps qu’il avait passé à Istanbul, et ne plus disposer
que de ces livres pour continuer à vivre cette période, l’explorer et l’enrichir »
(Ibid. : 216).
Lorsque l’Albanie a succombé sous les coups du fascisme et que la vie
est devenue très dangereuse pour le jeune intellectuel, le Père a décidé de
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franchir, avec son jeune ménage, la frontière la plus proche. Il avait prié son
frère unique de le suivre sur le chemin de l’exil, ce que celui-ci a refusé.
Ce frère, à la différence du Père du narrateur, avait choisi l’Occident pour
parfaire son éducation. Poussé par son admiration pour la langue et la culture
anglaises, il s’était rendu à Londres. Après avoir bien maîtrisé l’anglais, il
s’en est retourné au pays natal où il devint le premier à y introduire cette
langue, quelques temps avant la Première guerre mondiale. Le frère avait
décidé de rester dans le pays, non seulement durant le fascisme mais aussi
durant le stalinisme qui lui a succédé, dans la naïve conviction qu’il ne courait
aucun danger dans son pays car il n’avait fait de mal à personne. Erreur fatale
puisque le régime staliniste l’a jeté en prison juste à cause de sa connaissance
de l’anglais, le soupçonnant d’être un espion des forces occidentales. C’est
dans cette prison qu’il trouva la mort (STAROVA 2003 : 76-80).
Au début de la guerre, le Père est donc passé de la rive albanaise du
Lac d’Ohrid à sa rive macédonienne et, pendant les premières années d’exil,
il habita avec sa famille la ville de Struga. Comme il ne pouvait échapper à
son statut d’immigré, le Père vivait constamment sur le point de lever le camp
pour de nouveaux exodes vers différentes destinations, voire Outre-Océan.
Lorsque la famille vivait au bord du Lac, le Père témoigna d’un grand intérêt
pour la vie des anguilles. Il était surtout fasciné par la façon dont s’effectuait la
migration des anguilles vers l’Amérique, vers la Mer de Sargasse, et comment
leur progéniture revenait vers le Lac. Cet écosystème parfait s’étayant sur tout
un hémisphère est devenu pour le Père la métaphore de la boucle migratoire
que doivent former les générations d’une lignée. C’est pourquoi, il était
obsédé par l’idée de devoir continuer son chemin d’exil vers l’Amérique. Ces
rêveries effrayaient la Mère qui préférait rester sur le périmètre des Balkans;
finalement, elle a ressenti un grand soulagement lorsque la famille n’a que
substitué les rives du Lac par les rives du Fleuve de Vardar. Ces errances
spirituelles du Père vers l’Extrême-Occident, vers l’Amérique, sont traitées
dans le roman intitulé Le chemin des anguilles (2000). Ce n’est qu’après sa
naturalisation que le Père s’est émancipé de ses fantômes liés à sa condition
d’immigrant. Le narrateur dit : « Par ricochet, nous ne devînmes ressortissants
ni de l’Amérique, ni de l’Australie, ni même de la Nouvelle-Zélande, comme
ce fut le cas de certains de nos parents qui avaient franchi la frontière
postérieurement à nous » (STAROVA 1998 : 110).
***
Le Père croyait que dans les livres gisait la plénitude et la sagesse de la
vie. Sa riche collection de livres représentait une sorte de bibliothèque vivante
qu’il promenait tout au long de ses déplacements dans les Balkans. Bien que le
père ait passé sa vie à rassembler des livres en provenance de tous les coins du
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monde, il avait une prédilection particulière pour ceux venant de l’Est et des
Balkans. Ce fond oriental consistait en : d’anciennes éditions richement ornées
d’illuminations, textes soufis, écrits d’astrologues relatifs aux merveilles
de l’Univers, firmans, de gros dictionnaires et d’épaisses grammaires,
encyclopédies et descriptions de terres lointaines, herbiers et comptes
rendus illustrés d’images d’insectes jamais vus, de grands ouvrages reliés
contenant des légendes sur des peuples qui n’existaient plus, considérations
sur les janissaires, traités sur la vie et la mort... La place d’honneur dans cette
bibliothèque était occupée par les éditions anciennes et précieuses du Talmud,
de la Bible et du Coran, ce qui démontre que la famille vivait dans le respect
de toutes les religions. Le contenu hétéroclite de cette bibliothèque témoignait
du refus du Père de s’enfermer en une seule confession, en une seule idéologie
et en une seule identité. Il vivait dans la profonde conviction que les livres
étaient son unique et dernière patrie.
En tant que témoin de l’époque où Atatürk avait imposé l’emploi de
l’alphabet latin en remplacement de l’antique alphabet arabo-persan, le Père
s’imaginait être l’un des derniers prophètes de l’ancienne graphie turque et
être investi d’une mission – perpétuer sa tradition dans les Balkans. Il voit
s’accomplir cette mission quand il découvre les fameuses Minutes de Bitola,
documents juridico-administratifs turcs capitaux pour l’histoire de cette région
restée ottomane entre le XVIe et le XIXe siècle. La découverte de ces grimoires
a confirmé la conviction du Père que cette graphie était un miroir « offrant le
plus profond reflet du temps passé, celui des individus et celui des peuples »
(STAROVA 1998 : 259). En consacrant vingt ans de sa vie professionnelle
au déchiffrement de ces manuscrits, en restituant la vie aux multiples destins
particuliers inscrits dans ces registres, le Père a eu le sentiment de « retrouver
le temps perdu ».
Autant les rêves du Père penchaient vers l’Orient, autant les rêves de
la Mère penchaient vers l’Occident, surtout vers la culture italienne avec
laquelle elle est indirectement entrée en contact, via la Grèce où elle avait
passé une bonne partie de sa jeunesse. En effet, la Mère est née dans le Sud de
l’Albanie, dans une région juste à la frontière avec la Grèce. C’est ainsi qu’elle
visitait souvent sa nombreuse famille habitant la ville de Ionnina en Grèce.
Pour la Mère, cela fut la possibilité d’apprendre les rudiments du grec, qu’elle
perfectionnera un peu plus tard, lors de son séjour à Salonique, chez son oncle
chirurgien. Jusqu’à la fin de sa vie, la Mère gardera des souvenirs très vifs
de la femme de cet oncle, une Italienne, une « vraie dame » qui fascinait la
jeune fille par son élégance et surtout par son grand chapeau blanc. C’est
pourquoi les prédilections de la Mère allaient vers cette culture occidentale,
avant tout italienne, qu’elle a su cultiver attentivement au sein de sa famille.
La Mère s’est révélée en tant que maître incontesté pour les pâtes italiennes
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qu’elle fabriquait avec beaucoup d’amour et d’adresse, une alimentation
qu’adoraient ses enfants. « La maîtrise avec laquelle elle donnait forme à la
pâte en recourant aux sortilèges italiens élargissait pour nous, [ses enfants],
le spectre de l’illusion méditerranéenne » (Ibid. : 144). Cette « illusion » que
mentionne le narrateur renvoie en effet au voyage que la Mère avait effectué
en Italie avec son mari dans les années trente. La Mère était éblouie par la
mode italienne grâce au catalogue qu’elle avait reçu en cadeau par le grand
magasin Rinascente visité lors de ce même voyage. Des années après cette
visite, la Mère avait l’habitude, durant les moments de détente, de feuilleter ce
catalogue en adoptant spontanément un air songeur. Évidemment, ce voyage
qui a conduit le jeune couple vers Rome, Bari, Brindisi et Venise se trouvait
à la base des prédilections maternelles. Comme c’était la première sortie du
couple hors de leur pays natal depuis leur mariage, ce tour d’Italie représentait
pour eux une sorte de « voyage de noces », paré de tant d’émerveillements
devant les choses vues.
Ces voyages, aussi bien paternels que maternels, ont généré beaucoup
de fantasmes, ce qui avait permis au couple de mieux supporter la dure réalité
qui l’attendait à son retour au pays, une réalité dans laquelle le Père et la Mère
devait affronter de difficiles épreuves afin de sauvegarder l’unité du foyer. Le
narrateur dit :
« À l’un comme à l’autre, ces voyages avaient laissé des souvenirs indélébiles.
Mon père les évoquait chaque fois que la vie nous faisait traverser une passe
difficile. En fait, mon père nous avait tant parlé d’Istanbul et ma mère tant de
Venise que je ne pus faire autrement que de m’y rendre dès que j’eus atteint
l’âge adulte » (Ibid. : 113).

Au rêve oriental du Père correspond en contrepoint le rêve occidental
non seulement de sa femme, la Mère, mais aussi de son meilleur ami K.,
ancien thésard de Sorbonne. Ces deux amis avaient en commun la chance
d’avoir assisté, durant leur jeunesse, à des événements historiques de grande
importance : le Père avait séjourné à Istanbul au moment de l’effondrement
de l’Empire ottoman, et le vieux K. avait vécu en France au moment où
l’Europe succombait au fascisme. Ils ont également été unis par leur passion
commune pour les livres, ce qui faisait qu’ils se complétaient l’un l’autre.
Aux ouvrages dont le Père avait fait acquisition chez les bouquinistes installés
à proximité de l’Université de Constantinople, correspondaient les ouvrages
que K. avait achetés des bouquinistes parisiens des quais de la Seine. Ces
livres avait apporté à ces deux grands liseurs beaucoup de plaisir, mais en
même temps beaucoup d’illusions « qui étaient susceptibles, en ces premières
années d’après-guerre où étaient mises en œuvre les idées [stalinistes], de
prêter aisément un goût d’amertume à [leurs] vie[s] » (Ibid. : 62). Incapables
de se débrouiller dans la nouvelle conjoncture sociale et politique, ses deux
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« Don Quichotte » balkaniques retrouvaient dans leur bibliothèque un refuge
de l’incommodité des « nouveaux temps » et un trésor sacré qui continuait de
nourrir leurs rêves.
« Tous deux restant captifs d’un même songe sempiternel, rêve d’Orient pour
l’un, rêve d’Occident pour l’autre, leur amitié se nourrissait du fréquent échange
de leurs rêveries qui, de l’un, venaient se greffer chez l’autre. Oui, c’est ainsi
qu’avait perduré leur amitié » (Ibid. : 64).

***
Ce métissage d’éléments de différentes cultures au sein de la famille
a inévitablement mené au multilinguisme pratiqué par ses membres.
Outre l’albanais qui était la langue maternelle de tous et avec laquelle ils
communiquaient entre eux, ils devaient apprendre aussi le macédonien, la
langue officielle de leur pays adoptif, de même que le serbo-croate, la langue
officielle de la Yougoslavie. Certainement, cet apprentissage fut beaucoup
plus facile pour les enfants dont la scolarisation se réalisait en macédonien
que pour les parents qui apportaient dans le foyer la connaissance des idiomes
qu’ils avaient maîtrisés lors de leur jeunesse. Selon les paroles du narrateur, la
famille s’est trouvée dans un « véritable labyrinthe linguistique » (STAROVA
1998 : 122). Le père parlait aussi bien le turc moderne que le turc ancien.
« En effet, à peine mon père eut-il maîtrisé l’ancien turc et sa vielle écriture
en caractères arabes, où il atteint à des prodiges sur le plan calligraphique,
qu’Atatürk abrogea le vieil alphabet et introduisit l’alphabet latin auquel mon
père dut désormais s’accoutumer. Ayant jusqu’alors écrit de droite à gauche,
il lui fallut s’habituer désormais à écrire de gauche à droite. Lui qui possédait
de merveilleux talents de calligraphe, ne réussit pas à avoir une écriture aussi
belle en caractères latins, et finit par passer de manière quasi insensible de cette
même écriture au cyrillique » (Ibid. : 127).

Même s’il lui arrivait de mélanger les graphies dans ses écrits, le Père
n’avait pas cessé d’être, jusqu’à la fin de sa vie, animé par l’énergie des
multiples idiomes qu’il connaissait, qu’il comparait et qu’il complétait. La
bonne connaissance du droit et de l’écriture ottomans s’est révélée importante
pour le poste d’expert en ancien turc que le Père occupera au sein de l’Institut
d’histoire nationale.
Le Père possédait également une certaine connaissance du français
due à son implication dans les événements historiques de la Première Guerre
mondiale, secret qui n’a été percé par ses enfants que vers la fin de la vie de
leur père. Il avait été engagé en tant que traducteur de français dans la zone
autonome autour de la ville de Kortcha où s’est installée l’armée française
et dont les généraux veillaient sur le bien-être de la population locale. Cette
« liaison française » du Père incitera l’auteur Starova à des recherches
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historiques qui l’amèneront à l’écriture de l’un des romans de la Saga intitulé
L’amour du général (2008).
La Mère tenait la connaissance de l’italien, et probablement de quelques
rudiments du français, de sa tante italienne de Salonique. D’ailleurs, la ville de
Salonique dans les années vingt durant lesquelles avait séjourné la Mère était
un haut-lieu où se croisait beaucoup de cultures et où l’on parlait des idiomes
très différents ; un tel contexte présidait à une meilleure connaissance des
langues de la part de la Mère. L’histoire maternelle, avec tous les hauts et les
bas que lui apportait la vie, est évoquée plus en détails dans le roman Ervehe
ou Le livre d’une mère (2005).
Quand le fils est parti à l’école et qu’est venue pour lui l’heure de décider
quelle langue étrangère de rayonnement mondiale il étudierait, il opta pour le
français. C’était le cas de la majorité des enfants. Évoluant dans un milieu
où l’on parlait des langues de différentes provenances, aussi bien orientales
qu’occidentales, les membres de la famille ont pris conscience qu’il n’y
avait pas de langues premières et de langues secondes, que toutes les langues
avaient leur propre utilité qui pourraient se montrer importante à des moments
cruciaux de leurs vies. Ainsi, le narrateur nous évoque le rôle salvateur
qu’avait joué pour eux la langue italienne lors du conflit italo-hellénique, à
l’époque où la famille occupait encore leur ancienne demeure au bord du Lac
du côté albanais. Les soldats italiens qui passaient par le village avaient fait
irruption dans leur maison dans le but de s’y installer. En leur parlant dans un
italien impeccable, la Mère les avait implorés d’épargner leur demeure pleine
d’enfants en bas âge. Les soldats, éblouis par cette autochtone qui parlait leur
langue à la perfection, s’étaient inclinés devant la puissance de persuasion de
la Mère et se sont éloignés :
« Ma mère put enfin pousser un soupir de soulagement. Elle nous avait une
fois de plus arrachés de la mort grâce à sa connaissance de l’italien. Voilà qui
ne manqua pas d’enraciner encore davantage en nous, les enfants, la foi dans
le pouvoir thaumaturgique et salvateur des langues » (STAROVA 1998 : 141).

L’objet le plus précieux que le Père avait rapporté dans les Balkans en
souvenir de son séjour en Istanbul était un vieux poste de radio. Il avait la
forme d’un paon faisant la roue et dont chacune des plumes semblait indiquer
l’emplacement d’une station. Le Père l’écoutait le plus fréquemment la nuit,
parfois jusqu’aux petites heures de l’aube. Cette pratique devient compréhensible
si l’on sait que sa station préférée était une station occidentale, la BBC, qu’il
jugeait la plus objective et la plus modérée. Il l’écoutait en cachette non
seulement durant la guerre lorsqu’elle transmettait les discours que Charles de
Gaulle destinait à sa nation, mais aussi durant l’après-guerre – c’est de la BBC
que le Père avait appris que le torchon brûlait entre Staline et Tito, et cela bien
avant que leur brouille ne soit annoncée officiellement dans le pays.
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Les enfants ne comprenaient pas pourquoi le Père baissait le volume
quand il captait certaines stations, et pourquoi il l’augmentait quand il
en captait d’autres. Au cours des années du communisme fervent, la radio
entonnait à haute voix des chansons révolutionnaires, surtout les jours de
fête, comme si le Père voulait prouver aux voisins sa détermination politique.
Mais, « peu après, il rétablissait en lui un certain équilibre en écoutant la
nuit, en cachette, les stations occidentales que la radio locale flétrissait comme
espionnes et impérialisto-capitalistes... » (Ibid. : 53). Les stations anglaises,
françaises, mais aussi italiennes que la Mère adorait écouter, nourrissaient leur
rêve occidental. Pourtant, la Radio Constantinople n’était pas moins écoutée,
« dans un geste rituel oriental » qui entraînait le Père vers Constantinople, et
même au-delà, vers Le Caire où il s’était aussi rendu du temps de sa jeunesse.
Pour le fils qui, de la position d’un narrateur d’âge adulte, se souvient et jette
un regard lucide vers le passé, tout devient plus clair quant aux pratiques
ingénieuses de ses parents. Ce poste de radio en forme de paon était l’objet
qui, ensemble avec les livres de la bibliothèque paternelle, accompagnait
fidèlement la famille tout au long de ses périples. Avec le temps, cet objet est
devenu une relique à laquelle on vouait un véritable culte : à part le rôle de
transmetteur des événements de la grande histoire que la famille vivait in vivo,
cette radio jouait aussi le rôle de gardien de l’histoire familiale, de témoin de
leurs malheurs aussi bien que de leurs bonheurs.
***
Longtemps après la mort du Père, le fils narrateur n’osait toujours pas
toucher à la bibliothèque paternelle de crainte de perturber le dernier rangement
que le Père avait assigné à ses livres. Quand le fils a finalement osé se livrer
à l’exploration de cette bibliothèque qui, par sa composition, racontait la vie
même du Père, il découvrit dans les rayonnages, parmi les livres, des notes
manuscrites qui révélaient l’intention du père d’écrire un jour une Histoire des
Balkans à travers la chute des Empires. Le narrateur comprend que ce projet
inachevé du Père était effectivement un testament, un message destiné au fils
– que celui-ci finalise le dessein paternel à l’aide de l’immense trésor de livres
qu’il a reçu en legs. C’est justement dans cette intention que Luan Starova
entreprend sa Saga balkanique ; cette vaste fresque épique est l’histoire d’une
famille qui s’étend sur trois générations de même que l’histoire des Balkans
à travers la chute des empires ottoman, fasciste et staliniste, vue selon une
perspective sociologique, culturelle, anthropologique, philosophique. Ce qui
plus est, la vie littéraire de cette histoire n’est pas encore terminée puisque
l’auteur Luan Starova est toujours en train de travailler sur sa continuation
sous la forme d’autres romans du cycle.
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Елисавета С. Поповска

САН О ИСТОКУ И САН О ЗАПАДУ
У БАЛКАНСКОЈ САГИ ЛУАНА СТАРОВА
У романима који припадају циклусу Балканска сага, писац Луан
Старова евоцира сећања на селидбе своје породице чија се судбина
одигравала на раскршћу двају искушења, двају путева: један је водио ка
Истоку, ка Истанбулу и Каиру (где је Луанов отац боравио као студент
двадесетих година XX века), а други ка Западу, ка Риму и Венецији (где
су Луанови родитељи као млади брачни пар отпутовали на медени месец),
ка Паризу (о коме је маштао Луанов отац захваљујући причама његовог
најбољег друга К., бившег студента са Сорбоне) и најзад ка Америци
(која је породици преостала као последње прибежиште након егзила).
Штавише, била је то раскрсница на којој је завршио и велики број предака
породице Старовa.
Међутим, за разлику од својих предака, након што је прошао и
једним и другим путем, отац Луана Старова окренуо се ка месту из кога је
потекао. Како се Балкан налазио на пола пута, он је одлучио да ту остане
и у том скученом свету потражи земљу у којој ће пустити корење и добити
потомство. Наш рад проучава како се породица Луана Старова развијала
у том двоструком источно-западном наслеђу, користећи се различитим
језицима који се говоре на Истоку и на Западу, састављајући библиотеку са
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једнаким бројем књига из источњачке и западњачке традиције, стварајући
култ нарочитих предмета у породичном власништву који су доношени са
путовања и на Исток и на Запад... Реч је, дакле, о наслеђу које је очигледно
обликовало емоционално-интелектуални профил целе породице и које је,
најзад, усмерило Луана Старова ка књижевном позиву.
Кључне речи: Исток, Запад, породична хроника, породично сећање
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LES ÉCRIVAINS FRANÇAIS DANS ISTANBUL
D’ORHAN PAMUK
Publié en 2003, le livre Istanbul. Souvenirs d’une ville de l’écrivain turc
contemporain le plus important, Orhan Pamuk (1952), est à la fois une
biographie de la ville et une autobiographie de l’écrivain, dans laquelle il parle
de son enfance et de son adolescence dans cette ville déchirée à l’époque entre
l’Est et l’Ouest. En écrivant Istanbul, par le prisme de la mélancolie, Pamuk a
pour idée de le situer dans la tradition des grands livres de mémoires, comme
par exemple Confessions de Jean-Jacques Rousseau.
Les écrivains français que son père a traduits en turc (Valéry, Sartre, Simone
de Beauvoir) occupent une place importante dans son éducation sentimentale
et sa formation littéraire. Une analyse particulière dans Istanbul est consacrée
aux écrivains français qui ont voyagé en Orient et qui ont visité Constantinople,
en laissant des écrits sur leur fascination pour cette ville (Nerval, Gautier,
Flaubert).
Dans cet article nous tenterons de montrer à quel point les écrivains français
ont inspiré et influencé l’écriture de Pamuk, et d’analyser la manière dont son
récit parle des deux mondes opposés auxquels appartient sa patrie : l’Orient
musulman mystique et l’Occident rationaliste moderne.
Mots-clés : Pamuk, écrivains français, mémoires, Orient, mélancolie.
Peut-être aussi que la ville où nous vivons, tout comme notre famille,
nous l’aimons parce que nous n’avons pas d’autre solution !
Mais il nous faut inventer les lieux et les raisons à venir de notre amour pour elle.
Orhan Pamuk, Istanbul (2007 : 532)
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1. Introduction
Istanbul, ou Constantinople3, capitale de l’Empire ottoman et de la
République turque, et avant ça de l’Empire byzantin (ou de l’Empire romain
d’Orient), a toujours attiré l’attention des pèlerins, des croisés, des guerriers,
des voleurs, des voyageurs qui y voyaient un espoir possible de succès.
Pendant des siècles, des gens du monde entier venaient s’émerveiller devant
« la beauté cosmopolite » (PAMUK 2007 : 320) de ce lieu unique au monde
qui relie et sépare deux empires, deux continents, deux mondes, une multitude
de peuples et de religions, celui qui relie et sépare l’Est et l’Ouest. C’est une
« ville frontière (entre l’Orient et l’Occident) » (MOUSSA 2009 : 9).
Depuis le XIXe siècle, l’Orient est le point d’intérêt de la société occidentale,
surtout des écrivains et des humanistes français, anglais et plus tard américains, ce
qui peut s’expliquer par le fait que l’Orient était (ou est encore) le territoire de la
colonisation pour ces pays. Dans l’introduction de son célèbre livre L’Orientalisme
(1978), Edward W. Saïd écrit que l’Orient était « une invention de l’Europe »4, car
c’est le « lieu de fantaisie, plein d’êtres exotiques, de souvenirs et de paysages
obsédants, d’expériences extraordinaires » (2005 : 13). À cause de cela, Saïd
définit l’Orient par rapport à ce lieu particulier qu’il occupe dans l’expérience de
l’homme de l’Occident, comme « l’une des images de l’Autre qui s’impriment le
plus profondément en lui » (SAÏD 2005 : 14). La culture européenne, à partir du
XIXe siècle, doit sa force et son identité « en se démarquant d’un Orient qu’elle
prenait comme une forme d’elle-même inférieure et refoulée » (SAÏD 2005 : 16).
La diversité a toujours été l’une des caractéristiques les plus importantes
d’Istanbul. C’est pourquoi les grands écrivains choisissaient souvent cette
ville comme destination incontournable de leurs voyages en Orient. Istanbul
était également un sujet d’intérêt des grands écrivains français du XIXe siècle,
si bien que l’image de l’Orient et d’Istanbul apparaît dans leurs écrits. C’est
d’abord Chateaubriand qui voyage en Orient entre 1806 et 1807 et décrit
ce déplacement dans son célèbre Itinéraire de Paris à Jérusalem (1811),
inspirant le désir des autres grands auteurs de découvrir cette partie du monde
et d’écrire leurs relations de voyage. Après lui, Lamartine séjourne en Orient
entre 1832 et 1833 et écrit son Voyage en Orient (1835). Nerval y voyage en
1843 et publie Voyage en Orient en 1851. Flaubert est en Orient entre 1849
et 1851 et il écrit sur ce sujet dans ses nombreux récits de voyage et dans ses
lettres à sa mère et à Louis Bouilhet. Enfin, Gautier entreprend son voyage en
Grèce et en Turquie en 1852 et publie son Constantinople en 1853.
Chateaubriand est l’initiateur et le fondateur de ce genre littéraire du
voyage en Orient. Il inspire aux autres écrivains français l’écriture de leurs
3

Constantinople fut l’ancien nom d’Istanbul, de 330 à 1930.

4

Le sous-titre du livre de Saïd est en effet L’Orient créé par l’Occident.
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relations de voyage. Bien que les thèmes de ces ouvrages soient pour tous les
mêmes, leurs récits sont différents, parce que leurs buts sont différents : tandis
que « le pèlerinage de Chateaubriand est un voyage dans l’histoire, celui de
Gérard de Nerval [est] dans le mensonge de l’histoire » (BUTOR 1972 : 17).
Un point commun les réunit, c’est le désir d’écrire : « Ils voyagent pour écrire,
et voyagent en écrivant, mais c’est parce que pour eux le voyage est écriture »
(BUTOR 1972 : 17).
Puisqu’il s’agit d’un « lieu commun dans la littérature de l’époque »
(ĐURIĆ 2019 : 317), il est tout à fait compréhensible que ces écrivains ont
largement déterminé la vision occidentale d’Istanbul et de l’Orient aux XIXe
et XXe siècles. Cependant, bien qu’ils aient souvent été fascinés par cette ville
et ses beautés, leurs lecteurs développeront une image stéréotypée et souvent
fausse de l’Orient et d’Istanbul, qui perdure jusqu’à nos jours.
Il serait intéressant de voir quel rôle ont joué ces écrivains et leur
vision de l’Orient dans la formation et l’éducation d’un écrivain « oriental »,
turc, comme en témoigne le livre Istanbul. Souvenirs d’une ville de l’auteur
contemporain Orhan Pamuk, publié en 2003 et traduit en français en 2007, un
an après la remise par l’Académie suédoise du prix Nobel de littérature à ce
romancier.

2. La tristesse d’une ville
Le livre de Pamuk contient de nombreuses références aux écrivains et
peintres français. Comme il voulait être peintre de son enfance à ses 23 ans, il
n’est pas étonnant qu’il se tourne souvent vers la peinture de peintres européens,
en particulier vers les impressionnistes et les modernistes français. Cependant, les
écrivains français occupent une place centrale dans ce livre autobiographique. Cela
peut s’expliquer par son origine. Orhan Pamuk est né et a grandi dans une riche
famille bourgeoise de la classe moyenne supérieure. Sa tante a terminé ses études
de piano à Paris, alors que son père était un passionné de Paris, où il séjournait
souvent, surtout lors de querelles avec sa mère. Ces dernières ont provoqué ses
fréquentes absences, qu’il a passées principalement à Paris, où il croisait souvent,
dans les années cinquante, Jean-Paul Sartre dans les rues (PAMUK 2007 : 468)
et où il traduisait Valéry dans son hôtel (PAMUK 2007 : 468 ; PAMUK 2014
: 27, 650). À cause de l’admiration de son père pour la France, la bibliothèque
dont disposait le petit Orhan était remplie de livres en français, qu’il lisait avec
ferveur dans son enfance et son adolescence et qui lui témoignaient de ce qu’était
la grande littérature, ce qui le conduit plus tard à devenir écrivain.
Orhan Pamuk est né en 1952, trois décennies après l’effondrement de
l’Empire ottoman et l’instauration de la République turque par Mustafa Kemal
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Atatürk, qui souhaitait la rapprocher de l’Occident, l’européaniser et en faire
un État démocratique moderne. Au cours de ces trois premières décennies
de la « modernisation par l’occidentalisation » (DUCLOS 2013), la Turquie
a connu des changements fondamentaux, mais au moment de la naissance
de Pamuk, elle était déjà fatiguée des aspirations à une européanisation sans
alternative, car il y avait, comme d’ailleurs aujourd’hui, un grand nombre de
ceux qui n’aimaient pas beaucoup ce genre de rupture avec la tradition et
un tel rejet de l’identité nationale. C’est pourquoi, bien qu’elle fût une ville
énorme, l’Istanbul de l’enfance de Pamuk était un lieu très sombre, fatigué et
mélancolique, loin d’être une ville moderne.
Cette mélancolie, hüzün en turc, est une des principales caractéristiques
de l’Istanbul du XXe siècle. En écrivant le livre sur cette cité, Pamuk essaie
de parler « du hüzün de toute une ville », de « ce sentiment sans pareil qui
réunit la ville et ses habitants » (PAMUK 2007 : 131). Pamuk explique à quel
point l’Istanbul de son enfance était indissociable de ce sentiment de tristesse
qu’il produisait, et qui était expliqué le plus souvent par la chute de l’Empire
ottoman. Cependant, le sentiment de tristesse peut être interprété de manières
différentes. Il peut être un sentiment négatif, car il est lié à la maladie et à la
souffrance, mais il peut également être interprété comme un sentiment positif,
« comme un terme digne de considération et de nature poétique » (PAMUK
2007 : 129). Cependant, en attribuant ce sentiment à la ville, en disant qu’il
s’agit d’un « état d’esprit » (2007 : 128), Pamuk distingue ce qu’on appelle
communément la mélancolie, qui est « l’état mental d’une seule personne »
(2007 : 138), de ce qu’on appelle la tristesse au sens employé par Claude-Lévi
Strauss dans le livre Tristes tropiques (v. STRAUSS 1955). En utilisant le
terme tristesse, Pamuk ne parle pas de la souffrance d’un seul individu qui peut
être considérée comme un état douloureux, mais il l’associe à une culture, à
un milieu et à un sentiment. Celui-ci se manifeste à l’Istanbul de son enfance,
qui est très proche du temps où il représentait la capitale de l’empire. Ses
monuments et ses bâtiments historiques sont donc visibles de tous, témoignant
d’une grandeur qui s’est effondrée et qui n’est plus présente, et là-bas les gens
ordinaires vivent. Le hüzün est né de l’oubli qui recouvre cette grandeur, de la
pauvreté qui règne dans ces lieux magnifiques, de la négligence que le temps
nouveau montre envers cette grandeur. C’est exactement ce qui était tant aimé
et beaucoup apprécié par certains écrivains et certains voyageurs occidentaux,
qui ont visité Istanbul au XIXe siècle :
À ce stade, ce qui différencie le hüzün de la tristesse*5 est très net. La tristesse*
qu’évoque Claude Lévi-Strauss, dans son ouvrage sans égal, est le sentiment
que toutes ces pauvres grandes villes des tropiques, avec leur désarroi et leurs
masses humaines, font éprouver à un Occidental. Le terme ne renvoie donc
5

Le mot tristesse est utilisé en français par Pamuk.
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pas à l’état d’esprit de ces villes et de ceux qui y vivent, mais bien plutôt à
la souffrance d’un Occidental débarqué dans ces villes, souffrance au dernier
degré humaine, mêlant sentiments de culpabilité, tentative de s’affranchir
des préjugés et des clichés, et pitié vécue. Le hüzün, pour sa part, est une
réaction que développe non pas une personne qui regarde de l’extérieur, mais
que développent les Stambouliotes à partir de leur propre situation. (PAMUK
2007 : 142–143)

Cette tristesse est le sentiment majeur du livre de Pamuk. Écrivant sur ce
hüzün, cette tristesse, Pamuk dit qu’Istanbul le porte non pas comme quelque
chose d’imposé mais « comme quelque chose de sciemment choisi » (2007 :
144). Le désir balzacien de réussir, élément déterminant de la ville moderne,
est loin de cette tristesse. Parlant de tristesse, Pamuk mentionne de nombreux
écrivains français. Outre les écrivains-voyageurs, dont nous parlerons plus
tard, Pamuk mentionne parmi les premiers Montaigne, qui, très éloigné du
concept de tristesse malgré sa propre mélancolie, pensait que la tristesse
pouvait être surmontée par l’« intelligence d’intellectuel » (2007 : 147).
Istanbul, au contraire, vit le hüzün et les premiers écrivains turcs modernes
s’en rendent compte, parce que le hüzün est un sentiment prédominant dans
leurs œuvres.
Ce qui est paradoxal, c’est que les quatre écrivains modernes
stambouliotes qui « ressentent de l’enthousiasme pour la culture occidentale et
désirent être modernes » (PAMUK 2007 : 149) donnent leur image d’Istanbul,
ville où ils vivent, en étant inspirés par les écrivains-voyageurs français qui
y séjournaient au XIXe siècle. Ces « quatre écrivains solitaires du hüzün » –
le mémorialiste Abdülhak Şinasi Hisar, le poète Yahya Kemal, le romancier
Ahmed Hamdi Tanpınar et le journaliste-écrivain Reşat Ekrem Koçu – sont
les quatre grands précurseurs de Pamuk, qui « ont été à un moment de leur
vie éblouis par l’éclat de la littérature européenne, et tout particulièrement
par celui de la littérature et des arts français » (Verlaine, Mallarmé, Valéry,
Gide), s’efforçant « d’être modernes ou bien occidentaux dans leurs œuvres »
(2007 : 154). Ces quatre écrivains inspirent le livre de Pamuk sur Istanbul. Il
mène « un dialogue permanent » (PAMUK 2007 : 149) avec leurs œuvres. Ce
dialogue avec eux est une sorte de mise en abyme, car c’est un dialogue avec
leur vision de la vision d’Istanbul des écrivains-voyageurs français :
Ces quatre écrivains du hüzün, tout en créative complexité, pris entre passé et
présent, entre Orient et Occident – selon l’expression favorite des Occidentaux –,
m’ont fait aussi sentir comment je pouvais établir une relation entre la ville où
je vivais et sa culture, les livres que j’aimais et mon goût pour l’art moderne.
(PAMUK 2007 : 154)

Le livre de Pamuk représente donc également son dialogue avec ces
écrivains français qui ont écrit avec enthousiasme sur Istanbul.
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3. Melling dans Istanbul
Avant de parler des écrivains français, Pamuk mentionne encore un
Occidental qui était très important pour sa vision d’Istanbul et pour son livre,
surtout grâce à ses paysages du Bosphore, Antoine Ignace (en allemand Ignaz)
Melling, dessinateur, graveur, « un parfait Européen : d’origine italienne, […]
un Allemand de sang français » (PAMUK 2007 : 90). Melling est né en 1763
et, à l’âge de 19 ans, il entreprend un voyage qui le conduit à Istanbul en 1784,
où il vécut pendant 18 ans, donnant des cours, proche de la haute société. Il
était ami et menait une correspondance avec Hatice Sultan, sœur du sultan
Selim III, dont il était l’architecte officiel. Pamuk mentionne le fait intéressant
qu’eux deux échangeaient des lettres en turc écrites « avec l’alphabet latin,
cent trente ans avant la ‘révolution de l’alphabet’ imposée par Atatürk » (2007 :
92), qui a remplacé l’écriture arabe par l’alphabet latin en 1928. En quittant la
Turquie, Melling arrive à Paris où il publie en 1819 le livre Voyage pittoresque
de Constantinople et des rives du Bosphore. Une édition phototypique de ce
livre contenant 48 grandes gravures d’Istanbul a été publiée en 1969 par le
poète et éditeur Şevket Rado, oncle par alliance de Pamuk. Ainsi ce dernier,
à la période de son grand intérêt pour la peinture, a fait la connaissance de ce
livre remarquable. Lorsque Pamuk regardait ces gravures, qui se caractérisent
par une précision et une « minutieuse fidélité à la réalité » (2007 : 94), « le
sentiment qu’Istanbul est sans centre ni fin s’installe en [lui], à la manière
d’un conte d’enfance » (2007 : 96). Il lui arrive la pensée que le Bosphore
était autrefois un paradis et que « sa vie est faite de certains de ces souvenirs,
paysages et lieux de ce paradis perdu » (PAMUK 2007 : 97) :
Comme Marguerite Yourcenar l’a fait naguère avec les gravures de Rome et
Venise entreprises par Piranèse trente ans avant Melling, moi aussi, « loupe
à la main », je prends un immense plaisir à contempler les Stambouliotes en
mouvement dans les paysages d’Istanbul dessinés par Melling. (PAMUK
2007 : 99–100)

Puisque Melling a passé la moitié de sa vie à Istanbul, sa vie et sa vision
du monde s’y sont formées. Ses gravures ne sont pas dramatiques, elles ne
proviennent pas du romantisme oriental ou des clichés issus des Mille et
Une Nuits, elles ressemblent plutôt à des miniatures islamiques, puisqu’elles
proviennent directement de l’âme de la ville :
Mais comme à cette époque les habitants d’Istanbul ne savaient pas dessiner
leur ville et sa population, et qu’ils ne s’intéressaient aucunement à ça, ce travail
talentueux d’un Occidental créateur de représentations dénuées de tout jugement
préconçu a été reçu comme un travail d’étranger. Parce que Melling dessine
la ville à la façon d’un Occidental sans préjugés, qui voit la ville comme un
Stambouliote, son Istanbul est un lieu familier, avec sa mémoire, sa géographie
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et ses mosquées, et, en même temps, c’est un monde sans équivalent, unique et
pour cela extraordinaire. (PAMUK 2007 : 103)

Grâce à cela, Melling est selon Pamuk « le peintre auquel un Stambouliote
peut s’identifier le plus facilement » (2007 : 98).

4. Nerval et Gautier dans Istanbul
La principale préoccupation de Pamuk dans Istanbul ce sont les trois
écrivains-voyageurs français du XIXe siècle : Gérard de Nerval, Théophile
Gautier et Gustave Flaubert. Pamuk consacre à ces trois écrivains, parmi les 37
chapitres de son ouvrage, 3 chapitres centraux, bien qu’ils soient omniprésents
dans son autobiographie, surtout Flaubert.
Dans le chapitre 23, intitulé « Nerval à Istanbul : les promenades dans
Beyoğlu », Pamuk parle du Voyage en Orient de ce grand poète français, qu’il
lit « en relation, si ce n’est, peut-être, à travers deux écrivains turcs du XXe
siècle qui s’en sont inspirés », le poète Yahya Kemal et le romancier Ahmet
Hamdi Tanpınar (MOUSSA 2009 : 5).
En parlant de Nerval, Pamuk souligne qu’il a fait son voyage en Orient
pour trouver du réconfort, de l’oubli à sa mélancolie et pour échapper aux
crises nerveuses dont il était auparavant victime. Il était en Orient en 1843,
« un demi-siècle après que Melling a peint ses tableaux » (PAMUK 2007 :
285), mais il a publié son livre en 1851. Son voyage « est une quête à laquelle
se livre le poète » inspiré par les voyages des « deux pères fondateurs du
Voyage en Orient, Chateaubriand et Lamartine », s’intéressant en premier lieu
« à la modernité des villes, à leurs habitants, leurs coutumes » (JULLIARD
BEAUDAN 2010 : 114).
Nerval séjourne à Istanbul durant le mois de ramadan. Pamuk s’intéresse
aux promenades de Nerval dans Beyoğlu, le quartier dans lequel il a grandi
et passé toute sa vie, à proximité de la célèbre place de Taksim à Istanbul. À
l’époque de Nerval, une centaine d’années avant la naissance de Pamuk, c’était le
quartier chrétien de Péra, où se trouvaient les ambassades des pays occidentaux.
En se promenant dans ce quartier et en recherchant le vieil Orient des époques
de Chateaubriand et Lamartine, Nerval « prend acte de l’européanisation de
la capitale ottomane » (MOUSSA 2009 : 3), amorcée par l’arrivée du sultan
Abdülmecit en 1839. Cent ans plus tôt, l’endroit où se trouve la place de Taksim
n’existait pas, ce n’était que des « planes étendues ». Pamuk dit :
Mais une phrase de Nerval à propos de ces planes étendues où je devais passer
plus tard toute mon existence et qui m’apparaîtraient toujours « couvertes
d’immeubles très anciens » reste imprimée dans mon esprit : « C’est un plateau
immense ombragé de sycomores et de pins ! » (PAMUK 2007 : 286)
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Le traducteur de Pamuk en français traduit ici la phrase de Nerval du turc
sans chercher l’original français. En fait, la phrase de Nerval est la suivante :
« Dans une vallée étroite, ombragée de pins et de mélèzes » (NERVAL 1884 :
63). Pamuk explique comment la description nervalienne a provoqué sa propre
mélancolie, voire sa douleur, car il s’est rendu compte que ce quartier était
complètement différent de celui de son enfance et que l’une des parties les
plus animées d’Istanbul à l’époque de Nerval n’était qu’ « une vallée étroite ».
Cependant, en tant que jeune homme, il s’intéressait à cette vision d’Istanbul
touristique « diffusée par Nerval et beaucoup d’observateurs occidentaux, qui,
s’inspirant tous les uns des autres, l’ont rendu exotique et suave » (PAMUK
2007 : 288), et qui intéressait Yahya Kemal et Tanpınar : ces derniers, dans un
processus d’européanisation, cherchaient à trouver l’identité turque nationale
et moderne en s’inspirant des écritures occidentales sur leur ville.
La description d’Istanbul par Gautier concerne également la mélancolie,
à laquelle se réfère Pamuk dans le chapitre 24, intitulé « Le périple mélancolique
de Gautier dans les faubourgs ». Il passa 70 jours à Istanbul neuf ans après
son ami Nerval, en 1852, exactement cent ans avant la naissance de Pamuk.
Il a également séjourné à Istanbul pendant le ramadan. Puisque Gautier était
journaliste, ses textes, plus élaborés et plus précis que ceux de Nerval, ont
d’abord été publiés sous forme de feuilletons, puis dans le livre Constantinople
l’année suivante. Selon Pamuk, il s’agit du meilleur livre sur Istanbul écrit au
XIXe siècle après le livre Constantinopoli de l’Italien Edmondo de Amicis.
Gautier s’intéresse principalement aux faubourgs d’Istanbul, ses
quartiers pauvres, miséreux, désolés et non européanisés, que les touristes ne
visitaient pas, ce qui attire Pamuk beaucoup chez lui. C’est pourquoi le livre
de Gautier, en plus d’être un guide de voyage, est en même temps une sorte
d’ « anti-récit de voyage » (MOUSSA 2009 : 6). Il erre dans les ruines, entre
les tours et les murs byzantins, se demandant comment il est possible qu’ « une
cité vivante » puisse se cacher « derrière ces remparts morts » (GAUTIER :
231 ; PAMUK 2007 : 298), sans croire « qu’il y ait nulle part au monde une
promenade plus austèrement mélancolique que ce chemin qui circule pendant
près d’une lieue entre un cimetière et des ruines » (GAUTIER : 229 ; PAMUK
2007 : 298). Et, encore une fois, Pamuk réaffirme que le hüzün est le sentiment
fondamental qui règne sur sa ville natale depuis plus de cent-cinquante ans,
sans savoir expliquer pourquoi il est tellement heureux quand il en trouve la
confirmation chez les écrivains étrangers :
Ce que j’essaie de raconter, c’est ce qui découle de l’invention, de l’expression
et de l’invocation de ce sentiment en tant que concept, et que tout cela a été pour
la première fois écrit par des poètes français renommés (notamment par Gautier
sous l’influence de son mélancolique ami Nerval). Pourquoi ce que pensent
Gautier et les Occidentaux auxquels je l’identifie à propos de ma ville, de la vie
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d’Istanbul et de ses spécificités a toujours été pour moi, et pour la ville, un sujet
d’une telle importance ? (PAMUK 2007 : 299–300)

Dans le cas d’Istanbul et de la Turquie, qui luttent pour l’européanisation
depuis le XIXe siècle, ce qui leur importe, c’est l’opinion des Occidentaux,
ce qui confirmerait en quelque sorte qu’ils sont eux aussi « comme les
Occidentaux » (PAMUK 2007 : 302). Cependant, l’opinion des Occidentaux
peut être complètement différente. Alors que Pierre Loti aimait la Turquie
pour son côté oriental et exotique, André Gide n’appréciait pas du tout les
Turcs (PAMUK 2007 : 302–303). Pamuk déclare qu’il était toujours important
pour les Turcs ce que les autres pensent d’eux :
C’est peut-être pour cela que, quelquefois, je lis ce que les voyageurs ont écrit
sur la ville non comme le rêve exotique d’un autre mais comme s’il s’agissait
de mes propres souvenirs. De plus, j’ai toujours beaucoup de plaisir quand
l’observateur occidental perçoit et relate quelque chose que j’ai remarqué, mais
que je n’ai pas conscience d’avoir remarqué parce que personne n’en parle. Par
exemple : le constat par Knut Hamsun du léger balancement du pont de Galata
soutenu par des bateaux à l’époque de mon enfance, ou le fait que Hans Christian
Andersen écrive que les cyprès des cimetières sont « ténébreux ». Regarder
Istanbul avec les yeux d’un étranger est toujours un grand contentement et une
habitude particulièrement nécessaire face au sentiment communautaire et
au nationalisme régnants. Parfois le harem ou les vêtements et les coutumes
décrits avec réalisme me paraissent si éloignés de ma propre vie que, même si je
sais parfaitement qu’il ne s’agit pas d’un rêve, tout ce qui est raconté m’apparaît
comme le passé de la ville d’un autre. L’occidentalisation m’a donné, à moi
et à des millions de Stambouliotes, le plaisir de trouver notre propre passé
« exotique ». […]
[L]’aliénation dans mon regard sur la ville, je l’ai acquise à force de lire les
livres de voyageurs occidentaux. (PAMUK 2007 : 310–311, mis en gras par
N. B.)

5. Flaubert et l’art poétique pamukien
Le troisième grand écrivain français à qui Pamuk consacre tout un
chapitre est Gustave Flaubert. C’est le chapitre 31, intitulé « Flaubert à Istanbul :
l’Orient, l’Occident et la syphilis ». Dans son texte prononcé à l’occasion de
sa cérémonie de réception du titre de doctor honoris causa à l’Université de
Rouen le 17 mars 2009, Pamuk dit qu’à la différence de Nerval qui était à
Istanbul pour oublier sa mélancolie et ses crises nerveuses, Flaubert y séjournait
alors qu’il était « préoccupé de ses problèmes personnels, de son avenir, de
ses soucis » (PAMUK 2009). Flaubert était à Istanbul sept ans après Nerval
et deux ans avant Gautier, aux mois de novembre et décembre 1850, avec son
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ami Maxime du Camp. Contrairement à eux, il ne s’intéressait pas beaucoup
à Istanbul, parce que ce « n’était pas l’Orient qu’il recherchait » (PAMUK
2007 : 355). Étant donné qu’il a contracté la syphilis lors de son voyage en
Orient, plus précisément à Beyrouth, ses écrits sur Istanbul, disséminées dans
ses lettres, témoignent de son inquiétude pour « son phallus, qui est à l’époque
sa plus grande préoccupation » (PAMUK 2007 : 359). Dans sa célèbre lettre
à Louis Bouilhet du 14 novembre 1850, dans les paragraphes que les éditeurs
suppriment le plus souvent6, il parle de sept chancres sur son phallus qui se
sont regroupés ensuite en un seul (PAMUK 2007 : 359 ; FLAUBERT 1974 :
94). Pourtant, il ne refuse pas à Istanbul, comme à Beyrouth avant cela, de se
rendre dans un bordel où une fille de seize ou dix-sept ans lui a plu. Dans la
lettre à Louis Bouilhet du 15 décembre, il décrit cette visite au bordel : quand
cette fille lui demande de lui montrer son membre pour vérifier s’il n’est pas
malade, il lui répond qu’elle l’a offensé et quitte le bordel (PAMUK 2007 :
360 ; FLAUBERT 1974 : 108).
Cependant, Flaubert est pour Pamuk le plus important de tous les
écrivains ayant visité Istanbul. Dans le chapitre consacré au séjour de Flaubert
à Istanbul, ainsi que dans le texte de réception du titre de doctor honoris causa,
Pamuk expose son art poétique, qui est largement inspiré par Flaubert. Citant
un extrait de la lettre de Flaubert adressée à sa mère le 15 décembre 1850,
dans laquelle il refuse les contraintes, les emprises de la société, l’avenir, les
institutions et même le souci de sa possible gloire littéraire, Pamuk dit qu’il
lui « arrive parfois de songer à ces lignes, pensées et écrites cent deux années
avant [s]a naissance dans les rues où [il] allai[t] passer toute [s]a vie, et qui
allaient représenter le fondement de la pensée de la littérature moderniste »
(2007 : 356). Dans ses lettres envoyées d’Orient, Flaubert formule souvent
ce qui lui est important dans l’art et dans la littérature et « ses propres projets
littéraires » (MOUSSA 2009 : 10), ce qui le place plus tard « en tête des
auteurs vénérés par d’autres écrivains » (PAMUK 2009). Il est l’un des auteurs
qui apporte le modernisme à la littérature turque ainsi qu’à toutes les autres
littératures. Flaubert représente pour Pamuk « un saint autant qu’un ermite :
le premier à vrai dire de ces saints ermites de la littérature moderne qui ont
tourné le dos à la vie et au succès superficiel » (PAMUK 2009), un des rares
écrivains auxquels beaucoup d’auteurs ont voulu s’identifier, s’identifier à la
fois « à l’écrivain en colère, profondément irrité contre l’humanité, et à celui
qui, nourrissant une telle tendresse pour ses semblables, les comprend mieux
que quiconque » (PAMUK 2009). C’est pourquoi Pamuk dit, en paraphrasant
Flaubert, que « Monsieur Flaubert, c’est moi ! » (2009).

6

Voir les notes à la page 11 (FLAUBERT 1974).
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6. En guise de conclusion
Pamuk mentionne dans son livre beaucoup d’écrivains français (Valéry,
Sartre, Loti, Camus, Baudelaire, Hugo, Mallarmé, Gide, Vian, etc.). D’ailleurs,
« le panthéon littéraire national est principalement composé des grands auteurs
étrangers, en particulier français » (DUCLOS 2013). Parmi eux, ces trois
grands écrivains et voyageurs français qui ont laissé leur témoignage écrit sur
sa ville natale occupent une place majeure dans cette autobiographie, ainsi que
dans sa formation littéraire.
Le regard des Occidentaux sur l’Orient est particulièrement important
pour sa formation. Il s’intéresse tant à ces écrivains qu’il s’identifie parfois
à eux, parce qu’il a dû « [s]e former en [s]e faisant influencer et en [s]e
confrontant à eux », mais « aussi parce que les voyageurs occidentaux [lui]
ont appris plus de choses au sujet des anciens paysages d’Istanbul et de son
quotidien que les écrivains stambouliotes qui ne prêtaient aucune attention à
leur ville » (PAMUK 2007 : 356–357), concluant :
leurs imaginations, leurs interrogations, la volonté d’expansion de leurs États,
ou encore la curiosité pour ce qui se trouvait au-delà de leurs frontières les ont
poussés à se rendre à l’endroit qui s’appelle mon « chez-moi ». Ils ont consigné
ce qu’ils y ont vu, et mon monde s’est infiltré dans leurs écrits et leurs images.
(PAMUK 2007 : 358)

On peut dire aussi que leurs visions de son monde se sont infiltrées dans
ses écrits. Pamuk dialogue incessamment dans son livre avec ces trois auteurs
français, parce que leur opinion lui est importante « pour mieux comprendre
sa ville natale » (MOUSSA 2009 : 12). Comme leur opinion, qui influençait
la formation de Pamuk, le livre de ce dernier « nous oblige à relire ceux-ci
différemment » (MOUSSA 2009 : 12). En se référant à ces auteurs, Pamuk a
montré que l’Istanbul du XIXe siècle était une ville beaucoup plus cosmopolite
que l’Istanbul de son enfance (PAMUK 2007 : 308).
On pourrait conclure que c’est la littérature de Pamuk qui, grâce aussi au
Prix Nobel qu’il a obtenu en 2006, « mondialise […] l’espace littéraire turc »
(DUCLOS 2013). Chez Pamuk, Istanbul « devient un véritable personnage
littéraire » (MOUSSA 2009 : 13). Ainsi cette autobiographie de l’écrivain
se transforme en une vraie biographie de cette ville. C’est une des qualités
majeures de ce grand livre pamukien.

Bibliographie
BUTOR 1972 : BUTOR, Michel. « Le voyage et l’écriture ». In : Romantisme.
« Voyager doit être un travail sérieux ». No4, 1972 : 4–17.

73

Philologia Mediana
DUCLOS 2013 : DUCLOS, Elise. « ‘En lisant en écrivant’ : Orhan Pamuk
auteur de la littérature européenne ». In : Les Cahiers du CERACC. Paris :
Université Paris 3. No 6, juillet 2013. <http://www.cahiers-ceracc.fr/
duclos.html> 10. 02. 2020.
ĐURIĆ 2019 : ĐURIĆ, Vladimir. « L’image de l’Orient dans les récits de
voyage de Chateaubriand, Lamartine, Nerval, Gautier et Flaubert ». In :
Facta Universitatis : Series linguistics and Literature. Réd. Nikola Bjelić
et Ivan Jovanović. Niš : Univerzitet u Nišu. Vol. 17, no. 2, 2019 : 309–318.
JUILLIARD BEAUDAN 2010 : JUILLIARD BEAUDAN, Colette. « Le
voyage en Orient de Gérard de Nerval ». In : Les Cahiers de l’Orient. no
97, 2010/1 : 113–121.
MOUSSA 2009 : MOUSSA, Sarga. « Orhan Pamuk lecteur des écrivains
voyageurs français a Constantinople au XIXe siècle ». https://halshs.
archives-ouvertes.fr/halshs-00415857/document 10. 02. 2020.
PAMUK 2009 : PAMUK, Orhan. « Monsieur Flaubert, c’est moi ! ». Traduit
par Gilles Authier. Rouen : Université de Rouen, 2009. <https://flaubert.
univ-rouen.fr/etudes/pamuk_francais.php> 10. 02. 2020.
PAMUK 2014 : PAMUK, Orhan. D’autres couleurs. Traduit par Valérie GayAksoy. Paris : Gallimard, 2014. Epub.
SAÏD 2005 : SAÏD, Edward. L’Orientalisme. Traduit par Catherine Malamoud.
Paris : Seuil, 2005.
STRAUSS 1955 : STRAUSS, Claude-Lévy. Tristes tropiques. Paris : Plon,
1955.

Sources
GAUTIER 1853 : GAUTIER, Théophile. Constantinople. Paris : Michel Lévy
frères, 1853.
FLAUBERT 1974 : FLAUBERT, Gustave. Correspondances. Vol. 2 (1850–
1859). Paris : Club de l’Honnête Homme, 1974.
NERVAL 1884 : NERVAL, Gérard de. Voyage en Orient. Vol. 2. Paris : Calmann
Lévy, 1884.
PAMUK 2007 : PAMUK, Orhan. Istanbul. Souvenirs d’une ville. Traduit par
Savas Demirel, Valérie Gay-Aksoy et Jean-François Pérouse. Paris :
Gallimard, 2007. Epub.

74

Nikola R. Bjelić

Никола Р. Бјелић

ФРАНЦУСКИ ПИСЦИ У ИСТАНБУЛУ ОРХАНА ПАМУКА
Објављена 2003, књига Истанбул. Успомене и град најважнијег турског савременог писца, нобеловца Орхана Памука (1952), у исто време је и
биографија града и аутобиографија писца, у којој он говори о сопственом
детињству и одрастању у овом граду који је у то доба био располућен
између Истока и Запада. Пишући Истанбул кроз призму меланхолије,
Памук има идеју да ову књигу смести у традицију великих мемоарских
књига, као што су биле, на пример, Русоове Исповести.
Француски писци, које је Памуков отац преводио на турски (Валери,
Сартр, Симон де Бовоар), заузимају важно место у његовом сентименталном васпитању и књижевном формирању. Посебно место је у Истанбулу
посвећено француским писцима XIX века који су путовали на Исток и који
су забележили своје дивљење према овом граду (Нервал, Готје, Флобер).
У овом раду покушали смо да покажемо у којој су мери ти француски писци инспирисали Памука и утицали на његово књижевно стваралаштво, као и да анализирамо начин на који ово дело говори о два супротстављена света којима његова домовина припада, а то су мистични
муслимански Оријент и рационалистички модерни Запад.
Кључне речи: Памук, француски писци, мемоари, Оријент, меланхолија
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QUELQUES RÉFLEXIONS SUR LE
FANTASTIQUE RÉEL DE FRANZ HELLENS
L’écriture de Franz Hellens est très spécifique du point de vue d’un
procédé littéraire basé sur une approche particulière de la réalité. La vision du
monde de cet auteur belge est issue d’une conception que Hellens lui-même
a défini comme le « fantastique réel », notion lancée auparavant par Edmond
Picard à propos des Hors-le-vent, ou bien comme « les Réalités fantastiques »,
devenues le titre du recueil des contes de Hellens (1923). On peut constater
que ce type de fantastique est une caractéristique qui domine son œuvre.
L’ensemble de ses contes et nouvelles est donc cohérent avec le concept que
l’auteur a par la suite théorisé, en s’appuyant sur la pensée de Picard. Nourrie
de souvenirs d’enfance, du quotidien, des rêves, des oppositions clair/obscur,
dehors/dedans et ainsi de suite, l’écriture de Franz Hellens bascule entre la
réalité et le fantastique et se présente comme énigmatique et séduisante.
Mots-clés : contes, réalisme, fantastique, fantastique réel, littérature
française de Belgique, Hellens

1. Introduction
Franz Hellens a laissé des traces profondes dans la littérature française
de Belgique et dans la francophonie européenne. Il a été quatre fois pressenti
pour le Prix Nobel2, ce qui est un des meilleurs indicateurs de sa notoriété
littéraire. Pourtant, il semble que mis à part les spécialistes, on ne connaît
pas suffisamment les faits de sa vie, de son engagement littéraire ou
l’environnement artistique et littéraire d’où il est issu.
Franz Hellens (1881-1972), de son vrai nom Frédéric Van Ermengem,
est né à Bruxelles dans la famille d’un docteur de très grande renommée3. Il
1
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2

En 1943, en 1948, en 1953 et en 1954.

Son père, Émile Van Ermengem, fut professeur de bactériologie à la Faculté de Médecine de
l’Université de Gand, secrétaire perpétuel de l’Académie de Médecine de Belgique, membre
correspondant de l’Académie de Médecine de Paris. Il est connu pour avoir réussi à isoler la
3
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passe son enfance et sa jeunesse à Wetteren, près de Gand, et par la suite il
fait ses études chez les Jésuites, au célèbre collège Sainte-Barbe4. Dans cette
période il commence à écrire des poèmes et essais qu’il publie anonymement
ou sous pseudonyme. La ville de Gand marquera la vie intérieure de Hellens
et constituera le décor indispensable de ses œuvres littéraires. Il nourrit
son écriture de la nostalgie de son enfance, notamment dans ses œuvres
autobiographiques dont le personnage principal est nommé Frédéric (Le naïf,
1926 ; Les filles du désir, 1930 et Frédéric, 1935). Après avoir fini ses études
de droit, en 1905, Hellens devient stagiaire à la Bibliothèque Royale (1906)
et puis bibliothécaire au Parlement (1912). Il lit beaucoup et continue à écrire.
Son œuvre d’avant la Grande guerre prolonge la tradition littéraire flamande de
Rodenbach, Lemonnier, Eekhoud, mais elle est également inspirée par Edgar
Allan Poe. Un séjour sur la Côte d’Azur et puis à Paris, durant la Première
guerre mondiale, va bouleverser la vie de Hellens et va lui ouvrir un champ
artistique nouveau : la peinture de Modigliani, de Matisse, d’Archipenko, le
cubisme et l’art nègre, ainsi que la poésie moderne d’Apollinaire, de Cendrars
et de Reverdy qui l’influenceront en tant qu’écrivain.
Mais il a su lui aussi animer les milieux artistiques. Au cours de la
montée du mouvement flamand et de la flamandisation de l’université de Gand,
Franz Hellens, en tant que grand bourgeois francophone de Flandre et homme
d’action, crée et propage la notion de « littérature française de Belgique »
dont il sera dès lors un ardent partisan et même un des chefs de file. Toute
sa vie il se présente aussi comme animateur des lettres belges. Il fonde, avec
André Salmon, la revue Signaux de France et de Belgique (1921), puis, avec
Mélot du Dy, la revue Le Disque vert (1922-1941)5, qui accueille des écrivains
tels que Blaise Cendrars, Jean Paulhan, André Malraux, Jean Cocteau, André
Gide, Odilon Jean-Périer, André Baillon, Henri Michaux et ainsi de suite. En
1923 Hellens publie, dans cette dernière revue, Les réalités fantastiques, récits
dont le titre pourrait s’appliquer à toute son œuvre, contemporaine et à venir.
Rappelons tout de suite qu’en 1967 il va publier Le fantastique réel, un essai
qui révèle, bien évidemment, que l’imaginaire hellensien naît à la jonction du
réel et du surnaturel. Ces deux « qualités » sont mélangées dans une œuvre
d’une forte singularité tout en faisant de Franz Hellens le chef d’un courant
non réaliste, justement appelé « le fantastique réel ». Ce courant deviendra le
propre de la Belgique (OTTEN 1985).
Mais on devrait dire que le goût hellensien pour ce thème n’était pas
bactérie responsable du botulisme.
4

Fameux collège, fréquenté par Verhaeren, Rodenbach, Maetrlinck, Van Lerberghe…

Un peu plus tard, il met sur pied encore deux revues littéraires, Nord (1929) et Écrits du Nord
(1935). Toutes les revues que Hellens a animées entre 1920 et 1955 étaient ouvertes à toute
expression de la modernité.
5
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isolé. Son style d’écriture a réussi à se distinguer de celui qu’on peut trouver
dans la multitude d’ouvrages des écrivains belges également passionnés
par le fantastique et le surnaturel. Leurs ouvrages appartiennent à d’autres
courants qui surgissent au cours du vingtième siècle en Belgique francophone.
Il s’agit du « symbolisme mystique » de Maeterlinck et de Rodenbach, de la
« science-fiction » de J. H. Rosny, du « fantastique terrifiant » de Jean Ray,
de Thomas Owen et de Gérard Prévot, du « fantastique crépusculaire » de
Ghelderode, du « fantastique loufoque » de Muno, de Carême et de Quiriny,
du « fantastique corrosif » de Sternberg et de Compère, ou bien du réalisme
magique de Willems et de Vaes. La liste est impressionnante et comme Renata
Bizek-Tatara l’a constaté à propos de ce « sujet belge », on peut dire qu’il y a
si « peu de pays [qui] peuvent se vanter d’un nombre si important d’auteurs
épris du surnaturel » (BIZEK-TATARA 2018 : 5).
Si l’on veut approcher l’œuvre de Hellens, il faudrait savoir qu’elle
est immense et très variée, qu’elle comporte plus de cent volumes abordant
tous les genres littéraires : contes, romans, poèmes, essais, pièces de théâtre,
fables, journal intime, critiques d’art. Parmi ses écrits les plus importants,
mentionnons Mélusine, fameux roman présurréaliste et onirique voué à la
quête de la femme (1920 ; aux éditions Gallimard 1952), puis Moreldieu
(1946), Mémoires d’Elseneur (1954). Ses Poésiescomplètes sont publiées
en 1959, avant ses essais majeurs, parmi lesquels se trouvent Poétique des
éléments et des mythes (1966) ou Cet âge qu’on dit grand (1970). Quant à
ses mémoires, signalons l’importance particulière de ses Documents secrets,
1905-1956, parus en 1958, avec un sous-titre révélateur, Histoire sentimentale
de mes livres et de quelques amitiés. On peut y trouver de très précieuses
informations sur sa vie et son art d’écrire.
Même si entre 1947 et 1971 Hellens séjourne en France, il songe
toujours à son pays d’enfance. Finalement il rentre dans sa ville natale, en
1971, où il décède un an plus tard, à l’âge de 90 ans. Mais plus d’une décennie
auparavant, il a déjà résumé sa vie et également son écriture dans ces mots,
qu’il a gravés dans ses Documents secrets (HELLENS 1958 : 50) :
« C’est toujours à mon pays d’origine que sont allées mes pensées les meilleures.
Et particulièrement à Gand et à cette région de Flandre baignée par la Lys et
l’Escaut, où s’est écoulée mon enfance et la plus grande partie de ma jeunesse.
J’y reste attaché par toutes mes fibres. Seul l’amour de la langue que je parle et
que j’écris, et qui fut celle de mon berceau, m’a attiré dans le pays où elle est le
mieux parlée et le plus correctement écrite. »

Cet attachement à son pays et à sa langue est omniprésent dans ses écrits.
Son retour aux sources est en effet un retour vers un passé privilégié, à son
enfance. Mais parmi ses thèmes majeurs, outre l’enfance, on devrait de même
mentionner la femme aimée mais insaisissable, le rêve, l’énigme du mal, et
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surtout la métamorphose du réel. Ce dernier nous intéresse particulièrement et
nous y consacrerons les lignes qui suivent, puisqu’elle constitue l’un des traits
constants de l’écriture hellensienne et de son œuvre littéraire.

2. Autour des notions « réalisme fantastique
» et « fantastique réel »
À partir des années vingt, Franz Hellens a tâché de développer une
conception appelée « le réalisme fantastique » ou bien « le fantastique réel ».
Pour lui, il ne s’agissait pas d’une simple formule, mais plutôt d’une attitude,
une manière de voir, de sentir ou d’imaginer les choses (HELLENS 1967 : 9).
En effet, son « réalisme fantastique », c’est son rapport actif à la quotidienneté
et en quelque sorte un « instrument d’investigation psychologique et
d’expression littéraire » (BIZEK-TATARA 2018 : 6). Mais il ne consent jamais
à définir cette notion, puisqu’il est d’avis que les mots ne suffisent pas pour le
faire : atteindre aux sources du fantastique réel se fait, d’après lui, autrement
et non « par le truchement des mots du vocabulaire » (HELLENS 1967 : 53).
Mais, avant d’aborder encore plus en détails son point de vue, expliquons
comment ce terme à été lancé dans la littérature.
Parmi les critiques contemporains, la notion de « fantastique réel » a
souvent été liée à celle de « réalismemagique ». Mais, d’après Weisgerber
(1987 : 301), ce dernier n’a été utilisé qu’à partir de 1925 et qui plus est
hors de la Belgique, en Allemagne. Cela veut dire que la notion de « réalisme
magique » vient beaucoup plus tardivement que celle de « fantastiqueréel »,
déjà connue en Belgique à la fin du dix-neuvième siècle. En 1910 Edmond
Picard a, avec raison, appliqué, le terme « fantastique réel » à Hellens.
Rappelons qu’il a décrit l’atmosphère spécifique du recueil hellensien de
contes intitulé Hors-le-Vent, paru en 1909, raison pour laquelle cette œuvre a
été dès lors considérée comme la première de ce genre (ce qui est faux, on va
bientôt l’expliquer). Par la suite, Hellens va emprunter cette notion à Picard
et la théoriser.
En poursuivant ces recherches, on s’aperçoit qu’Edmond Picard avait, en
effet, proposé cette notion plus de deux décennies avant de l’utiliser à propos
de l’œuvre de Hellens : c’était en 1887, pour présenter deux de ses propres
œuvres, La Veillée de l’huissier, un conte de Noël, paru en 1885, et LeJuré,
un monodrame en cinq actes, paru en 1887. D’après Éric Lysøe, Picard a
emprunté ce syntagme oxymorique à un critique français, Jules Claretie, en
l’employant d’une manière différente de Hellens. Lysøe constate que Picard
comprend le « fantastique réel » comme une notion où s’unissent les caractères
« naturaliste » et « symboliste ». Par la suite, le critique explique cette idée en
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s’appuyant sur des faits socio-culturels, qu’il voit comme « binaires », et qui
forment ce caractère « belge » d’un écrivain (LYSØE 1994 : 100) :
« Par son caractère binaire, la formule correspond assez bien à la représentation
duale que l’on commence à donner de la Belgique. “Fantastique” s’élargit en
rêve, en mysticisme, “réel” renvoie au réalisme, au souci du détail observé par
un œil de peintre, et l’ensemble se confond ainsi avec les deux registres qui
servent à définir l’“âme belge” ».

Et quand Picard écrit à propos des Hors-le-Vent, il ne se réfère qu’au
« symbolisme ». On pourrait associer ce recueil à L’Intruse de Maeterlinck
ou aux ouvrages de Van Lerberghe, et donc de manière erronée au « réalisme
magique ». Lysøe dans son analyse conclut que « comme on peut voir, cela
n’a rien à voir avec le réalisme magique, mais plutôt d’un fait identitaire »
(LYSØE 1994 : 86). En réalité, l’histoire littéraire a bien attesté que le
« fantastique réel » est resté un fait « belge ». Et lorsque Hellens utilise ce
terme qu’il a repris à Picard et le terme « réalisme fantastique », il le fait pour
désigner une seule direction d’écriture, celle qui le détachera de l’héritage
symboliste. En effet, il cherchait à se distinguer de ses prédécesseurs et à créer
sa voie (sa voix) propre.

3. La conception hellensienne du « fantastique réel »
Trois ans avant les Hors-le-Vent Hellens a publié un roman, En ville
morte (1906), dont le titre même révèle que l’écrivain a subi les influences
symbolistes. On peut dire que le recueil Hors-le-Vent est aussi lié à ce
mouvement, surtout thématiquement, mais il faudrait souligner que cela n’est
le cas dans aucun des six textes dont le recueil est composé. Cela marque déjà
un signe d’une certaine rupture avec l’héritage symboliste. Si Hellens est féru
des idées picardiennes (et par la suite reprend sa terminologie), ce n’est pas
pour les suivre aveuglément, mais pour prouver que le « fantastique réel »
pourrait être interprété un peu différemment.
Rappelons que Picard a parlé du « mystère » qui se cache derrière
l’apparence du réel, un « mystère » que « les yeux vulgaires » ne sont pas
capables de voir (PICARD 1887 : 35). C’est donc le regard qui est dans ce cas
d’une importance considérable, puisque le fantastique est en relation directe
avec un regard et une interprétation particulière de l’écrivain, ce qui veut dire
que le fantastique ne réside pas dans l’objet, mais dans l’œil. D’après Picard,
le fantastique s’appuie sur la réalité, il est même ancré dans la réalité, et ce
qui nous reste à faire c’est le saisir. Autrement dit, il faut savoir regarder la
réalité et par la suite avoir la capacité de percevoir ce qui est celé au regard et
également de pénétrer un « ailleurs », pour entrevoir une autre face du visible
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(BRION 1957 : 137). On peut constater que c’est un don, un privilège de
l’écrivain.
Picard insiste sur l’idée qu’il s’agit de l’interprétation particulière
de celui qui regarde. Hellens s’approprie cette idée et fait un pas de plus.
Pour lui, le réel et le surnaturel sont intimement liés. Il dit que le fantastique
« n’abandonne jamais la réalité, il l’élargit » (HELLENS 1958 : 7). De plus, il
est d’avis que le fantastique fait partie intégrante de la réalité. C’est justement
ce « mystère » picardien – mentionné plus haut – bien caché mais présent dans
le réel. Pour Hellens, le rôle qu’il attribue à l’écrivain, c’est de faire surgir cet
élément mystérieux du réel :
« S’avancer tellement dans le frisson du concret que l’imaginaire éclate comme
de lui-même de la réalité élue, tel est le cheminement le plus secret mais le
plus efficace d’une certaine conception tout irrationnelle de l’esprit et de la
sensibilité. » (HELLENS 1967 : 17).

Mais, pour Hellens, le fantastique réel est lié à la vie de tous les jours et
à un entourage familier. Il ne le lie jamais aux êtres de l’au-delà, par exemple
aux fantômes, à Dieu ou au diable, ni aux êtres maléfiques, terrifiants ou
odieux. Et en plus, chez lui, comme Picard l’a commentéà propos des Hors-leVent, il s’agit d’un soupir, d’un glissement, d’une vibration, d’un craquement
qui modifie les choses, sans qu’il y ait eu une modification. En fait, la réalité
demeure à la fois même et « autre » (PICARD 1910 : 1). Ce qui incite le
surgissement du fantastique réel, ce ne sont pas des phénomènes de l’au-delà
ou surnaturels, mais c’est une approche au réel et un certain regard, « un regard
plus vrai sur la réalité concrète, regard révélateur l’entrevoyant infiniment
plus riche, plus complexe et foisonnante qu’une perception ordinaire, lissée
par l’habitude, ne perçoit pas » (BIZEK-TATARA 2018 : 11). Il s’agit donc
d’un état d’esprit et de la conscience du personnage, et non pas d’un agent
surnaturel. C’est justement ce qui distingue le fantastique réel du fantastique.
Ce « regard plus vrai » est donc nécessaire pour mieux comprendre la réalité
(et le monde en général), c’est pourquoi on peut dire que le fantastique réel a
une valeur révélatrice et cognitive. La connaissance du monde s’élargit et on
entre dans un domaine « dépaysé » de la réalité (HELLENS 1992 : 103), dans
cet autre côté du miroir. Par exemple, la fumée des cigares peut modifier le
regard du personnage, comme dans le récit La Cuisine des fous, le plus long
d’entre les récits des Hors-le-Vent, où le cigare prend pratiquement une place
centrale (HELLENS 1912 : 20) :
« Rien n’était étrange comme la fumée qui s’étirait dans cette chambre étriquée.
[…] Peu à peu, son nuage léger de petites cendres piquantes descendait vers
nous, et, par tous les pores, glissait dans nos cerveaux des images de folie et de
rêves. »
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Par la suite on s’aperçoit que la fumée du cigare stimule l’imaginaire. La
chambre, d’abord décrite d’une manière réaliste comme étroite et malsaine,
devient par la suite le lieu fantasmatique par excellence. C’est la présence de
la fumée qui a provoqué ce changement. Elle modifie le regard du narrateur et
dirige un dédoublement du point de vue narratif.
Pour mieux éclairer les choses, Hellens se sert aussi des contrastes,
dans un sens thématique ou spatial. Dans ce jeu des oppositions il trouve la
possibilité de montrer le passage du réel au fantastique et vice versa. Dans
le récit Au repos de la santé, on voit un passage de la fièvre et la maladie, à
travers le repos et le rêve vers la santé. L’opposition maladie/santé se complète
d’autres oppositions signifiantes (ville/auberge, jour/nuit, réel/rêve, danger/
sécurité, absence/présence et ainsi de suite). On voit aussi une distinction
entre ce qui est dehors et ce qui est dedans. Cela est encore plus prononcé
dans le récit Entre la rue et le jardin où la place privilégiée est une classe.
Le glissement vers le fantastique est relié aux trois positions (classe – rue –
jardin) où le narrateur rappelle les souvenirs de son enfance (HALEN 1985 :
47-59). Les deux perspectives, de près et de loin, se complètent et contribuent
à l’unité du récit.
Dans la conception du fantastique réel hellensien, le rêve prend une
part importante. Il permet de saisir une vérité supérieure, même de vivre
et d’éprouver les désirs les plus profonds. Il possède des vertus révélatrices,
puisque le rêve, éveillé ou non, se comporte comme un écran qui montre un
monde subjectif qui fait en même temps indéniablement partie intégrante de
notre existence objective. Hellens est fasciné et dit : « Quoi de plus réel, de plus
vrai, de plus détaché des contingences raisonneuses, que le rêve, cauchemar ou
songe bienheureux ! » (HELLENS 1967 : 68). Il est d’avis que le rêve est comme
une porte ouverte vers l’infini. L’écrivain le représente comme vraisemblable,
très vif, très suggestif, il se mêle à la vie et très souvent le lecteur ne peut plus
distinguer le moment où l’on passe d’un monde à l’autre, de la vision onirique à
la réalité et vice versa. Cela permet de saisir plus profondément un même fait du
récit. Ce procédé se rapproche de l’idée d’une constante hésitation, mentionnée
par Tzvetan Todorov dans L’introduction à la littérature fantastique : « Le
fantastique, c’est l’hésitation éprouvée par un être qui ne connaît que les lois
naturelles, face à un événement en apparence surnaturel » (TODOROV 1976 :
29). Cette hésitation, en tant que procédé littéraire, se présente comme un
champ également prolifique pour la création hellensienne. Dans son œuvre on
peut remarquer qu’il utilise très souvent les motifs oniriques et une « écriture
d’indécision » qui multiplient les aspects des choses et des êtres.
Encore plus que le rêve, éveillé ou non, il existe quelque chose qui
s’imprime beaucoup plus dans la mémoire et donne un accès à la connaissance
de la quotidienneté : le hasard. Cela met à distance l’objet pour mieux le voir et
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le comprendre. D’après Hellens, il s’agit d’un moment miraculeux et insolite,
qui nous rend muets et instruit (HELLENS 1966 : 67) :
« Le hasard est la forme la plus sensible de l’univers, la plus efficace aussi,
puisqu’elle étonne et par là s’imprime le mieux dans la mémoire. Il est son
miracle permanent. […] Il fait la clarté sur tout, sans besoin d’explication. Il
pose le problème et en même temps le résout. »

Il est évident que chez Hellens cette orientation vers l’étrange (le réalisme
onirique, le hasard) ne fait jamais l’opposition entre fantastique et réel, mais
crée une image complexe qui suscite un sens d’une parfaite complémentarité
entre ces deux natures.
Il faudrait aussi mentionner que le fantastique réel chez Hellens est
dépourvu d’émotions fortement négatives. « Le fantastique réel n’est pas
nécessairement générateur d’épouvante, mais il n’exclut ni le tremblement ni
l’angoisse », dit-il (HELLENS 1967 : 61) et continue avec l’idée que pour obtenir
un effet de trouble, « il n’est pas indispensable de faire appel à des monstres,
si beau soient-ils, infernaux ou terrestres » (HELLENS 1967 : 61). Lorsqu’il
présente les émotions, ce sont très souvent de différentes manifestations de
malaise, une inquiétude, une angoisse, un dérangement ou une peur diffuses et
donnent une expérience particulière d’un sentiment étrange. Mais le personnage
éprouve ce sentiment d’une manière tout à fait ambiguë, puisque ce sentiment
le dérange et le trouble et en même temps il l’attire en lui procurant une certaine
jouissance. Parfois il est obsédé par cette énigme et il cherche à raviver une
même expérience, même si elle est inquiétante. C’est comme dans le récit La
courge où le narrateur dit : « Depuis, je ne passai aucun jour pour éprouver le
désir intense de retrouver cette inquiétante hallucination. » (HELLENS 1967 :
16). Ce double rapport est encore une fois une illustration de l’idée hellensienne
que toute chose dépend de notre regard et de notre approche de la réalité, ce qui
stimule notre imagination et enrichit notre esprit.

4. En guise de conclusion
L’écriture de Franz Hellens repose sur un procédé qui a une tonalité
symboliste, mais elle est dans le même temps ancrée dans le réalisme. L’auteur
crée une atmosphère suggestive et ne cherche pas à convaincre le lecteur ni à
expliquer en détail que l’intrusion du surnaturel a vraiment eu lieu. Il cherche,
tout simplement, à présenter une réalité. Mais cette réalité est plus vaste que ce
que la perception de nos sens physiques sous-entend : on peut y trouver mêlés
des traits qui élargissent le réel. Picard et Hellens le comprenaient comme
une sorte de mystère qui fait partie intégrante du réel. C’est ce qui demeure
dans leur esthétique du fantastique réel, tout en le détachant du fantastique
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dit classique. Chez Hellens le mystère est une donnée inhérente à la réalité,
par conséquent il existe une relation de réciprocité entre les deux parties de la
notion « fantastique réel » : c’est substantif qualifié par un adjectif et adjectif
qualifiant un substantif. Cela veut dire que le réel est étrange et mystérieux,
autrement dit fantastique, et que le fantastique vu comme l’étrange et
l’onirique, l’insolite ou le magique est une donnée réelle. Son écriture oscille
donc incessamment entre une expression réaliste et une autre, fantasmatique.
Le fantastique réel hellensien est lié au quotidien et ne dépend que de
l’approche personnelle et particulière du protagoniste. Il s’agit d’une question
d’optique du narrateur et de sa propre expérience et non pas d’une intervention
d’un être ou d’un événement surnaturel ou méconnu. Tout provient d’un monde
familier, proche, contemporain ou révolu. S’il existe un dédoublement du point
de vue narratif, c’est que la narration est régie par un certain stimulant qui
modifie le regard du narrateur et provoque son imaginaire en lui donnant accès
à une réalité « élargie », une réalité qui se cache sous les apparences. C’est là
sans doute ce qui attire le narrateur. De plus, il faudrait constater que même si
le passage à cet autre monde est très souvent suivi d’un sentiment insolite ou
inquiétant, il se présente comme une énigme qui séduit le narrateur et le lecteur.
Au terme de cette rapide analyse on doit constater que les œuvres
hellensiennes ont réussi à constituer une certaine « école du regard » qui ont
inspiré toute une génération d’écrivains fantastiques belges. Franz Hellens a
proposé une esthétique de la divagation et a pris une place emblématique dans
l’histoire littéraire, surtout en Belgique francophone.
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Диана М. Поповић

НЕКА РАЗМАТРАЊА О ФАНТАСТИЧНОМ РЕАЛИЗМУ
ФРАНЦА ХЕЛЕНСА
Начин на који Франц Хеленс пише врло је специфичан. Његова визија света темељи се на концепцији коју је он сâм дефинисао као ,,реална
фантастикаˮ – синтагмом насталој према појму који је увео Едмон Пикар
описујући Хеленсову збирку Затишје – или као ,,фантастична стварностˮ
– синтагмом коју ће нешто касније Хеленс искористити да наслови једну своју збирку прича (1923). Можемо видети да је фантастично постало
доминантна одлика читавог књижевног стваралаштва овог белгијског аутора. Све његове приче и новеле доследне су том концепту, који ће он и
теоријски појаснити, ослањајући се, између осталог, на Пикара. Хеленсово прозно стваралаштво базира се на ауторовим личним сећањима из доба
детињства, на свакодневици, на сновима, на супротстављеним појмовима
као што су светло/тама, споља/изнутра и тако редом, и вешто осцилује
између света стварности и фантастике, одајући утисак нечег врло загонетног, а у исти мах привлачног.
Кључне речи: приповетке, реализам, фантастично, фантастични реализам, белгијска француска књижевност, Хеленс
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LA DÉROUTANTE LÉGÈRETÉ D’UN
DÉSESPOIR LOUFOQUE :
LA FICTION RÉINVENTÉE D’ÉRIC
CHEVILLARD
Nous nous proposons d’étudier comment ce romancier s’acharne à la
fois sur le réel et sur les codes littéraires, élaborant ainsi un univers singulier,
invraisemblable, une sorte d’apesanteur ludique et hédoniste. Enracinée dans
un monde déplaisant et dépourvu de sens, cette fiction en jubile au lieu de le
déplorer ; elle abolit les référents et s’affranchit joyeusement de chronologie et
de causalité, comme de la tâche mimétique. Les récits de Chevillard rejettent les
contraintes de la structure narrative et évoluent essentiellement selon le mode
digressif, en évitant les intrigues, en contestant la notion même d’événement, en
refusant la distinction entre l’essentiel et l’insignifiant. L’écriture devient une
lutte contre les conventions, contre tout ce qui est médiocre et ordinaire, au nom
de l’imagination débridée. Libérée de la tâche de raconter, elle verse dans une
esthétique loufoque et burlesque, mettant en dérision tout discours de maîtrise ou
normalisation. L’étude démontre également que l’œuvre de Chevillard, malgré
certains effets de minimalisme qui proviennent de son éthique de réduction
et de déconstruction, relève d’une réinterprétation du baroque, autrement dit
d’une fuite méthodique dans l’hyperbolique et le saugrenu.
Mots-clés : littérature, roman, digression, déconstruction, ludique,
burlesque

1. L’art de la fuite
Éric Chevillard, romancier non seulement antiréaliste mais aussi traître,
saboteur qui s’est infiltré dans l’espace romanesque pour mieux le détruire
de l’intérieur, saborde passionnément ce qu’il appelle « romans » : il entrave,
ralentit, détourne, fragmente ou pulvérise leur cours, au point d’y créer une
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allure pathologique.2 C’est surtout le caractère débordant et délirant qui
distingue son écriture, qui part dans tous les sens en prétendant avancer et
ne cesse de s’inventer tout en se détruisant. En effet, la présente étude vise
à démontrer que le texte de Chevillard est sous-tendu par tout un réseau de
paradoxes, ambivalences ou contradictions inhérentes.
Soulignons pour commencer que très peu d’auteurs aujourd’hui jouissent
d’un tel consensus critique3 ; cependant, dans le cas de Chevillard, l’estime
ne s’accompagne nullement par la popularité. Presque sans exception, ses
livres rencontrent l’enthousiasme des spécialistes mais aussi le désintérêt
du grand public, en dehors d’un relativement petit nombre d’admirateurs.
Ceci n’est pas si étonnant si l’on constate que les critiques saluent surtout la
nature non-conformiste et subversive de cette écriture, ses gestes de rejet des
chemins battus, sa mécanique loufoque fondée sur des tournures ludiques et
saugrenues.4 En revanche, les aspects délirants et dysfonctionnels ne sont pas
forcément ce que le fameux grand public recherche en prose.
Les journalistes littéraires de la presse généraliste ont plus que
suffisamment mis en avant la virtuosité de cet auteur, mais celle-ci est
une vertu à double tranchant. Emprunté au domaine musical, le terme de
virtuosité est susceptible d’emprunter une signification péjorative, à savoir
l’habilité technique dépourvue de talent, qui ne pourrait donc aboutir qu’à des
constructions textuelles artificielles, décoratives mais creuses. Étant donné
la tendance du public d’aujourd’hui de confondre art et artificialité, il n’est
pas surprenant qu’on interprète la manifeste volonté artistique de Chevillard
comme une pose sans substance.
Les critiques sont pourtant d’accord que cet auteur échappe à la pure
virtuosité stylistique. Selon Jourde, si le texte chevillardien évite de tomber
dans la catégorie d’exercice de style, c’est grâce à un facteur presque
mystique, miraculeux, que l’appareil critique ne parviendra pas à saisir.5
Dans une correspondance, l’auteur confesse qu’il ne s’est jamais considéré comme un vrai
romancier, préférant s’octroyer une liberté de forme de plus en plus grande (BESSARDBANQUY et JOURDE 2015 : 10-11).
2

3
Selon M. Bonazzi (2013 : 150), autour de l’œuvre de Chevillard dans la presse spécialisée tant
que généralisée « on ne recense aucune critique négative du style des sept romans de l’auteur
publiés aux Éditions de Minuit ».
4
En prenant l’exemple de Chevillard, Blanckeman affirme : « L’écrivain est celui qui usurpe une
matière langagière, substituant à sa fonction d’usage des applications littérales qui regorgent de
tours systématiques et de passe délurées dont provient une certaine essence du romanesque »
(2014 : 12).

« Les livres sur rien, comme ceux de Chevillard, qui tiennent à la seule force du style, sont
toujours menacés par la redite, l’auto-caricature, la gratuité ou le maniérisme. Il semble qu’audelà d’une certaine limite dans le travail des mots, il ne reste plus que le fragment (tentation
permanente chez Chevillard) ou le silence. Pourtant, à chaque fois, le miracle a lieu » (Jourde
2002b : 8-9).
5
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Cependant, Blanckeman maintient que le texte de Chevillard échappe à
la seule virtuosité stylistique « […] parce qu’il s’approprie la tradition
moderniste à des fins propres. L’écrivain s’attache à subvertir les règles et les
usages de la logique issue des traditions aristotélicienne et cartésienne en les
accomplissant à l’extrême » (2002 : 79). Dans le même temps, ceci n’est que
l’un de nombreux aspects de l’écriture de Chevillard, décrits ci-dessous, qui
permettraient d’illustrer le postmodernisme littéraire, si cet écrivain ne rejetait
pas vigoureusement l’appartenance à tout -isme.
Souvent, c’est par paresse ou parce qu’il ne sait pas à quoi attribuer
les qualités intrinsèques qu’il devine, que l’observateur les ravale au style,
notion d’autant plus problématique qu’elle revêt volontiers l’acception d’une
couche superficielle, plus ou moins décorative, qui servirait à substituer
des considérations plus profondes. Le concept des exercices de style, qui
renvoie d’un côté aux gammes pratiquées en milieu scolaire et de l’autre à
l’Oulipo, semble particulièrement déplacé à propos de notre auteur car celuici revendique le naturel, la spontanéité, voire la naïveté, autrement dit l’anticontrainte et l’anti-formalisme. Voilà comment il rejette l’affinité avec les
principes d’écriture oulipiens, les règles et protocoles : « Si je récuse la notion
d’exercice, c’est qu’elle sous-entend une conscience extrêmement aiguë de
ce qu’on fait, la mise en œuvre d’un procédé conçu préalablement, alors que
j’écris avec une certaine innocence ce que je dois écrire. La phrase s’emballe,
elle accueille tout ce qui va lui permettre de se développer. Elle veut durer,
elle progresse en sinuant, comme un animal toujours en quête de nourriture »
(BONAZZI 2013b : 195).
Par cela même, l’auteur confirme la nature centrifuge, digressive de sa
phrase, qui ne cesse de s’éloigner de ce qu’elle propose comme son sujet.
En effet, il présente ce qui est mal à propos, illogique et insolite, comme
« la nourriture » favorite de son énoncé, qui semble propulsé surtout par le
désir de surprendre, de déconstruire toute attente ou dessein préétabli. Le
sens est constamment en fuite ; le discours adopte volontiers les contours
d’une argumentation logique et sévère, mais par des glissements infimes et
d’incessantes métamorphoses, il finit par soutenir n’importe quoi ou tout ce
qu’on voudra, donc en réalité rien. À titre d’exemple, un des romans tourne
autour d’un animal énigmatique nommé Palafox, qui se voit attribuer des
caractéristiques différentes, dont certaines s’excluent mutuellement, ce
qui l’empêche de devenir un seul animal et de se montrer dans le texte. En
singeant des énoncés disparates (judiciaire, administratif, policier, publicitaire,
journalistique, etc.), ce roman devient un amalgame loufoque. Dans l’ensemble
de l’œuvre, les registres, les perspectives et les facettes de sens se multiplient
parfois au point qu’il est impossible d’identifier la position auctoriale.6
6

Selon Blanckeman, « Des histoires se juxtaposent, s’entrecroisent et se superposent ainsi en
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Dans le texte chevillardien, la fuite s’opère principalement par la
digression, instrument privilégié de subversion et espace de jubilation
créatrice. Le discours est soumis à ce que l’auteur, dans Du hérisson, appelle
« une dynamique dilatoire ». Bien qu’elle puisse être perçue, du point de
vue de l’économie narrative, comme une maladie de la linéarité, elle obtient
un rôle fondamental : « Je ne serais point surpris […] que cela même qui
entrave mes gestes et ralentit mon travail soit une pièce maîtresse du système
en vigueur grâce à quoi tout le reste roule »   (2002 : 82). Dans « tout le
reste », évidemment, il faut compter l’histoire, l’intrigue, l’action, etc. Tant
mieux si elles se produisent, mais ce seront plutôt des accidents de la route.
On dirait que la narration de Chevillard, lorsqu’elle se déroule paisiblement,
n’est qu’en attente de la prochaine vague digressive. En fait, ses détours
sarcastiques déconstruisent même la notion de digression (JULY 2013 : 73).
Évidemment, l’extase dilatoire accompagnée de la propension métanarrative
risque de virer à la logorrhée, c’est-à-dire au bavardage, mais selon notre
auteur les vrais livres sont justement ceux « […] où on n’avance pas, desquels
on ne sort pas, on ne voit pas le bout et on prolonge indéfiniment la lecture
en l’interrompant souvent » (CHEVILLARD 1994 : 234). Le raffinement des
techniques dilatoires manifestement procure du plaisir à l’écrivain ; la tâche
difficile, c’est de partager cette passion avec le lecteur.7
Dans la pratique textuelle, la digression vire facilement à la régression.
Plusieurs narrateurs prétendent avancer, voire vivre à reculons : « […]
revenons plutôt sur nos pas […] rebroussons chemin – la nuque, le dos,
les fesses et les talons n’y sont pas opposés, ils ralentissent autant qu’ils
peuvent la fuite en avant suicidaire du corps irrésistiblement attiré par le
vide » (CHEVILLARD 2001 : 124). Ceci n’est que l’une de très nombreuses
représentations de la volonté d’écrire à contre-courant, en défiant les atteintes
et les logiques canoniques. De même, on verra les personnages marcher sur
les mains, vivre accrochés au plafond d’un appartement bourgeois ou avec
une chaise renversée sur la tête. Le renversement des choses peut dévoiler leur
vacuité ou déviations cachées ; l’irruption des éléments insolites au milieu
une seule et même structure d’égarement qui multiplie des niveaux de situations romanesques
différents, des jeux de réverbération critique et des lignes de fuite autobiographiques ouvrant
autant de perspectives illusoires vers une identification possible de l’auteur » (2014 : 25).
Viart confirme : « Pris dans les rets d’une saturation autoréflexive, le lecteur ne peut que
s’abandonner passivement aux fantaisies, digressions et escapades du texte » (2014 : 72).
7
On pourrait qualifier cette propension d’exhibitionniste : « Il y a en vérité comme un plaisir
exhibitionniste dans cet éclat de la digression, dans l’évidence de sa finalité amplificatrice,
comme si ce n’était au fond dans ce recoin du texte que la pureté originelle de l’écriture, le désir
d’écrire sans objet, sans autre projet que de dire le monde dans sa plus éclatante incongruité,
pouvait le mieux se laisser apercevoir, sans pudeur, sans hypocrisie » (BESSARD-BANQUY
2003 : 42), mais elle peut être perçue aussi comme sa qualité principale : « les broderies de
Chevillard sont donc bien l’essentiel du tissu : on ne lit que pour sa dentelle » (JULY 2013 : 75).
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du texte est une diversion qui fait deviner le hasard dans ce qu’on fait passer
pour l’ordre et la nécessité.8 Chez Chevillard, les incongruités ne sont pas des
ingrédients accidentels parsemés afin de pimenter la texture ; comme on verra
par la suite, elles participent à la stratégie globale d’attaque – contre le réel en
tant que prison de la conscience et contre la littérature en tant que sa simple
reproduction.

2. L’art de la contre-attaque
« Mes livres sont tous habités par une espèce de colère ou de hargne.
Toute tentative littéraire ou poétique vise à réformer l’ordre des choses, à
ordonner un monde où la parole performative, toute-puissante, substituerait
ses injonctions et ses rythmes aux structures du système en vigueur »,
affirme l’auteur (ALLEMAND 2010). Malgré l’innocence dont il se réclame
ailleurs, le texte chevillardien recèle un projet intellectuel, qui n’est rien de
moins que la réinvention du monde, fût-elle parodique. Bien que le comique
chevillardien frôle volontiers l’infantilisme et le non-sens, on y reconnaît la
posture de résistance : l’ensemble de cette entreprise fictionnelle est fondé sur
le principe de rejet moqueur ou méprisant de tout ce qui le mérite. La liste en
est évidemment longue, depuis les inconvénients comme le vieillissement et
la mort, en passant par ce qui dérange l’artiste dans ses efforts quotidiens, et
jusqu’aux différents aspects de la modernité sociale, technique ou scientifique
aussi bien que littéraire.
Clairement, nous ne vivons pas dans le meilleur des mondes possibles,
mais cet écrivain ne se contente pas de hausser les épaules ni de lamenter. Il
passe à la contre-attaque, qu’il cultive comme un véritable art. Ne comptant
pas ses pertes ni les victimes collatérales, il mène une guerre incessante contre
ce qui est ordinaire, banal ou médiocre au monde, surtout lorsque cela se fait
passer pour une valeur, en particulier dans le domaine littéraire. Sa prose
découle largement d’un désir de vengeance ; elle pourchasse et pourfend les
apparences du narcissisme, de l’imposture, du cliché creux, de l’insensibilité,
de la bêtise, etc. Les cibles fluctuent, évoluent, certaines retournent et
s’érigent en obsessions, telle la figure du critique littéraire mesquin, ou de
l’écrivain raté (que « le système » glorifie parfois comme héros national,
mais aussi qu’on risque soi-même de devenir). Dans le même temps, l’auteur
8
On pourrait y lire un certain anarchisme, une volonté de déconstruction gratuite, ou bien une
jouissance régressive de plongée dans le chaos originel, « comme si le plaisir le plus intense
et le plus libre ne pouvait se donner libre cours qu’en défaisant ce qui est construit, en arrêtant
ce qui évolue » (JOURDE 1999 : 302). Or, Blanckeman souligne : « Il s’agit moins en cela
d’enrayer le système que de le laisser aller à sa fantaisie sur d’autres rails pour explorer en
hurluberlu des ordres du réel insoupçonnés » (2014 : 30-31).
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invoque la complicité du lecteur par d’étranges amalgames, comme celui
de la (feinte) mégalomanie et de l’autocastration. Dans La Nébuleuse de
Crab, le protagoniste écrit son Grand-Œuvre en combinant tous les mots du
dictionnaire, en créant ainsi un livre gigantesque, pour ne garder finalement
que les cent meilleures pages.
Au niveau du matériau langagier, Chevillard s’attaque à l’arbitraire du
signe et à l’usure des mots, en démontant les locutions figées, en ranimant
les métaphores mortes et en détournant les étymologies. Il est évident que la
simple narration des histoires et le paisible discours mimétique ne l’intéressent
pas.9 En revanche, il aime bien se moquer de « l’effet de réel », c’est-à-dire
démontrer l’arbitraire de la construction romanesque. Son écriture se coupe
volontiers de toute entrave réelle et rationnelle, afin de conduire le texte vers
un point de dépassement ontologique, un point-limite où il cesserait d’être
lui-même afin de « devenir sa propre transcendance, une sorte de conscience
suraiguë de lui-même » (BESSARD-BANQUY 2003 : 138). En effet, comme
le souligne Jourde, le texte y parvient facilement : « Dans la jonglerie de
Chevillard, tout se passe comme si les choses les plus ordinaires devenaient
capables, grâce à un peu d’habileté (et dans la mesure où cette habileté se
moque d’elle-même), de se transcender » (1999b : 273).
Voilà comment l’auteur présente une de ses stratégies narratives en
parlant d’un autre alter-égo écrivain : « Pour conduire et endiabler ses récits,
il compte sur les accélérations délirantes que favorise son goût du discours
logique poussé jusqu’à ses plus extrêmes conséquences et conclusions, bien
au-delà de celles auxquelles, avec sagesse, avec prudence, avec sa sagesse
ennuyeuse et sa mesquine prudence, s’arrête la raison » (CHEVILLARD 2012
: 78). Au cœur de cette entreprise fictionnelle, il y a donc un procès intenté
contre le Logos, dont l’enjeu serait de donner une version littéraire de l’audelà de la raison en désaxant les récits et les discours, en remplaçant ce que
nous sommes habitués à appeler le réel par des réalités parallèles.
Il s’agit d’explorer le pouvoir des mots à la fois contre l’ordre des choses
et contre le vide. Afin de les déconstruire, l’auteur emprunte différentes recettes
narratives : récit de voyage, roman d’aventures, conte, mythologie ou légende,
édition critique, (fausse) biographie, (fausse) autobiographie, journal, portrait
moraliste, autofiction… Il prend toutes ces formes pour références, mais s’en
affranchit en les poussant au-delà de leurs limites, et les gonflant jusqu’à la
caricature et en substituant l’objet par l’autoréflexion. Prenons l’exemple
d’Oreille rouge : le modèle romanesque et le modèle du récit de voyage,
que le texte prend pour références, devraient en principe suffire à assurer un
Bessard-Banquy remarque : « Ses histoires d’ailleurs commencent rarement bien et finissent
souvent mal, comme si le romanesque ne pouvait mener qu’à la catastrophe » (2003 : 138). On
pourrait ajouter que certaines commencent plusieurs fois mais jamais vraiment, et qu’au lieu de
se terminer proprement, elles inclinent à s’interrompre à un moment aléatoire.

9
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minimum de narrativité. Cependant, le récit ne se matérialise que sur le mode
de la dérision et du refus ; il ne fait que déconstruire les modèles narratifs qu’il
prétend suivre. À tout début, le narrateur récuse la légitimité de son énoncé
en contestant la possibilité que quelque chose se passe qui puisse fournir
prétexte et matière à récit. Le postulat fondamental, c’est que dans le monde
d’aujourd’hui il ne peut plus y avoir de voyage, et par conséquent, encore
moins de récit qui le relate. Le motif paradigmatique est celui de la poursuite
des hippopotames au Mali, donc une version rabaissée de la quête romantique.
Du début à la fin, le héros proteste contre l’idée même d’un déplacement,
mais voir les hippopotames donnerait peut-être une tout petite légitimation à
ce voyage, ne serait-ce qu’une miette de sens. Évidemment, l’hippopotame
s’avère introuvable ; le protagoniste repartira bredouille car l’animal est une
incarnation métaphorique du récit impossible. Par glissement métonymique,
sa disparition s’étend sur tout le réel, qui devient un horizon impossible à
rejoindre car ce récit de voyage échoue entièrement à en rendre compte. Par
cela même, le lecteur est invité à reporter son attention sur la seule réalité
produite par le travail d’écrivain, c’est-à-dire le texte.
Il ne serait peut-être pas faux d’affirmer que Chevillard écrit au lieu du
réel et contre le réel, pour l’évacuer et pour s’en venger, de son impact nocif
sur l’imagination créatrice et sur la lucidité.

3. Drôle de minimalisme ou minimalisme drôle
Aussi frivole et gratuit qu’il puisse paraître, l’humour est chez
Chevillard toujours doublé de mélancolie ou d’angoisse. Sa prose à la fois
désinvolte et solennelle hésite et oscille constamment entre la taquinerie et
la complainte, la farce et le désespoir ; il en découle un rire grinçant ou une
morosité hilarante, ce qui a valu à l’auteur le titre du « plus rigolard de nos
poètes désespérés ou le plus triste de nos romanciers comiques » (BESSARDBANQUY 2003 : 20). L’essentiel y est inséparable du trivial, le penchant
encyclopédique des fabulations poétiques. L’éloquence grave débouche sur
la bouffonnerie ou le sarcasme, le questionnement ontologique est toujours
ponctué par des paradoxes irrésolubles, l’ironie désillusionnée alterne avec
l’emphase de l’espoir.
De même, tout en dénonçant sans cesse la littérature comme encombrante
et intenable, les narrateurs chevillardiens perpétuent sa défense. Ils évoquent
l’écriture comme une activité sublime, suprême, voire seule capable de
bâtir l’être. La langue est prise pour un chantier permanent, un terrain de
construction et d’expérimentation sans règles ni bornes. Par cela même, elle
devient un immense champ de plaisir, car cette exploration est souvent ludique
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et humoristique, fondée sur la conviction qu’il ne pourrait pas y avoir de salut
sans rire. Ce comique affranchi des contraintes du sens et de la fonctionnalité
classique produit une littérature délivrée de l’obligation de refléter le monde.10
D’un autre point de vue, l’humour apporte un antidote au sérieux et à
la souffrance qui infectent la vie ; l’esprit ludique permet de dédramatiser
la lutte existentielle. Les narrations chevillardiennes sont construites autour
soit des drames ridiculisés, soit des traumatismes drolatiques. Déjà le premier
roman, Mourir m’enrhume, badine avec les derniers jours d’un vieillard et se
moque de la mort. À l’inverse, dans le plus récent, L’Explosion de la tortue, la
mort d’un petit animal domestique déclenche une mise en question générale
et ébranle les fondements de l’existence du narrateur.
Sauf quelques exceptions, les protagonistes sont chez Chevillard à peine
esquissés, des hommes sans rien d’extraordinaire, souvent insignifiants. Les
événements sont rares, si l’on ne compte que les mouvements physiques capables de
renverser la situation narrative. En revanche, fleurissent les événements discursifs,
jeux de mots et autres figures rhétoriques, comme si le texte était porté par le désir
d’écrire sans objet, dans le seul but de le déployer et d’admirer sa croissance.
Or, cela ne l’empêche pas de s’apparenter au minimalisme, dans la mesure
où celui-ci rejette le modèle balzacien du réalisme psychologique, la « téléologie
événementielle » ou la « vectorisation du texte vers son dénouement » (AUDET
2007). Le terme de minimalisme est applicable sur Chevillard également au sens
de la focalisation du détail insignifiant, et lorsqu’il implique « la mise en scène
insistante des réticences du narrateur par rapport à sa propre activité diégétique »
(THIBAULT 2012 : 121). En revanche, on y est aussi loin du « récit minimal » au
sens de la réduction (PRINCE 2012 : 24), que de « l’écriture du quotidien » et son
éloge du presque rien (BERTRAND 2005 : 16), ou de la « littérature blanche »
et son désinvestissement, sa recherche du degré zéro de la rhétorique (JOURDE
2002, RABATÉ et VIART 2009). Par rapport à ce dernier aspect, Chevillard est en
fait plus proche du pôle baroque. Ses versions du « livre sur rien » sont exubérantes,
extravagantes et enjouées. Son récit est retourné ; il exhibe sans gêne sa doublure
métatextuelle au lieu de tisser des histoires. Il dévoile non seulement l’architecture
du texte, mais aussi les soubassements de la conscience qui s’interroge sur ellemême11. Cette écriture est donc fort spéculative, autrement dit auto-érotique,
puisqu’elle aime bien se contempler dans le miroir de son épanouissement débridé.
10
Or, pour cela même, elle est souvent reléguée dans les marges, parce que le ludique, le comique
et l’incongru sont perçus comme indignes des œuvres majeures. Jourde affirme : « Cela ne peut que
s’aggraver lorsque ce type de comique ne paraît pas avoir de fonction bien précise. Passe encore pour
la parodie ou la satire, qui ont leur objectif et même leur utilité ». Par contre, « des hurluberlus (…)
auront toujours du mal à se faire reconnaître comme de véritables écrivains, dès lors qu’ils ne peuvent
présenter une caution sérieuse qui s’appellerait surréalisme ou tout autre nom en -isme » (1999 : 300).

Selon Viart, « son imaginaire est le fruit de ce retournement exploratoire du langage sur luimême » (2014 : 79).
11
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Cela dit, soulignons que l’amour-propre y est inséparable de
l’autodérision et de l’autodestruction. Le sabotage participe à la constitution
de l’espace textuel. La décomposition est l’état normal des choses ; la phrase
déconstruit volontiers sa propre logique.12 C’est une prose qui parodie
ses moyens stylistiques et rhétoriques favoris en les abusant au-delà du
maniérisme. Écrire, entre autres, y sert à lutter contre soi-même, contre les
enflures de l’ego et toute complaisance. Les narrateurs dénoncent souvent la
vanité égoïste des littérateurs. Comme déjà observé plus haut, nombreuses
sont des figures caricaturales de l’écrivain, pédant, présomptueux, jaloux,
haineux, vindicatif et surtout frustré, car « incapable d’élaborer un personnage
ex nihilo, incapable d’exister en dehors de ses personnages et entièrement
consumé par cette entreprise, somme toute de discrédit de la fiction »
(NARJOUX 2013 : 54). Certaines de ces représentations de l’échec auctorial
aboutissent à l’impossibilité d’écrire, comme dans Du hérisson, où le sujet
autobiographique ne parvient même pas à constituer un « moi » cohérent.
La cohérence ne figure pas parmi les priorités dans le texte chevillardien,
que déjantent sans relâche des effets de loufoque. Toute incongruité y
est bienvenue pour dévoiler des aspects insoupçonnés et déroutants du
monde.13 Dans cet objectif, l’écriture se livre à la rhétorique parodique de
l’amplification ou de l’invective fielleuse, à l’excès de précision et au
gonflement des détails (souvent insignifiants), à l’exagération syntaxique à
travers la multiplication de subordonnées relatives, à la suppression des
données nécessaires, à l’interprétation au pied de la lettre, à la distorsion
de l’ordre sémantique et causal, au délire logique, au pur non-sens. Parmi
les figures incongrues les plus représentées, on trouvera des comparaisons,
métaphores et métonymies excessives ou/et grotesques, des synecdoques
impertinentes, des parabases et autres glissements métaleptiques, des fatrasies
et fatras, des énumérations où intervient le procédé de coq-à-l’âne et de chimère
accidentelle ou essentielle, etc.14 Tout cela, malgré une apparence chaotique,
sont des instruments méthodiquement utilisés pour engendrer des variations

12
André le résume par la formulation suivante : « Une écriture du moindre qui s’emploie à
opérer une déconstruction systématique des éléments de narrativité et une réduction non moins
systématique de son contenu narratif, inventant par là un récit minimal à la mode chevillardienne
qui, placé sous le signe de ce qui peut se définir paradoxalement comme une énergétique de la
pulvérisation, s’invente en se détruisant et se défait en avançant » (2012 : 137).
13
Voilà comment Jourde explique la diversion cachée dans l’irruption de l’incongruité : « Le
texte incongru parle en termes très concrets et précis de rien, gonfle une bulle de vide […] Et
finalement, on est souvent amené à se demander de quel côté est le vide : on pensait d’abord
que ce petit objet stupidement précis n’avait rien à faire là, on finit par soupçonner tout le reste
d’être vain et idiot par rapport à lui » (1999 : 303).
14

Pour une classification détaillée des procédés incongrus, voir Jourde (idem).
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du « texte de jouissance »15, en vue de répandre l’indétermination, semer le
trouble, miner l’ordre endormant de la littérature mimétique et consensuelle.
Proclamé incernable, inclassable, indécidable par la critique, l’œuvre
d’Éric Chevillard fuit en effet les étiquettes, les courants établis et la théorie.
Ce texte se dérobe à l’interprétation car il est en perpétuelle mutation, instable
au point de parfois paraître dénué de sujet, une pure dérive digressive. Guidé
par le désir d’échapper au prévisible et au défini, il refuse de raconter les
histoires qu’il promet et subvertit les recettes narratives ainsi que les modes
de raisonnement canoniques. Il remplace la matière habituelle des choses par
des contenus invraisemblables, favorise l’insolite, introduit des situations
inadmissibles. Il explore les alternatives au réel, les champs du possible, le
potentiel inédit des signes. Voici une de nombreuses explicitations de cette
intention : « Mes romans voudraient instaurer un temps hors de l’Histoire,
propice au songe, à une méditation poétique sans enjeu concret » (BENHAÏM
2004 : 185). Il s’agit d’un pari littéraire extrêmement risqué ; en rejetant les
attaches à son époque et au contexte social, en s’affranchissant des contraintes
de la fonctionnalité et du sens, on aboutit à une littérature aérienne et parfois
légère comme de l’air. Dotée de sa propre matérialité, elle flotte au-dessus du
« réel », dans une sphère autonome, mais qui par cela même passe souvent
au-dessus des attentes des lecteurs, restant incomprise, invisible. Cependant,
elle est propulsée par une joie contagieuse pour celui qui sait la reconnaître :
joie de la vengeance contre la médiocrité, de la déconstruction des valeurs
imposées et de toute position fixe. Bien qu’elle mine ses propres fondements
par l’autodérision, l’écriture chevillardienne érige un immense édifice virtuel,
incongru et absurde, un monument ironique à l’imagination intelligente,
critique, ludique et jouissive.
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ZAČUDNA LAKOĆA ŠAŠAVOG BEZNAĐA:
NEKA DRUKČIJA FIKCIJA ERIKA ŠEVIJARA
Studija istražuje kako se ovaj romanopisac obračunava s realnošću i s književnim kodovima, stvarajući jedinstven, začudan prostor koji svojim ludizmom i
hedonizmom prkosi gravitaciji. Ukorijenjena u neugodan i besmislen svijet, njegova fikcija pronalazi radost umjesto da oplakuje ono što nedostaje; oslobađa se referencija, kronologije i kauzalnosti, kao i mimetičkih zadataka. Odbacuje ograničenja
pripovjedne strukture, oslanja se pretežno na digresije, odbija razlikovati esencijalno
od beznačajnog te osporava čak i sâm koncept događaja. Pisanje postaje borba protiv
konvencija, protiv svega običnog i nedovoljnog, u ime razuzdane imaginacije. Oslobođeno dužnosti da pripovijeda, ono otklizava u šašavu i burlesknu estetiku, ismijavajući svaki autoritativan ili normativan diskurs. Studija također pokazuje da Ševijarovo
djelo, usprkos određenim minimalističkim aspektima koji proistječu iz etike redukcije
i dekonstrukcije, predstavlja reinterpretaciju baroka, drugim riječima metodički bijeg
u hiperbolu i apsurd.
Ključne riječi : književnost, roman, digresija, dekonstrukcija, burleska
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LE MYTHE GREC DANS LE THÉÂTRE
FRANÇAIS DU DEUXIÈME QUART DU XXе
SIÈCLE (1922–1946)
Le propos de cet article est de faire l’inventaire des pièces du théâtre
français durant le deuxième quart du XXe siècle (1922-1946) dont le sujet est
emprunté à la mythologie grecque, d’examiner les causes de ces réactualisations
dans le contexte historique et politique de l’époque de l’entre-deux-guerres et
pendant la Seconde Guerre mondiale, et de chercher les possibles significations
philosophiques des réécritures influencées par la pensée existentialiste. Ainsi,
il sera possible de déterminer à quel point le mythe originel fut transformé et
modifié par son adaptation dans le théâtre moderne de la période désignée,
quelles valeurs peuvent être attribuées à ses nouvelles interprétations pour
pouvoir finalement indiquer l’importance et les échos des réactualisations des
mythes grecs sur la scène française du deuxième quart du XXe siècle.
Mots-clés : théâtre français du XXe siècle, mythe grec, contexte politique,
existentialisme, drame

1. Introduction : mythe, littérature, théâtre
Dans les temps anciens, le monde était un grand mystère pour l’homme, et
ce dernier a essayé d’expliquer les phénomènes de la nature et tout ce qui lui était
étrange et complexe à comprendre par la mythologie. Dans Le mythe antique
dans le théâtre du XXe siècle, Jean Broyer note que le mythe, en tant que récit
de tradition orale, « parole » (gr. muthos) dont le point de départ est impossible
à définir et à préciser, proposait « une explication du monde en faisant référence
à un stade antérieur de celui-ci très éloigné dans le temps », pour acquérir ainsi
« une valeur sacrée ou religieuse » (BROYER 1999 : 55). Qu’ils expliquent
l’origine du monde et la naissance des dieux (mythes antéhistoriques), ou les
1
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naissances des cités et leur organisation sociale et politique (mythes historiques),
les mythes prennent une place très importante dans le développement de la
conscience humaine, et dans l’évolution de toute civilisation.
Peu à peu, l’homme devint de plus en plus curieux et commença à
réfléchir sur sa propre existence. Le grand helléniste serbe, Miloš Đurić,
dans le livre Histoire de la littérature hellène (Istorija helenske književnosti),
remarque que le mythe fut « la première et principale forme de pensée des
tribus grecques » (ĐURIĆ 1951 : 248), et qu’il évoluait progressivement avec
la civilisation. Donc, « les mythes relatent non seulement l’origine du Monde,
des animaux, des plantes et de l’homme », comme l’explique Mircea Éliade
dans Aspects du mythe, « mais aussi tous les événements primordiaux à la
suite desquels l’homme est devenu ce qu’il est aujourd’hui [...] » (ELIADE
1963 : 21). L’homme est « le résultat » de ces « événements mythiques »
qui le définissent. Il semble alors naturel que l’homme antique ait commencé
à chercher des réponses aux questions sur son existence dans les mythes :
Qui suis-je ? Quel est mon rôle dans ce monde mystérieux ? Comment vivre
et survivre ? Qu’est-ce que le destin ? etc. Ainsi, les mythes ont gagné une
valeur philosophique : Éliade note que le mythe révèle des modèles et fournit
« une signification au Monde et à l’existence humaine » (1963 : 177). Au fil
des siècles, les temps ont changé, l’homme a mûri, mais les vérités générales
et les questions existentielles sont restées les mêmes. C’est pourquoi le mythe
représente une source d’inspiration éternelle à laquelle les hommes d’époques
et de pays différents reviennent volontiers.
a) Antiquité : Miloš Đurić note que les mythes, mêlés aux faits historiques
et aux légendes glorieuses de l’héroïsme guerrier grec, sont devenus l’histoire
même, la seule qui existait pour les Hellènes. À cette époque, les mythes
étaient omniprésents dans la tradition orale qui s’est transformée en poésie (ce
qui en Grèce antique était synonyme de littérature) : c’est grâce aux œuvres
d’Homère et d’Hésiode que les principaux mythes grecs furent mis en lumière
et qu’on a progressivement introduit les autres (ĐURIĆ 1951 : 249). Pourtant,
les poètes épiques n’étaient pas les seuls à modeler les mythes : chaque poète
‒ épique, lyrique et tragique ‒ interprétait et utilisait les mythes avec les
lois de son genre littéraire. De cette manière, les premiers et les plus grands
dramaturges de la Grèce antique ‒ Eschyle, Sophocle, Euripide ‒ se sont
servis des mythes pour créer des tragédies qui représentaient des personnages
de rang élevé, les glorieux exemples du courage grec, c’est-à–dire « meilleurs
que les contemporains » comme l’a écrit Aristote (2016 : 87). Les mythes ont
donné au théâtre antique des exemples d’idéal humain, d’une morale sublime
qu’il fallait suivre, et lui ont ainsi attribué une vocation didactique.
b) XVIIe siècle : Reprenant les modèles de leurs pères grecs, les auteurs
français du XVIIe siècle se sont inspirés de la mythologie grecque pour libérer
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le théâtre des sujets purement chrétiens et créer des pièces qui soient bien loin
des mystères et miracles du moyen âge, tout en essayant d’écarter la richesse
du décor et le pathétique de la pastorale baroque des années vingt. Ainsi, ayant
recours à la tragédie en tant que genre élevé de l’Antiquité, ils essayaient
d’encourager l’élévation de passions sublimes chez leurs contemporains et
de leur transmettre l’idéal antique de la beauté. Les classiques empruntaient
des sujets, des histoires et des personnages à la mythologie grecque venus
indirectement du patrimoine théâtral, en essayant de raviver la tragédie
selon les règles de la poétique antique et de lui rendre toute sa gloire. Ils
cherchaient à « tourner les pièces de l’action extérieure et le spectacle vers
l’étude des caractères » (VITANOVIĆ 1976 : 215-216). Pourtant, même si on
peut remarquer une nouvelle complexité dans la psychologie des caractères,
et l’adaptation des comportements au contexte du XVIIe siècle dans les
tragédies classiques, il n’y a aucune modification au niveau mythique. Pour
les classiques, les mythes dans les tragédies n’étaient que des récits qu’il fallait
raconter à nouveau, et la Grèce antique représentait une source d’inspiration
plutôt esthétique qu’éthique ; ils admiraient plus la belle forme de la tragédie
que le sens philosophique de son continu.
c) Le deuxième quart du XXe siècle : Après une longue pause, le mythe
grec fut réactualisé dans les pièces de théâtre français du deuxième quart du
XXe siècle. Même si on peut remarquer l’influence subtile que la mythologie
grecque a eue sur la création théâtrale en France un peu avant la période
désignée, c’est-à-dire au tournant du XXe siècle, nous avons choisi de limiter
notre recherche au deuxième quart du siècle parce qu’on y note une véritable
vague des réécritures mythiques, une nouvelle renaissance du théâtre antique
et une fascination extraordinaire pour les mythes. Quelles sont les raisons
supplémentaires qui nous permettent de borner la période du deuxième quart
du XXe siècle entre 1922 et 1946 comme indiqué dans le titre ? Qu’est-ce qui
a provoqué cette mode d’écriture ? Pourquoi les auteurs avaient-ils recours à
la mythologie grecque ? Quelle était leur intention et quelles nouveautés leurs
pièces comportaient-elles ? Quels messages voulaient-ils transmettre et ontils réussi ? Voilà quelques questions auxquelles cet article cherche à répondre.

2. Le mythe grec et le théâtre français du deuxième quart du XXe
siècle : réécritures, variantes ou copies
La vague antique dans le théâtre français du deuxième quart du XXe
siècle comporte vingt-et-une réécritures des mythes grecs par douze auteurs,
et commence en 1922 par la publication d’Antigone de Jean Cocteau et finit en
1946 avec la parution de Médée de Jean Anouilh. Il est évident que les années
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indiquées dans le titre de cet article, prises pour limiter la période du deuxième
quart du XXe siècle (1922-1946), ne correspondent pas à des décennies
traditionnelles, ni ne marquent de grands événements historiques, et cela est
fait exprès : nous osons reconsidérer la vieille habitude des théoriciens et
historiens de prendre soit les commencements chronologiques d’une période,
soit les dates et les années qui marquent de grands événements historiques et
politiques pour annoncer le début et la fin d’un certain courant littéraire. Ne
serait-il pas plus logique de choisir celles désignant de grands événements
littéraires ‒ parution d’une œuvre particulière, d’un manifeste ou d’un écrit
théorique, mort d’un écrivain, première d’une pièce théâtrale, débat important,
etc. ? C’est justement la raison pour laquelle les années qui se trouvent dans le
titre de cet article limitant le deuxième quart du XXe siècle (1922-1946) sont
choisies pour désigner une période de l’histoire littéraire, et non purement
sociale et politique ; elles sont là pour entourer une séquence particulière de la
création théâtrale en France et ainsi préciser la période durant laquelle douze
auteurs français ont écrit vingt-et-un drames dont les sujets sont empruntés à
la mythologie grecque – le premier publié en 1922, le dernier en 1946. De la
sorte, pour nous, le deuxième quart du XXe siècle commence avec la parution
de la première réécriture de la liste que nous offrons, et finit par la publication
de la dernière :
1922 : Jean Cocteau, Antigone;
1924 : Charles Foix, Prométhée ;
1925 : André Suarès, Polyxène ;
1926 : Jean Cocteau, Orphée;
1926 : Paul Claudel, Protée ;
1928 : Jean Cocteau, Œdipe-roi ;
1929 : Jean Giraudoux, Amphitryon 38 ;
1931 : André Gide, Œdipe ;
1934 : André Gide, Perséphone ;
1934 : Jean Cocteau, La Machine infernale ;
1935 : Jean Giraudoux, La guerre de Troie n’aura pas lieu ;
1936 : Henry de Montherlant, Pasiphaé ;
1937 : Jean Giraudoux, Électre ;
1937 : André de Richaud, Hécube ;
1938 : Henri Ghéon, Œdipe ou le crépuscule des dieux ;
1942 : Jean Anouilh, Eurydice ;
1942 : Louis Bayle, Prométhée ;
1943 : Jean-Paul Sartre, Les Mouches ;
1943 : Georges Neveux, Le voyage de Thésée ;
1944 : Jean Anouilh, Antigone ;
1946 : Jean Anouilh, Médée.
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Même si le nombre de pièces traitant de sujets mythiques est «
négligeable dans l’ensemble de la production dramatique » (JOUAN 1952 :
62), comme François Jouan le remarque dans son article intitulé Le retour
au mythe grec dans le théâtre français contemporain, il est quand même
important parce qu’il témoigne de la présence d’un mouvement intellectuel
particulier, transmet l’esprit et le goût de la période, et suit la naissance des
idées politiques et philosophiques qui marqueront le XXe siècle. Or, Jouan
note que ce retour du théâtre français au mythe grec est surtout sensible par
la qualité des pièces et par l’accueil chaleureux que leur a fait le grand public
(1952 : 62). Ces deux critères sont les raisons importantes qui nous permettent
de distinguer ce moment particulier de la littérature française où la création
théâtrale a ravivé les mythes grecs avec un enthousiasme exceptionnel que
le public a reconnu et approuvé, et d’examiner le but et les effets de cette
résurrection.
Cependant, il ne faut pas oublier la remarque de Jacques Heurgon
rappelant que l’inspiration mythique des auteurs modernes remonte à la
fin du XIXe ou au début du XXe siècle, et qu’elle est « liée aux noms de
Copeau, de Dullin, de Jouvet » (HEURGON 1960 : 175). Effectivement,
nous avons trouvé deux pièces de théâtre à sujets mythiques qu’André Gide
a écrites quelques décennies avant la période délimitée dans le titre de cet
article : Philoctète en 1898 et Le Prométhée mal enchaîné en 1899, aussi
bien que deux réécritures des mythes grecs par André Suarès : La Tragédie
d’Élektre et Oreste en 1905 et Cressida en 1913. Mais, à cette époque-là, ces
quatre pièces n’étaient que des cas solitaires ‒ elles étaient les précurseurs
de la vague antique qui viendrait dans le deuxième quart du XXe siècle et
qui comprend vingt-et-une réactualisations successives des mythes durant une
période de vingt-quatre ans. C’est pourquoi la publication des quatre drames
au tournant du XXe siècle après lesquels on remarque une pause de plusieurs
années ne représente pas une raison solide de les considérer comme une mode
d’écriture particulière. Ils ne sont qu’une exception dans la création théâtrale
de cette période divisée entre deux courants, comme l’expliquent les auteurs
de la collection Itinéraires littéraires : le naturalisme, héritier du roman, qui
a mis à la mode le réalisme social, et le symbolisme, héritier de la poésie, qui
insiste sur la musique et le mystère, ainsi que sur les correspondances entre les
sensations (DÉCOTE, SABBAH et al. 1991 : 43, 44). Alors, même si le grain
de l’enthousiasme renouvelé pour le mythe antique fut présent au tournant du
XXe siècle, ce sera à la nouvelle génération de le faire éclore3.
Pourtant, le théâtre n’était pas son seul champ fertile. Les auteurs de la collection mentionnée
soulignent que la mythologie gréco-latine a connu une remarquable vitalité dans la littérature
française de 1900 à 1950, et que la vogue en pénètre tous les genres : théâtre (Giraudoux,
Anouilh), poésie (Paul Valéry, Pierre Emmanuel), genre narratif (Gide), essai (Camus) (1991 :
297).
3
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Quant à la période après la Seconde guerre mondiale, on n’y trouve pas
de réécritures mythiques4. Le théâtre français connaîtra une vraie révolution
dans les années cinquante avec le Nouveau théâtre, qui détruira toute liaison
avec la tradition. Ainsi, nous n’avons pas cherché de réactualisations théâtrales
des mythes grecs après 1950, étant donné que la grande coupure que l’antithéâtre a apportée en aurait réduit leur portée. Pourtant, il faut mentionner
qu’après 1946 certains auteurs ont utilisé le cinéma comme une nouvelle
forme de réécriture.
La liste de drames traitant de sujets mythiques montre que les mythes
réactualisés au deuxième quart du XXe siècle sont ceux qui étaient les plus
exploités en littérature depuis toujours, et ainsi les plus connus au public : «
On en revient toujours aux malheurs des Atrides, des Labdacides, à la geste
de Thésée, à la guerre de Troie, à la légende d’Orphée » (JOUAN 1952 :
64). Néanmoins les auteurs modernes offrent de nouvelles interprétations
aux récits bien connus. Parfois, ils jouent avec la structure narrative et « la
fable d’origine est manipulée de multiples façons », comme le soulignent les
auteurs de la collection littéraire Itinéraires littéraires (DÉCOTE, SABBAH
et al. 1991 : 297). Ils notent que ces reprises « déformées » nous montrent
que les récits mythiques « sont malléables aussi bien dans leur matière que
dans leurs significations ; non seulement l’histoire racontée connaît toujours
des variantes, mais elle autorise des interprétations diverses » (DÉCOTE,
SABBAH et al. 1991 : 297). Or, cela veut dire que nous pouvons relever
beaucoup de modifications, de changements et de variations dans les
réécritures théâtrales du deuxième quart du XXe siècle par rapport à leurs
sources grecques, mais cela ne veut pas dire que ces « déformations » sont
gratuites ou erronées. Elles révèlent l’intention de l’auteur qui leur donne une
fonction particulière et construit ainsi de nouvelles significations.
En effet, chaque nouvelle interprétation littéraire d’un mythe ne nuit pas
à son sens originel, mais lui offre une nouvelle signification. Donc, toutes les
réactualisations présentes dans les époques différentes enrichissent les mythes
et participent à la constitution de leur sens. Et le sens d’un mythe ne peut
jamais être fixé, il change et évolue suivant les versions. Justement, Broyer
nous rappelle l’explication de Lévi-Strauss au chapitre 11 d’Anthropologie
structurale (1958) : « Il n’existe pas de version vraie dont toutes les autres
seraient des copies ou des échos déformés. Toutes les versions appartiennent
au mythe. [...] Un mythe se compose de l’ensemble de ses variantes » (1999 :
56). L’auteur souligne que les réécritures ne sont pas les simples copies : elles
gardent des « schémas narratifs assez simples », mais offrent une « possibilité
d’infinies variations » et génèrent « le foisonnement des significations »
Il n’y a que deux réactualisations tardives : l’adaptation des Troyennes d’Euripide par JeanPaul Sartre en 1965 et Œdipe ou le roi boiteux d’Jean Anouilh en 1978.

4
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(1999 : 55). De la sorte, même si les pièces antiques sont chronologiquement
plus proches aux sources mythiques, on ne peut pas dire que ces interprétations
sont plus vraies que celles du XXe siècle. Vu que le mythe reste une structure
ouverte à jamais, il sera impossible d’établir une certaine hiérarchie entre les
pièces antiques et modernes. Broyer conclut qu’une version du mythe ne peut
jamais être plus valable qu’une autre et que toutes les variantes participent
également à la vie du mythe (1999 : 56). Or, pour pouvoir trouver de nouvelles
significations d’un mythe, il faudra les chercher dans le moment socioculturel,
historique et politique de ses réactualisations.

3. Le contexte : histoire, politique et philosophie
Il n’y a aucun doute que les grands changements sociaux influencent
la philosophie en tant que démarche de réflexion critique sur le monde, sur
la société et sur l’homme qui en fait partie. C’est pourquoi il semble naturel
que la grande crise sociale après la Première guerre mondiale modifie la
vision philosophique de la réalité et déplace son centre d’intérêt. Comme
Mihailo Popović le remarque dans son écrit L’existentialisme et son sens
social (Egzistencijalizam i njegov društveni smisao), la dernière étape dans
le progrès social et les changements qu’elle a apportés notamment après la
Grande guerre ‒ guerres impérialistes, révolutions socialistes, horreurs de la
guerre, insécurité générale, peur de la crise économique, décadence morale et
politique de la société civile ‒ a provoqué la grande crise de l’homme-même
en tant qu’individu social (POPOVIĆ 1955 : 3). Ainsi, cet homme-individu
qui ressentait la crise générale comme sa propre détresse, comme la crise de
sa propre personnalité, et de sa difficile condition est devenu le point de départ
de la réflexion des philosophes de l’époque. C’est dans ces circonstances que
la philosophie existentialiste est née.
L’idée principale de ce courant est celle que Sartre expose dans
Existentialisme est un humanisme de 1946 : « L’existence précède l’essence
» (SARTRE 1970 : 17), c’est-à–dire que chacun est libre de se choisir et de
se définir en tant qu’individu particulier. Pourtant, il y a quand même une
différence fondamentale qui permet de diviser les existentialistes en deux «
groupes » : les existentialistes catholiques ‒ Jaspers, Gabriel Marcel, et les
existentialistes athées ‒ Heidegger, les existentialistes français et Sartre luimême (1970 : 17).
L’existentialisme athée nous fait comprendre que nous, les hommesindividus, sommes les seuls responsables de notre destin, c’est-à‒dire qu’il
n’y a aucun déterminisme, ni philosophique, ni religieux chez l’homme
moderne abandonné par Dieu. La quête de cette liberté totale oblige l’homme
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à se prendre en charge complètement, à devenir engagé et responsable de ses
choix et de ses actes. « L’homme est responsable de ce qu’il est », comme
l’écrit Sartre (1970 : 24). Et justement, le moment historique évoqué et la
situation politique du moment se montraient très favorables pour que l’homme
réclamât sa liberté et se définît en exerçant sa responsabilité morale et sociale.
C’était une tâche exigeante, mais il a trouvé de l’aide dans les mythes grecs
qui lui ont servi de guides. Rappelons que, dès le début de la civilisation, les
mythes furent des clés qui ont ouvert les portes des secrets et des mystères du
monde et de l’âme humaine. Et, dans le deuxième quart du XXe siècle, ce fut
le moment de les réutiliser.
L’existentialisme a pour but, comme l’explique Mihailo Popović à
partir des observations sur la condition humaine en crise, de construire une
philosophie universelle sur l’être humain général qui serait valable pour toutes
les époques et dans toutes les sociétés (1955 : 4). Or, les mythes possèdent
une « portée universelle » que Broyer souligne (1999 : 59), ce qui nous
permet de les reconnaître en tant que modèles éternels, porteurs de vérités
générales, exemples de la morale et de la dignité humaine. Alors, quel outil
aidera mieux les existentialistes à illustrer leurs idées que le mythe – le récit
universel et intemporel qui est valable dans toutes les époques et dans toutes
les sociétés, cette forme ouverte vers une infinité de variations et de nouvelles
significations ? C’est pourquoi nous pouvons dire qu’au XXe siècle le mythe
réactualisé dans les pièces de théâtre est redevenu une forme de pensée, mais
une forme modifiée et évoluée.
Alors, l’existentialisme a considéré le mythe grec comme le meilleur
transmetteur de ses idées. Le mythe était déjà présent dans des genres divers,
surtout dans l’essai, mais le drame était sa forme la plus naturelle et le théâtre
le lieu le plus visible pour les contemporains. Donc, le retour des mythes grecs
dans le théâtre français n’était pas une coïncidence, mais appartenait à une
démarche volontaire et assumée. Comme Jean Broyer le note :
« En effet, le récit mythique, dans sa forme tragique, favorise l’expression des
angoisses et suscite la réflexion du public. Celui-ci fut donc invité à se pencher
sur les problèmes de son époque à travers les histoires exemplaires des héros de
la Grèce ancienne » (1999 : 61).

Il faut rappeler que les réécritures du deuxième quart du XXe siècle
apparaissent en France entre les deux guerres et se poursuivent pendant
la Seconde guerre mondiale, sous le régime de Vichy, pour transmettre
le sentiment de désillusion, d’absurdité après les nouvelles horreurs des
conflits, la peur, l’angoisse et l’incertitude – en un mot, la crise existentielle.
Cependant, il faut souligner que les pièces sur notre liste ne sont pas purement
philosophiques, sauf Les Mouches de Sartre. Mais, elles passent toutes, plus
ou moins volontairement, par l’existentialisme. Notamment, en associant les
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noms de Sartre, Camus, Gide, Cocteau, Giraudoux et Anouilh, les auteurs
de la collection Itinéraires littéraires notent : « Les grandes lignes de cette
orientation philosophique se recoupent même assez nettement d’un texte à
l’autre. Il s’agit presque toujours de rendre sa liberté à l’homme, dont aucune
transcendance (divine ou morale) ne vient plus guider le destin » (1991 : 298).
Ainsi, toutes les réactualisations des mythes dans le deuxième quart au XXe
siècle rassemblées sur la liste, toutes différentes et variées qu’elles soient,
partagent un même but : libérer l’homme. Or, cette libération a un double sens :
abstraite et concrète, qui nous permet de distinguer deux valeurs principales
des réécritures – une valeur philosophique et une valeur sociopolitique.

4. Réécritures qui donnent à penser : valeur philosophique
Le héros de la tragédie antique, issu de la mythologie, était le modèle pour
l’homme antique ; au XXe siècle, il devient le reflet de l’homme moderne. Les
deux se posent les mêmes questions sur la condition humaine, sont définis par
leurs actes et exigent la liberté. Pourtant, tandis que le héros antique affronte
la fatalité et va jusqu’au bout pour accomplir son destin, comme Broyer le
remarque (1999 : 69), l’homme des temps modernes devrait conquérir cette
liberté individuelle en des termes différents. Rappelons que l’existentialisme
athée a laissé l’homme sans Dieu, et sans aucune possibilité d’espérer l’aide
divine ‒ l’homme seul est créateur de son destin. Les mythes au deuxième
quart du XXe siècle sont vides de toute religion, païenne et chrétienne, et
cette désacralisation, conclut Broyer, fait que leur exploitation devient une
recherche de la nouvelle place que l’homme a obtenu dans l’univers, une «
quête de sens dans un monde incertain » (1999 : 69). Donc, le héros n’est plus
le héros stoïque aux prises avec un destin qui l’écrase et contre lequel il est
impuissant, mais le héros agissant qui va jusqu’à choisir, voire déterminer,
son sort5. Ainsi, le concept de la tragédie antique devra subir une évolution
générique, accordée aux conditions de la vie de l’homme moderne et son refus
de tout fatalisme. C’est pourquoi le terme de tragédie n’est plus parfaitement
valable dans le théâtre moderne ; les nouvelles réécritures inclinent plutôt vers
le drame.
Les changements dans les éléments fondamentaux du concept tragique
font que les histoires et surtout les héros tragiques connus de tous « prennent
de plus en plus une simple valeur de référence », comme Jouan le remarque et
il en conclut qu’ils deviennent
5
Cependant, il faut remarquer une certaine dérision dans le théâtre du deuxième quart du
XXe siècle : les nouveaux protagonistes sont « libérés » de l’héroïsme, du ton solennel et du
comportement sérieux, et sont plus proches des antihéros de Beckett et Ionesco que des héros
tragiques de Sophocle, Eschyle et Euripide.
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« (...) des écrans transparents entre le public et les problèmes de notre temps.
Les situations antiques sont repensées en termes tout modernes et les auteurs
imposent aux héros leur propre style et la déformation de leur propre système
d’idées » (1952 : 64).

De là, la réécriture du mythe devient un nouveau système d’idées qui
offre de nouvelles significations du monde et de la condition humaine. Ces
grands changements ont provoqué non seulement la transformation des genres,
mais aussi la reconsidération des principaux concepts tragiques : les questions
de religion, dieu(x), destin, fatalité, devoir, morale, liberté, etc. devront être
réélaborées dans le contexte moderne. Ainsi, nous rencontrons des dieux
ridiculisés chez Giraudoux, une désacralisation ironique chez Cocteau, une
fatalité dépassée chez Sartre, une conception du pouvoir reconsidérée chez
Anouilh, etc.
De même, le concept antique de la catharsis est bouleversé et doit être
redéfini : vu que la tragédie moderne, telle qu’elle est devenue dans les pièces
françaises du deuxième quart du XXe siècle, ne suscite plus la pitié ni la crainte,
par quel moyen réalisera-t-elle l’effet de la catharsis – la purification des
passions ? Peut-elle encore y parvenir ? Oui, mais, par voie de conséquence,
cette catharsis moderne sera elle-même modifiée : elle apparaîtra comme un
message profond sur la vie et sur l’existence qui illumine le chemin de l’homme
perdu et lui donnera « une leçon d’humanisme » (DÉCOTE, SABBAH et al.
1991 : 298) ; elle l’encouragera à vivre tout en choisissant sa propre voie.
C’est là que la valeur philosophique (et même didactique) des réécritures
mythiques se réalisera.

5. Réécritures qui font agir : valeur sociopolitique
Pourtant, même si les réécritures théâtrales des mythes sont remplies
d’idées existentialistes, il faut souligner que ces pièces ne devaient pas
seulement provoquer la contemplation philosophique pure ; elles devaient
aussi pousser à l’action. Les mythes réécrits à l’aune de l’actualité historique
et sociopolitique de la France de l’avant-guerre et pendant l’occupation
allemande, servaient aux auteurs à envoyer des messages politiques à leurs
contemporains et à les inciter à s’engager. En plus, Broyer rajoute que « Dans
la France de Vichy, les auteurs ont aussi trouvé dans le mythe un moyen
de déjouer la censure allemande et de faire passer des idées favorables à
la Résistance » (1999 : 61). Ainsi, dans les drames évoqués, on relève de
nombreuses allusions à la situation historique : du discours politique des ligues
d’extrême-droite présent dans La Machine infernale de Jean Giraudoux, à la
représentation d’une menace de l’invasion dans son Électre, du pacifisme vain
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devant l’éclatement d’une nouvelle guerre dans La guerre de Troie n’aura
pas lieu, jusqu’à l’invitation à la révolte dans Antigone de Jean Anouilh et à
l’encouragement de conquérir la liberté comme Oreste dans Les Mouches de
Jean-Paul Sartre.
En outre, François Jouan remarque que les tendances des auteurs peuvent
être relevées dans le choix même des mythes et dans la manière de les traiter :
les auteurs sont allés d’instinct aux légendes
« (...) qui montrent la naissance des guerres et leurs effets ; à celles qui mettent
en question la légitimité du pouvoir et peignent son action corrosive sur les
consciences ; à celles encore qui évoquent l’intimité du couple ; à celles surtout
où le premier rôle est tenu par le caprice des dieux et par la Mort » (1952 : 78).

Ainsi, en choisissant les sujets actuels, « les auteurs ont mêlé aux
aventures antiques leurs propres aventures intellectuelles de penseurs, de
poètes, d’humanistes ou de philosophes », rajoute Jouan (1952 : 78). De telles
réactualisations des mythes grecs ont conduit à la création d’un théâtre engagé,
affirmé plus tard par Sartre pour qui la fonction principale de la littérature
était l’engagement6. De cette manière, les mythes ravivés dans le théâtre du
deuxième quart du XXe siècle et modulés selon besoin de l’auteur pour mieux
présenter ses idées philosophiques et politiques, ont retrouvé leur fonction
ancienne ‒ l’engagement.
Même si cet engagement est directement lié à l’action politique, il a un
sens beaucoup plus large. Il comprend l’engagement général des spectateurs en
tant qu’individus, membres d’une communauté, partisans d’un groupe social
et hommes réfléchis ; c’est une sorte de formation morale et intellectuelle
qui module les esprits et anime le fameux effet de purification. Et justement,
Miloš Đurić note que cette sorte de l’engagement était le but des tragédies
d’Eschyle, Sophocle et Euripide (1951 : 282-289, 299-309, 330-335). Avec
l’exemple d’Eschyle, Đurić explique que le poète antique choisissait les
mythes issus de la tradition orale pour éduquer le public en les transférant à
ce même public sous une forme enrichie, organisés comme un système des
valeurs morales, religieuses, étiques et politiques dans lesquels la société
athénienne de la première moitié du Ve siècle vivait (1951 : 288).
C’était également le cas des auteurs français du deuxième quart du XXe siècle
qui ont réactualisé les mythes grecs et les ont adaptés au nouveau contexte. Les
6
Sartre a exposé dans l’essai Qu’est-ce la littérature ? (1947) ses idées principales sur le rôle de
la littérature, tandis que sa pensée sur l’importance du théâtre politique et engagé est élaborée
dans plusieurs écrits collectés dans le livre Un théâtre de situations (paru de manière posthume,
en 1973). Insistant sur l’importance de la libre décision, le théâtre de situations selon Sartre
devait montrer le caractère au moment de sa décision, présenter l’homme qui est en train de
se faire en se choisissant dans et par cette situation ; ainsi la situation est un appel pour le
spectateur à découvrir sa propre liberté (SARTRE 1983 : 20).
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auteurs de la collection Itinéraires littéraires soulignent que « dans cette époque
en crise, ébranlée par deux conflits mondiaux, les mythes se chargent volontiers
de significations métaphysiques et morales » et demeurent « un réservoir de
symboles », voire chez Sartre, chez Camus, et chez tous les auteurs influencés par
les grandes lignes de l’existentialisme (comme Cocteau, Giraudoux, Anouilh) – «
l’instrument d’une réflexion conceptuelle » (DÉCOTE, SABBAH et al. 1991 :
298). Le mythe a ainsi regagné sa fonction primaire – transformé à nouveau en
tragédie, voire drame, il a aidé à créer un théâtre sociopolitique (et didactique)
de l’actualité dont la France entre-deux-guerres et pendant la Seconde guerre
mondiale a eu besoin ; les mythes réécrits ont (r)éveillé la conscience civique et
ont animé la formation d’une libre pensée politique.

6. Fin ouverte
Notre recherche sur le mythe grec dans le théâtre français du deuxième
quart du XXe siècle a proposé une liste de vingt-et-une pièces théâtrales françaises
de douze auteurs qui réactualisent les mythes grecs pendant une période de
vingt-quatre ans (1922-1946), et témoignent d’une nouvelle vague d’inspiration
liée à l’antiquité dans la création théâtrale en France. L’influence que l’actualité
historique et politique de l’époque a eue sur la création dramatique est la cause
principale de son apparition, tandis que son but et ses échos philosophiques sont
indéniablement liés à la philosophie de l’existentialisme.
De cette perspective, la recherche a montré que les mythes réécrits
dans le théâtre français du deuxième quart du XXe siècle, tout en suggérant
de nouvelles lectures des récits bien connus, étendent le sens premier des
mythes grecs. Ces nouvelles interprétations nous ont permis d’attribuer
deux valeurs principales aux réécritures contemporaines : 1) philosophique,
2) sociopolitique. Pourtant, cela ne veut pas dire que ces nouvelles lectures
emprisonnent les mythes dans un sens figé. Au contraire, elles ouvrent la
voie vers de nouvelles interprétations et génèrent « le foisonnement des
significations » (BROYER 1999 : 55).
Notamment, c’est ce « foisonnement des significations » qui prouve que le
mythe n’est pas une forme fixe, et ne peut jamais l’être, mais qu’il est un « schéma
narratif » stable dont l’interprétation est variable et, chaque fois réinterprétée ;
elle ajoute « à la multiplicité des sens » (BROYER 1999 : 56) ; il est apte à
se déconstruire pour construire à nouveau le nombre infini de significations
influencées par le moment historique et ses courants intellectuels, philosophiques,
politiques et sociaux. Or ce dynamisme des mythes, illustré dans cet article par
l’exemple des pièces françaises du deuxième quart du XXe siècle ayant emprunté
leur sujet à la mythologie grecque, n’est qu’une parmi d’infinies variations.
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Ainsi, en Grèce antique, grâce à la mise en scène des mythes dans les
tragédies, un théâtre sociopolitique et didactique lié à l’actualité du moment a été
créé, et il a fallu attendre que des conditions historiques particulières se produisent
dans un pays moderne et éloigné, en l’occurrence la France du deuxième quart
du XXe siècle, pour initier sa résurrection. Dans quelques décennies, années
ou siècles, en France, en Grèce ou ailleurs, des circonstances seront peut-être
propices à une nouvelle vague antique dans la création théâtrale. Le moment
historique exigera un théâtre dans lequel la source inépuisable de la mythologie
grecque s’immiscera à nouveau ; et ces mythes ressuscités auront de nouvelles
significations qu’aujourd’hui nous ne pouvons imaginer. C’est pourquoi cet article
ne peut pas avoir une conclusion définitive, mais exige plutôt une fin ouverte :
il ne nous reste plus qu’à attendre de nouvelles réécritures et, avant qu’elles
n’apparaissent, illustrons finalement l’idée principale de cette élaboration par une
stimulante citation d’Albert Camus, dans L’Été : « Les mythes n’ont pas de vie
pour eux-mêmes. Ils attendent que nous les incarnions » (CAMUS 2013 : 1121).
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Вања В. Цветковић

ГРЧКИ МИТ У ФРАНЦУСКОМ ПОЗОРИШТУ
ДРУГЕ ЧЕТВРТИНЕ ХХ ВЕКА (1922–1946)
Овај рад настоји да понуди листу француских позоришних комада из друге четвртине двадесетог века (1922−1946) који реактуализују грчки мит,
да потражи узроке тих реактуализација у историјском и политичком контексту епохе између два светска рата и за време Другог светског рата, као
и да препозна њихова могућа дубља значења у тада актуелној философији
егзистенцијализма. На тај начин ћемо моћи да утврдимо у којој мери је
изворни мит мењан и прилагођаван у модерним позоришним адаптацијама, које вредности такве реактуализације митова могу имати, зашто су
уопште значајне за француску позоришну сцену друге четвртине минулог
века и какви су њихови даљи одјеци.
Кључне речи: француско позориште ХХ века, грчки мит, политички контекст, егзистенцијализам, драма
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UNE RÉFLEXION INÉDITE SUR LE FRANÇAIS,
LANGUE EN DEVENIR : LA NÉOLOGIE (1801)
DE LOUIS SÉBASTIEN MERCIER
Après avoir rappelé l’acceptabilité croissante du néologisme au cours du
XVIIIe siècle, cette communication rappelle l’essor des néologismes politiques
au cours de la Révolution. Le Nouveau Paris, suite que Louis Sébastien Mercier
donne en 1799 au Tableau de Paris, dénonce toutefois la violence induite, durant
la Terreur, par les « abus de mots ». Mais dans son ouvrage intitulé Néologie
(1801), Louis Sébastien Mercier proclame le caractère hautement positif du
néologisme pour une littérature appelée à s’engager dans des voies nouvelles.
Mots clés : Mercier, Paris, néologismes, Révolution, abus des mots,
littérature

Notre objectif n’est pas ici de débattre de l’ensemble des problèmes
que posent aujourd’hui les nouvelles manières de parler, les inventions ou
les applications nouvelles des termes. Nous n’entrerons pas non plus dans
la grande distinction de la néologie de forme ou lexicale (introduction
d’un nouveau mot dans la langue soit par emprunt à une autre langue, soit
par fabrication d’une nouvelle unité lexicale) et de la néologie de sens ou
néologie sémantique, instauration d’un nouveau rapport du signifiant au
signifié (généralement par le recours à la métaphore). Il importe aussi de
prendre en compte le fait qu’en France, le principe de l’enrichissement de
la langue française revêt un caractère officiel et est de nos jours pleinement
accepté, avec toutefois la notion de contrôle toujours implicite. En effet le
décret n° 96.602 du 3 juillet 1996 relativement à l’enrichissement de la langue
française a créé une commission de terminologie et néologie. Mais, on le sait,
l’acceptabilité, le rôle et le statut du néologisme ont considérablement varié
d’époque à époque (PREVOST, SABLAYROLLES 2012 : ch. III).
Cantonné au style burlesque au XVIIe siècle et majoritairement
condamné au nom de la pureté langagière dont on pense communément qu’elle
1
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est désormais fixée et doit être maintenue comme telle2, le néologisme est tout
au plus toléré chez les gens de « bon ton » et considéré comme « barbare »
(BAR 1973: 43, 58) chez une populace qui doit être tenue à l’écart de toute
innovation linguistique.
Des réactions dans le sens de l’acceptation du néologisme se dessinent
toutefois dès le début du XVIIIe siècle – et l’on trouve là les noms de
Fontenelle, La Motte et Marivaux (ARMOGATHE 1973: 17, 28). Mais ces
ouvertures suscitent en retour une hostilité aux « modernes » considérés
comme de dangereux néologistes. Cette hostilité s’exprime particulièrement
dans le Dictionnaire néologique de Pantalon Phœbus de Jean-Jacques Bel et
Pierre Guyot Desfontaines qui connaît trois éditions de 1726 à 1728. Dans son
Discours sur l’éloquence (1735), l’abbé d’Olivet est tout aussi catégorique
dans sa dénonciation du néologisme. Mais en 1742 l’académicien Moncrif,
qui prend le relais de Bayle, proclame dans un discours à l’Académie le
caractère indispensable de l’acceptation des « mots qui manquent à la langue ».
Et de plus en plus nombreux sont les écrivains qui, de Duclos à d’Alembert
et à Marmontel (qui défend la nécessité d’une langue « cosmopolite » et par
là créative de mots nouveaux) qui promeuvent la conception d’une langue
transparente au progrès des idées, des arts, des connaissances et des échanges.
L’Académie est contrainte de suivre cette dynamique en distinguant la
« néologie » considérée comme acceptable et le « néologisme » qui doit être
dénoncé comme un abus. C’est au nom de l’utilité – notamment technique et
scientifique mais aussi économique – que les Modernes confortés par le succès
de l’Encyclopédie se déclarent partisans d’un néologisme qu’ils mettent en
œuvre de plus en plus.
Dès les débuts de la Révolution française se développe un véritable
enthousiasme pour le néologisme – néologisme d’ordre politique et institutionnel
– : la Société des amateurs de la langue française créée en 1791 et chargée en
quelque sorte de se substituer à l’Académie se donne pour but de « présenter
la liste de tous les mots que nous devons à la Révolution » (DOMERGUE
1791 : 162). Durant les années révolutionnaires, la question du néologisme est
évidemment indissociable d’une réflexion plus globale et sans précédent sur la
langue politique et sa performativité. À la fin 1790, le Mercure national crée une
tribune intitulée « Sur l’influence des mots et le pouvoir de l’usage » (KERALIO
et al. 1790). La langue doit être « purifiée au feu de la liberté » selon les uns – les
partisans de la révolution en cours. Les « abus de mots » doivent cesser selon les
autres – les « modérés » qui, pour la plupart d’entre eux rejoignent les rangs de
la contre-révolution. Les « disputes de mots » se multiplient donc.
2
Vaugelas écrit dans ses Remarques : « Quand une langue a nombre et cadence en ses périodes,
comme la Française l’a maintenant, elle est en sa perfection, et étant venue à ce point, on en
peut donner des règles certaines qui dureront toujours » (VAUGELAS 1880 : 23).
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En 1791 le « grammairien patriote » François Urbain Domergue instaure
deux espaces où les questions de la légitimité et de l’efficacité de la langue
politique seront débattues : le Journal de la langue française et la Société
délibérative de la langue française. C’est dans ce contexte qu’avec la chute
de la monarchie, l’invasion des frontières et la proclamation de la république
(août-septembre 1792) va se construire un champ lexical nouveau autour
de la notion centrale de « salut public ». Avec l’élimination des Girondins
(mai 1793), la dictature jacobine et l’accentuation de la Terreur, ce lexique
nouveau plus que jamais martelé sera aussi la cible d’une critique de plus en
plus systématique. Cette critique transparaît notamment dans les poèmes de
prison d’André Chénier, dans les Mémoires de Madame Roland (l’égérie de
la Gironde qui rédige ses mémoires dans les prisons de la Terreur). Mais elle
ne sera vraiment systématisée qu’après la chute de Robespierre notamment
avec l’essai de La Harpe, Du fanatisme dans la langue révolutionnaire (1797).
Louis Sébastien Mercier, l’auteur à succès, peu avant la Révolution,
du Tableau de Paris, proche des Girondins et emprisonné comme tel sous la
Terreur, publie après Thermidor deux œuvres – le Nouveau Paris, la Néologie
– où peuvent entre autres se lire une réflexion sur le rôle de la langue dans
l’établissement de la Terreur et peut-être plus encore une réflexion sur les
potentialités de dépassement de cette langue qui s’est révélée fauteuse de
terreur. Le néologisme se trouve au cœur de cette double réflexion.
Le Nouveau Paris n’est pas une simple suite du Tableau de Paris. Il
s’agit avant tout pour Mercier de montrer comment les divers espaces parisiens
parcourus ont avec les événements révolutionnaires – séquences terroristes
comprises – acquis une charge mémorielle nouvelle. Les déferlements
deviolence, à la fois dans les discours et dans les comportements – sont
désormais indissociables des lieux citadins où ils se sont développés : « J’ai
entendu s’écrier dans une section et je l’atteste : Oui, je prendrais ma tête par
les cheveux, je la couperais, et l’offrirais au despote, je lui dirais : « Tyran, voici
l’action d’un homme libre ! » Ce sublime de l’extravagance était composé pour
les classes populaires, il a été entendu, il a réussi. » (MERCIER 1994 : 19–20)
Il s’agit bien là, selon Mercier, d’une créativité langagière monstrueuse, mais
d’une créativité tout de même impliquant d’ailleurs une forte théâtralisation. Dans
son récit du procès de Louis XVI, Mercier évoque le député Legendre, boucher
de son état et analphabète, proposant de découper le corps du roi en quatre-vingttrois morceaux destinés aux quatre-vingt-trois départements : « (...) il avait cru
que la brutalité entrait dans la composition d’un républicain; et celui-là n’était
pas républicain, qui ne mugissait pas comme un taureau et qui ne faisait pas des
gestes comme pour assommer un bœuf. » (MERCIER 1994 : 186). Et Mercier
de rapprocher cette langue nouvelle de l’argot des compagnons de Cartouche, le
grand bandit populaire du midi du XVIIIe siècle.
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Il importe dès lors pour Mercier d’analyser ce que fut cette
monstrueuse expérience langagière d’une terreur en germe dès les premiers
développements de la Révolution. Mais il importe tout autant pour lui de
dépasser positivement, de manière créative et proprement littéraire cette
expérience langagière de la Terreur. Dans le Nouveau Paris, Mercier proclame
un impératif indissociablement historique, politique et littéraire : « faire son
idiome » pour « peindre ce qui ne s’est jamais vu ». (MERCIER 1994 : 18–
19). Et Mercier n’hésite pas à introduire comme éléments historico-littéraires
de comparaison Tacite et Shakespeare. Mercier écrivain, rescapé de la Terreur,
se propose d’élaborer une langue littéraire qui soit à la hauteur des terribles
événements révolutionnaires qu’il a traversés : « Ce sublime de l’extravagance
étant composé pour les classes populaires, il a été entendu, il a réussi, et nous,
nous ne ferions pas une langue, pour transmettre à nos derniers neveux ces
incroyables phénomènes moraux et politiques, qui ont frappé d’une longue
surprise et nos regards et notre entendement ? » (MERCIER 1994 : 20)
En 1801 la publication de la Néologie répond tout d’abord à cet objectif
formulé dans le Nouveau Paris. Cependant dans cet ouvrage, Mercier se situe
à un tout autre niveau plus spécifiquement littéraire et esthétique. Mercier y
proclame hautement « l’indépendance absolue de (ses) idées » et se démarque
avec force des étouffeurs de l’Institut auxquels il reproche un conservatisme
linguistique foncier (vouloir « fixer la langue »). Mercier explicite en fait un
présupposé essentiel de sa conception de la langue : langue et avant tout parole
en perpétuel mouvement, ouverte aux emprunts des langues étrangères, des
patois provinciaux et du français du Moyen-Âge et de la Renaissance, langue
ouverte de plus à des créations lexicales toujours renouvelées avec un monde
en devenir. C’est dans la Préface même de sa Néologie que Mercier expose
cette conception avec toutes ses implications en matière de canon, de critique
littéraire et de choix philosophiques : refus catégorique de l’esthétique classique
et de ses règles, retour élogieux sur Rabelais, défense de Chateaubriand, rejet
de Spinoza, des développements philosophiques sensualistes et matérialistes.
Au-delà des développements critiques, interviennent aussi la réhabilitation de
Descartes et des références positives à l’œuvre de Kant.
En un sens, dans la Néologie, et si on compare cet ouvrage au Nouveau
Paris, la référence à l’expérience révolutionnaire peut apparaître très
secondaire tant le texte de cet essai semble avant tout orienté vers l’avenir
et constituer même un véritable manifeste. La référence à la Révolution est
même explicitement minimisée : « J’ai écarté (à quelques exceptions près) les
mots qui tiennent à la révolution, ainsi que les mots techniques des sciences et
des arts; ils ont leur vocabulaire à part. » (MERCIER 1994 : 40)
Cette mise à distance de la Révolution et même de la philosophie
des Lumières peut sembler paradoxale eu égard à la logique d’ensemble de
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l’œuvre de Louis Sébastien Mercier. La démarcation à l’égard de la langue de
la Révolution est cependant très nette :
« La plupart de ces expressions sont fortes et vigoureuses, elles correspondaient à
des idées terribles ; la plupart sont bizarres, elles appartenaient à la tourmente des
événements ; et lorsque les vents sifflent, que le vaisseau est battu par une horrible
tempête, qu’il touche à des écueils, l’on ne parle pas comme quand le zéphyr règne
; les matelots jurent, mais ils font la manœuvre qui sauve. Le temps n’est pas encore
venu de bien peindre la lutte du crime et de la vertu, qui eut lieu dans l’enceinte de
cette funeste Convention nationale, lutte énergique et longue. L’idiome fut tout aussi
neuf que la position de la France. Les victimes et les bourreaux, tout fut empreint
d’un grand caractère ; le courage fut égal. (...) Dans cette grande assemblée, le
patriotisme y fut rage ; les bourreaux n’ont pas méprisé leurs victimes, et toutes les
victimes tombèrent avec une dignité tranquille, comme se donnant elles-mêmes en
sacrifice à leurs propres vertus. » (MERCIER 1994: 40)

Pour Mercier, l’essentiel semble se situer désormais au-delà de la mémoire
de la Révolution pourtant toute proche : seul doit désormais compter l’avenir
de la langue et des lettres et il est pour le moins inutile de revenir sur les
traumatismes du passé fussent-ils récents et encore douloureux. Pourtant au
fil de la lecture des notices de la Néologie, l’expérience de la Terreur semble
bien encore présente dans les marges d’un texte qui se veut d’abord tendu vers
l’avenir des lettres françaises. Les deux notices des néologismes abriter et
afférocée sont significatives :
« Abriter. Voici l’orage, abritons-nous. Heureux qui, pendant les tempêtes
révolutionnaires, a pu s’abriter sous un toit inconnu. »
« Afférocée. Et toutes ces têtes innocentes tombaient au bruit des
applaudissements d’une multitude afférocée. » (MERCIER 2009 : 23)

En fin de compte pour Mercier, et malgré les pétitions de principe de la
Néologie, la Révolution et ses violentes et douloureuses implications demeurent
bien incontournable. Et c’est cette expérience même de la Révolution qui
permet à Louis Sébastien Mercier d’affirmer le caractère positif et essentiel du
néologisme pour l’essor de la littérature de l’avenir.
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НЕОБЈАВЉЕНО РАЗМИШЉАЊЕ О ФРАНЦУСКОМ, ЈЕЗИКУ

У НАСТАЈАЊУ: НЕОЛОГИЈА (1801) ЛУЈА СЕБАСТИЈAНА
МЕРСИЈЕА

Након подсећања на све израженију прихватљивост неологизама током
XVIII века, у раду се осврћемо на узлет политичких неологизама током револуције. У Новом Паризу, наставку књиге Слике Париза из 1799. године,
Луј Себастиjaн Мерсије разоткрива насиље које се уводи током Терора путем „злоупотребе речиˮ. Међутим, у делу насловљеном Неологија (1801),
Луј Себастијaн Мерсије обнародује изузетно позитиван карактер неологизама у књижевности која се отвара ка новим путевима креације.
Кључне речи: Мерсије, Париз, неологизми, Револуција, злоупотреба
речи, књижевност
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LES RELATIONS CULTURO-ÉDUCATIVES
ENTRE LA MACÉDOINE DU NORD ET LA
FRANCE
Les relations culturelles et éducatives entre l’Est et l’Ouest, plus
exactement entre la Macédoine du Nord et la France sont anciennes, plus ou
moins constantes, plus ou moins visibles, plus ou moins approuvées, plus
ou moins légitimées ; néanmoins, celles-ci sont apposées et entretenues par
des facteurs institutionnels et personnels essentiels donnant une valeur et un
rayonnement à la langue et à la culture de ces deux pays.
Notre article consiste en un travail de recherche qui sera concrétisé sous
forme de rapport des actuelles instances macédoniennes en France comme des
françaises en Macédoine du Nord, de l’exposé de leurs services et coopérations,
du témoignage de leur action et implication du point de vue culturel ou éducatif,
de la présence et visibilité de la culture et langue françaises au sein même des
institutions éducatives macédoniennes. Cet article aura donc pour but d’être
le témoignage des immersions bilatérales entre les deux pays, mais également
proposera des visées possibles ou réflexions pour une pérennisation des
partenariats.
Mots-clés : relations culturelles, institutions, enseignement de la langue
et culture françaises, France, Macédoine du Nord

La distinction « culturo-éducative » dans les relations entre la Macédoine
du Nord et la France qui est le fondement de notre étude provient originellement
de notre réflexion sur la situation comme de la recherche et de l’analyse des
causes et conséquences dans lesquelles se trouve l’enseignement de la culture et
de la langue françaises dans notre pays, la Macédoine du Nord. Ainsi, depuis une
petite décennie, la situation en ce qui concerne l’apprentissage et l’enseignement
de la langue et de la culture françaises est de plus en plus alarmante.
1
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Cet article a été réalisé dans le cadre du projet Langues, littératures et cultures : politiques
éducatives en fonction de la société contemporaine de la Faculté de philologie « Blaže
Koneski » de l’Université « Saints Cyrille et Méthode » à Skopje.
2
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Rappelons que le français y est enseigné3 tout d’abord dans quelques
jardins d’enfants ou des maternelles privés ou publics grâce à un projet
de sensibilisation à la langue française, puis à l’école primaire en tant que
seconde langue étrangère et cela à partir de la 6e classe. Le français est
implanté dans le programme scolaire en tant que matière obligatoire, mais au
choix entre différentes langues (le français, l’allemand, le russe et depuis peu
l’italien), puis dans le secondaire (dans des établissements publics ou privés,
en tant qu’enseignement bilingue ou classique), et finalement à l’université.
Malgré cette implantation dans les différentes strates du système scolaire et
malgré son histoire sur le sol macédonien et la présence d’institutions qui
promeuvent la langue et la culture françaises, nous nous confrontons à une
diminution d’intérêt pour son apprentissage qui évolue vers sa disparition en
tant que matière dans certains établissements. Quelles sont les causes de cette
diminution d’effectifs écoliers comme celui du cadre enseignant ? Pourquoi
cette perte d’intérêt pour le français ? Pour pouvoir y répondre, nous devons
tout d’abord présenter les acteurs des relations culturo-éducatives entre ces
deux pays que sont la Macédoine du Nord et la France et surtout comprendre
leurs implications en ce qui concerne l’enseignement de la langue et de la
culture4.

1. Les relations culturelles et éducatives entre
la Macédoine et la France
Les relations culturelles et éducatives entre l’Est et l’Ouest, plus
exactement entre la Macédoine du Nord et la France sont anciennes, plus ou
moins constantes, plus ou moins visibles, plus ou moins approuvées. Elles
sont entretenues par des institutions, par des services plus ou moins visibles
et plus ou moins présents dans la vie culturelle et éducative du pays qui les
loge. Cependant le rapport de visualisation des immersions culturo-éducatives
bilatérales entre les deux pays ne peut se faire sans comprendre les notions du
substantif « culture ».
1.1. La culture
“La culture domine tout, elle est la condition sine qua non de notre
civilisation.”, constatait déjà le Général de Gaulle en 1965 lors de l’inauguration
3
Nous reviendrons sur la question de l’enseignement/apprentissage du français en milieu
scolaire un peu plus loin dans notre texte.
4
Toutes les problématiques culturo-éducatives ne pourront pas être développées dans notre
étude, car nous avons décidée de prélever uniquement ce qui a fait écho à notre expérience au
risque de proposer qu’une vision partielle de la question.
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de la maison de la culture de Bourges5.
Concrètement, la définition de la culture est complexe et possède une
diversité de sens. Maintes personnes et institutions ont essayé de la définir
au mieux, que cela soit du côté français que du côté macédonien. Mais
communément et d’après le dictionnaire Larousse, nous pouvons dire que la
culture peut être comprise comme :
« un ensemble de pratiques, de phénomènes matériels et idéologiques qui
caractérisent un groupe ethnique ou une nation, une civilisation, par opposition
à un autre groupe ou à une autre nation : la culture occidentale » ;

définition qui se complète en ces termes :
« dans un groupe social, [c’est un] ensemble de signes caractéristiques
du comportement de quelqu’un (langage, gestes, vêtements, etc.) qui le
différencient de quelqu’un appartenant à une autre couche sociale que lui :
culture bourgeoise, ouvrière »6.

Cependant, la définition prise comme telle n’est pas suffisamment
significative et il faudrait rajouter la constatation d’« évolution du sens »
qu’Emmanuel de Waresquiel, auteur de l’Avant-propos du Dictionnaire
des Politiques culturelles de la France depuis 1959 ajoute : « [le sens du
mot « culture »] évolue à l’aune de la montée en puissance des marchés,
de la consommation, et du poids grandissant de l’économie comme de ses
ramifications à l’échelle du monde » (dir. Waresquiel, 2001 : V).
Aujourd’hui, la culture, qu’elle soit française ou macédonienne, fait face
à une « mondialisation » ; nous entendons par là, qu’elle s’enrichit par une
circulation des cultures ou sous-cultures diverses qui se sont soit déjà instaurées
depuis un laps de temps suffisamment conséquent ou sont soit en cours de
développement sur le territoire, qu’il s’agisse de cultures provenant d’autres
pays, de ses propres régions ou empruntés à des minorités ou immigrants.
Néanmoins, la culture, face à cette « mondialisation », tente plus ou moins de
conserver ses propres richesses culturelles et ses propres spécificités7 en les
mettant en évidence en présentiel ou sur la Toile selon une politique culturelle
du pays plus ou moins bien rôdée. Et justement, la politique culturelle, comme
le remarque Jean-Michel Djian, dans La Politique culturelle, la fin d’un mythe
(Djian, 2005 : 9) est une singularité « française », qui définit la France en
son sein comme à l’étranger et qui est conduite par un ministère et différents
https://www.culture.gouv.fr/60ans60dates#/Thursday-23-July-1959-Creation-du-ministerede-la-Culture
5

6

https://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/culture/21072

« La culture française est ce qu’elle est aujourd’hui grâce à la naissance de la langue française
et à l’enrichissement provenant des autres cultures. Aujourd’hui, face à la mondialisation, la
France tente de conserver les richesses de sa culture » in http://www.notrefrance.com/culture

7

123

Philologia Mediana

départements ministériels comme par de nombreuses institutions nationales,
des académies, des musées nationaux etc. Mais, la politique culturelle de la
Macédoine est-elle aussi visible et dynamique que la française ?

2. La politique culturelle : France vs Macédoine
2.1. Les institutions en France
Selon Milena Dragićević Šešić : « la politique culturelle fut pendant
longtemps une activité réservée aux cercles fermés des gestionnaires culturels du
secteur public, sous le patronage du ministère de la Culture et de l’idéologie du
parti politique qu’il représente » (DRAGICEVIC ŠEŠIC 2015 : 37). Ainsi, en
France, la création d’un « ministère des Affaires culturelles » a été décidé par le
Général de Gaulle par décret daté du 24 juillet 1959 et rédigé par André Malraux
en tant que ministre de la Culture. Il a été décrété que ce ministère soit chargé :
[…] des affaires culturelles [et aura] pour mission de rendre accessibles les
œuvres capitales de l’humanité, et d’abord de la France, au plus grand nombre
possible de Français, d’assurer la plus vaste audience à notre patrimoine culturel
et de favoriser la création de l’art et de l’esprit qui l’enrichissent.8

Par conséquent, cette mission consiste avant tout en une « culturalisation »
des Français par une prise de conscience de leurs biens culturels et donc une
appropriation de leur propre patrimoine.
Puis, le texte se complète par :
« À ce titre, [le ministère] conduit [une] politique de sauvegarde, de protection
et de mise en valeur du patrimoine culturel, et contribue à l’action culturelle
extérieure de la France et aux actions relatives aux implantations culturelles
françaises à l’étranger9.

ce qui implique une présence française à l’étranger rendue visible par des
institutions et par des actions culturelles. Et comme le dit le ministre de la
culture actuel, Franck Riester, dans son éditorial du dossier de presse pour la
célébration des 60 ans du ministère de la Culture (1959-2019) :
« Plus généralement, notre culture est ce qui nous relie, ce qui nous rapproche,
ce qui nous rassemble. En plus d’être ce ciment social, c’est un motif de fierté
pour nos concitoyens, un secteur essentiel pour l’économie du pays, et un
puissant vecteur d’attractivité pour nos territoires10 ».
8
(https://www.culture.gouv.fr/60ans60dates#/Thursday-23-July-1959-Creation-du-ministerede-la-Culture).
9

Ibid.

10

https://www.culture.gouv.fr/Presse/Dossiers-de-presse/La-programmation-des-60-ans-du-ministere-
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Certes, mais il faut rappeler le fait que :
« Depuis l’après-guerre […], le mot « culture » de son acceptation
« classique » […] qui renvoie sur le plan des politiques culturelles […], évolue
vers une pluralité de sens : cultures « minoritaires », « jeunes », « locales »,
« d’emprunt » ou encore « multiculturalisme » » (dir. WARESQUIEL 2001 :
V).

et justement, il faut tenir compte :
« de ces glissements de sens [si l’on] veut saisir la complexité [de plus d’un]
demi-siècle de politiques culturelles françaises depuis la création du ministère
des Affaires culturelles en 1959 » (dir. WARESQUIEL, 2001 : V).

glissements qui, comme l’estime Waresquiel, deviendront avec le temps de
véritables enjeux politiques (WARESQUIEL 2001 :V). Néanmoins, la pluralité
de sens du mot « culture » et sa mise en pratique comme son développement
mènera avec le temps vers des froissements de conviction, des désaccords
entre acteurs culturels et les valeurs décisionnelles et de procédés imposants
de l’État français, vers « une sorte de […] désenchantement entre l’appel des
cultures identitaires et l’omniprésence des « exclus » de la culture, entre la
tentation de l’élitisme et le devoir de démocratie » (WARESQUIEL 2001 : VI,
VII), ce que nous voyons également apparaître en Macédoine.
En ce qui concerne le ministère de la Culture macédonien, celui-ci
existe en tant que tel depuis l’indépendance du pays, en 1991. Celui-ci mène
une politique culturelle similaire à celle de la France et englobe également de
nombreuses institutions nationales11 réparties dans le pays et particulièrement
de-la-Culture
11
Le théâtre d’art dramatique, la Bibliothèque nationale universitaire « St. Clément d’Ohrid »
à Skopje, la Philharmonie de la R.M.N, l’Opéra et ballet, l’Institution nationale ou l’Ensemble
de danses et chants nationaux de Macédoine « Tanec », Vardar Film, le Théâtre national
macédonien, le Théâtre pour enfants, le Théâtre albanais, le Théâtre turc, le Centre conservatoire
- Skopje, le Musée d’art contemporain, la Galerie nationale de Macédoine, l’Agence pour film
de la R.M, l’Institution nationale « Stobi gradsko », le Mémorial de mère Tereza, le Théâtre
comédie, la Bibliothèque universitaire de Bitola, le Théâtre populaire de Bitola, le Centre
culturel de Bitola, l’Institut et musée de Bitola, le Musée de l’alphabet albanais de Bitola,
le Centre culturel « Kočo Racin » de Kičevo, le Centre culturel « Beli Mugri » de Kočani,
la Bibliothèque « Grigor Prličev » d’Ohrid, le Centre culturel « Grigor Prličev » d’Ohrid,
l’Institut de protection des monuments et musées d’Ohrid, le Festival d’été d’Ohrid, le Centre
culturel « Marko Cepenkov de Prilep, l’Institut national pour la protection des monuments
et de la culture et musées de Prilep, le Centre culturel « Braka Miladinovci » ou « les frères
Miladinovci » de Struga, l’Institution nationale - Musée « Nikola Nezlobinski » de Struga,
l’Institut de protection des monuments et musées de Strumica, la Bibliothèque « Kočo Racin »
de Tetovo, le Centre culturel « Aco Sopov » de Štip, l’Institut de protection des monuments et
musées de Štip, le Mémorial de Todor Proeski de Kruševo, l’Institut national et Musée de la
lutte macédonienne de Skopje, le Centre national de conservation de Skopje, la Cinémathèque
de la R.M.N., le Musée d’histoire naturelle de Macédoine.
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centralisées dans la capitale, Skopje. L’objectif de ces institutions est certes
de promouvoir la culture macédonienne mais également les cultures des
différents groupes ethniques que constitue sa société, de façon plus ou moins
offensive selon les partis politiques au pouvoir.
2.2. Les institutions macédoniennes en France, à Paris
L’ambassade de Yougoslavie à Paris existe depuis 1945, plus exactement
depuis l’armistice de la seconde guerre mondiale. En tant que telle, elle
est l’écho de trois langues officielles (le serbo-croate, le macédonien et le
slovène) ainsi que de leur culture respective. Il faut noter qu’à partir de 1945
et jusqu’à l’indépendance de la Macédoine (1991), la culture macédonienne se
manifeste en France par des conférences tenues dans des universités, par des
stages professionnels suivis par de nombreux ingénieurs, médecins, peintres,
sculpteurs, etc. macédoniens, comme par des échanges culturels, ce qui fait
qu’officiellement la culture, la langue et la civilisation macédoniennes sont
bien présentes. Depuis l’indépendance du pays, et plus précisément depuis
1992, une Ambassade de la Macédoine s’est ouverte à Paris. Elle est l’une
des 672 représentations étrangères en France, l’une des 169 représentations
étrangères à Paris et également l’une des 102 représentations diplomatiques
et consulaires de Macédoine du Nord dans le monde. Elle est à notre
connaissance, en tant qu’institution, l’unique représentant institutionnel de la
culture de ce pays à Paris.
Sa mission est la promotion de la culture macédonienne dans le but de
rapprocher et de faire connaître les spécificités et multiplicités culturelles
de ce pays. Ainsi, « par le biais de diverses activités et manifestations,
l’Ambassade s’efforce de donner une visibilité internationale à la fois aux
courants contemporains de l’art macédonien et à son patrimoine culturel »12.
Du point de vue de l’enseignement et de l’apprentissage de la langue
et de la culture macédoniennes, à notre connaissance, celui-ci s’exerce à un
niveau universitaire uniquement à l’Institut national des langues et civilisations
orientales (lNALCO) qui d’après son site propose « […] un enseignement
supérieur complet et diversifié de la langue macédonienne et [offre] des
formations diplômantes nationales: Licence, Master I et Master II, Doctorat
(L.M.D.) et des diplômes d’établissement - Diplôme de langue et civilisation
: DLC1, DLC2, DLC3, DLC4, qui s’adressent à des débutants »13. Puis, en
moindre mesure, à un niveau primaire, facultatif et complémentaire, pour les
enfants de la diaspora macédonienne, d’abord à Rouen en 1973, puis à partir
12

https://www.ficep.info/post/ambassade-de-la-république-de-macédoine-du-nord

13

http://www.inalco.fr/langue/macedonien
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du 1er septembre 1974 à Paris14, en offrant des cours de langue et civilisation
macédoniennes, une fois par semaine (2x90mn), jusqu’à la 8e classe (1314 ans). Mais, cet engagement à but éducatif passe principalement par des
Associations ou organisations franco-macédoniennes.
Cependant, il est plus qu’évident que la présence de la culture et langue
macédoniennes en France est encore trop limitée et limitrophe, en admettant
également que les principales activités se réalisent à Paris, par l’ambassade
de Macédoine du Nord, et rarement par quelques groupes, organisations ou
associations. Le ministère de la culture de Macédoine du Nord doit donc
s’efforcer de donner plus de visibilité à la culture macédonienne à l’étranger
et plus particulièrement en France.

3. Les décrets en ce qui concerne les politiques culturelles
entre la France et la Macédoine du Nord
L’accord de coopération culturelle, éducative, scientifique et technique entre
le gouvernement de la République française et le gouvernement macédonien est
illustré par le dernier Décret en date, n° 99-62 du 25 janvier 1999, signé à Paris
le 29 janvier 1998 et publié au Journal officiel de la République française15. Les
signataires de ce dudit Décret sont Hubert Védrine, ministre des affaires étrangères
sous le gouvernement de Jacques Chirac et de Lionel Jospin en tant que premier
ministre du côté français et par le ministre de la culture macédonien Slobodan
Unkovski du côté macédonien. Cet accord dont la validité est prorogée par tacite
reconduction de 5 ans en 5 ans est valable aujourd’hui encore.
Ce décret et surtout son annexe (ou Accord), implique que les deux
parties soient convaincus de l’importance de leur « coopération dans le
domaine de la culture, de l’éducation, de la technique, des sciences et des
technologies » et qu’ils soient désireux de développer et de promouvoir la
connaissance et la diffusion de la langue de l’autre Partie16. D’ailleurs, les
principales dispositions sont inclues dans l’article 2 de ce document :
• Elles facilitent les contacts entre personnalités du monde intellectuel
et artistique.
• Favorisent la coopération et les échanges entre les institutions et
les milieux professionnels des deux pays (bibliothèques, éditeurs,
traducteurs, libraires, auteurs).
14
Ce genre d’enseignement a également été assuré dans les villes de Dieppe, Lyon, et dans la
région parisienne.
15
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000000575586&catego
rieLien=id
16

Ibid.
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•

Favorisent également les échanges de manifestations artistiques,
et toute forme de coopération entre les archives, les musées, les
bibliothèques et autres institutions culturelles etc… ainsi que dans le
domaine de la protection et de la préservation du patrimoine culturel.17

Ainsi que dans l’article 3 :
« Les Parties encouragent l’activité des établissements culturels existants ou qui
viendraient à être ouverts sur leur territoire respectif par l’autre Partie, tels que
centres culturels et de coopération, centres de documentations, bibliothèques et
médiathèques, alliances françaises […] »18

Cependant, nous notons que de tels centres macédoniens n’existent pas
en France, mais existent bien en Macédoine.
Et finalement dans l’article 4 où il est mentionné entre autres et de façon
restreinte que : « Chaque Partie encourage l’enseignement et la diffusion sur
son territoire de la langue de l’autre Partie… »19.
Certes, à Paris, l’INALCO offre un enseignement de la langue et de la culture
macédoniennes, et les enfants de la diaspora peuvent suivre un enseignement
primaire, de base, facultatif ou complémentaire. Mais est-ce suffisant ? D’un autre
côté, en Macédoine, la présence et visibilité de la culture française est beaucoup
plus évidente. Peut-on parler de coopération mutuelle des deux parties ?
3.1. La décentralisation des politiques culturelles
La coopération mutuelle des deux Parties sous-entend une décentralisation
des politiques culturelles. À ce sujet, l’article 10 du Décret n° 99-62 du 25
janvier 1999 porte mention :
« Les Parties souhaitent que se développent les diverses formes de la coopération
décentralisée entre collectivités territoriales des deux pays dans le cadre de leur
législation nationale. Ainsi nous aurons des échanges d’expérience, mise en
œuvre de programmes de coopération en commun… »

Une première coopération décentralisée existe entre la ville d’Epinal et
la ville de Bitola ; jumelage qui dure depuis le 2 juin 1968, soit 52 ans, et qui ne
cesse de s’approfondir avec les années. Une seconde coopération est signifiée entre
l’Alsace et la Macédoine dans le domaine universitaire par des échanges d’étudiants
mais également au travers de l’association ALMA – Alsace Macédoine. Actions
concrétisées entre autres par des activités relatives à l’œnologie et à la gastronomie,
mais également par celles de l’éco-tourisme ou le tourisme de mémoire20.
17

http://www.axl.cefan.ulaval.ca/francophonie/francophonie_decret-Fr-Macedoine.htm

18

Ibid.

19

Ibid.

20

https://mk.ambafrance.org/Visite-d-une-importante-delegation-alsacienne-en-Macedoine

128

Snežana Ž. Petrova

Finalement, depuis 2006, un programme de coopération décentralisée s’est instauré
entre la Région Normandie (ou sous la nomination de Basse-Normandie à l’époque
de la création) et la République de Macédoine. Ce programme est soutenu par
dérogation exceptionnelle du côté français par la Région Normandie et le Ministère
de l’Europe et des Affaires étrangères français et du côté macédonien par le Ministre
de l’autogestion locale de la République de Macédoine et le Secrétariat d’affaires
européennes de la République de Macédoine. Ce même programme est également
coordonné par l’Association européenne pour la démocratie locale (ALDA) qui a
publié une brochure sous le titre de La coopération décentralisée entre la région
Normandie et la république de Macédoine dans laquelle elle présente et explique
ses actions. Son programme a pour « objectif principal de contribuer à l’ouverture au
monde des populations de ces deux territoires. Il s’agit d’une coopération innovante
: une région française coopère avec un État, l’État macédonien »21 qui passe par
un renforcement de la gouvernance locale des deux et par la réalisation d’actions
transversales portant sur le développement local et régional. Ainsi, une collaboration
partenariale s’est installée entre Lokomotiva et la région de Pélagonie dont les
objectifs sont listés sur le site de « La Coopération décentralisée entre la BasseNormandie et la Macédoine » et plus précisément dans le paragraphe sur l’axe de
coopérations politico-culturelle22 :
•
•
•
•
•
•

Renforcer la gouvernance locale en matière de politiques culturelles
Favoriser les échanges interculturels, la mobilité des artistes
Encourager le dialogue intersectoriel
Valoriser les cultures des deux territoires
Développer des outils de coopération culturelle sur et entre les deux
territoires
Créer des réseaux et partenariats entres structures et pôles éducatifs
en matière de culture

Cette collaboration comprend également des jumelages qui sont déclinés
sur le même site et relatif à tous types d’échange 23 :
3.2. Les Jumelages des villes françaises/macédoniennes
1. Ohrid (MK) – Caen (FR)
2. Struga (MK) – Ouistreham (FR)
3. Vevcani (MK) – Hermanville-sur-Mer (FR)
4. Debar (MK) – Ifs (FR)
http://bn-mk.org/content/développement-régional.html Relations institutionnelles - Au
service de la gouvernance locale

21

22

http://bn-mk.org/fr/content/axe-de-coopération-politiques-culturelles.html

23

http://bn-mk.org/content/jumelage-des-villes-0.html
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5. Berovo (MK) – Livarot (FR)
6. Veles (MK) – Cherbourg-Octeville (FR)
7. Karposh (MK) – Fleury-Sur-Orne (FR)
Ces échanges sont dans notre cas, en tant qu’enseignants, visibles,
particulièrement depuis 2014, grâce à l’établissement de coopérations dans le
domaine éducatif. Ainsi, certaines écoles macédoniennes ont pu se jumeler avec
des écoles françaises dans des projets du domaine de la jeunesse, de la culture,
du patrimoine, du tourisme durable, et de l’environnement etc. et bénéficier
d’une ouverture au monde par l’approfondissement de connaissances, de
nouveaux apprentissages, collaborations et visions citoyennes.
Cependant, à part ces quelques collaborations de décentralisation, ces quelques
jumelages et autres actions/acteurs qui ne sont pas ici tous et toutes énuméré(e)s
(coopération linguistique, éducative et scientifique – la maternelle française (ou
Jardin d’enfants francophone inauguré en 2000), qui maintenant fait partie de l’EFIS
(École française internationale de Skopje inauguré en 2014 et homologué par le
ministère de l’Éducation nationale français par un arrêté ministériel en date du 16 juin
2015), le Centre de réussite universitaire « Le Très-FLE » de l’AUF près l’Université
« Saints Cyrille et Méthode » à Skopje, etc.), il existe aussi des coopérations
dites audiovisuelles suite à une convention entre Canal France International et la
télévision publique macédonienne, lesquelles à notre avis sont insuffisantes pour
des raisons qui dépassent nos compétences. Par conséquent, nous estimons que,
d’un côté, les institutions ou représentants français en Macédoine sont suffisamment
bien implantés et particulièrement actifs sur le sol macédonien mais qu’ils sont
également bien mis en valeur et soutenus ou promus par des acteurs macédoniens de
l’enseignement et de l’apprentissage de la langue et de la culture françaises, lesquels
de leur côté estiment qu’ils ne sont pas suffisamment bien reconnus malgré leurs
nombreuses actions et activités de promotion de la Francophonie. Quels sont les
principaux acteurs et quels sont leurs plans stratégiques ?

4. Comment est représentée la France en Macédoine du Nord
4.1. La Francophonie en Macédoine du Nord
Il faut noter que la Macédoine est devenue membre observateur de
l’Organisation Internationale de la Francophonie au Sommet de Hanoï en 1997,
puis membre associé au sommet de Moncton en 1999 et finalement membre à part
entière au Sommet de Bucarest le 28 septembre 2006. Ceci est un pas important
pour la Macédoine, un moment de reconnaissance aux yeux du monde francophone,
mais également un engagement constant dans l’intégration et l’utilisation du
français dans l’éducation ainsi que dans la communication internationale.
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Cependant, les relations culturelles entre la France et la Macédoine,
sont beaucoup plus anciennes et remontent institutionnellement à 1854
lorsque la France ouvre un premier consulat à Bitola qui était à l’époque
encore sous domination ottomane. La tradition perdurant, la nomination, le
25 octobre 1995, d’un consul honoraire, Kaliopa Krivašija Stilinovik, sous
l’autorité du consulat général de France à Skopje, puis, la réouverture de
l’agence consulaire de Bitola, le 12 juin 1996, par Philippe Seguin, président
de l’Assemblée Nationale en présence du premier ambassadeur de France en
République de Macédoine, Patrick Chrismant, prouve la forte implication de la
ville de Bitola dans les relations franco-culturelles, ainsi qu’au « renforcement
et au développement des liens institutionnels, économiques, culturels et
scientifiques avec la France»24. À part cela, les principaux instruments actuels
de cette coopération culturelle sont constitués par l’Institut français de Skopje,
ouvert en 1974, par l’Alliance française de Bitola inaugurée en 2000 ainsi que
par celle de Tetovo créée en 2001.
Cette coopération est visible grâce à des services qui sont offerts par ces
mêmes institutions françaises dans le pays-hôte (médiathèque, bibliothèque,
centre de ressources pour les professeurs de français, centre de langue
française) mais également, et comme l’indique le site de l’Ambassade de
France en Macédoine, « par une participation active et une immersion dans la
vie culturelle du pays »25.
Ces trois institutions françaises en partenariat avec des institutions
locales réalisent des activités diverses de promotion de la langue et de la culture
françaises tels le Festival du film français de Skopje, comme celui de la ville
de Bitola, des activités d’animations francophones (conférences, expositions,
spectacles de théâtre, etc.) ou des projets de coopération culturelle dans le
domaine du patrimoine26.
D’ailleurs, les actions ou activités de ces institutions découlent d’un
plan stratégique qui leur est adressé chaque année par le ministère des Affaires
étrangères français, lequel doit prendre en compte les évolutions intérieures
du pays pour son rapprochement européen. Les actions principales à l’ordre
sont dernièrement :
•
•

La Jeunesse et de la société civile. L’action de la France s’appuie
ici particulièrement sur l’office régional de coopération des jeunes
et l’attraction des élites ;
La Francophonie en essayant d’enrayer le déclin du français
en Macédoine par une coopération bilatérale. Pour l’OIF par
la reprise du programme visant à soutenir les cours de français

24

https://mk.ambafrance.org/L-agence-Consulaire-de-France-a

25

https://mk.ambafrance.org/Presentation,1138

26

https://mk.ambafrance.org/Presentation,1138
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•

•

•

des fonctionnaires et pour l’AUF : installer un partenariat avec
l’université « Saints Cyrille et Méthode », l’Université d’État de
Tetovo, l’Université de tourisme de Skopje, ainsi que l’université
« Saint Clément d’Ohrid », par la promotion des études en France
(Campus France) et l’appui à la mobilité en Europe ;
Le Sport et le tourisme vert qui devient une question politique. Comme
Paris a été élue hôte des jeux olympiques et paralympiques de 2024,
l’IFS et le SCAC inscrit cet événement à venir dans son dialogue avec
les partenaires macédoniens et participera à sa promotion à travers de
nombreuses activités (cinéma, littérature, livre, langue, photo, et sportrencontres sportives FR-MK). La langue française étant une des langues
officielles du comité international olympique sera mis à l’honneur ;
Communiquer mieux et plus qui se décline pour l’IFS par des
actions de visibilité de l’IFS, par une meilleure présence sur les
médias TV-radio et sur les réseaux sociaux, une meilleure signalétique
extérieure des locaux de l’IFS, par la modernisation du site internet, et
de nouvelles pratiques dans le marketing des cours de français ;
La Coopération administrative, gouvernance, justice et état
de droit : les actions de coopération bilatérale portent sur l’état de
droit, la bonne gouvernance, la justice, la capacité administrative et
les droits de l’homme. Le ministère de l’intégration européenne en
Macédoine du Nord porte des réformes prioritaires sur l’énergie,
les transports, la francophonie et le tourisme et vise à valoriser
l’expertise française et à créer une relation toujours plus forte entre
ces différents secteurs de coopération de la délégation de l’UE.

Mais toutes ces actions dépendent d’un facteur commun qui est la
connaissance de la langue française ou l’apprentissage de celle-ci dans le
pays-hôte qui d’ailleurs remonte à des siècles.

5. La langue française en Macédoine
5.1. Historique de l’apprentissage de la langue française
Dans la monographie d’Irina Babamova et de Snežana Petrova
(BABAMOVA, PETROVA 2016 : 18-22) nous apprenons que l’apprentissage
de la langue et de la littérature françaises dans les écoles sur le territoire de
la Macédoine remonte au XIXe siècle, par l’ouverture d’écoles françaises et
de pensions au sein de missions religieuses à Thessalonique, Yenidže-Vardar,
Bitola, Kruševo et autres grâce à des instituteurs macédoniens tels Dimitar
Miladinov, Goce Delčev. D’ailleurs on estime que :
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« […] plus de 10.000 élèves ont appris le français dans les écoles françaises,
dont 65% de Macédoniens et 35% d’autres groupes ethniques : Juifs, Turcs,
Valaques, Albanais, Serbes et autres. La majorité des élèves étaient de Bitola
et des environs, mais il y en avait aussi de Kičevo, Resen, Tikveš et Veles. […]
Avec la diffusion de la langue française et la culture, se développaient l’esprit
français, les réalisations dans la production, la technologie, l’art, la mode et
plus encore. A Bitola, sous l’influence de la mode française, sera adopté un style
particulier de robe appelé à la franga » (КРСТЕВСКИ, 1999 : 319) 27.

Au cours des années, la langue française, parallèlement au russe,
représentait l’une des langues étrangères les plus étudiées à ce niveau
d’enseignement et jusqu’aux années 60 du XXe siècle, elle est la première
langue étrangère pour le plus grand nombre d’élèves du primaire et du
secondaire, devant le russe, l’anglais, et l’allemand. L’enseignement du
français prend différentes formes avec le temps :
‒ Enseignement précoce du français,
lequel a débuté au Centre de langues étrangères de Skopje formé en 1954 puis
transformé en 1965 ; au Jardin d’enfants francophone, inauguré en 2000 ; puis
à celui du Dr. Judith et Dr. Joseph à Skopje en 2010. Il ne faut pas oublier de
mentionner la mise en place du projet « PRECOCE » - Apprentissage précoce
de la langue française depuis 2003, et la formation de classes à enseignement
intégré du français dans le primaire en R. de Macédoine.

‒ Enseignement bilingue dans le secondaire,
le projet de sections bilingues franco-macédoniennes s’est finalisé par
l’ouverture de la première classe franco-macédonienne à Negotino en 1997
et a été suivi par 5 autres sections à Bitola (le lycée municipal « Josip Broz
Tito »), à Kumanono (le lycée municipal « Goce Delčev »), à Skopje (les
lycées « Orce Nikolov » et « Rade Jovčevski-Korčagin ») et une classe francoalbanaise à Tetovo (lycée municipal « Kiril Pejčinović »). La langue française y
est enseignée comme langue vivante 1 (LV1).

‒ Enseignement supérieur,
Juste après la libération, en 1946, s’est formée la première institution scientifique
d’enseignement supérieur, la Faculté de philosophie, qui en son sein accueille, entre
autres, un Département de philologie romane, en tant que premier département
„Се смета дека[…] преку 10.000 ученици го изучиле францускиот јазик во француските
училишта од кои 65% биле Македонци, а 35% од другите етнички групи: Евреи, Турци,
Власи, Албанци, Срби и др. Повеќето од учениците биле од Битола и околните места,
но имало и од Кичево, Ресен,Тиквеш и Велес. […] Со ширењето на францускиот јазик
и култура, се ширел и францускиот дух, постигањата во производството, техниката,
уметноста, модата и др. Под влијание на француската мода во Битола се создава посебен
стил на облекување наречена a ла франга“ Texte traduit en français par Irina Babamova et
Snežana Petrova, auteurs de la monographie (BABAMOVA, PETROVA 2016 : 23).
27
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de langues étrangères, avec des études de langue et littérature françaises28. Au fil
du temps, la Faculté de philologie se forme pour se distinguer de la Faculté de
philosophie, et l’activité du Département s’y développe pour se transformer en
Département de langues et littérature romanes englobant l’enseignement de la langue
italienne (en 1959), puis de la langue roumaine (en 1970), espagnole (en 1981) et
portugaise (en 2007) mais également la traduction vers le macédonien et inversement
(en 1985). La Faculté de philologie crée une Division pour l’enseignement des
langues étrangères dans des facultés non philologiques de l’Université « Saints
Cyrille et Méthode » et la langue française est également enseignée dans d’autres
universités de la Macédoine en tant que langue optionnelle et/ou de spécialité.
Mais, avec l’application de la réforme de Bologne et principalement du système
européen de crédits, l’enseignement de la langue se maintient difficilement dans
les curricula. Malgré cela, des collaborations avec des Universités françaises se
sont développées, sans oublier que l’Université « Saints Cyrille et Méthode »
puis l’Université « Saint Clément d’Ohrid » deviennent membres de l’Agence
Universitaire pour la Francophonie (AUF), ce qui assure une visibilité plus accrue
de la langue et de la culture françaises.

5.2. L’enseignement/apprentissage de la langue française
(états des lieux actuels dans les écoles)
La situation dans laquelle se trouve l’enseignement de la culture et de la
langue françaises en Macédoine depuis une petite décennie devient périlleuse
et même alarmante.
Rappelons qu’actuellement et selon les lois et principes en vigueur, le
français est enseigné à l’école primaire en tant que seconde langue étrangère
et cela à partir de la 6e classe, la première langue étrangère étant l’anglais,
matière obligatoire depuis 2007 qui est enseignée depuis la 1ère classe.
La seconde langue étrangère est également obligatoire, cependant il
y a un choix à faire entre différentes langues données en apprentissage (le
français, l’allemand, le russe et l’italien depuis peu), choix fait par les élèves
ou plus exactement par les parents ou le directeur de l’établissement et, si l’on
remonte plus encore dans la hiérarchie, par le maire de la ville et sur décret par
le ministre de l’éducation et des sciences de Macédoine du Nord.
Dans le secondaire, il n’y a pas de choix en ce qui concerne l’apprentissage
de la seconde langue étrangère car il est en continuité par rapport au primaire.
Ainsi, l’apprentissage de la langue étrangère dans le primaire se prolonge au
lycée pour atteindre le niveau B1/B2 à la fin des études du secondaire.
Quelles sont les causes de cette diminution d’effectifs écoliers comme
celui du cadre enseignant ? Pourquoi cette perte d’intérêt pour le français ?
28
Il faut mentionner que dès 1924, le Département de langue et littérature françaises fonctionne
au sein de la Faculté de philosophie de Skopje mais comme une branche de la Faculté de
philosophie de Belgrade (ПАВЛОВИЌ, М. 2002 : 29).
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Ayant pris en compte la relativisation des relations culturelles entre la
France et la Macédoine, les collaborations, jumelages, politiques culturelles
etc., ces dernières années, malgré les actions entreprises en faveur d’une
relance de l’apprentissage du français par les établissements scolaires à tous
les niveaux, par de nombreux acteurs, la situation est telle que le français
est de moins en moins présent sur le terrain, et tend même à disparaître des
programmes, ce qui entraîne une démotivation visible des professeurs de
français qui commencent à perdre tout intérêt de prendre part à des actions et
activités promotionnelles du français.
Parallèlement à cette situation épineuse pour le français entrent en
scénario depuis peu trois événements qui travaillent en sa défaveur :
• le phénomène démographique de baisse de la natalité, ce qui fait
que les classes qui devaient compter entre 24 et 34 élèves passent
maintenant à 20 élèves et dans certains cas à moins de 10 élèves29 ;
• les tendances actuelles d’immigration en Allemagne de la jeunesse
macédonienne qui est attirée par une promesse d’un emploi plus
rémunéré et d’une situation sociale meilleure ;
• l’introduction de l’apprentissage de l’italien dans les écoles
primaires.
La situation est devenue si pesante que l’Association des professeurs
de français de le RMN s’est lancée dans une offensive plus visible. Ainsi, fin
septembre 2019, directement au ministre de l’éducation et des sciences, Arber
Ademi, puis le 30 janvier au Représentant personnel du Président de la République
de Macédoine du Nord auprès de l’OIF, Pajo Avirovic, mais également avant ce
dernier, par voie électronique, au Premier ministre, Zoran Zaev, l’Association
a discuté et mis en évidence l’état des lieux de l’enseignement de la langue
française par une enquête menée dans les 390 établissements scolaires publics
(primaire et secondaire) de Macédoine. Cette enquête a révélé entre autres :
• des remplacements illicites de l’enseignement du français par celui
de l’allemand dans un bon nombre d’établissements secondaires
suite à la demande imposante des parents d’élèves et souvent en
cours d’année scolaire;
• une représentation inadéquate de la deuxième langue étrangère
et particulièrement du français (matière obligatoire et non pas
facultative) ;
• une perte du nombre de cours et même d’emploi des cadres
enseignants.
29
Selon le site officiel du ministère de l’éducation et des sciences de la R. de Macédoine du
Nord, in http://mon.gov.mk/images/Закон_за_средното_образование07.pdf, p. 14/67, article
28, le nombre d’écoliers par classe dans les établissements scolaires publics ne doit pas être
inférieur à 25 et ne doit pas être supérieur à 34.
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En complément de l’enquête, l’Association a également donné quelques
propositions ou possibles réflexions/demandes comme le fait que :
•

•

•
•

•

•

Le système éducatif devrait prévoir un enseignement des langues
étrangères dans les écoles de façon équilibrée et non de façon
arbitraire. De la sorte seront entretenues les accords de collaboration
et de partenariat entre les deux pays que sont la France et la Macédoine.
Il faut comprendre que les capacités langagières font partie
aujourd’hui des leviers sociétaux, économiques et professionnels.
Et comme le souligne Corinne Weber : « le français fait donc partie
aujourd’hui des langues fédératrices (avec l’espagnol et l’allemand)
d’une Europe identitaire » (WEBER 2007 : 15), ce qui sous-entend
que l’apprentissage de plusieurs langues étrangères (dont le français)
offre, comme nous le fait remarquer Christiane Buisseret, plus de
possibilité de mobilité, de rencontres et d’échanges scolaires et que
la connaissance des langues et des cultures permet de tisser des
liens, des ponts, des passerelles entre les jeunes, entre les peuples
(BUISSERET 2012 : 4);
Le choix de la deuxième langue étrangère dans les écoles primaires
en tant que matière obligatoire devrait se faire dépendamment
du personnel enseignant existant. Ce dernier doit être protégé
des solutions arbitraires actuelles ou futures qui pourraient être
envisagées par les structures administratives.
Dans le cas contraire, le cadre enseignant doit être soit maintenu
dans l’établissement mais redéployé vers une autre activité, soit lui
être proposé une requalification professionnelle (sur fonds publics) ;
Dans la mesure où la deuxième langue étrangère est obligatoire, il
convient d’autoriser l’ouverture de nouvelles classes ou le maintien
de classes avec un nombre d’élèves réduit ou de groupes plus
restreint sachant que la démographie est en baisse donc il y a moins
d’élèves dans les établissements scolaires ;
En ce qui concerne le choix de la seconde langue étrangère, il doit
y avoir des règles clairement définies. Il est possible d’accepter
ou d’accommoder la pratique déjà établie par les États voisins
d’Albanie, de Grèce, mais également d’Arménie, de Moldavie et
du Kosovo, avec un apprentissage du français à 30%, 30% pour
l’allemand et 40% pour les autres ;
Finalement, étant donné que le choix des parents d’apprendre
l’allemand est plus que catégorique et exclusif, il serait souhaitable
de proposer l’apprentissage de l’allemand dès la première année
(selon le système éducatif macédonien) ou en classe de CE1 et donc
de pouvoir choisir entre l’anglais et l’allemand comme première
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langue étrangère, puis que le français, le russe ou l’italien soient
enseignés à partir de la 6ème année en tant que seconde langue
étrangère. De cette façon, tout le monde serait satisfait.

6. En guise de conclusion
Notre recherche sur les relations culturo-éducatives entre la Macédoine
du Nord et la France a mis en valeur certains faits et démarches positifs comme
certains inconvénients et désavantages.
Ainsi les institutions culturelles nationales en France comme les institutions
culturelles nationales en Macédoine sont nombreuses mais la présence française
en Macédoine est bien plus marquante et visible, sa promotion est plus évidente
par rapport à la Macédoine en France. S’agit-il ici d’un problème de politiques
culturelles ? Ou de visées plus politisées ou intéressées ? Un Centre culturel
macédonien, des galeries d’exposition, des instituts avec un enseignement du
macédonien plus nombreux dans toute la France serait vraiment les bienvenus.
Ceci offrirait une plus grande visibilité de la culture de la Macédoine du Nord.
Certes, le budget du ministère de la culture macédonien n’est pas le même que
celui du ministère français, et du coté macédonien, des efforts concrets doivent
se faire en ce qui concerne la pérennisation de l’enseignement du français pour
que celui-ci ne disparaisse totalement des programmes scolaires. À ce propos la
solution au problème consiste à apporter un changement statutaire par un appui
politique envers la langue française. La Macédoine est membre à part entière
de l’Organisation internationale de la francophonie depuis septembre 2006, ce
qui signifie que celle-ci a des obligations politiques vis-à-vis de cette même
organisation et vis-à-vis de la France en tant que partenaire stratégique sur la
voie de l’adhésion à l’Union européenne.
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Снежана Ж. Петрова

КУЛТУРНО-ОБРАЗОВНЕ ВЕЗЕ
ИЗМЕЂУ СЕВЕРНЕ МАКЕДОНИЈЕ И ФРАНЦУСКЕ
Културолошке и образовне везе између Истока и Запада или,
прецизније, између Северне Македоније и Француске, датирају одавно.
Оне су у мањој или већој мери постојане, у мањој или већој мери видљиве,
у мањој или већој мери признате, у мањој или већој мери oзакоњене.
Притом, успостављају их и одржавају институционални и у основи лични
фактори који одређују важност и видљивост језика и културе обеју земаља.
Наш рад се заснива на истраживању које ће се конкретизовати у
форми извештаја о актуелним македoнским надлежним институцијама у
Француској, као и о француским надлежним институцијама у Северној
Македонији, експозеа о њиховим услугама и сарадњама, сведочења о
њиховом делању и о ангажовању на културолошком и образовном нивоу,
као и о присутности и видљивости француског језика и културе унутар
македонских образовних установа. Овај рад, дакле, има за циљ да буде
сведочење о билатералним односима две земље, али и да истовремено
представи евентуалне тежње и идеје о одржавању сарадње.
Кључне речи: културолошке везе, институције, учење француског
језика и културе, Француска, Северна Македонија
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LES VARIATIONS FRANÇAISES :
RÉFLEXIONS D’ISIDORA SEKULIĆ
SUR QUELQUES THÈMES ACTUELS
DE LA LITTÉRATURE FRANÇAISE
Dans cet article, nous allons mettre en relief les essais d’Isidora Sekulić dans
lesquels cette écrivaine évoque les auteurs français contemporains, à savoir ceux
de la période entre-deux-guerres. Sur plus de trois cents essais qu’Isidora Sekulić
a rédigés, soixante-quatorze concernent les littératures et les auteurs étrangers et
parmi ceux-ci les écrivains et les critiques français occupent une place privilégiée.
Par une analyse minutieuse et lucide de l’état actuel dans la littérature française –
ce qui signifie ni plus ni mois dans la littérature mondiale – Isidora Sekulić mène
un dialogue intertextuel dynamique avec les poètes, les romanciers et les critiques
français qui lui sont contemporains, tels Paul Valéry, l’abbé Bremond, Henri
Massis, Paul Souday, Jean Giraudoux, Henri de Montherlant, Anatole France,
André Malraux, y compris une contemporaine, Françoise Sagan, qui est la seule
Française abordée par l’écrivaine serbe. Ceci dit, nous allons pointer les grandes
lignes du dialogue prolifique tenu entre l’Est, représenté par notre Isidora Sekulić,
et l’Ouest, représenté par de grands auteurs français de l’époque. Le but final est
de montrer et d’affirmer la vive communication interculturelle qui existait entre ces
deux cultures, grâce à l’activité littéraire et médiatrice d’Isidora Sekulić.
Mots-clés : Isidora Sekulić, intertextualité, interculturalité, essai,
littérature française, critique littéraire française et serbe
Les contacts culturels font le bonheur des gens. La culture enrichit
les gens, l’art fait le bonheur des gens, et les bonheurs sont
internationaux, essentiellement humains depuis toujours.2
Isidora Sekulić
1
Cet article est rédigé dans le cadre du projet scientifique Les langues, les littératures et les
cultures romanes et slaves en contact et en divergence (no 81/1-17-8-01) soutenu par l’AUF
(Agence universitaire de la Francophonie), l’Ambassade de France en Serbie et par le Ministère
de l’éducation et du développement technologique.

Tiré de l’essai Les contacts culturels font le bonheur des gens. Toutes les traductions des
sources serbes sont les miennes.
2
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1. Introduction
Dans cet article, nous allons pointer certaines réflexions d’Isidora Sekulić
(1877–1958) sur la littérature française contemporaine de son époque, à savoir,
principalement de l’entre-deux-guerres. Isidora Sekulić est bien connue en
tant qu’écrivaine et essayiste serbe, souvent plus appréciée comme essayiste
dans le milieu littéraire serbe. Néanmoins, Slavko Leovac la reconnaît en tant
que créatrice complète et bien formée dès son début littéraire: « Elle apparaît
à la fois comme un subtil écrivain en prose, un lucide essayiste littéraire,
un critique formé, traducteur de l’anglais, finalement comme journaliste au
service du peuple » (LEOVAC 1977 : 8). Isidora Sekulić a rédigé plus de trois
cents essais dont une vingtaine porte sur la France et les Français, à savoir sur
l’apport spirituel et culturel de la France dans le monde entier, et au niveau
plus universel, dans l’esprit de l’humanité. Avec une lucidité frappante Isidora
Sekulić analyse tous les phénomènes actuels (souvent universels, de tous
les temps) abordés dans l’œuvre littéraire de ses contemporains français tels
Paul Valéry, l’abbé Bremond, Henri Massis, Paul Souday, Jean Giraudoux,
Henri de Montherlant, Anatole France, André Malraux, Françoise Sagan. De
ce fait, en rédigeant ses essais sur la littérature étrangère, Isidora Sekulić fait
connaître au public lettré serbe l’état actuel dans la littérature française. Dans
un premier temps, nous allons parler de sa vision des relations franco-serbes,
et dans un deuxième temps nous allons souligner les grands thèmes de la
littérature française contemporaine qu’Isidora Sekulić analyse et synthétise
d’une façon magistrale.
Dans L’œuvre littéraire des femmes yougoslaves (1936 : 32), ouvrage
de référence écrit en français, rédigé et édité par l’Association yougoslave des
femmes diplômées des universités, il est dit d’Isidora Sekulić, à juste titre :
« Chacun de ses écrits, comme une synthèse de connaissances sans cesse
accrues, de réflexion et d’expérience, marque un nouveau progrès sur la ligne
de son développement. D’une immense culture, complétée par une excellente
connaissance des langues depuis celles de l’antiquité, et des littératures
étrangères, elle est aujourd’hui le juge le plus compétent et le plus autorisé
en matière de littérature comparée. Ses récits de voyage, ses essais sur les
auteurs yougoslaves et étrangers, ainsi que sur différents thèmes artistiques, ses
réflexions sur des problèmes d’importance vitale, constituent à la fois la preuve
de son goût artistique parfait, de sa profonde connaissance des choses, ainsi que
de son sens philosophique et de sa conception du monde. »

Ce petit extrait témoigne vivement de la portée qu’aura Isidora Sekulić
en matière de littérature et de culture serbes/yougoslaves et étrangères,
notamment dans le domaine de l’essai dont la profondeur et l’épaisseur restent
sans pareilles.
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Par définition, l’essai est « une énonciation en prose sur le sujet donné,
dont l’objectif est choisi librement, et dont les moyens de composition et
de style sont librement choisis par l’auteur qui y envisage ses expériences
intimes, savoirs, pensées, réflexions, impressions et sentiments liés au sujet
donné » (OSTROVSKI 2015 : 366). Ceci dit, ce genre littéraire se caractérise
par une immense gamme thématique ainsi que par une importante flexibilité
formelle. Il nʼest donc pas surprenant que la disposition intellectuelle et
émotionnelle dʼIsidora Sekulić ait opté pour cette forme de réflexion profonde
et dialogique, afin de communiquer avec les esprits de ses contemporains sur
tous les méridiens, mais aussi, sur le plan universel, avec lʼesprit de lʼhumanité
entière.
Il est notoire que l’essai en tant que genre littéraire a été introduit par
Michel de Montaigne qui a publié son seul ouvrage Essais en 1580 (première
édition). Sous ce titre indicatif, Montaigne voulait pointer le fait de l’imperfection
de l’être humain, du « moi » en évolution perpétuelle, de sorte qu’on ne peut
qu’essayer et ressayer de l’examiner, c’est-à-dire de nous interroger sans cesse
et sans prétendre à une solution, à une vérité définitive. Ou comme le formule
l’auteur lui-même : « Il n’y a point de fin en nos inquisitions ; notre fin est en
l’autre monde » (MONTAIGNE 1962 : 1045). Or, l’enjeu du terme « essai »
est triple : d’abord c’est l’idée d’« essayer » une pensée, à savoir de la juger
selon divers points de vue ; puis, « prendre une mesure, peser » (sens latin), à
savoir s’essayer soi-même, tenter de soupeser sa vie, son expérience, ou celle
des autres, de façon concrète ; finalement, au sens littéraire, l’essai est un genre
privé de contrainte formelle, favorisant la liberté de réflexion et de jugement
(ARMAND 1988 : 375–376). Certes, les essais d’Isidora Sekulić intègrent les
trois sens cités y compris de nombreuses variations et transformations qu’un tel
genre offre dans la liberté d’« essayer » à sa guise.
Dans une analyse comparative des pratiques essayistes de Francis
Bacon et Montaigne, et en y comparant lʼapproche dʼIsidora Sekulić, Ivanka
Udovički arrive à la conclusion plus générale que lʼessai dʼIsidora est « un
peu plus proche de Montaigne que de Bacon par une narration plus souple,
par une expression artistique plus sophistiquée ainsi que par une expression
plus relative des jugements sur lʼhomme, et surtout par le fait que les leçons
ne sont pas exprimées ouvertement, mais ‛imprimées’ dans le tissu de lʼessai »
(UDOVIČKI 1977 : 217). En plus, le travail essayiste du maître du genre
et celui de l’essayiste serbe partagent certaines qualités essentielles, telles la
procédure formelle et la stylisation, la compréhension artistique de lʼessai,
mais aussi le choix thématique (par exemple, les sujets de solitude, dʼamitié,
dʼimagination, la puissance du raisonnement humain etc.).
Donc, Isidora Sekulić rédigeait ses essais librement, sans créer ni
développer de système philosophique cohérent. Tout de même, elle revenait
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vers les questions fondamentales qu’elle considérait comme pertinentes en
s’efforçant toujours de les résoudre à nouveau (RIBNIKAR 1986 : 320). Elle
croyait à l’Art et à la Beauté : « [B]eauté de toute sorte, du son, de la couleur,
de la forme, du mot. Ses essais sont à la recherche des valeurs artistiques : c’est
l’analyse des valeurs plutôt que la définition. Essayiste jamais ennuyant, qui
nous apprend en même temps l’art de vivre et la vie de l’art, Isidora Sekulić
est un des écrivains rares vers qui on revient » (VELMAR JANKOVIĆ 1974 :
12). Or, pour cette occasion, nous allons nous attarder sur les essais qui
concernent les grands auteurs français de l’époque et qui occupent l’attention
de l’essayiste serbe.

2. « Eux, les Français, elles, les Françaises… »
Un essai tardif, datant de 1956, s’impose comme emblématique
lorsqu’on parle de l’esprit français. Il est intitulé Eux, les Français, eux
[Francuzi, oni, oni] – une litote qu’Isidora Sekulić emploie afin de nous
rappeler le rôle exemplaire des Français qu’il faut adopter sans tarder. Ce
sont eux, les Français, « les descendants les plus authentiques des anciens
Grecs » dont les Serbes devraient suivre l’exemple. Malheureusement, Isidora
Sekulić note avec amertume que les relations amicales franco-serbes sont
fondées, selon « une inertie archétypale », sur l’histoire guerrière des Alliés,
sur l’héroïsme sanglant, la période de l’occupation, sur la Mort en un mot.
Même si l’on apprend la langue, la littérature et l’histoire culturelle françaises
en Serbie, on n’arrive pas à fonder une école française, ce que les Turcs ont
déjà fait en dehors des circonstances politiques. Et Isidora Sekulić se demande
à juste titre : « Jusquʼà quand enfin, combien de temps encore incorporeronsnous le ciment sanglant dans tous les rapports ? » (SEKULIĆ 1977a : 512).
À la différence du ton pessimiste du début de l’essai, Isidora Sekulić finit
sur un ton optimiste lorsqu’elle reconnaît dans son pays et chez son peuple
un vif sentiment selon lequel la parenté spirituelle avec la France doit être
présentée comme un idéal : parmi toutes les vibrations de ce monde l’esprit
français est le plus vibrant, il est en même temps poète et géomètre, il intègre
idéalement l’esprit géométrique et l’esprit de finesse dont parlait Pascal, la
science et les arts, les écrivains français sont législateurs et prophètes tel Jules
Verne. Le Français est un bon cartésien en matière ainsi qu’en esprit, toujours
mené par une méthode, loi, contrainte… Il est le seul à connaître la vraie
mesure de liberté et de contrainte, et à l’instar de l’ancien Grec il connaît le
vrai sentiment du Destin et de la condition humaine, André Malraux en étant
le meilleur exemple (SEKULIĆ 1977a : 513–514, 517). Alors, Isidora Sekulić
insiste surtout sur les valeurs immatérielles, intellectuelles et morales que
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l’esprit serbe devrait viser en idéal dans ses relations avec la grande culture
française, car les contacts culturels font le bonheur des gens. Cʼest pourquoi
elle plaide partout et toujours, de toutes ses forces, pour ce qu’on appelle
aujourd’hui l’interculturalité, pour les échanges productifs et polyphones qui
anoblissent le cœur et l’esprit, au lieu des guerres, du sang et de la mort qui
les appauvrissent.
Après tout, il ne faut pas oublier « elles, les Françaises, elles ». Dans un
essai controversé intitulé Constantin Bruner a-t-il le droit ? de 1911 Isidora
Sekulić rappelle une liste obligatoire des travaux des femmes sur le plan
historique, en évoquant des représentants éminents de son sexe, dont, bien
sûr, des écrivaines françaises telles Madame de Staël, George Sand et Louise
Ackerman. Cependant, Isidora Sekulić considère leur contribution dans
lʼhistoire comme « le début, le fondement, la pierre angulaire de lʼaccumulation
difficile d’une énergie spirituelle et de la constitution d’une subjectivité »
(KOCH 2012 : 264–265). Un essai tardif intitulé Françoise Sagan. Prix des
critiques et davantage (1954) est entièrement dédié à une écrivaine française
contemporaine, alors très jeune, âgée de dix-huit ans. Françoise Sagan a fait
ses débuts littéraires en public avec le roman Bonjour, tristesse pour lequel
elle a reçu le Prix des critiques en 1954. Isidora Sekulić, dans son âge mûr,
en donne des réflexions tranchantes, n’épargnant ni les critiques, ni la jeune
écrivaine.
Dans un premier temps, elle met en relief la critique masculine qui s’est
trouvée confuse devant la tâche de juger une écrivaine « nouveau-née » aux
qualités indubitables, malgré certains défauts. Cette critique reste indulgente
envers l’œuvre d’une femme pourvu qu’elle soit jeune et belle, et si elle a un
peu de talent – tant mieux ! Françoise Sagan est jeune, elle a du talent, mais
elle n’est pas belle, selon la critique universitaire. Pourtant, Isidora Sekulić,
suivant la lignée de l’esthétique romantique, trouve qu’il y a assez de charme
dans sa tête « à la coupe de cheveux d’homme » et dans son visage « aux
traits tranchants comme chez les petits rongeurs qui bougent sans cesse leur
museau et dont les dents poussent constamment ». De sa personnalité émane
« un courage charmant, révélant que la flamme artistique nʼest pas tout à fait
céleste », mais, ajoutons-nous, grotesque. Pas belle – alors quoi ! Et, tout d’un
coup, après ce petit plaidoyer combatif, Isidora Sekulić a brusquement pris
conscience quʼelle tombait dans le même piège que ses collègues critiques :
le piège du regard restreint concernant son sexe, à savoir le genre : « On dirait
que ces lignes sont écrites par un jury féminin; il faut corriger » (SEKULIĆ
1977b : 512–513).
Dans un deuxième temps, la correction est faite. L’essayiste serbe passe
du cas spécifique de Françoise Sagan à un plan plus général – aux regards
sur la littérature mondiale : car « votre cas est le nôtre aussi, parce que vous
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êtes Française ». Du coup, Isidora Sekulić y considère la scène littéraire
mondiale par le biais de la France comme porte-bannière des littératures
passant par une crise sévère : « La France a perdu la paix supérieure dʼun
être supérieur ». En effet, Isidora Sekulić craint l’hyperproduction de romans
de tendances différentes, cʼest-à-dire les aléas de la postmodernité. Un grand
conflit éclate, la « guerre du livre » dans la littérature française. Dans ce
contexte, l’écrivaine serbe semble reprendre l’idée et le message clés de son
premier essai Constantin Bruner a-t-il le droit ? (donc, après 43 ans), et c’est
que devant chaque talent, masculin ou féminin, serbe ou français, il y a un
chemin difficile, laborieux et à long terme, chemin d’autoformation où il faut
faire des efforts intellectuels et spirituels, car le vrai chemin nʼest que celui
qui mène per aspera ad astra. C’est pourquoi lʼessayiste serbe estime quʼil
est beaucoup plus nécessaire pour Françoise Sagan, après le coup de gloire,
qu’elle sʼattaque courageusement au « cauchemar » de la littérature française/
mondiale en crise, au lieu de la défendre de la rhétorique masculine à double
face, à savoir des critiques français qui ont quand même reconnu son talent
(SEKULIĆ 1977b : 514–515).

3. La critique littéraire mise en cause
À part la production littéraire, Isidora Sekulić s’intéresse bien
évidemment aux problèmes des critiques et des talents critiques. Elle a
consacré trois essais à trois critiques distingués de l’époque en France : ce sont
Paul Souday, Henri Massis et l’abbé Bremond. Paul Souday, critique éminent
et rédacteur en chef de la revue Temps dans les années 20, était un talent
qui a manqué sa vraie vocation : une grande ambition, un grand travail, mais
sec, dur, froid, infécond, un rationalisme violent mais privé d’imagination,
sans don de modification ni de variation nécessaires dans les conclusions.
Le plus grand défaut de sa critique est le manque de générosité, ce qui est
impardonnable pour un esprit français. Souday aurait mieux fait d’avoir choisi
la vocation de théologue érudit, professeur de latin, car il était justement ce
type latin, scolastique, voué au scientisme et au scepticisme. Il n’a jamais pris
conscience que « le critique doit absolument ressembler aux talents critiqués.
Il possède les traits identiques, mais modifiés et variés à son tour de critique »
(SEKULIĆ 1977c : 395–399).
Dans l’essai Un qui s’en doutait. Henri Massis Isidora Sekulić critique
le pouvoir de nos capacités intuitives, où l’intuition est dirigée par l’inquiétude
intérieure et l’angoisse. C’est le cas d’Henri Massis, académicien, critique
et essayiste, patriote catholique, qui défend sans mesure l’Occident contre
l’hérésie orientale, à savoir contre les prétentions culturelles, idéologiques et
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surtout politiques de l’Orient qui menace de dévorer l’Occident. Son inquiétude
intérieure devant la désintégration de sa civilisation séculaire le mène à
l’orientophobie qui ne défend plus les acquis occidentaux mais critique et juge
l’Orient en tant que programme monstrueux. Dans sa peur existentielle qu’une
nouvelle invasion des barbares dévasterait les valeurs de sa propre culture,
Massis exagère en peignant l’Orient comme un « dragon apocalyptique ».
C’est pourquoi il rêve d’une nouvelle Reconquista, il veut réhabiliter le
catholicisme médiéval, non pas dans le sentiment religieux comme l’avait fait
Chateaubriand autrefois, mais rénover l’organisation ecclésiastique, c’est-àdire le pouvoir de l’Église afin d’unifier l’Europe, assujettir l’Asie et établir
finalement l’ordre et la stabilité voulus (SEKULIĆ 1977c : 384–388). Isidora
Sekulić souligne le manque de conscience historique chez Massis, car il perd
de vue le relativisme historique et national. Il méconnaît l’altérité des époques
précédentes.
Dans son essai sur l’abbé Bremond, Isidora Sekulić touche la question
de la poésie pure qui était alors actuelle et autour de laquelle s’est déclenchée
une vive polémique publique, surtout entre Henri Bremond et Paul Valéry.
Pour Bremond la poésie, comme la prière, est la plus haute extase de l’intellect
humain, dont l’essence est purement mystique. En revanche, Valéry, que
Bremond appelle « le poète malgré lui », tout en admettant la « fête de
l’intellect », exigeait une discipline permanente dans la création, un souci
d’exactitude presque hérétique, une rigueur perpétuelle, tandis que Bremond,
en tant que religieux, plaidait pour l’intuition mystique et l’extase suprême. À
la différence de Souday et Massis qui se perdent l’un dans son rationalisme cru,
l’autre dans son intuition maladive, Bremond, érudit mais vivace, s’appuie sur
l’intuition plutôt que sur la raison, en admirant ses résultats en tant qu’artiste
et pas comme érudit. La raison, l’imagination, la sensibilité sont toujours
des qualités impures, la seule chose entièrement pure c’est « l’expérience
intérieure venue du contact mystique avec la plus haute réalité » qui reste
ineffable. Valéry est aussi mystique mais notamment en matière de langage
poétique, hérité directement de Mallarmé : sa langue est concise, son idée
précise, et sa tête toute-puissante, à tel point qu’il n’a pas besoin de cœur
(SEKULIĆ 1977c : 372–373, 377, 380).

4. Le culte de l’Intellect
Pour continuer avec Valéry, nous allons souligner qu’Isidora Sekulić a
consacré deux essais à ce génie intellectuel : Paul Valéry à travers un souvenir
et Paul Valéry – esquisse pour une étude, ce dernier étant inachevé et en
même temps le plus long qu’Isidora Sekulić ait jamais écrit. Cela n’étonne
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pas vu que sa lucidité tranchante « co-vibre »3 parfaitement avec l’intellect
majestueux du génie français qu’elle admire. Les deux essais traitent des
pouvoirs critiques de l’intellect, de ses capacités et de ses limites, à savoir
des « efforts démoniaques » visant à percevoir de manière exhaustive le
phénomène de la pensée humaine et son fonctionnement. Une tâche pénible
mais sublime que Mallarmé nous a léguée. Dans cette veine de la littérature,
Valéry semble être le dernier point. Les tendances abstraites de l’esprit sont
idéalisées chez Valéry, son idéalisme est fondé sur les chiffres et les précisions
mathématiques. Sa méthode est léonardienne « hostinato rigore, rigueur
obstinée ». Heureusement, Valéry a su introduire l’âme et le cœur dans les
abstractions froides – dans son récit poétique en prose, L’Âme et la danse,
il a plongé cœur et tête dans sa poésie pure. « L’esquisse pour une étude »
représente, entre autres, une minutieuse analyse comparative où Isidora
Sekulić met en relation le « drame intellectuel » de Valéry avec les grands
penseurs et humanistes depuis Héraclite, puis Platon, Aristote, Lucrèce,
Saint-Augustin, Pétrarque, Dante, Shakespeare jusqu’à Baudelaire, Guérin,
Proust, Tolstoï, Ibsen et Schopenhauer ! Dans ce parcours gigantesque, Isidora
Sekulić finit par conclure qu’à la différence des auteurs cités ici, dont toutes
les pensées abstraites amenaient à quelque chose de concret, chez Valéry les
tendances abstraites de l’esprit restent au-dessus de tout (SEKULIĆ 1977c :
507–508, 511, 519, 523, 533–535).
Finalement, nous pouvons constater que le penchant vers
l’intellectualisme, la clairvoyance et l’intelligence, vers « le cerveau qui est
obligé d’être assez cerveau », sont sans doute les affinités électives d’Isidora
Sekulić et Paul Valéry, parce que les deux s’en servent brillamment et s’en
enivrent immodérement.

5. Approche comparative, approche anecdotique
Comme nous venons de l’aborder, Isidora Sekulić a souvent recours à
l’analyse comparative et à l’interprétation comparative des auteurs français.4
Ainsi, nous avons un essai intitulé Les variations françaises. Jean Giraudoux
et Henri de Montherlant. Mais, il ne s’agit pas seulement d’une analyse
purement littéraire, comme le dit Isidora Sekulić ; ces deux auteurs sont
mis ensemble comme deux thèmes musicaux, essentiellement français pour
une petite variation française. Donc, Isidora Sekulić songe à un syncrétisme
Les termes co-vibrer et co-vibration sont forgés par Isidora même. Elle y entend une interaction
harmonieuse et synergique des esprits subtils qui se partagent les affinités électives.
3

Même les caractéristiques physiques et matérielles n’échappent pas à son œil de photographe,
étant donné que le physique correspond souvent au psychique.
4
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artistique où Giraudoux et Montherlant correspondent textuellement à deux
thèmes principaux d’une composition polyphonique.5 André Gide, en même
temps qu’Isidora Sekulić, dans le « Journal d’Éduard » (1925) parle de cette
analogie constructive : « Ce que je voudrais faire, comprenez-moi, c’est quelque
chose qui serait comme l’Art de la fugue. Et je ne vois pas pourquoi ce qui
fut possible en musique serait impossible en littérature » (GIDE 1991 : 187).
De surcroît, Isidora Sekulić utilise la forme d’un essai littéraire non seulement
comme moyen de dialogue intertextuel polyphonique, mais également comme
moyen d’interpréter et d’intégrer d’autres pratiques culturelles et artistiques
comme la musique, l’architecture, le ballet, le théâtre etc. Dans ce sens, il faut
citer les essais comme La cathédrale de Chartres, Le jardin du Luxembourg,
« Coppélia » de Délibes, Sarah Bernhardt.
Voici quelques lignes où Isidora Sekulić « compose » des variations
typiques à la française : « Giraudoux et Montherlant, les deux préfèrent
prendre soi-même pour le protagoniste de leur livre. Bien sûr, de manières
très différentes. […] Les personnalités de leurs romans et drames auraient été
bien plus pauvres sʼil nʼy avait pas en eux, et sur eux, une multitude de lignes
et de motifs cernés avec soin ». Les deux sont sportifs, mais Giraudoux en fait
pour la santé et l’allégresse, et Montherlant pour les risques où il dépasse sans
cesse les limites de son individualité. Les deux étaient en guerre, mais chacun
en a tiré sa propre expérience. Giraudoux est un diplomate qui s’adonne à
l’art d’ironiser et pointer, et pour être politique, il n’est jamais devenu poète :
il manque de passion et d’héroïsme montherlanesque, la passion qu’il a
consumée dans les Affaires étrangères. Montherlant lutte pour les idéaux
aristocratiques, voire cornéliens, pour un être parfait, toujours « meilleur, plus
fort, plus digne », visant un seul but jusqu’au bout, tandis que Giraudoux
est « un fleuve héraclitéen qui change son cours », passant par les « vérités
moyennes », contournant le pathétique, et finissant par l’ironie, le comique et
le burlesque. Au final, « ce que Montherlant présente comme le joug moral
de l’homme, Giraudoux le voit tout simplement comme ses fonctions »
(SEKULIĆ 1977c : 408–409, 412–413, 416, 419).
Dans ses analyses comparatives et souvent biographiques – que la
nouvelle critique réfutait et considérait comme dépassées – Isidora Sekulić,
par une observation et association brillantes des faits « banals », savait
parfaitement attirer l’attention d’un lecteur sensible pour le mener ensuite vers
l’essence profonde. Certes, elle est pleinement consciente que la biographie
5
Aujourd’hui, il est de notoriété que Julia Kristeva avait repris les termes « polyphone » et
« polyphonique » pour désigner le dynamisme immanent au texte. Il s’agit du dialogue actif qui
s’enchaîne à l’infini dans la production textuelle « travaillante ». Les textes s’entrelacent et se
superposent simultanément tout comme dans une composition polyphonique à contrepoint de
Jean-Sébastien Bach. Comme nous pouvons constater, cette idée n’était pas étrangère à Isidora
Sekulić qui en réfléchissait déjà avant la révolution du langage poétique de Kristeva.
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crue ne mène pas vers les quintessences, mais on en a besoin de crainte de
se perdre dans les abstractions froides. C’est pourquoi elle préfère ce que
nous appelons une « approche anecdotique » qu’elle applique en analysant
la vie et l’œuvre de Stendhal, Balzac, France et autres. Par exemple, dans
l’essai Anatole France Isidora Sekulić note le fait que « France est un des
ceux qui portent un bonnet drôle – il le portait vraiment – faisant peur aux
gens ». Ensuite, elle nous rappelle la personnalité spécifique qu’était Dante
et le compare avec France : « Au moment où Dante apparaissait avec son
traditionnel foulard rouge, les rues florentines se vidaient aux cris d’enfants
effrayés : fichez le camp! Voici l’homme au foulard rouge! Il vaut de même
pour France, surtout après sa mort, alors après son nom, les gens s’écrient :
allez, bougez ! Le voilà, l’homme à bonnet » (SEKULIĆ 1977b : 332, 339).
À notre sens, un tel procédé anecdotique n’est nullement superflu ni
« banal ». Au contraire, il nous entraîne dans le mystère des figures littéraires
et de la littérature elle-même de la façon la plus simple. L’anecdote anoblit
les faits secs (parce que France portait vraiment un bonnet) et les recouvre
d’une première couche de valeur littéraire – mince mais pas négligeable :
une anecdote ou « histoire », pourvu qu’elle soit habilement racontée, est un
moyen dʼentrer dans le vaste champ des essences littéraires à découvrir. Les
faits en tant que tels ne sont pas toujours un motif artistique ; mais quand
ils parcourent les souvenirs de ceux qui savent parler, et « ceux qui savent
fabuler peuvent créer des mondes », quand ils traversent de tels souvenirs, ils
deviennent universels et humains, des thèmes purement artistiques, et puis des
souvenirs encore plus forts des générations postérieures (SEKULIĆ 1977a :
464). Dans une lettre à Barrault, Paul Claudel parle aussi du « saut qualitatif »
du concret à l’universel, à savoir de ce passage du sentiment cru au sens,
finalement de l’anecdote à la parabole (LIOURE 1998 : 54).

6. Autres thèmes
Outre les essais cités, on trouvera des références (évidentes ou sousjacentes) à la littérature française dispersées dans d’autres essais où Isidora
Sekulić aborde les problèmes universels dans l’espace littéraire de son époque.
Dans les Isochimènes en littératures l’essayiste serbe souligne le « talent pour
la révision » que chaque génie moderne devrait avoir impérativement, tout
révolutionnaire qu’il soit, car les modernes ne sont qu’« un retentissement
d’une ancienne révolution inhérente à une plus grande et plus vieille
substance » (SEKULIĆ 1977b : 48), c’est-à-dire à un intertexte précédent
selon Barthes, ou à un hypotexte, voire architexte selon Genette. Ceci dit,
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l’isochimène6 isidorienne serait cette « ligne bleue » et imaginaire sur laquelle
s’inscrivent les mêmes tendances littéraires, mais modifiées par l’altérité du
contexte où le nouveau texte est né : « depuis Baudelaire, traversant Verlaine,
Laforgue, Samain, Ghil et Vildrac – les plus modernes et les plus nouveaux
sont le cinquième ou le sixième point sur la ligne, ou bien une réactualisation
du vieux symbolisme » (SEKULIĆ 1977b : 54). Tel le jeune Cocteau qui
a écrit son roman Le grand écart en étant absolument humain et universel,
mais en même temps très moderne, « aux images curieusement fraîches et
bien réussies ». Par conséquent, ces images nouvelles, « fraîches et réussies »
viennent avec l’esprit du temps moderne, avec l’altérité historique qui peint
l’isochimène d’une autre nuance de bleu.
Aux réflexions sur les révolutions, sur la modernité et la tradition en
littérature, rajoutons les « solitudes ». L’essai Isolements en littératures
examine le phénomène contemporain de « l’isolement » des écrivains, à
savoir la disparition progressive de groupes littéraires qui étaient autrefois
essentiels pour la vie et la pensée littéraires. C’était l’époque des cénacles
où Charles Nodier rassemblait chez lui à Paris des écrivains et des artistes
qui préparaient la révolution du romantisme, ou bien des parnassiens français
qui se rassemblaient autour du Parnasse contemporain pour créer après un
cercle littéraire symboliste. Isidora Sekulić discerne les écrivains solitaires
d’après leur condition – le contexte politique et social, et ceux qui sont
solitaires par leur choix, comme Romain Rolland et Marcel Proust qui optent
volontairement pour la prose intimiste. Cette orientation chez Rolland et
Proust était prodigieusement féconde en matière artistique. Contrairement à
la critique littéraire actuelle, qui dans le manque de communautés littéraires
voit le manque d’inspiration poétique, ce qui donnerait de grandes œuvres
synthétiques, l’essayiste serbe cite de nombreux exemples qui renforcent
le point de vue opposé : « dans l’éclatement des groupes et l’isolement des
écrivains, quelque chose de positif peut être vu, issu de quelque chose de
positif. [...] Les destinées de la solitude et les instincts de la solitude signifient
guérison et consécration » (SEKULIĆ 1977b : 54).

7. En guise de conclusion
Tout compte fait, à la fin de notre parcours « français » des essais
d’Isidora Sekulić, où elle aborde divers sujets littéraires, nous ne pouvons que
constater une immense richesse d’esprit humain que le génie de l’essayiste
serbe nous fait voir, comprendre et admirer finalement. Qu’elle parle du plus
En géographie, la ligne isochimène est une ligne passant par tous les points de la terre qui ont
la même température moyenne en hiver.
6
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authentique descendant des anciens Grecs, ou de l’esprit serbe qui devrait
en prendre exemple, qu’elle pratique l’approche comparative ou anecdotique,
qu’elle critique ou théorise sur la portée des critiques ou des écrivains bien
connus et reconnus, quoi qu’elle fasse, sa plume reste conséquente et fidèle
aux trois divinités capitales : Vérité, Beauté et Art. Elle est toujours sincère
jusqu’au bout envers soi-même tout comme envers les autres et lorsqu’il
faut dire la vérité, que ce soient les vertus ou les défauts, Isidora Sekulić
n’épargne personne. Bien quʼelle partage avec Valéry les efforts intellectuels
visant la plus haute vérité, elle n’estime pas moins les capacités du cœur, de
l’intuition et de l’imagination qui sont d’ailleurs plus proches de l’Art. De
ce fait, les textes analytiques dʼIsidora Sekulić sont remplis non seulement
dʼune forte intellectualité valérienne, mais aussi dʼune sensibilité subtile
pour tout type de connaissance: imaginative et intuitive, empiriquement et
discursivement, en extase philosophique ou religieuse, âme et corps, esprit et
cœur : simplement « tout savoir par la pensée abstraite et avec du sang et de
la chair », comme le dit elle-même à propos de La voie royale de Malraux.
Et pourtant, il ne reste à la fin que le texte écrit : c’est pourquoi Isidora
Sekulić croit le plus à la beauté du mot qu’elle cisèle à perfection afin d’y
imprimer ses réflexions approfondies. De plus, en lisant ses essais dignes de
son grand prédécesseur Montaigne, le lecteur attentif « s’essaie » en sa propre
pensée et en sa propre compréhension des choses : il travaille à bien penser,
et selon Pascal, toute la dignité de l’homme est là. De ce fait, Isidora Sekulić
privilégie le travail minutieux sur la forme, sur le style, sur lʼexpression
précise, qui sont les valeurs classiques dont ses essais témoignent vivement.
Car, seule une textualité bien composée peut trouver des échos et des réponses
plus profonds dans le réseau intertextuel, tout comme une musique bien
composée trouve immédiatement une réponse vibrante dans le cœur et lʼesprit
dʼun auditeur attentif. Si Isidora Sekulić considère Giraudoux et Montherlant
comme « d’excellents sujets pour une petite variation française », ses essais,
que nous venons d’envisager, peuvent être considérés comme d’excellents
sujets pour une grande fugue polyphonique française, et cette polyphonie,
heureusement, touche le monde entier. C’est pourquoi l’essayiste serbe met
en idéal les contacts culturels qui font « bonheur des gens » en invitant notre
petite mais riche culture à s’insérer, sans tarder, dans cet espace fécond et
infini qu’on appelle aujourd’hui le dialogue des cultures ou l’interculturalité.
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Владимир З. Ђурић

ФРАНЦУСКЕ ВАРИЈАЦИЈЕ: РАЗМИШЉАЊА ИСИДОРЕ
СЕКУЛИЋ О НЕКИМ АКТУЕЛНИМ ТЕМАМА У
ФРАНЦУСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ
У раду анализирамо оне есеје Исидоре Секулић у којима се она позива на
тада савремене ауторе у француској књижевности, што значи на писце и
књижевне критичаре који су стварали махом у првој половини ХХ века.
Од више од три стотине есеја, колико их је Исидора Секулић написала,
седамдесет и четири су из страних књижевности, а међу њима француски
писци и критичари заузимају посебно место. Луцидном и минуциозном
анализом актуелног стања у француској књижевности, Исидора Секулић
води динамичан интертекстуални дијалог са савременим и водећим песницима, писцима и књижевним критичарима као што су: Пол Валери, опат
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Бремон, Анри Маси, Пол Суде, Жан Жироду, Анри де Монтерлан, Анатол
Франс, Андре Малро, Франсоаз Саган и други. Ми ћемо се овде задржати
на неким кључним местима, текстуалним и мисаоним чвориштима у радовима наведених аутора око којих се плете плодан дијалог између Истока,
оличеног за ову прилику и сасвим оправдано у Исидори Секулић, и Запада, оличеног у списима француских великана. Главни циљ је да покажемо
и потврдимо живу интеркултурну комуникацију која се одвијала у том периоду на нашем књижевном поднебљу, и то посебно захваљујући мисаоно
продубљеној и активистичкој улози Исидоре Секулић.
Кључне речи: Исидора Секулић, интертекстуалност, интеркултуралност,
есеј, француска књижевност, француска и српска књижевна критика
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AU CROISEMENT DE L’HISTOIRE
ET DE LA LITTÉRATURE : ANALYSE DU
RÉCIT DE TÉMOIGNAGE À LA SUITE DU
GOUVERNEMENT SERBE, DE NICH À CORFOU,
20 OCTOBRE 1915‒19 JANVIER 1916
D’AUGUSTE BOPPE (1917)
Les relations franco-serbes s’inscrivent dans une longue tradition qui remonte
au Moyen-Âge. Elles s’étaient intensifiées au cours du XIXe siècle et renforcées
par la « fraternité d’armes » durant la Grande Guerre (1914-1918). De nombreux
documents et souvenirs personnels témoignent de cette réalité. Notre étude
consiste donc en l’analyse d’extraits du témoignage À la suite du gouvernement
Serbe, de Nich à Corfou, 20 оctobre 1915 - 19 janvier 1916 (1917) d’Auguste
Boppe, diplomate et écrivain français. Certaines perspectives orienteront notre
recherche : au vu du fait que la littérature de témoignage – genre littéraire
qui conjugue les domaines de la littérature et de l’histoire – occupe un statut
tout particulier dans la pensée littéraire contemporaine en France, nous nous
interrogerons sur les enjeux littéraires, historiques et éthiques de cet « acte de
témoignage ». L’intérêt de l’analyse est donc double ; éthique et historique
d’abord, il s’agit de dire la vérité du vécu au nom des morts, et littéraire et
esthétique par la suite, de rendre compte de l’expérience de guerre en passant
inévitablement par le prisme subjectif de la narration.
Mots-clés : genre littéraire, témoignage, histoire, Grande Guerre, relations
franco-serbes

L’année 2019 est emblématique, et pour plusieurs raisons : avant tout,
le monde entier célèbre les deux grands événements historiques : l’armistice
signé en 1918 et le traité de Versailles signé en 1919 qui marquent la fin de
la « Grande guerre » – la guerre pendant laquelle les deux peuples, français
et serbe, ont fait preuve d’une non moins grande « fraternité d’armes ». C’est
1
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la période durant laquelle les deux pays alliés ont entretenu des relations
étroites (tout d’abord politiques et économiques, mais aussi culturelles et
intellectuelles). L’année 2019 est également l’occasion de saluer les 180 ans
du rétablissement des relations franco-serbes, « Les 180 ans… d’une délicate
attention3 ».
Les relations franco-serbes ne se réduisent pas uniquement à ces 180 ans
de relations institutionnelles. En réalité, les contacts franco-serbes remontent
au Moyen Âge avec le mariage d’Hélène d’Anjou avec le roi Uroš I Nemanjić
en 1245. Bien qu’il se soit fait pour des raisons d’alliance familiale (qui sousentend, évidemment, l’alliance politique et militaire), celui-ci a marqué le
début d’une longue tradition diplomatique. Néanmoins, c’est n’est qu’au mois
de juillet 1839 que « l’Agence consulaire française de Belgrade est devenue
un consulat4 », dix ans après l’acquisition de l’autonomie serbe.5
Les rencontres littéraires, culturelles, politiques, historiques étaient
nombreuses tout au long du XIXe siècle et renforcées par la « fraternité d’armes
» au cours de la Grande Guerre (1914-1918). C’est notamment à la suite de ce
conflit qu’est inauguré dans le parc de Kalemegdan à Belgrade un monument
qui symbolise les relations franco-serbes. En mémoire de la reconnaissance à
la France, il porte l’inscription suivante : « Nous aimons la France comme elle
nous a aimés ». Ce monument, construit par le sculpteur Meštrović, représente
l’incarnation sculpturale de la mémoire de guerre et témoigne des liens solides
qui ont uni les deux pays entre 1914 et 1918. Pourtant, pour accéder à la
parole vive sur cette triste réalité, le recours à un autre moyen artistique est
nécessaire – c’est le témoignage de la guerre.
Stanislav Sretenović rappelle que la construction de ce monument, selon
le contexte historique dans lequel il a paru, avait certes une visée diplomatique
et politique :
« L’inauguration du monument à la France le 11 novembre 1930 à Belgrade
ne représente pas seulement un événement symbolique qui évoquait l’aide
matérielle et morale de la France à la Serbie pendant la Grande Guerre. Elle
signifie la volonté politique et diplomatique de la France d’agir par rapport à
la situation intérieure et extérieure du royaume de Yougoslavie où le régime
personnel du roi Alexandre Karadjordjević venait d’être établi » (SRETENOVIĆ
2012 : 31).
3
Nous reprenons le titre de la présentation consacrée à ce sujet sur le site de l’Ambassade de
France en Serbie : Les 180 ans… d’une délicate attention, source https://rs.ambafrance.org/
Les-180-ans-d-une-delicate-attention, dernière consultation le 3/11/2019.
4
Selon les archives de l’Ambassade de France en Serbie : https://rs.ambafrance.org/Juillet1839-l-Agence-consulaire-francaise-de-Belgrade-devenait-un-consulat, dernière consultation
le 03/11/2019.

L’autonomie réelle de la Serbie est atteinte en 1829 par le Traité d’Andrinoples, la monarchie
serbe n’étant reconnue par les Ottomans qu’en 1830.
5
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Or, pour comprendre cette « volonté politique et diplomatique française » liée
au projet de la création de l’État yougoslave, il faut revenir en 1914 : l’année durant
laquelle Auguste Boppe, diplomate français, envoyé « en qualité de Ministre de
France en Serbie » prend connaissance du projet territorial yougoslave. L’ambition
des Slaves du Sud selon Pavlović6 consiste en « l’incorporation des régions
occidentales et septentrionales de l’espace yougoslave allant du Banat à l’Est
jusqu’à la Carinthie à l’Ouest dans le futur état des Slaves du Sud » (PAVLOVIĆ
2006 : 171). Nombreux sont les historiens qui adhèrent à la thèse selon laquelle
la France détient la responsabilité de la création du Royaume des Serbes, Croates
et Slovènes (Royaume SHS). Cette influence diplomatique est à la fois externe
(les questions de la délimitation des frontières) et interne (la problématique de
l’organisation interne du Royaume).
En tenant compte des événements historiques des années 1914-1918 et de
l’importance de la mission diplomatique française en Serbie durant cette période,
nous pouvons affirmer que le mandat d’Auguste Boppe a bien orienté le cours
de l’histoire yougoslave. En outre, l’activité de Boppe ne s’est pas uniquement
réduite aux missions d’ordre politique ; il a été (et peut être avant tout) « un
homme de lettres ». Écrivain et diplomate, sa double position lui a conféré une
légitimité particulière. « En poste à Belgrade à titre d’attaché, en 1891, puis à
Cetinje (chargé d’affaires), en 1901-1902, c’est en qualité de Ministre de France
en Serbie pendant la Première Guerre mondiale, qu’il fit la retraite avec l’armée
serbe, en 1915-1916, » selon la note biographique de Mihailo Pavlović7. De cette
traversée, il fait paraître le récit intitulé À la suite du gouvernement Serbe, de
Nich à Corfou, 20 octobre 1915-19 janvier 1916,89 publié dans les numéros du
15 décembre 1916 et du 1er janvier 1917 de la Revue des Deux Mondes, réédité
aux éditions Bossard10 (1917). Notre objectif est d’analyser les extraits de ce récit
À propos des questions relatives au rôle de la France et le programme yougoslave voir :
PAVLOVIĆ, Vojislav. « La France et le programme yougoslave du gouvernement serbe. »
Balcanica, vol. 37, (2006) : 171-193.

6

7
La note de Mihailo Pavlović sur Auguste Boppe et les extraits de l’ouvrage À la suite du
gouvernement Serbe, de Nich à Corfou, 20 octobre 1915-19 janvier 1916 sont reproduits dans
la revue électronique Serbica d’après : Témoignages français sur les Serbes et la Serbie 19121918, choix de textes, notes de présentation, traduction et commentaires par Mihailo Pavlović,
(Francuzi o Srbima i Srbiji : 1912-1918, izbor, uvodni tekstovi, prevod i komentari Mihailo
Pavlović), édition bilingue, Belgrade : Narodna knjiga, 1988, p. 156-165.
8
BОPPE, Auguste. À la suite du gouvernement Serbe, de Nich à Corfou, 20 octobre 1915-19
janvier 1916. Paris : Éditions Bossard, 1917.
9
Nous renvoyons à l’édition récente de cet ouvrage traduit en serbe : ĐOKIĆ, Dušan,
VITEZOVIĆ, Milan. Za srpskom vladom od Niša do Krfa: od 20. oktobra 1915. do 19. januara
1916. Beograd : Čigoja štampa, 2014. [orig.] ЂОКИЋ, Душан, ВИТЕЗОВИЋ, Милан. За
српском владом од Ниша до Крфа: од 20. октобра 1915. до 19. јануара 1916. Београд:
Чигоја штампа, 2014.
10

Les éditions Bossard, créées dans les années 1910 ont beaucoup publié sur la guerre de 1914-
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parus dans le dossier spécial La Serbie dans la Grande Guerre 1914-1918 (2014)
de la revue électronique Serbica,11 tout en se focalisant sur la poétique du genre
testimonial et en adoptant une perspective historienne et littéraire.
Le rôle de Boppe, répétons-le, est donc double : il est à la fois acteur et
spectateur des mutations historiques dont il rend compte dans son témoignage.
C’est le clivage de sa position – à la fois active et passive – qui est à l’origine de
l’œuvre de Boppe. Or, cette fracture primaire entre les nécessités fondatrices, la
factualité de l’histoire et l’esthétique de la littérature, l’objectivité d’historien
et la subjectivité d’écrivain, est aux sources du témoignage en tant que genre
littéraire dont il nous semble pertinent de rappeler les prémisses historiques
et théoriques.
Le témoignage de guerre peut-il être considéré comme un genre
littéraire ? Si la question, de manière systématique, a été posée pour la première
fois par Norton Cru12 qui a survécu à la Grande Guerre, et si l’histoire de ce
genre littéraire a été retracée par Jean-Louis Jeannelle dans son essai Pour une
histoire du genre testimonial (2004) et étudié par Charlotte Lacoste dans sa
thèse Le témoignage comme genre littéraire en France de 1914 à nos jours13
soutenue en 2011 à l’Université Paris 10, l’intérêt pour ce « genre à part » ne
cesse de prendre de l’ampleur.
Quel statut peut-on accorder au témoin - dont la parole est crédible,
qui atteste ou conteste les grands récits historiques ? Selon François Hartog,
le témoin est « une figure centrale des communautés humaines. Par son
entremise, on peut relier le passé et le présent : le passé de ce qui a eu lieu et
le présent de son attestation » (HARTOG 2017 : 169). Si la notion au premier
abord renvoie à l’épistémologie des sciences juridiques et théologiques, elle
n’est pas moins importante dans la théorie littéraire. Le caractère éthique de
l’attestation répond à la déontologie de chacune de ces trois disciplines : le
témoin garantit la vérité de ce qu’il atteste. Selon le code pénal français, l’acte
de parole du témoin doit être conforme aux règlements juridiques et doit
garantir l’exactitude des faits rapportés. D’ailleurs, les religions monothéistes
reposent sur le témoignage : le judaïsme, l’islam et encore, le christianisme
1918 et sur les conséquences de ce conflit ; cette maison d’édition a traité la problématique de
nationalité en Europe de l’Est et dans les Balkans.
La revue en ligne Serbica est un projet conjoint de l’université Bordeaux Montaigne, EA 4593
CLARE, Ministère de la culture de la République de Serbie et Maison des Sciences de l’Homme
d'Aquitaine. Elle est dirigée par Milivoj Srebro. https://serbica.u-bordeaux-montaigne.fr/index.
php/presentation
11

12
CRU, Norton. Témoins : essai d’analyse et de critique des souvenirs de combattants édités
en français de 1915 à 1928, Paris : Les Étincelles, 1929 ; version rééditée et abrégée Du
Témoignage, coll. « Les documents bleus », Paris : Gallimard, 1930.

Le témoignage comme genre littéraire en France de 1914 à nos jours, sous la direction de
Tiphaine Samoyault et de François Rastier.
13
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accordent une place primordiale aux témoins qui garantissent la transmission
de la parole divine. Or, la tradition testimoniale remonte encore plus loin.
Dans l’Antiquité, les témoins « grecs pouvaient jurer en faisant appel à Zeus,
selon la formule Istô Zeus (« Que Zeus l’atteste », « Que Zeus soit témoin »)
; les Romains, quant à eux, disaient plutôt Audi Jupiter (« Entends, Jupiter »).
En grec, l’étymologie du mot « témoin », martus, conduit vers le radical d’un
verbe signifiant « se souvenir » (smarati en sanscrit ; en grec merimna, qui a
donné en latin memor[ia]). Le témoin est mémoire » (HARTOG 2007 : 248).
Si, selon Jeannelle (2004 : 87) « la parole humaine reste relativement fragile
à l’encontre des systèmes idéologiques »14, alors l’émergence d’un tel genre
littéraire s’inscrit dans une double nécessité dialectique : singulière et subjective
d’une part – rapporter la vérité de l’expérience personnelle au front ; et plurielle
et objective d’autre part – donner accès à la possible identification pour tous
ceux qui étaient présents aux événements traumatisants et pourront confirmer le
récit fait à titre individuel en disant : « c’était ainsi ». Norton Cru insiste sur
le passage de la représentation d’une bataille « imaginée et imaginaire » à la
représentation réelle, c’est-à-dire à la transmission de l’expérience vécue par les
combattants. Selon cet auteur, les intellectuels, nourris de légendes et de mythes
et n’ayant aucune expérience au front, donnent une fausse et dangereuse image
de la guerre : « Les grands chefs ne pouvaient pas savoir car leur intelligence
seule était en contact avec la guerre, et la guerre ne se laisse pas concevoir
par l’intelligence seule » (CRU 2002 : 9). La légitimité de témoin est donc
proportionnelle au degré d’implication au front.
Factualité ou émotion ? Force est de constater que le récit de témoignage
transgresse cette franche dichotomie. De plus, les témoignages de guerre et
de catastrophes historiques passent au travers du prisme de la narration et de
la remémoration strictement personnelle, d’où les qualités de littéralité de ces
récits. Les enjeux du témoignage en tant que genre littéraire selon Jeanelle
(2004 : 83) sont triples. Tout d’abord, l’enjeu est d’ordre « éthique » – dire la
vérité, rien que la vérité du vécu et de l’expérience au nom des morts. L’enjeu
est également « méthodologique », autrement dit, historico-politique – dire
la vérité du vécu contre les grands récits historiques et idéologiques pour
conserver la mémoire de la réalité des grands événements. Enfin, l’enjeu est
« esthétique » – cette mémoire passe inévitablement par le biais de la narration
; elle est subjective, guidée par les émotions.
Commençons par la factualité : Jeanelle insiste sur le caractère factuel et
neutre du témoignage, sur l’obligation « éthique » de témoigner de l’expérience
vécue en mémoire des victimes. D’ailleurs selon cet auteur : « Le témoin ne
jouit d’aucun surplomb ; il se tient aux lieux les plus risqués de l’Histoire : ses
La question a été également abordée par Paul Ricœur dans son œuvre La mémoire, l’histoire,
l’oubli (2000).
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angles, ses points morts ou ses friches. » (2004 : 89). La pratique testimoniale
de Boppe correspond à cette exigence théorique. En allant vers Scoutari afin
d’effectuer l’embarquement à Saint-Jean de Médua, Boppe est confronté à
des paysages terrifiants : les soldats, les réfugiés, les chevaux sur le point de
mourir se trouvent devant lui. Néanmoins, la vision de Boppe est neutre, le
ton demeure calme ; aucune surcharge émotive, aucun recours au pathétique
ne sont perceptibles. La description suivante de l’armée serbe le confirme :
« Ceux qui nous ont suivis sur cette route d’épouvante ont vu des hommes
mourir. Cette tristesse nous a été épargnée, mais bien des vivants ne valaient
guère mieux que des morts parmi les soldats des cantonnements d’Alessio
» (BOPPE 1917 : 128).

Cependant, un double mouvement régit la position de Boppe, c’est à
la fois le sentiment de l’identification et de l’aliénation à l’égard des soldats
serbes. Soucieux de la destinée de ceux qui partagent l’expérience de cet
espace-temps critique, l’auteur essaie de se mettre dans la position des soldats :
« Mais voici qu’aux convois se mêlent des soldats ; ils marchent, ils marchent
en file ininterrompue ; ils ont la tête basse, la mine farouche ; leurs officiers
en nous croisant nous regardent d’un air sombre ; que se passe-t-il dans ces
cerveaux ? » (BOPPE 1917 : 131).

Les signes de ce mouvement dialectique (solidarité-aliénation) sont de
l’ordre du non-dictum, ils ne sont que suggérés : « que se passe-t-il dans ces
cerveaux ? » pourrions-nous interpréter cela comme « quelle attitude prendre
devant la gravité de la situation ? » en prenant en compte les conditions
existentielles des soldats et des réfugiés serbes. Pourtant, le sentiment
d’aliénation est saisi dans le regard des officiers : « leurs officiers en nous
croisant nous regardent d’un air sombre », signe d’une nette différenciation
entre le statut privilégié du corps diplomatique dont les agents seront les
premiers à s’embarquer sur le bateau si attendu et l’armée et les réfugiés
serbes « vieillards, femmes et enfants, qui depuis des semaines attendaient,
sans abri, un bateau chaque jour promis ».
L’auteur est donc conscient du fait qu’il retrace l’histoire de ceux qui
vont mourir. Il faut noter que le terme histoire est employé dans sa double
signification : Histoire en tant qu’étude du passé et histoire en tant que récit
littéraire. Ces deux sens se complètent dans le récit. À la fois littéraire et
documentaire, le texte de Boppe permet donc de reconstituer la totalité de la
traversée héroïque. Or, quelle méthodologie faut-il adopter pour aboutir à une
telle reconstitution ?
L’enjeu « méthodologique », deuxième des trois enjeux fondateurs
sur lesquels repose le récit testimonial selon Jeanelle, « touche aux modes
d’établissement de la vérité et concerne en priorité le juge et l’historien, tous
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deux confrontés, au cours de leur travail de reconstitution des faits passés. »
(2004 : 83) En retraçant au jour le jour l’histoire de la traversée de l’armée
serbe (du 20 octobre 1915 au 19 janvier 1916), Boppe associe les savoirs
historiques et géographiques. Dans cette perspective, la datation des passages
accompagnée par l’évocation des toponymes, (à titre d’exemple « Nich, Ipek,
Prizren, Diakovo, Detchan, Scutari, Saint-Jean de Médua, Corfou ») démontre
le caractère informatif de son témoignage. La valeur documentaire de ce
récit est d’autant plus accentuée que la précision méthodologique de Boppe
évolue – l’auteur ne se contente pas de noter les dates, il prend acte de chaque
modification, en évoquant l’heure et la durée des activités :
« Le 14 janvier, dès trois heures du matin, la caravane se préparait sous la
surveillance de M. Briot, notre hôte dévoué ; à six heures, tout était prêt ;
la caravane du ministre d’Angleterre passait devant notre porte ; nous la
suivons » (BOPPE 1917 : 126).

Le changement de mode d’énonciation est révélateur : l’emploi de
l’imparfait (« la caravane se préparait », « tout était prêt », « la caravane
[…] passait ») fait écho à l’écriture historienne – l’auteur s’adresse ainsi à
la postérité en prenant ses distances à l’égard des actions qui viennent de se
produire. Subitement, et peut-être inconsciemment, la position de l’auteur
change ; par l’emploi du présent, il se réapproprie la position du témoin qui
saisit « sur le vif » les changements de la situation : « nous la suivons ».
La lecture du témoignage de Boppe donne accès à plusieurs aspects de
l’information géographique dont nous proposons la qualification suivante :
a) la description et la configuration du terrain : « La plaine entre la
Bojana et le Drin est monotone » ; « la route est sèche, facile ; elle est très
animée ; des groupes, des cavaliers isolés, des piétons en grand nombre
se hâtent vers Alessio et Saint-Jean de Médua ». (BOPPE 1917 : 127)
Chaque modification est précisément notée : « À partir de Kakarich, la
route devient mauvaise ; des fondrières ralentissent notre marche, et ce
n’est que tard dans l’après-midi que nous apercevons de l’autre côté du
Drin la forteresse d’Alessio. » ;
b) la description des conditions climatiques : « à l’approche de la
mer nous sentions le vent se lever, bientôt il souffla en tempête ; nous
traversions un véritable grain de neige fondue, de pluie glaciale, sous
cette rafale les chevaux hésitaient » (BOPPE 1917 : 132);
c) la description démographique et éthologique sur laquelle nous portons
une attention particulière.
Force est de constater que le récit de Boppe est doublement historique.
Son texte ne représente pas seulement une source d’information pour la
postériorité sur la grande traversée durant la Première Guerre mondiale, il est
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aussi complété par les données historiques et ethnologiques sur les régions
que le témoin traverse. En passant par Ipek (Peć), l’auteur informe ses lecteurs
de l’histoire du patriarcat d’Ipek (Pećka patrijaršija) et étend sa réflexion à
la grande traversée « de l’Ipek à Karlowitz menée par le patriarche Arsène
Tchernojevitch » (en 1690). Boppe met en avant le caractère répétitif de
l’Histoire grâce à ce toponyme géographique :
« Autour du patriarcat de Karlowitz, héritier du patriarcat d’Ipek, les Serbes
purent longtemps se développer, mais le joug de l’Autrichien leur est devenu
aussi odieux que celui du Turc et, par un singulier retour de l’histoire, lpek
voit maintenant revenir, fuyant devant les Austro-Allemands, les descendants
de ceux que les Turcs ont chassés » (BOPPE 1917 : 74).

L’auteur ne prend pas seulement acte de l’expérience immédiate à
laquelle il est confronté, il met en lumière les enjeux historiques, éthologiques
et géopolitiques pour contextualiser l’espace-temps dont il rend compte.
En évoquant le passage d’Ipek, Boppe a recours aux réalités historiques
incontournables pour comprendre et situer le présent :
« Les musulmans et les Albanais ont jusqu’ici respecté l’antique demeure
patriarcale, ses églises, ses trésors ; les envahisseurs autrichiens et bulgares
auront-ils la même tolérance ? Ne voudront-ils pas faire disparaître ces
monuments du serbisme ? Ne chercheront-ils pas à rendre les Albanais
complices de leurs crimes ? » (BOPPE 1917 : 75)

L’auteur met au clair les raisons historiques de l’inquiétude de
l’archevêque d’Ipek et de son peuple. Or, l’inquiétude est le sentiment qui
domine le récit. À travers elle, l’auteur expose la tragédie humaine de la traversée
et de ses conséquences. On peut ainsi affirmer que le récit de témoignage n’est
pas réductible à sa visée strictement informative et référentielle : la lecture
des textes testimoniaux donne accès à la dimension affective. Par l’entremise
de la portée esthétique, le genre testimonial transgresse le domaine du factuel
et du référentiel – autrement dit le domaine de l’historique, ce qui justifie de
qualifier les témoignages de littéraires.
L’enjeu esthétique est le troisième pilier fondateur du genre testimonial
selon Jeanelle (2004 : 83). Il identifie la problématique suivante à ce sujet :
« mais dans le récit en prose lui-même se pose de manière particulièrement
présente la question de la conciliation entre visée référentielle et ambitions
esthétiques. » Comment concilier cette dialectique ? Le prochain volet de
notre réflexion se réfère au questionnement du théoricien « quels moyens
poétiques sont mis au service du témoignage ? » (JEANELLE 2004 : 88)
La dynamique du récit révèle le caractère poétique du texte de Boppe –
en suivant le rythme de passage de l’armée (strate factuelle), l’auteur met en
scène la dynamique intérieure (strate affective) qu’il associe à la représentation
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des paysages. Ainsi, le texte se construit en tant qu’espace mobile où s’opère
le « partage du sensible15 » entre l’auteur, les personnes présentes – soldats,
officiers, réfugiés, représentants du gouvernement serbe et les lecteurs. Ce
« partage » ne se saisit que dans le non-dictum et dans la suggestion : l’esthétique
de l’inquiétude et de l’angoisse trouve paradoxalement son expression dans
le silence. Les contrastes, la gradation, la mise en attente, la modulation des
plans de la représentation, les différentes longueurs de séquences textuelles
sont les exemples des moyens poétiques dont Boppe fait usage avec virtuosité
pour traduire le sentiment ambiant d’angoisse.
Analysons à cet égard la description du départ de ScutariL’Embarquement à Saint-Jean de Médua. Le contraste entre les dynamiques
qui animent la représentation des plans des séquences consécutives (la motion
– le calme – la motion) contribue à la construction d’une vision vibrante.
Pour reprendre les termes musicaux, vibrato et, surtout, decrescendo, au vu
de la réduction progressive de la longueur séquentielle, sont deux modalités
structurelles qui donnent forme au récit :
« La route est sèche, facile ; elle est très animée ; des groupes, des cavaliers
isolés, des piétons en grand nombre se hâtent vers Alessio et Saint-Jean de
Médua. Des détachements de cavalerie dirigés sur Durazzo nous dépassent.
La plaine entre la Bojana et le Drin est monotone ; le ciel est gris ; les villages, rares,
paraissent abandonnés ; une impression générale de tristesse plane sur la région.
Des vols de corbeaux tachent de noir l’horizon » (BOPPE 1917 : 127).

La modulation de la position visuelle, en allant du macro au micro plan
met en avant l’effet de dynamisation. La gradation et l’attention portée aux
détails sont constamment mises en exergue. Dans cette optique, Boppe évoque
« les cadavres de chevaux » dont la route « en est comme pavée », ce qui rend
le passage difficile à supporter. De cette vision globale, l’attention de l’auteur
s’arrête à un détail singulier, au moment où « épuisé, le cheval d’un soldat ou
d’un réfugié tombe ». L’homme décide dès lors d’abandonner l’animal et de
continuer la traversée en portant la charge :
« Un instant le cheval reste couché, puis, comme dans un mouvement de
lassitude et de désespoir, il se jette sur le côté et, quand on passe auprès de lui,
on le voit la tête étendue sur le sol, l’œil éteint, la bouche haletante. Il meurt et,
quelques mètres plus loin, un autre meurt comme lui » (BOPPE 1917 : 128).

La stratégie stylistique de la gradation et de la mise en attente dont la
cible est dévoilée par la suite renforce la dramatisation : « Ceux qui nous ont
suivis sur cette route d’épouvante ont vu des hommes mourir » (BOPPE 1917
: 128). Le lecteur se trouve face à des modifications consécutives qui suivent
Nous reprenons le terme de l’esthétique de Jacques Rancière. Voir RANCIÈRE, Jacques. Le
partage du sensible. Esthétique et politique. Paris : La Fabrique Editions, 2000.
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le mouvement du général vers le particulier et du particulier vers le général :
chevaux-cheval-homme-hommes.
Or, l’effet dramatique est une constante stylistique du récit de Boppe.
Dans cette perspective, il convient de comprendre en quoi la structure globale
de la séquence XIV de ce témoignage « Départ de Scutari. L’Embarquement
à Saint-Jean de Médua » correspond à la structure de la tragédie classique.
L’auteur met en scène les jeux du clair-obscur - nous suivons l’intensification
progressive de la lumière du jour naissant qui fait écho à la progression de
l’action dramatique. Les étapes du modèle actantiel (exposition-nœuddénouement) peuvent être identifiées ; tout d’abord, l’exposition de la scène
correspond à la montée de la lumière : « dans la lumière naissante, nous
longeons la forteresse. » Par la suite, Boppe rencontre le médecin-major Blanc
qui lui fait parvenir la nouvelle :
« Ce dont [il] est sûr, en tout cas, c’est du départ des 1 200 soldats dont il vient
de passer la visite ; il les a vus quitter Alessio et se mettre en route en chantant
; il pense qu’ils sont maintenant en train de monter sur le bateau qui les conduit
vers le salut » (BOPPE 1917 : 129-130).

L’espoir, la promesse du salut, la venue du bateau si longuement attendu
répondent à la vision claire, matinale, « chantante ». Néanmoins, ce nœud
dramatique est suivi par les péripéties : le bateau Città-di-Bari n’est pas
destiné aux soldats et réfugiés serbes, ceux qui seront pris à son bord, ce sont
les représentants du gouvernement et le corps diplomatique. La déception et
les regards sombres s’harmonisent avec la vision nocturne :
« […] Ces malheureux refaisaient dans un morne silence le chemin qu’ils
avaient, dans la matinée, fait si gaiement en chantant ; ils avaient vu le bateau
sauveur. […]
Longtemps nous marchâmes sous le ·regard de ces soldats, obsédante vision
dont le souvenir fait mal.
Mais la nuit était venue » (BOPPE 1917 : 131-132).

Le bateau Città-di-Bari arrive. Ses phares éclairent la réalité de la
tragédie humaine. La lumière de ses phares incarne la culmination dramatique
; elle traduit l’échec d’un espoir vital du salut promis : « tremblants de fièvre,
les réfugiés, vieillards, femmes et enfants » attendent :
« Subitement dans cette pluie sinistre, des lumières16 pointent de tous côtés.
Assez près de nous sur la gauche, les feux d’un bateau ; de la terre on échangeait
avec lui des signaux lumineux ; nous étions donc enfin à Saint-Jean de Médua
dont nous ne distinguions pas encore les quelques maisons. Mais les lumières
qui nous entouraient nous indiquaient bien que nous nous trouvions sur cette
plage funeste ; leur faible éclat provenait de ces foyers autour desquels se
16

C’est nous qui soulignons.
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serraient, tremblants de fièvre, les réfugiés, vieillards, femmes et enfants, qui
depuis des semaines attendaient, sans abri, un bateau chaque jour promis »
(BOPPE 1917 : 132-133).

Le témoignage de guerre en tant que genre littéraire partage d’autres traits
distinctifs avec les genres dramatiques : la parole y est spontanée, non-préparée au
préalable ; ainsi, notre analyse confirme le propos théorique de Jeanelle qui affirme
l’existence d’« une scénographie du témoignage » (2004 : 88).
Quant à la scénographie du témoignage analysé, on pourrait évoquer
la description du décor de ce théâtre historique qui se déroule devant les
yeux du témoin durant l’embarquement. La scénographie de l’intérieur du
bateau est réaliste : y figurent les télégrammes, le verre de whisky, la tasse
de thé… Les indications sur la lumière font écho à l’ambiance sombre de ce
« spectacle inoubliable de détresse » du bateau qui est en train de partir de
Médua (Albanie) vers Corfou (Grèce). Et c’est sur l’arrière-plan de ce décor
qu’apparaît un personnage historique, monsieur Pašić17 :
« Cet homme, si maître de soi, que les vicissitudes les plus diverses ont toujours
trouvé ferme et droit, ne peut dominer l’émotion qui l’étreint. Il va quitter la
terre serbe, emmener à l’étranger le Gouvernement, l’armée... Ses souffrances
morales donnent à son masque sévère, à sa longue barbe blanche, un aspect
tragique. Un instant, nous restons silencieux devant cette douleur ; mais notre
entrée a fait sortir le président du Conseil de son rêve ; d’une voix éteinte, il
dit ses tristesses, son angoisse devant la gravité du moment, ses appréhensions
pour l’avenir : «C’est l’image de la Serbie qui va s’embarquer», répète-t-il ;
mais peu à peu les ministres serbes, abattus, déprimés, désemparés, viennent se
grouper autour de M. Pachitch comme s’ils cherchaient un appui, un réconfort »
(BOPPE 1917 : 135-136).

Comment est présenté ce personnage du drame historique d’un peuple ?
S’agit-il d’une nouvelle forme d’héroïsme littéraire qui conteste les modalités
précédentes, romantique ou réaliste ? Il s’agit ici du changement de paradigme
de la représentation de la guerre – pensons notamment à la scène de la bataille
de Waterloo de Stendhal dans son œuvre La Chartreuse de Parme (1839).
Nous pouvons constater que Cru et Stendhal à la fois, mais de façon différente,
insistent sur le fait suivant : « démonter de trop faciles certitudes ». L’arme de
Stendhal, aux dires de Mongin dans son article « Waterloo ou la pluralité des
interprétations » est l’ironie : « Après Voltaire et Montesquieu, qui se servaient
de Hurons et de Persans, mais en dissimulant mieux son ironie, Stendhal
exploite la présence d’un naïf dans des circonstances connues et supposées
bien comprises pour démonter de trop faciles certitudes » (MONGIN : 2010).
Cependant, la dissimulation des idées reçues sur la guerre effectuée par les
Nikola Pašić était le premier président du conseil du royaume des Serbes, des Croates et des
Slovènes, le royaume a été proclamé le 1er décembre 1918.
17
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témoins n’est possible qu’à travers la description réaliste des faits ; elle est
conditionnée par la présence attestée aux événements évoqués. Le changement
de paradigme de la représentation de la guerre est substantiel : si avec Stendhal
on assiste à la fin du roman de guerre, à sa dérision, avec Boppe sommesnous à la découverte d’un surgissement, celui d’un nouveau genre ? Si l’ironie
stendhalienne met en cause les fondements de l’héroïsme romanesque dans
le roman traditionnel, Boppe met en scène une nouvelle forme d’héroïsme
littéraire – sans voix, le héros est présent ; par l’entremise de son rôle sur la
scène historique, le héros est auto-suffisant. Sa parole est redondante – c’est au
témoin, par son « être au monde », par son « être là » de transporter cet univers
à la fois historique et littéraire. Par conséquent, deux possibilités, ou mieux
encore, deux procédés de réception s’offrent aux lecteurs : si l’identification
avec l’antihéros de Stendhal est ironique, l’identification avec la situation
évoquée par Boppe est mimétique. Le mimétisme devient ainsi la condition
sine qua non du genre testimonial.
Factualité ou émotion, histoire ou littérature ? Le récit de Boppe
amalgame les deux pôles, ce qui permet de changer la perspective : en partant
de celle de l’historien soucieux de dater les passages de la traversée et de les
décrire avec une précision exacte, le regard de Boppe se focalise par la suite
sur les hommes, sur leur destin, sur leurs conditions, sur leurs visions… De
cette manière, sa posture change – il prend la plume de l’écrivain.
Sa parole relève à la fois de l’Histoire et de la littérature et transcende les
deux champs du savoir. Parole réaliste contre les représentations légendaires
et mythiques, parole subjective qui donne accès à hic et nunc de ce théâtre
d’Histoire – n’est-ce pas la double dimension qui fait la vraie valeur du genre
testimonial ? Au-delà de sa portée historique et éthique, qui consiste à dire la
vérité de cet événement tragique de l’histoire nationale, le lecteur se retrouve
face à une vérité encore plus profonde : c’est celle de la vérité individuelle,
humaine – littéraire.
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НА РАСКРШЋУ ИЗМЕЂУ ИСТОРИЈЕ И КЊИЖЕВНОСТИ:
АНАЛИЗА РАТНОГ СВЕДОЧЕЊА ЗА СРПСКОМ ВЛАДОМ ОД
НИША ДО КРФА: ОД 20. ОКТОБРА 1915. ДО 19. ЈАНУАРА 1916.
ОГИСТА БОПА
Француско-српски односи су део дуге традиције која почиње током средњег
века. Ојачавши током деветнаестог века, француско-српско пријатељство
се још више учвршћава кроз ,,пријатељство у оружјуˮ током Великог рата.
Многи документи и лична сећања нам дају увид о овој реалности, међу
којима је и ратно сведочење француског дипломате Огиста Бопа За српском
владом од Ниша до Крфа: од 20. октобра 1915. до 19. јануара 1916. чији
делови су предмет наше анализе. Следеће перспективе оријентишу наше
истраживање: имајући у виду чињеницу да књижевност сведочења –
књижевни жанр који се налази на раскршћу дисциплина и знања – заузима
посебан статус у савременој књижевној мисли у Француској, ми ћемо
испитивати књижевне, историјске и етичке домете тог ,,чина сведочењаˮ.
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Питање је двоструко; етичко и методолошко, најпре, да се искаже истина
онога што је преживљено у име жртава, и књижевно и естетско, зато
што се та реалност приказује кроз субјективну призму нарације. Наш
методолошки приступ се, дакле, заснива на теоријској основи француског
критичара Жан-Луjа Жанела који издваја поменуте компоненте ратног
сведочења као књижевног жанра: етичку, методолошку и естетску.
Резултати анализе показују да ратно сведочење превазилази дијалектику
између фактуелно-историјског и књижевно-естетског домена. Управо та
дупла димензија приказује праву вредност овог жанра – спојити истину
историјског догађаја са истином искуства тог догађаја.
Кључне речи: књижевни жанр, ратно сведочење, историја, Велики рат,
француско-српски односи
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À LA TRACE DES FRANÇAIS DE VOÏVODINE
La Voïvodine, province septentrionale de la Serbie, a toujours été une
des mosaïques les plus variées de nations, langues et cultures en Europe. Dans
cet article, notre intérêt s’est porté principalement sur les traces des migrations
de la population française, organisées par la monarchie austro-hongroise au
cours du XVIIIe siècle. À cette époque-là, un nombre important de Français
est venu s’installer en Voïvodine, plus particulièrement au Banat, l’une des
trois régions de ladite province. La présence de cette population, de sa langue
et de sa culture, n’est plus évidente, mais une recherche historico-linguistique,
dévoilera dans certains noms de famille voïvodiniens, ainsi que dans quelques
micro-toponymes du Banat, les traces cachées des Français d’autrefois.
Les formes premières des noms de famille et des toponymes ont subi des
modifications phonético-phonologiques importantes dues respectivement à la
germanisation, la magyarisation et à la serbisation, on les a découvertes grâce
à une recherche minutieuse dans les archives suivie d’une analyse linguistique.
Dans cette communication, nous présenterons les résultats des recherches
interdisciplinaires, historiques et linguistiques, présentant les racines françaises
de nos voisins, dont les traces ne se sont pas complètement perdues tout au
long des époques passées, grâce, avant tout, aux travaux de Nicolas Hess, Felix
Milleker, Franz Stanglica, André Rosambert et plus particulièrement de ceux
de Milorad Arsenijević.
Mots clés : onomastique, noms de famille, toponymes, Voïvodine,
colonisations, Français, Milorad Arsenijević

1. Introduction
La Voïvodine, province limitrophe au nord de la Serbie, entre la
Roumanie, la Hongrie et la Croatie, composée de trois régions (Syrmie,
Banat et Batchka), ne cesse de passionner, depuis le XVIIIe siècle, par sa
1
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Cet article est rédigé dans le cadre du projet No 178002 Langues et cultures dans le temps et
dans l’espace, soutenu par le Ministère de l’éducation, du développement technologique et de
la science de Serbie.
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mosaïque extraordinaire de populations, langues et cultures. Les migrations,
les colonisations et les guerres ont créé une des régions les plus mélangées
en Europe d’aujourd’hui. L’histoire, surtout les événements datant du XVIIIe
siècle, a laissé des traces émouvantes dans tous les segments de la vie de ses
habitants. Ces traces sont particulièrement visibles dans les toponymes et dans
les patronymes des Voïvodiniens dont la plupart de par leur forme indiquent
plus ou moins explicitement l’origine ethnique de ceux qui les portent.
Les enquêtes liées à l’installation des colons dans cette région ont
principalement été menées par des historiens et des ethnographes, parmi
lesquels nous citons ceux qui ont porté un intérêt plus particulier aux colons
d’origine française : Felix (Srećko) Milleker (en 1886, 1878, 1933, 1937),
Frantz Stanglica (1935), Nicolas Hess (1928, 1939 et 1940), André Rosambert
(1952), Milan Petrov (1974), Jean-Marc Becker (1990), Emile Botiş (1946).
En ce qui concerne les recherches linguistiques, les contributions les plus
importantes ont été apportées par Georges Rebattet3 (dans les années 60 du
XXe siècle) et Milorad Arsenijević (1990, 1992, 1996). Au début du troisième
millénaire, ce sujet à suscité l’intérêt de nouveaux chercheurs en linguistique,
entre autres, Snežana Gudurić (2007, 2010, 2013, 2017) et Simona Goicu
(Goicu-Cealmof) (2000, 2007).
Les études et articles publiés entre 1886 et 2017 offrent un nombre
important de données sur le voyage, l’installation et la vie des colons, mais
aussi sur les difficultés qu’ils ont rencontrées au cours des siècles qui ont suivi
leur arrivée. Les recherches linguistiques portent plus particulièrement sur les
changements de formes des toponymes et des patronymes, étant donné que
ces formes, d’une époque à l’autre, s’adaptaient aux langues différentes selon
des conditions spécifiques historico-politiques.

2. Cadre historique
Au XVIIIe siècle, l’Autriche, s’emparant définitivement du territoire du
Banat et de la Batchka, au nord du Danube, entama de nombreux projets,
dont les plus importants portaient sur la fortification des nouvelles frontières,
sur le renforcement économique de l’Empire et sur la modification du profil
démographique des pays devenus allemands, ainsi que de ceux qui devaient le
devenir. À cet effet, l’état impérial avait adopté une organisation administrative
particulière pour les régions en question : la Batchka avait obtenu un statut
spécial et le Banat était devenu domaine impérial. Le premier administrateur
3
Attaché pour la culture auprès de l’Ambassade de France en Yougoslavie, ses listes des
prénoms et des noms de famille d’origines françaises rassemblés en Voïvodine lors de son
service en Yougoslavie, n’ont jamais été publiées.

172

Snežana U. Gudurić

des pays nouvellement acquis, le général-commandant Claudius Florimund
Mercy, originaire de Lorraine, était responsable pour la réalisation des
objectifs cités ci-dessus4.
Comme la population en Europe était épuisée par la pauvreté, des
guerres et des corvées publiques, on a fait appel avant tout à des Allemands,
puis à des Luxembourgeois, à des Lorrains ainsi qu’à d’autres populations
vivant en Empire ottoman (plus particulièrement aux Serbes et aux Roumains)
Afin d’assurer la nouvelle répartition démographique des territoires
en question, « l’État impérial organisa trois colonisations à l’aide desquelles
on visait à faire venir avant tout des Allemands pour renforcer le pouvoir
défensif du pays, augmenter le nombre de contribuables et cultiver les terres »
(ARSENIJEVIĆ 1992 : 18). À cette époque-là, l’Allemagne était surpeuplée
et, par ailleurs, les Autrichiens n’étaient pas du tout visés à devenir des futurs
citoyens de nouvelles terres, étant donné qu’on ne voulait pas dépeupler le
pays central.
La première colonisation s’effectua après la retraite des Ottomans et la
paix de Požarevac en 1718 jusqu’à la période marquée par la fin de la guerre
austro-turque, 1736 et 1739. C’était l’époque où, après 154 ans de domination
turque, le Banat passa sous l’administration austro-hongroise. Les colons
venaient de Trèves, Cologne, Mayence, Souabe, Lorraine, du Palatinat,
Wurtemberg, Luxemboug, de l’Alsace, mais aussi de l’Espagne – ajoutons que
ces derniers passaient par Wienne. Il y avait aussi un certain nombre d’Italiens,
qui étaient liés par des liens de parenté avec des Espagnols5, des Tchèques,
des Slovaques et des Magyars aussi. Il y avait parmi eux des employés, des
artisans, des forestiers, des mineurs et des agriculteurs.
Tout colon obtenait un passeport particulier, ses frais de voyages étaient
payés par l’État et chaque personne âgée de plus de 15 ans avait le droit à un
talir (un florin et 30 couronnes). Le lieu de rassemblement était Ulm, sur le
Danube, d’où les colons, en passant par Vienne, étaient dirigés vers la Batchka
et le Banat où les attendait la Commission colonisatrice (STANGLICA 1937 :
44). Des Lorrains, auxquels nous portons un intérêt particulier dans cet
article, furent installés à Mercydorf et à Bruckenau6. Chaque famille obtenait
une maison avec au moins 2 pièces et une cuisine, une étable, du bétail, des
instruments aratoires, du bois pour le chauffage ainsi que 24 arpents de labour,
6 arpents de prairie, un arpent de jardin et de la semence. Pour faciliter la vie
Il s’agissait avant tout de développer l’agriculture, la viticulture et les métiers, ainsi
que d’assurer le travail dans les mines, la construction du canal de Béga, le transport et le
dessèchement des marécages.
4

5
À cette époque-là, l’Autriche avait perdu Naples et Sicile et les fonctionnaires d’origine
espagnole ainsi que les Italiens loyaux aux Autrichiens devaient quitter le pays.
6

Aujourd’hui Carani et Pişchia en Roumanie.
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des nouveaux arrivés, l’État les dispensa de ¾ des impôts pendant 3 ans, puis
de 2/4 - ils ne seraient dans l’obligation de payer le total des impôts qu’après
12 ans - ainsi que de la mobilisation et de la corvée publique. De plus, ils
pouvaient se procurer des pierres, produire de la chaux, ramasser de l’argile
et faire des briques, produire et vendre de la bière, construire des moulins. Ils
étaient installés pour la plupart dans des villages construits selon des plans
rigoureux, avec une rue, semblables à ceux en Lorraine. L’infrastructure de
chaque village était assurée par des ingénieurs militaires de l’État, à savoir la
route, l’église, le presbytère, le moulin, la fontaine et l’école avec les maîtres
payés par l’État (STANGLICA 1935 : 16, BECKER 1990 : 3).
La guerre de 1736, la peste et les autres maladies dues aux terrains
marécageux, ravagèrent la nouvelle terre qui se vit de nouveau dépeuplée.
Les autorités impériales recoururent encore une fois à une colonisation
organisée. Celle-ci eut lieu entre 1745-1772 et fut la plus forte. Le pouvoir
impérial faisait même da la publicité dans la presse en Lorraine et en Bourgogne, et
partiellement en Franche-Compté, voulant dépeupler ces régions de la population
française (STANGLICA 1935 : 30). La plupart des colons s’orientaient vers la
Batchka et le Nord-Est du Banat, et surtout jusqu’aux environs de Timisoara.
L’Autriche fit venir avant tout des paysans de Lorraine, puis quelques ouvriers,
artisans et lainiers, ainsi que des viticulteurs de Bourgogne. Il y avait aussi des
particuliers qui faisaient venir des groupes de colons pour s’assurer une maind’œuvre7. Des Lorrains furent particulièrement nombreux à quitter leur patrie
étant donné la vie extrêmement difficile dans leur pays : les impôts élevés,
les inondations, les pénuries alimentaires, le coût de vie élevé, et surtout le
recrutement et la mobilisation au cours de la guerre de sept ans.
Les autorités françaises tentèrent d’empêcher l’émigration, mais les
ordonnances des ducs de Lorraine furent pratiquement sans succès de même
que les procédures judiciaires dans le baillage de Bouzonville (Archives
Nationales : État général des fonds, Série K – Cartons in ARSENIJEVIĆ
1992 : 25, GOICU-CEALMOF 2007 : 117). C’est pourquoi la Cour Souveraine
de Lorraine émit un arrêté, le 1er juin 1769, permettant les arrestations à la
frontière, l’annulation des contrats de vente établis dans un but d’émigration
et d’autres sanctions contre les officiers locaux qui n’arrêtaient pas les
émigrants (BECKER 1990 : 4, ARSENIJEVIĆ 1992 : 24-25). Pourtant, toutes
ces mesures ne suffirent pas à arrêter l’émigration.
Entre 1752 et 1754, environ 2 000 Lorrains vinrent au Banat et
s’installèrent à Mercydorf8, attendant de bénéficier de la fin de la construction
Par exemple, un certain Johan Oswad réussit à faire venir au Banat environ 1600 personnes de
Lorraine, de Trèves, de Mayence et de Luxembourg (ARSENIJEVIĆ 1992 : 21).
7

D’après dr Schiff, médecin de Mercydorf, dans ce village il y avait 18% d’Allemands, 58% de
Français et 24% d’Italiens et d’Espagnols (ROSAMBERT 1952 : 53).
8
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de nouveaux villages. Une nouvelle vague amena encore 12 065 colons
lorrains entre 1763 et 1774.
La troisième colonisation s’effectua entre 1783 et 1787 et se distingua
par un nombre considérable d’Italiens, surtout des éleveurs de vers de soie
et des cultiveurs de riz (PETROV 1974), tandis que le nombre de Français,
s’installant cette fois dans des communautés mixtes franco-allemande (Novi
Kozarci et Bogoros en Serbie, puis Gottlob, Sankt Nikolaus Gross, Lowrin
Tomnatic/Osterne en Roumanie) ne fut que symbolique (STANGLICA 1935,
ARSENIJEVIĆ 1992 : 39, GOICU 2000 : 177).
La plupart des colons français arrivés lors des trois colonisations, furent
stationnés au Banat, appartenant aujourd’hui à la Roumanie. Pour ceux qui
s’installèrent en Voïvodine actuelle, le pouvoir austro-hongrois bâtit trois
villages – Charleville, Saint Hubert et Seultour. (HESS 1927).
Après la Grande révolution française un certain nombre d’émigrés
français, après des années d’errance en Europe, se sont arrêtés au Banat, où
ils ont été accueillis par des familles françaises. La plupart d’entre eux sont
rentrés en France après l’adoption de la Constitution civile par le clergé (liberté
du service religieux (1795). Un certain nombre de vieux colons souhaitèrent
retourner dans leur pays d’origine, mais les autorités leur ont demandé de
rembourser tous les fonds investis par l’État.
Très peu de rapatriés de ce type ont été enregistrés. (HESS 1927 : 198,
ROSAMBERT 1952 : 56, ARSENIJEVIĆ 1992 : 34)
D’après le recensement fait en 1770, il y avait 42 201 colons français, en
1840 ils n’étaient que 6 150, tandis que les résultats du recensement de 1900 ne
distinguaient plus du tout cette nationalité, même pas dans la catégorie autre
qui comprenait les Tziganes, les Bulgares, les Shocatzes et les Krassovans
(BOTIŞ 1946 : 17-18, GOICU-CEALMOF 2007 : 117).

3. Šarlevil, Sveti Hubert et Soltur
Comme nous l’avons mentionné plus haut, entre 1769 et 1772 le pouvoir
austro-hongois construisit trois villages pour les colons français – Charleville,
Saint-Hubert et Seultour. Les deux premiers furent nommés d’après les
villages autour de Metz9 d’où venaient la plupart des colons. Le troisième
obtint son nom d’après une tour solitaire autour de laquelle la nouvelle colonie
avait été érigée. Jusqu’à août 1772, 80 maisons furent construites à SaintHubert et 60 à Charleville et à Seultour10. Chaque village fut gouverné par un
9
Les colons installés dans ces trois villages venaient tous de Lorraine, notamment de Metz,
d’Arracourt, de Francheville, de Moyenvic, de Dorsweiler, de Bergaville et de Dieuze).
10

Toutes les données historiques concernant ces trois villages sont reprises de Hess 1928 et
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ancien résident local qui se trouvait directement sous l’autorité de Timişoara,
contrairement aux villages allemands sous l’autorité locale de Kikinda.
À partir de septembre 1772, les registres de naissances, mariages et décès,
pour tous les trois villages, furent tenus à Saint-Hubert, où se trouvait aussi
le cimetière local. Le service religieux fut d’abord organisé dans une petite
église en bois, remplacée quelques années plus tard par un édifice en matériel
solide, mais sans tour.
L’école commença à fonctionner dès 1771 et fut obligatoire pour les
enfants de 9 à 15 ans, mais uniquement dans la période entre décembre et
mars, étant donné que du printemps jusqu’à l’automne les enfants aidaient
leurs parents dans les champs. En 1781, il y avait 63 enfants à l’école de SaintHubert, 39 à Charleville, et 38 à Seultour. Au cours des années suivantes,
l’allemand supplanta petit à petit le français, jusqu’à la proclamation du 6
décembre 1777, par laquelle la langue française fut définitivement éliminée
du système scolaire du Banat pour céder la place à l’allemand ou au latin.
Pourtant, le français persista à l’Église, et dans les registres paroissiaux d’état
civil où l’on enregistrait encore des prénoms sous la forme latinisée et le nom
de famille en graphie française (Ludovica Canton, Ioannes Baptista Lamoulin,
Nicolaus La Fleur, etc.).
La nouvelle administration modifia très vite le nom de Seultour d’abord
en Soltour, puis en Soltur, en adaptant sa graphie à la prononciation allemande.
En 1867, d’après un accord austro-hongrois, la Hongrie prit en charge
le gouvernement de la région du Banat11 et imposa le hongrois comme langue
administrative. Très vite, dans les documents officiels Charleville devint
Károlylíget et Soltur Szentborbála, tandis que Saint-Hubert garda son nom,
les administrés hongrois voulant respecter le nom du saint.
Cette situation dura jusqu’à la fin de la Grande guerre, après laquelle
une partie du Banat12, avec les trois villages anciennement français, passa sous
l’administration du Royaume de Serbie. Au cours d’un siècle et demi, les trois
agglomérations, agrandies et peuplées d’autres nations, pour la plupart des
Serbes, se sont fusionnées en une seule, nommée Veliko Banatsko Selo (Le
Grand Village du Banat) dont les quartiers portent aujourd’hui les noms des
anciens village français – Šarlevil, Soltur et Sveti Hubert, alors que seul le
premier laisse encore deviner ses origines françaises.

Arsenijević 1992.
11
Ainsi que des régions de la Batchka et de la Syrmie, constituant aujourd’hui des parties de la
Voïvodine.
12

Après la Grande guerre le Banat est partagé entre la Serbie, la Hongrie et la Roumanie.
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4. Les noms de famille français en Voïvodine
La troisième génération des Français, sous la pression intense de leurs
voisins, d’abord allemands et ensuite hongrois, a perdu ses coutumes et sa
langue et s’est complètement noyée dans les ethnies voisines (allemande,
hongroise, rarement serbe, à cause de l’incompatibilité religieuse) et à la fin
du XIXe siècle seules quelques vieilles femmes priaient encore en français13.
Pourtant, au début du XXe siècle, les voyageurs qui sont passés par le Banat
notaient :
« Certains habitants parlent un patois souabe imprégné de mots et de
structures français et ils portent des noms, toujours latins, qui rappellent leur
pays d’origine » (HESS 1927, SASSU 1928 in GOICU-CEALMOF 2007,
STANGLICA 1935).
Pourtant, la plupart des noms de famille d’origine française, de par leur
forme, cachent aujourd’hui leur origine. Il est bien difficile, par exemple, de
reconnaître les formes françaises Sébastien, July et Charon dans celles de
Šebešćan, Šilić et Šaronjev. Il y en a tout de même, bien que très rares, qui
laissent deviner leur forme originale – Berar (Bérard) ou Šambor (Chambord).
Tous les noms de famille français ne se sont pas modifiés simultanément
et de façon unique. Un certain nombre de noms des colons avaient déjà subi
des transformations sur les listes de voyage, établies à Ulm et à Vienne. Cette
première adaptation orthographique, faite par des administrés colonisateur
chargés de noter toute famille et personne migrante, témoigne de l’influence
de l’orthographe et de la prononciation de leur langue maternelle – l’allemand.
Ainsi, on notait Michael ou Mischel (le même nom était noté différemment
sur deux listes) Dukarn au lieu de Michel Ducarne, Wilar au lieu de Villard,
Johann Baptist Kaschno au lieu de Jean-Baptist Cachenot, Matje au lieu de
Mathieu, Lefor au lieu de Lefort, Lakaj au lieu de Lacaille, Majet au lieu de
Mayette, Rischar au lieu de Richard.
Comme les administrés allemands n’étaient pas très sensibles à la
distinction des phonèmes voisés et non-voisés, ils confondaient des consonnes
sonores et sourdes et notaient Bikar au lieu de Picard, Teschan au lieu de
Dejean, Barmantje au lieu de Parmentier, Bless au lieu de Blaise, Kotre au
lieu de Cauderet, Lutje au lieu de Loudier14.
Les voyelles nasales présentaient une dificulté de plus, pratiquement
insurmontable pour les administrés colonisateurs. Comme ce type de voyelles
13
Hess note que, dans cette région, les dernières personnes parlant entre elles en français étaient
Anna Muschong, née Kostett à Saint-Hubert, Barbara Lettang, née Pier, et Charlotte Martin,
née Letang, à Charleville, et Peter Hanrio de Seultour, mort en 1866 avec lequel le français
est définitivement mort en tant que langue maternelle de cette population. (HESS 1928 : 115)

La liste des noms est prise de Arsenijević 1992 : 76-86, qui s’appuie principalement sur Hess
1928.
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n’existe pas en allemand, ils orthographiaient les noms des colons selon leur
propre impression auditive, qui n’était même pas toujours identique chez un
même administré. En général, les uns ne faisaient que supprimer la voyelle
nasale en ajoutant un –n final, les autres, percevant une consonne vélaire à
la fin du nom, la notaient conséquement. En fin de compte, on trouve sur
des listes de colons des formes telle que : Loran pour Laurent, Teschan pour
Dejean, Leblan pour Leblanc et Kohlen pour Colin. Sur une autre liste, Martin
est devenu Marteng, Perrin → Perreng, Colin → Koleng, Vautrin → Wottreng,
Mougeon → Muschong, Lapin → Laping, Marchand → Marschang, Amant
→ Hammang.
Les deux différents noms de famille, Masson et Maçon étaient
orthographiés de la même façon – Massong, tandis que Dupont apparaissaient
en trois formes distinctes – comme Dippong, Diebong et Düppong.
Il y avait aussi de fausses orthographes dues aux images acoustiques
de lexèmes semblables en français et en allemand. Ainsi, Blême est devenu
Blum (‘fleur’), Leblanc → Liebling (‘aimé’) et Vielhomme → Willkomm
(‘bienvenu’).
Les quelques cas de traductions sont plus tardifs et se résument
pratiquement à Renard devenu Fuchs et Lenoir devenu Schwarz.
Dans les archives (au début c’étaient des listes de colons, plus tard, il
s’agissait plutôt de documents judiciaires) on trouve plusieurs formes d’un
même nom de famille : Thibault apparaît sous les formes Dippold, Dibold,
Diebold, Tibolt, Düpold et Thiebo ; Aubertin est noté comme Oberting,
Oberteng, Oberding et Obertin ; Lenard comme Lenart, Lenhar, Lenhard et
Lenhart.
En 1867, un accord austro-hongrois ouvre la porte à une implantation
massive de l’élément national magyar dans la région du Banat et par la suite,
à une forte magyarisation.
Les noms des descendants des colons français ont subi une nouvelle
transformation, qui, cette fois, touchait surtout les prénoms : Paul est devenu
Pál, Nicolas → Miklos, Pierre / Peter15 → Péter, François / Franz → Ferenz,
Jean / Johan(n) → János, Michel / Michael → Mihály, Georges / Georg →
Győrgy, Louis → Lájos.
Un certain nombre de noms de famille ont aussi été magyarisés : on
orthographiait Gaudenyi pour Gaudin, et Martegnyi pour Martin et Marting.
La fin de la Grande guerre apporta, avec la nouvelle carte de l’Europe
désignant la Voïvodine comme une région du Royaume de Serbie, une
nouvelle, quoique sporadique, –isation. Vu que l’écriture serbe était cyrillique
et que les noms de famille serbes présentaient des terminaisons particulières,
La double forme indique les cas de germanisation des prénoms français. Que le prénom soit
en forme française ou allemande, il finit par se magyariser.
15
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certains noms initialement français, puis germanisés, ensuite magyarisés ont
fini par être serbisés, et ce par l’ajout des suffixes –ov, -ev et -ić. C’est ainsi
qu’aujourd’hui, on trouve en Voïvodine des noms de famille tels que Aras,
Araskov et Araškov ; Sebastian, Sebastijan, Šebeščen, Šebešćen et Šebešćan ;
Šaru, Šaro et Šaronjev, Berar et Berarov ; Lenard, Lenart et Lenartić, Solar et
Solarov ; Soldat, Soldatić et Soldatović ; Šili et Šilić ; Žak, Žakanov et Žakonov
etc., qui impliquent souvent l’ethnie et la confession de ceux qui les portent.

5. En guise de conclusion
Bien qu’installée dans les trois villages strictement français, la
population française en Voïvodine n’a pas réussi à conserver sa langue et ses
coutumes. Au cours d’un siècle et demi, elle s’est complètement noyée dans
les ethnies voisines, d’abord allemande, puis hongroise et, pour de rares cas,
serbe16 (à cause de l’incompatibilité religieuse), ne nous laissant que quelques
traces plus ou moins cachées de sa présence sur ces terrains. Ces traces se
résument avant tout à environ 200 noms de famille, transformés d’abord par
la germanisation, puis par la magyarisation et partiellement par la serbisation,
mais aussi aux trois microtoponymes, désignant les trois anciennes colonies
françaises fusionnées à présent dans l’agglomération de Veliko Banatsko
Selo (Le Grand Village du Banat). Des traces plus nombreuses se trouvent
aujourd’hui en Roumanie, étant donné que la majorité des colons français
s’étaient installés dans le Banat roumain.
Nous nous devons de mentionner ici plus particulièrement le nom de
Milorad Arsenijević, professeur de linguistique romane à l’Université de
Novi Sad, dont la thèse de doctorat, intitulée Les noms de famille italiens et
romans occidentaux, soutenue en 1992 à la Faculté de Philosophie de Novi
Sad, a servie de base pour cet article. Il s’agit de l’étude linguistique la plus
complète des patronymes des Voïvodiniens d’origine romane, mais qui n’est
toujours pas publiée. Ayant fait partie du grand projet européen PATROM
sur les patronymes romans en Europe, cette étude mérite d’être plus visible
et plus accessible non seulement aux chercheurs mais aussi à tous ceux qui
s’intéressent à l’histoire, aux noms de famille, aux origines des uns et des
autres, voisins plus ou moins proches, et surtout à la mosaïque extraordinaire
des populations de la Voïvodine.
APPENDIX. Liste des noms de famille d’origine française qu’on trouve
Les descendants des colons français se déclarent aujourd’hui pour la plupart Hongrois, puis
Croate, ensuite Serbe. Le moins nombreux sont ceux qui se déclarent Allemands.
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aujourd’hui en Voïvodine17 :
Andre, Aras, Araskov, Araškov, Azlen, Balej, Balaj, Berar, Berarov, Bikar,
Bles, Bobek, Bodre, Bokroš, Bomble, Bone, Bonert, Bosak, Bošan, Botan,
Bovan, Brumer, Brunet, Čamber, Čambor, Šambor, Čief, Daku, Debre, Devald,
Deman, Demendi, Dipold, Donat, Dupor, Duran, Dubinji, Džalto, Embeli, Emer,
Erlik, Fabian, Fabijan, Fai, Fat, Feržan, Grožan, Žanboki, Žamplong, Forir, Foriš,
Francia, Francija, Francuski, Francuz, Gabrijel, Gaudenji, Godar, Gubo, Hardi,
Hillier, Izan, Kaion, Karaba, Karabaš, Kale, Karleta, Karlo, Karolić, Karolji,
Karpti, Leptij, Kler, Kordelie, Kolmar, Kotre, Kudela, Laferton, Laforest, Lahoš,
Lampert, Lampret, Lašu, Laubert, Leban, Leleš, Lelik, Leman, Lenard, Lenart,
Lenartić, Lenhar, Lenhard, Lenhart, Lener, Lenert, Lerik, Lero, Leto, Letoš,
Levang, Lever, Lingli, Loridon, Madon, Mago, Mako, Marg, Margeta, Martan,
Marten, Marton, Matiz, Matis, Matiš, Matijas, Mažing, Nišoni, Mofardin,
Montanji, Mongejar, Mor, Morar, More, Moric, Mužong, Nater, Obu, Papilion,
Parigros, Perdi, Perš, Pete, Petej, Peto, Pomar, Poš, Rago, Reber, Renje, Rifert,
Rigo, Roland, Romen, Ronto, Rošival, Sandić, Sebastian, Sebastijan, Bastijančić,
Šaronjev, Šaru, Šaberle, Šebeščen, Šebešćan, Šebešćen, Šiket, Šil, Šili, Šilić,
Šimon, Šuart, Taš, Taši, Tibold, Tili, Tobijaš, Toma, Tomas, Tomaš, Urs, Uzon,
Vabrik, Valentin, Vali, Vavan, Vernot, Volar, Žak, Žaki, Želer, Želi, Žili.
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Снежана У. Гудурић

У ПОТРАЗИ ЗА ФРАНЦУЗИМА У ВОЈВОДИНИ
Војводина, аутономна покрајина на северу Републике Србије, увек
је представљала својеврстан европски мозаик народа, језика и култура.
Нас у овом тексту занима присуство Француза на територији Војводине,
будући да присуство њиховог језика и културе више није видљиво на овим
просторима. Током XX века, аустроугарска монархија плански је спровела
три колонизације, током којих се знатан број Француза доселио у јужну
Угарску, данашњу Војводину, пре свега у Банат. За разлику од припадника
неких других народа који су успели да сачувају свој идентитет негујући
свој језик и културу током више од два века, Французи су се релативно
брзо асимиловали у суседне етницитете. Па ипак, брижљиво историјскојезичко истраживање открива код појединих војвођанских презимена, као
и код неколицине банатских микротопонима, скривене француске трагове.
Првобитни облици презимена и микротопонима претрпели су током времена знатне фонетско-фонолошке промене, највише под утицајем германизације, мађаризације и србизације, али паралелна анализа одговарајуће
историјске и језичке грађе омогућила је да се ти првобитни облици установе и попишу како не би остали изгубљени у времену.
У овом раду представљају се резултати тих историјских и језичких
истраживања, допуњени новим сазнањима, који недвосмислено упућују
на француске корене појединих наших сународника. Највећу захвалност
што се ти корени нису потпуно изгубили кроз векове дугујемо Николасу Хесу, Срећку Милекеру, Францу Штанглици, Андреу Розамберу и понајвише Милораду Арсенијевићу који је у својој докторској дисертацији
објединио претходна истраживања и употпунио их својим, спроведеним
током последњих деценија претходног века.
Кључне речи: ономастика, Војводина, Банат, колонизација, Французи, Милорад Арсенијевић
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LES ÉQUIVALENTS DE LA PRÉPOSITION ZZA
D’APRÈS LES DICTIONNAIRES POLONAISFRANÇAIS
Cette étude analyse 15 articles lexicographiques de la préposition zza
relevés dans des dictionnaires généraux polonais-français de toutes les tailles,
publiés après 1960. L’examen de ces articles montre que leur contenu informatif
en matière d’équivalence est à la fois extrêmement pauvre et non conforme à
la réalité linguistique, notamment parce que l’usage fait que l’aire d’emploi de
de derrière, équivalent littéral de zza, est très limitée. Ainsi, aucun ouvrage ne
permet de choisir un équivalent approprié en fonction du contexte. L’analyse
de l’aire d’emploi des différents équivalents permet d’en dresser un inventaire
pertinent et de mieux cerner leurs conditions d’utilisation.
Mots-clés : lexicographie bilingue, dictionnaire polonais-français,
préposition zza (‘de derrière’), équivalent français, exemple, traduction

1. Introduction
Zza (littéralement ‘de derrière’) appartient à un groupe de prépositions
composées polonaises qui communiquent l’éloignement à partir d’un
point initial (relation d’ablativité). Comme l’ont démontré nos récentes
recherches portant sur quelques autres prépositions du même groupe, telle
sprzed (littéralement ‘de devant’ ; cf. UCHEREK 2020), antonyme de zza,
ou précédemment spod (littéralement ‘de sous’ ; cf. UCHEREK 2018),
znad et sponad (‘d’au-dessus de’ ; cf. UCHEREK 2019b), il s’agit d’un
ensemble d’unités problématiques dans une optique à la fois contrastive et
lexicographique.
Cette étude prend pour objet les articles lexicographiques zza relevés
dans 15 dictionnaires généraux polonais-français de toutes tailles publiés dans
1
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le dernier tiers du XXe et au début du XXIe siècle. Nous tâcherons de vérifier
si on y trouve des informations adéquates relatives à la traduction de zza, en
examinant à cette fin les inventaires d’équivalents français proposés, et aussi,
en cas de présence de ceux-ci, les exemples d’emploi de ces équivalents ou
d’autres éléments de la microstructure susceptibles d’orienter l’usager dans
ses choix. Si besoin est, nous proposerons des modifications pertinentes pour
ces articles.

2. Propriétés de zza
2.1. Morphologie et orthographe
Synchroniquement parlant, zza est une préposition simple, c’est-à-dire
graphiquement représentée en un seul mot. Cependant, d’un point de vue
étymologique, elle est formée par composition à partir de deux prépositions
primaires, z (‘de’) et za (‘derrière’). Sa première attestation écrite date du
XVIe siècle, à ceci près qu’à cette époque, les deux formatifs n’étaient pas
graphiquement soudés (cf. SPXVI, s.v. iść)3. Au fil des siècles suivants, la
graphie devient flottante. Par exemple, Muczkowski (1849 : 178) l’orthographie
zza alors que Małecki (1863 : 262) interdit la soudure en avançant comme
critère l’alignement de la rection de la préposition composée sur celle de son
second formatif. Ainsi, on écrirait, par exemple, poza parce que poza régit le
même cas – l’instrumental – que za (cf. za górą, poza górą ‘de l’autre côté
de la montagne’) ; il n’en est pas de même avec zza, régissant le génitif tout
comme son premier formatif, z, et non le second (cf. z domu ‘de la maison’,
zza domu ‘de derrière la maison’ vs za domem ‘derrière la maison’). Par
ailleurs, Janowska (2015 : 96-97) fait observer que dans les composés incluant
la préposition z, son contenu sémantique propre (en l’occurrence, l’ablativité)
est toujours nettement ressenti, ce qui n’est pas le cas des composés avec
po, si bien que la soudure est plus fragile. Toujours est-il que la réforme de
l’orthographe de 1936 impose la graphie zza.
Remarquons en passant que théoriquement, il est possible de créer
la forme contractée zzań (= zza niego ’de derrière lui’), qui résulte de la
combinaison de zza et de la forme niego (génitif masculin singulier du pronom
personnel on ‘il, lui’)4. Pourtant, le Corpus national de la langue polonaise
(désormais : NKJP) ne contient qu’une occurrence de zzań (relevée dans
un texte de l’an 2000) ; qui plus est, dans la citation du NKJP (Pomruczał
coś pod nosem, zanucił, pogrzebał za szeroką szkarłatną szarfą, którą był
przepasany, i wyciągnął zzań małą białą pałeczkę ‘Il murmura quelque chose
3

Les sigles identifiant les dictionnaires cités dans l’article sont développés dans la bibliographie.

4

Pour plus d’informations sur ces contractions polonaises, consulter Ucherek (2019a : 98-101).
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entre ses dents, fredonna, fouilla derrière une large écharpe écarlate et en
sortit une petite baguette blanche’), l’emploi de zzań est incorrect car cette
forme correspond ici à zza niej (‘de derrière elle’, le mot szarfa ‘écharpe’ étant
féminin) et non à zza niego. Pour ce qui est des dictionnaires, zzań est absent
des monolingues et bilingues polonais-français, sans qu’on puisse considérer
cette absence comme un défaut.
2.2. Sémantisme
Seuls deux des sept dictionnaires de langue que nous avons consultés
(DUNAJ 1996 ; ŻMIGRODZKI 2009, en cours) ne subdivisent pas leur article
zza, ce qui trahit une approche monosémique. Les ouvrages restants (BAŃKO
2014 ; DOROSZEWSKI 1958-1969 ; DUBISZ 2018 ; SZYMCZAK 19781981 ; ZGÓŁKOWA 1994-2005) distinguent deux acceptions de zza, mais
elles ne sont pas toujours les mêmes. Au total, il est possible de distinguer au
moins trois acceptions différentes.
Premièrement, zza « indique le point de départ d’un mouvement qui se
trouve derrière qqch. ou du côté invisible de qqch. » (DUNAJ 1996)5. Bańko
(2014) met aussi l’accent sur l’idée d’invisibilité (cf. « si une personne ou une
chose est sortie, a regardé de derrière qqch., elle a cessé d’être cachée, voilée,
masquée par cette chose »), tandis que Doroszewski (1958-1969), Szymczak
(1978-1981), Zgółkowa (1994-2005) et Żmigrodzki (2009, en cours) se
limitent à l’explication sommaire « d’un endroit situé derrière qqch ». Cet
emploi peut être illustré par exemple par la phrase Zza domu wyszedł gospodarz
(‘Le fermier est sorti de derrière la maison’ ; DUNAJ 1996).
Deuxièmement, le sémantisme de zza se laisse paraphraser par « à
travers qqch. » (cf. DOROSZEWSKI 1958-1969 ; SZYMCZAK 1978-1981 ;
ZGÓŁKOWA 1994-2005). Ce dernier ouvrage propose comme exemples Zza
drzew widać było nową szosę (‘À travers les arbres, on voyait la nouvelle
route’) et Zza chmur przebijał się księżyc w pełni (‘La pleine lune perçait les
nuages’).
Troisièmement, Dubisz (2018) isole l’acception « communique qu’une
chose vient d’un endroit situé plus loin que l’objet indiqué par le nom »,
exemplifiée entre autres par les phrases Te towary przywieziono zza morza
(‘Ces marchandises ont été importées d’outre-mer’) et Zza wzgórza słychać
było terkot karabinów (‘Au-delà de la colline, on entendait le crépitement des
mitrailleuses’).
Il reste à savoir si, d’un point de vue contrastif, les trois types d’emploi
distingués plus haut sont pertinents pour le choix d’un correspondant français
de zza.
Toutes les traductions des explications sémantiques présentes dans les dictionnaires polonais
sont de nous.
5
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3. Présence de zza dans la nomenclature
Pour les besoins de cette étude, nous avons retenu comme sources
possibles du corpus 35 dictionnaires généraux polonais-français. Or, 20 de ces
ouvrages, soit la majorité, ne contiennent pas d’article zza ; c’est notamment
le cas du LCP, malgré ses 50 000 entrées. Empressons-nous de dire que cette
lacune ne peut pas s’expliquer par l’application du critère fréquentiel. En effet,
dans leur dictionnaire de fréquence des mots du polonais, Kurcz, Lewicki et
al. (1990) classent zza (22 occurrences) à la 2766e place, et plus exactement,
dans la tranche allant de la 2662e à la 2767e place6. Ainsi, seule l’omission de
zza dans le LEB (5000 entrées dans les deux parties) pourrait à la limite être
justifiée.

4. Microstructure des articles zza
Ci-dessous, nous reproduisons les quinze articles zza relevés en
supprimant, le cas échéant, l’information sur la prononciation de l’entrée, les
couleurs et les caractères gras, et en uniformisant la taille des caractères.
zza de derrière (LEV, MBO)
zza praep de derrière (ROM)
zza prep de derrière (LAM, LAP)
zza prép (czegoś) de derrière (LAN)
zza adv (spoza) par derrière (LIN)
zza praep. de derrière (de) (WRZ)
zza praep. de derrière de ; d’au-delà de (DPP)
zza praep de derrière ; wyglądać zza drzwi regarder de derrière la porte (DEL)
zza prép. de derrière ; wyglądać ~ drzwi regarder de derrière la porte ;
wyjść ~ płotu sortir de derrière la haie ; przybysze ~ wschodniej granicy
immigrants m.pl. venus de l’est (GDP)
zza praep de derrière, d’au-delà ; ~ morza d’au-delà de la mer (JST, SZT)
zza praep de derrière, d’au-delà ; wyjść ~ domu sortir de derrière la
maison (SMI)
zza prép de (derrière) ◊ Zza drzwi dolatywały dźwięki gitary. De derrière
la porte nous parvenait le son de la guitare. (ASK)
Aucun de ces articles n’est subdivisé en rubriques, ce qui fait penser
à une approche monosémique de l’entrée. Seul le DPP, un des plus anciens
dictionnaires du corpus, datant de la fin des années 1960, sépare les deux
Le nombre d’occurrences de zza dans la totalité du NKJP (plus de 1,5 milliard de mots) s’élève
à 37173, et à 9111 si on se limite au sous-corpus stylistiquement équilibré.
6
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équivalents français proposés par un point-virgule pour informer que leur
« signification est plus éloignée » (DPP, p. XV) ; en anticipant sur l’analyse
qui va suivre, nous pouvons affirmer que c’est un pas dans la bonne direction.
Cinq autres ouvrages (ASK, JST, SZT, SMI, WRZ) proposent aussi deux
équivalents, mais ils y sont considérés comme synonymes. Les neuf bilingues
restants se bornent à donner un seul équivalent. C’est notamment le cas du
GDP, qui est pourtant le plus ample ouvrage du corpus, avec cinq volumes et
environ 80 000 articles. Certes, c’est dans le GDP que l’article zza est le plus
long, mais cela est dû uniquement au nombre d’exemples proposés.
L’exemplification est présente seulement dans six dictionnaires (ASK,
DEL, GDP, JST, SMI, SZT). Dans le SZT et dans sa version remaniée, le
JST, la bonne forme employée dans l’exemple (d’au-delà de) diffère, et pour
cause, de celle donnée dans l’inventaire (d’au-delà). Par ailleurs, l’exemple
en question est réduit au seul syntagme prépositionnel. L’ASK, le DEL, le
GDP et le SMI fournissent un contexte verbal, ce qui est, d’après nous, une
meilleure solution (à ce propos, voir UCHEREK 2012). Enfin, la construction
przybysze zza wschodniej granicy (littéralement, ‘les arrivants de l’autre côté
de la frontière est’, c’est-à-dire les ressortissants de l’est, donc de l’ex-URSS)
est à classer parmi les unités phraséologiques ; le mieux serait de la placer sous
przybysz, comme le fait Żmigrodzki (2009, en cours) dans son dictionnaire
monolingue (où la séquence en question figure dans la zone collocationnelle).

5. Les équivalents de zza et leur exemplification
À l’issue de la comparaison des inventaires d’équivalents tirés des
quinze articles zza, nous avons obtenu une liste de six unités : de derrière (13
occurrences ; absent seulement du DPP et du LIN), d’au-delà (JST, SMI, SZT),
d’au-delà de (DPP ; de plus, cet équivalent est employé dans les exemples du
JST et du SZT), de derrière de (DPP, WRZ), de (ASK) et par derrière (LIN).
Nous allons maintenant examiner tous ces équivalents présumés de zza et, s’il
le faut, essayer de compléter la liste.
5.1. De derrière de
La séquence de derrière de, non exemplifiée (ce qui n’étonne guère), est
proposée deux fois (cf. DPP, WRZ). Le WRZ adopte la notation de derrière
(de), comme si le de final, mis entre parenthèses, était facultatif. Il se peut
que la forme incorrecte de derrière de soit motivée par les très nombreuses
locutions prépositives qui prennent un de final (à noter que dans l’inventaire
du DPP, de derrière de est suivi de d’au-delà de, locution terminée par un de ;
quant au WRZ, il a peut-être été partiellement compilé sur la base du DPP,
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plus ancien et plus volumineux).
5.2. D’au-delà
La construction d’au-delà, également incorrecte et non exemplifiée, est
citée dans trois dictionnaires (SZT, JST, SMI). Au contraire de ce que nous
avons observé pour de derrière de, ici, c’est la forme incorrecte qui est privée
du de final (elle semble être motivée par de derrière).
Théoriquement, l’hésitation sur la segmentation des syntagmes
contenant de pourrait également provenir de la déclinaison polonaise, où un
nom introduit par de peut se traduire par un génitif : la maison | de Jean = dom
| Jana, ce qui risque d’entraîner un découpage du type à cause | de Jean = z
powodu | Jana. Toutefois, dans les bilingues examinés, la suppression du de
final des locutions prépositives n’a rien de systématique.
5.3. De derrière
De derrière est un équivalent littéral de zza (z = de, za = derrière) dont
il ne se distingue formellement que par l’absence de soudure graphique.
Ainsi, le polonais contemporain a l’avantage d’avoir une préposition simple
qui contient deux traits sémantiques, ‘(à partir) de’ et ‘derrière’ ; le français,
s’il veut rendre compte de ces traits, est obligé de charger sa phrase de deux
prépositions.
Le nombre élevé d’occurrences (13) dans les articles zza fait de de
derrière son équivalent lexicographique fondamental. C’est également de
derrière qui est le plus souvent exemplifié :
(1) wyglądać zza drzwi → regarder de derrière la porte (DEL, GDP)
(2) Zza drzwi dolatywały dźwięki gitary → De derrière la porte nous
parvenait le son de la guitare (ASK)
(3) wyjść zza płotu → sortir de derrière la haie (GDP)
(4) wyjść zza domu → sortir de derrière la maison (SMI)
Et voici quelques exemples hors corpus, tous puisés dans un dictionnaire
spécialisé, le PFSP :
(5) Wyjąłem tę książkę zza szafy → J’ai retiré ce livre de derrière
l’armoire
(6) Wyszedł zza wagonu → Il est sorti de derrière le wagon
(7) Zza filaru wypłynął kelner → Le garçon surgit de derrière un pilier
La question se pose toutefois de savoir si par hasard de derrière n’est pas
un simple calque du polonais. En français, et en termes généraux, « on trouve,
à toutes les époques de l’histoire de la langue, des groupes de prépositions
pour rendre des combinaisons de rapports » (BRUNOT, BRUNEAU 1949 :
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443). Concrètement, de derrière est mentionné dans plusieurs monolingues
qui, le plus souvent, l’identifient comme une locution prépositive (cf. DUBOIS
1989 ; GUILBERT, LAGANE et al. 1972 ; REY, MORVAN 2001 ; TLFi). Ses
paraphrases sémantiques convergent avec les explications fournies pour zza,
mais pris seulement dans sa première acception : ‘depuis l’arrière de quelque
chose, de quelqu’un’ (TLFi), ‘d’un lieu situé en arrière de’ (GUILBERT,
LAGANE et al. 1972), ‘du côté arrière de’ (GUL). Ces ouvrages donnent
aussi des exemples d’emploi de de derrière, tant forgés que cités :
(8) Retirez de derrière le buffet le journal qui y est tombé (DUBOIS
1989)
(9) Il vient de derrière la maison (GUILBERT, LAGANE et al. 1972)
(10) Il sortit de derrière la haie (REY, MORVAN 2001)
(11) La souris est sortie de derrière la commode (GUL)
(12) Je parle ! J’ai peur de ma voix. Je marche ! j’ai peur de l’inconnu
de derrière la porte, de derrière le rideau, de dans l’armoire, de
sous le lit (G. de Maupassant, Contes et nouvelles ; cité par le TLFi)
(13) Mais Edmond sort brusquement de derrière le kiosque du
funiculaire (J. Romains, Les Hommes de bonne volonté ; cité par
REY, MORVAN 2001)
Et rien d’étonnant à ce que les lexicographes bilingues en fassent autant,
c’est-à-dire incluent de derrière (du moins dans des ouvrages de grande taille),
souvent interprété comme une locution prépositionnelle et exemplifié. Voici
un petit échantillon d’exemples tirés de bilingues français-autre langue :
(14) Ils sortirent de derrière la palissade (BOCH 2008)
(15) sortir de derrière la haie (DOBRZYŃSKI, KACZUBA et al.
1980-1982)
(16) sortir de derrière le buisson (PONS)
(17) sortir de derrière un paravent (GRAPPIN 1999)
Par ailleurs, de derrière figure sur la liste des principales locutions
prépositives établie par Grevisse (2013). À noter aussi que Chevalier,
Blanche-Benveniste et al. (1964 : 395) signalent l’existence des « locutions
prépositives formées par combinaison entre préposition et préposition »,
et que Borillo (1998 : 89) considère même [P P] comme un des principaux
schémas structurels réalisés par ces locutions. Ensuite, selon Melis (2003 :
69, 120), de en position gauche admet la plupart des prépositions en emploi
locatif, en particulier les prépositions projectives (i.e. de localisation externe),
dont derrière :
(18) Il vient de derrière la maison
(19) Il est accouru de derrière la maison
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D’autre part, Ilinski (2003 : 160) affirme que derrière en position droite
se combine avec de, depuis et par ; le premier cas de figure est illustré par une
phrase empruntée à P. Boulle (Les vertus de l’enfer) :
(20) Et ils étaient nombreux, il en sortait de derrière chaque arbre
Ailleurs, le même auteur (2003 : 147) cite un exemple tiré d’un roman
de R. Merle (Un animal doué de raison) :
(21) Un vrombissement inhumain fracassa l’air, il paraissait provenir
de derrière la maison
Il nous est possible d’enrichir cet ensemble de citations littéraires par
celles qui figurent dans le FPSP (ex. 22-24), un autre ouvrage spécialisé, et
par d’autres, que nous avons recueillies au fil de nos propres lectures. Elles
viennent de textes publiés à différentes époques et appartenant à divers genres
romanesques (les versions polonaises sont tirées des traductions publiées de
ces romans) :
(22) Je les observais de derrière un pilier (F. Mauriac, Le nœud de
vipères) → Obserwowałem ich zza kolumny
(23) Si le vieux sortait de derrière un arbre (Colette, Claudine à l’école)
→ A gdyby tak stary wyszedł nagle zza drzewa !
(24) Alors le Bedon et le Chuiche [...] sortirent tout à coup de derrière
un tumulus et se mirent à hurler comme des loups (B. Vian, L’écume
des jours) → Wtedy Kościelniak i Sfajcar [...] wyskoczyli nagle zza
kurhanu i zaczęli wyć jak wilki
(25) Lorsque je ressortis de derrière le tableau, je le vis debout au fond
de ma classe (F. Dard, L’Accident) → Kiedy wyszłam zza tablicy,
zobaczyłam, że Avène stoi w głębi klasy
(26) Un homme en passe-montagne surgit de derrière la Golf, un
riot-gun à la hanche (G. de Villiers, Les tueurs de Bruxelles) →
Mężczyzna w kominiarce wyskoczył zza golfa, trzymał w ręku riotguna
(27) Mohammad Rasim surgit de derrière une imposante colonne et
le rejoignit (G. de Villiers, Bagdad-Express) → Mohammad Rasim
wyłonił się zza imponującej kolumny i podszedł do niego
(28) Le feu d’artifice tiré de derrière le château avait commencé et
éclairait par intermittence le parking de lueurs multicolores (G.
de Villiers, Les canons de Bagdad) → Za zamkiem rozpoczął się
właśnie pokaz sztucznych ogni, które wielobarwnymi blaskami
rozświetlały parking
(29) [...] une jeune vendeuse similiblonde jaillit de derrière un rideau
[...] (G. de Villiers, Tuez le Pape) → [...] zza zasłony wyskoczyła
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młoda tleniona blondynka [...]
(30) Une femme aux cheveux blancs, qui sortait de derrière une colonne,
leur céda civilement le passage (M. Levy, La prochaine fois) →
Kobieta o białych włosach, która wyszła zza kolumny, grzecznie
ustąpiła im z drogi
Néanmoins, Togeby (1984 : 32) soutient que les constructions formées
par la combinaison de deux prépositions simples ne sont pas courantes
en français. Même si Georgin (1956 : 98-99, cité par Dupré 1972 : 2067)
reconnaît qu’ « Il existe [...] dans notre langue de nombreuses prépositions
doubles », à commencer par les spatiales, il affirme qu’ « En principe, on ne
juxtapose pas deux prépositions ». Pareillement, Pougeoise (1996 : 347) est
d’avis que de telles combinaisons sont à éviter parce qu’elles représentent un
écart par rapport à la norme, et que leur emploi reste l’apanage des écrivains.
L’opinion de Colin (2014, s.v. préposition) est plus nuancée : « Le cumul des
prép. est rare dans la langue soutenue, mais la langue cursive n’y répugne
pas » ; or, aucun des ouvrages consultés qui répertorient de derrière n’indique
son appartenance à un niveau de langue particulier. Parmi les exemples cités
par cet auteur, il y en a un avec de derrière :
(31) De derrière le mince rideau improvisé en toile cirée [...], Dora
apparut en robe de chambre (Ph. Labro)
Pour sa part, Girodet (2007) estime que de derrière « S’emploie très
correctement [...] comme locution prépositive ». Pourtant, dans ses deux
exemples (une idée de derrière la tête, une bouteille de derrière les fagots) de
derrière fait partie d’une expression figée, correcte dans son ensemble.
Abstraction faite du délicat problème du niveau de langue, nous croyons
que c’est surtout l’usage qui fait que de derrière, correspondant sémantique de
zza, est rarement employé en français (en tout cas, plus rarement que ne l’est
zza en polonais), ce qui est probablement lié à une différence de perception
de la réalité par les deux communautés linguistiques. Comme précisé dans le
PFSP, de derrière s’emploie le plus souvent après des verbes de mouvement
pouvant impliquer un point de départ, représentés dans les exemples cités
plus haut notamment par sortir (cf. ex. 3-4, 6, 10-11, 13-17, 20, 23-24, 30),
voire ressortir (cf. ex. 25), et aussi par surgir (ex. 7, 26-27), venir (ex. 9, 18),
accourir (ex. 19) ou jaillir (ex. 29).
En plus, son emploi semble limité à des contextes particuliers où un
grand degré de précision est vraiment indispensable : le localisateur peut être
un bâtiment, par exemple une maison (cf. ex. 4, 9, 18-19, 21), un château (cf.
ex. 28) ou un kiosque (cf. ex. 13), qui est alors considéré dans son étendue
spatiale – front, arrière et parties latérales facilement distinguables – et non
comme un point. Le localisateur peut aussi être un objet à orientation verticale
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– tel un arbre (cf. ex. 20, 23), une colonne (cf. ex. 27, 30), un pilier (cf. ex.
7, 22) – ou un autre objet considéré dans son étendue spatiale, tel un meuble
(cf. ex. 5, 8, 11). Autre cas de figure, le localisateur, par exemple une clôture
(cf. ex. 3, 10, 14) ou un rideau (cf. ex. 29, 31), peut diviser un espace en deux.
Si la traduction de de derrière vers le polonais n’est pas problématique
puisque cette locution peut être régulièrement rendue par zza (cf. ex. 22-30 ;
rien n’empêche de l’employer dans l’exemple 28 : pokaz sztucznych ogni
wystrzeliwanych zza zamku), il n’en est pas de même si l’on procède dans le
sens inverse. En effet, hormis un certain nombre de contextes spécifiques, dans
la traduction de zza pris dans son acception spatiale de base (‘indique le point
de départ d’un mouvement qui se trouve derrière qqch. ou du côté invisible de
qqch.’), l’équivalent de derrière est concurrencé par de, qui ne communique
que l’ablativité, et par derrière, exprimant seulement la localisation statique.
5.4. De
À une exception près, de n’est pas cité dans les articles zza qui ont été
examinés. Seul l’ASK suggère la possibilité d’employer de, en adoptant dans
l’inventaire des équivalents la notation de (derrière). Toutefois, l’équivalent
de n’y est pas exemplifié. Voici donc un exemple emprunté au PFSP :
(32) Teraz sprawdziłam ukradkiem, czy papierek nie wysunął mi się
zza stanika → Maintenant je m’assurais furtivement que le bout de
papier n’avait pas glissé de mon corsage.
Dans les contextes analysés jusqu’ici, zza ne pouvait pas être rendu
par de, qui, à la différence de de derrière, communique notamment que le
mouvement commence à l’intérieur d’un localisateur tridimensionnel et
non à l’arrière et/ou du côté invisible (sortir de derrière la maison ≠ sortir
de la maison). Pourtant, dans ce contexte, l’opposition en question se voit
neutralisée, le corsage pouvant être perçu comme un « récipient ». Alors,
en polonais, zza peut être remplacé par z (cf. Teraz sprawdziłam ukradkiem,
czy papierek nie wysunął mi się ze stanika7), et en français, de (équivalent
de z) est beaucoup plus naturel que de derrière (? Maintenant je m’assurais
furtivement que le bout de papier n’avait pas glissé de derrière mon corsage).
En généralisant, lorsque, dans la phrase polonaise, zza et z commutent, zza est
à traduire par de.
5.5. Par-derrière et derrière
La séquence par-derrière est proposée comme unique équivalent de zza
par le LIN, où elle est orthographiée sans trait d’union et non exemplifiée.
7

La forme ze utilisée dans cette traduction est une variante vocalique de z.
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Si la possibilité de rendre zza par par-derrière reste à prouver, le LIN est le
seul ouvrage du corpus qui envisage de traduire zza par une préposition de
localisation statique, ce qui est parfaitement possible. En effet, la variante plus
usuelle de par-derrière, à savoir derrière (équivalent du za locatif) apparaît
dans les exemples du PFSP :
(33) Produkcja seryjna – z taśmy – mruknął Inżynier zza chustki od
nosa. → Production de série, à la chaîne, murmura l’Ingénieur
derrière son mouchoir.
(34) – Co? Kto? – padły okrzyki zza jego pleców. → – Quoi ? Qui ? Des
cris éclatèrent derrière son dos.
Ici, il ne serait pas naturel de dire *murmura l’Ingénieur de/par-derrière
son mouchoir ou *Des cris éclatèrent de/par-derrière son dos. D’après le
PFSP, ce remplacement fréquent de la relation ablative par la relation locative
est lié notamment à la présence des verba dicendi.
5.6. D’au-delà de
Trois dictionnaires (DPP, SZT, JST) signalent la possibilité de traduire
zza par d’au-delà de. Formellement, le DPP est le seul à proposer cette
construction comme équivalent de zza car le SZT et le JST la notent sans le
de final. Rappelons avec Ilinski (2003 : 147) que « Dans l’emploi spatial, de
se combine souvent non seulement avec des prépositions simples, mais aussi
avec des prépositions composées ». En guise d’exemple, l’auteur (2003 : 148)
cite entre autres :
(35) Savez-vous, Charles, que je suis parti d’au-delà de la forêt de
Lyons (M. Druon, Quand un roi perd la France).
À noter aussi que d’au-delà de est répertorié dans le FPSP, qui le
considère comme une locution prépositive. Dans ses exemples, d’au-delà de
est deux fois traduit par zza (et, une fois, par sa variante plus intensive spoza) :
(36) Il est revenu d’au-delà de l’Océan → Powrócił zza Oceanu.
(37) [...] la curie pontificale [à Avignon] garde des liens avec Rome
et attire d’au-delà des Alpes les financiers, les artistes, les gens de
plume (G. Duby, R. Mandrou, Histoire de la Civilisation française)
→ [...] kuria papieska [w Awinionie] zachowała powiązania z
Rzymem i ściągała zza Alp finansistów, artystów, ludzi pióra.
Le SZT et le JST donnent l’exemple zza morza → d’au-delà de la mer
(dans deux exemples du PFSP figure le syntagme zza Oceanu traduit par d’audelà de l’Océan). Il est important de souligner que dans l’inventaire du DPP, les
deux équivalents sont à juste titre séparés par un point-virgule, ce qui signifie
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que de derrière et d’au-delà de ne sont pas considérés comme synonymiques,
mais comme sémantiquement plus éloignés. En effet, d’au-delà de se prête
à traduire zza pris dans sa seconde acception, à savoir ‘communique qu’une
chose vient d’un endroit situé plus loin que l’objet indiqué par le nom’. Comme
le précise le PFSP, d’au-delà de, ablatif, est toujours possible dans ce type de
contexte, ce qui en fait un équivalent fondamental.
5.7. À travers
Comme nous l’avons déjà vu, les dictionnaires monolingues distinguent
une acception de zza où cette préposition prend le sens de ‘à travers’. Or, la
locution prépositive à travers est absente des articles examinés. Voici trois
exemples de son emploi comme équivalent de zza trouvés dans le PFSP :
(38) Obserwował nas zza firanki → Il nous observait à travers le rideau
(39) Nasłuchiwali pieśni dobiegających zza murów → Ils prêtaient
l’oreille aux chants qui leur parvenaient à travers les murs
(40) Zza ściany dochodziła stłumiona muzyka → La musique étouffée
se faisait entendre à travers la paroi
Selon le PFSP, à travers s’emploie dans la traduction de zza lorsqu’il
est question des phénomènes audibles ou visibles à travers le localisateur.
Remarquons que dans l’exemple przyglądała mu się spoza długich rzęs →
elle lui jetait des regards de derrière ses longs cils (GDP ; dans ce contexte,
spoza et zza commutent), le correspondant à travers serait plus naturel : elle lui
jetait des regards à travers ses longs cils (ici, l’emploi de de derrière semble
artificiel) ; à la rigueur, il serait également possible de dire Dissimulée derrière
ses longs cils, elle le regardait. De même, la phrase polonaise de l’exemple
Zza drzwi dolatywały dźwięki gitary → De derrière la porte nous parvenait
le son de la guitare (ASK) pourrait être traduite par À travers la porte nous
parvenait le son de la guitare ; il serait aussi possible de dire On entendait
jouer de la guitare derrière la porte.
5.8. De l’autre côté de
Cette locution prépositionnelle est proposée comme correspondant de
zza dans le PFSP ; on y trouve aussi deux exemples :
(41) Powrócił zza Uralu → Il est revenu de l’autre côté de l’Oural
(42) W roku 1974 ponad tysiąc dziewcząt i chłopców zza Oceanu
odwiedziło Polskę → En 1974, un millier de filles et garçons de
l’autre côté de l’Océan ont visité la Pologne
L’équivalent de l’autre côté de peut être utilisé lorsque le localisateur est
un objet qui divise un espace en deux parties, par exemple des montagnes (cf.
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ex. 41), un fleuve, une rivière, la mer, l’océan (cf. ex. 42). Il peut être toujours
remplacé par d’au-delà de.
5.9. Par-dessus
À l’article spoza, préposition synonyme de zza, le PFSP propose
l’exemple :
(43) Pisząc „mirra” babka spojrzała na mnie spoza okularów → En
écrivant le mot „myrrhe”, Grand-Mère m’avait regardé par-dessus
ses lunettes.
Bien entendu, spoza commute avec zza (spojrzeć zza okularów).
Généralement parlant, zza peut être traduit par par-dessus s’il est introduit
par un verbe qui dénote une activité visuelle (par ex. spojrzeć/spoglądać, (po)
patrzeć ‘regarder, jeter un regard’, zerknąć ‘jeter un coup d’œil’, obserwować)
et suivi du nom okulary (‘lunettes’) ou d’un synonyme tel que szkła (‘verres’),
ainsi que de noms d’autres localisateurs interprétables comme une sorte
d’obstacle à franchir par le haut (par ex. mouchoir, journal) ; le localisateur se
trouve un peu plus bas que les yeux de l’observateur. Cette façon de traduire
neutralise l’opposition zza vs znad (’d’au-dessus de’).

6. Conclusion
Zza fait défaut dans la nomenclature de la majorité des bilingues du
corpus retenu sans que son absence se laisse justifier par des raisons de
fréquence d’emploi ; il est plus probable que la véritable raison de son omission
soit liée aux problèmes posés par l’équivalence interlinguistique. À ce propos,
la présence dans certains articles zza d’un seul équivalent, en l’occurrence
de derrière, non accompagné d’indicateur sémantique, risque de pousser les
polonophones à croire qu’il est utilisable dans tous les contextes, ce qui est
faux. En réalité, la traduction de zza pose beaucoup de problèmes et l’aire
d’emploi de de derrière est très restreinte, ce qui devrait être communiqué
dans une note explicative. En outre, d’autres équivalents, notamment de,
d’au-delà de, à travers et derrière, devraient accompagner de derrière et être
exemplifiés. Quant à la forme des exemples, ceux qui se réduisent au seul
syntagme prépositionnel ne sont pas suffisants, car le verbe peut influer sur le
choix de l’équivalent. Notamment, certains verbes, comme sortir ou surgir,
déclenchent un emploi plus spontané de de derrière.
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Витолд E. Ухерек

ЕКВИВАЛЕНТИ ПРЕДЛОГА ZZA
У ПОЉСКО-ФРАНЦУСКИМ РЕЧНИЦИМА
Ова студија бави се анализом петнаест лексикографских чланака о
предлогу zza узетих из општих пољско-француских речника различитих
обима објављених након 1960. године. Анализа чланака открива да је њихов информациони садржај у погледу еквивалентности истовремено веома оскудан и у нескладу са језичком реалношћу, нарочито због ограничене
употребе француског предлошког израза de derrière као дословног еквивалента предлога zza. На тај начин ниједно консултовано дело не дозвољава
и не омогућава избор одговарајућег еквивалента у складу са контекстом.
Анализа поља употребе различитих евивалената води ка стварању одговарајућег инвентара не би ли се боље сагледале околности њихове примене.
Кључне речи: билингвална лексикографија, пољско-француски речник, предлог zza (‘de derrière’), француски еквивалент, пример, превод
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L’ÉVOLUTION SÉMANTIQUE ET
AXIOLOGIQUE DU TYPE « CHEVALIER
MÉDIÉVAL » DANS LE DISCOURS
HISTORIQUE FRANÇAIS DES XXe et XXIe
SIÈCLES
L’article traite l’examen des cas de la revalorisation langagière du concept
médiéval chevalerie dans le discours historique scientifique des XXe et XXIe
siècles. Ce type du discours se caractérise par l’objectivité et l’intertextualité
scientifique en même temps que par l’approche narrative introduisant la
modalité subjective qui s’exprime dans la récurrence des termes et propositions
axiologiques. La problématique qui en résulte est la distance importante
(temporelle, mais aussi culturelle et éthique) entre le savant médiéviste moderne,
et l’homme médiéval contribue à l’apparition des divergences dans le contenu
sémantique et axiologique du concept en vue d’analyse. Le choix de l’objet
d’étude est justifié par son statut du type linguistique culturel qui accumule et
transmet des valeurs et des normes féodales, religieuses et courtoises attribuées
à la personnalité-modèle masculine médiévale. La recherche a pour but de
révéler des exemples de la déconstruction historique de l’idéal chevaleresque
fourni par le discours littéraire médiéval au niveau de la sémantique et des
valeurs. Ayant entrepris l’analyse discursive axiologique, nous avons découvert
des cas fréquents de la revalorisation verbale à potentiel critique, voire négatif,
des concepts de base construisant l’axio-sphère de chevalerie.
Mots-clés : chevalerie, chevalier, concept, discours historique, discours
scientifique, évaluation langagière, linguistique axiologique, type linguistique
culturel, valeur, valorisation

La recherche vise à représenter les moyens langagiers de la transmission
des sens et des valeurs attribués au type linguistique culturel chevalier
médiéval dans le discours scientifique historique contemporain. En appliquant
l’approche cognitive de la linguistique axiologique, nous entreprenons l’étude
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des éléments mentaux et pragmatiques de la culture linguistique de la France
au Moyen Âge, qui trouve sa manifestation dans la figure masculine modèle
du chevalier.
Une des premières définitions du type du discours historique scientifique
remonte à R. Barthes (1993 : 163) : « […] la narration des événements passés,
soumise communément, dans notre culture, depuis les Grecs, à la sanction de
la ‘science’ historique, placée sous la caution impérieuse du ‘réel’, justifiée
par des principes d’exposition ‘rationnelle’ ». La composante cognitive du
discours historique, l’orientation de l’historien vers l’interprétation (think
about) et la fixation langagière du passé (conceptualize the past) (COFFIN
2009 : 13) sont donc indéniables. Représentant une entité des textes composés
selon les critères de la forme et de la progression scientifique et consacrés aux
sujets du passé, ce discours forme en même temps une réalité historique.
Le texte historique scientifique combine l’examen par l’auteur des
faits historiques réels avec leur interprétation subjective et créative, ce qui le
rapproche, selon certains théoriciens, à la fiction romanesque (MODIGLIANI
2013 : 142), à la narration imaginaire (BARTHES 1993 : 163). L’auteur de
ce type de texte est comparé aux professions artistiques créatives : romancier,
journaliste, essayiste, sociologue ou metteur en scène (THUILLIER,
TULARD 1991 : 4). En outre, jouant le rôle de « […] l’inventeur du passé »
(MODIGLIANI 2013 : 146), l’historien produit ses propres valeurs et les
attribue aux phénomènes antérieurs.
La position radicale de l’archéologue P.-M. Veyne consiste à la négation
absolue du statut scientifique de l’histoire : « Non, l’histoire n’a pas de
méthode […] elle n’explique rien du tout […] l’histoire n’est pas une science
: les historiens racontent des événements vrais qui ont l’homme pour acteur
; l’histoire est un roman vrai » (VEYNE 1978 : 9–10). Le scientifique dénie
l’existence de la base méthodologique et du potentiel explicatif de l’histoire,
qu’il assimile plutôt à la création littéraire qu’au domaine scientifique. Cette
création est indubitablement une activité discursive inventive qui a comme
finalité la conceptualisation verbale des événements : « […] la volonté de
comprendre et de fixer par écrit l’enchaînement des événements passés »
(MODIGLIANI 2013 : 91).
Parmi les marqueurs fondamentaux du discours analysé, nous notons les
marqueurs scientifiques (communs à tout texte de nature académique) et les
marqueurs spécifiques. L’intertextualité – relation de coprésence entre deux
ou plusieurs textes (GENETTE 1982 : 8) – est le principe majeur de création
du sens dans la communication scientifique, puisqu’elle permet de créer le
dialogue dans la société scientifique.
Ainsi, le savoir obtient son caractère intersubjectif dû à la pluralité de
la catégorie de l’auteur. Tout texte de ce type est caractérisé par la présence
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des références intertextuelles : citations, discours rapporté ou paraphrases,
allusions, réminiscences, notes. Les citations littérales permettent d’introduire
l’élément argumentatif certain et de montrer la coïncidence des positions des
auteurs. D’autres types de références sont analytiques ; elles présentent des
énoncés cognitivement modifiés. En conséquence, elles sous-entendent la
transformation lexicale du texte de l’autre, aussi bien que la réinterprétation et
l’évaluation subjective du contenu d’un fragment cité. Ceci explique l’emploi
des remarques de sémantique évaluative-interprétative (CHERNYAVSKAYA
2010 : 53–54), qui introduisent les références intertextuelles (souligné par
nous-mêmes ici et plus loin) et verbalisent
soit l’appréciation :
а) « Ces jeunes chevaliers se déplacent beaucoup. Ils vont d’une cour à l’autre,
changent d’équipe d’une saison à l’autre pour les tournois. L’archétype popularisé
pour nous par un admirable livre de Georges Duby » (BARTHELEMY 2017 :
103) ;
soit le point de vue personnel :
b) « Cette vision d’un déclin de la chevalerie, très influencée par le grand
historien que fut J. Huizinga, n’est plus acceptable aujourd’hui » (FLORI 2015
: 106) ;
soit la critique :
c) « […] nuancer l’enthousiasme de certains de ses passionnés, qui n’y voient
que mystères et fantaisies, n’est pas seulement la marotte de médiévistes perdus
dans le dédale d’archives poussiéreuses ou d’archéologues attentifs à la moindre
parcelle de terre » (BROUQUET 2017 : 170) ;

Les jugements de valeur dans le discours scientifique se présentent
souvent sous forme d’axiome ou d’aphorisme. Ces structures permettent à
l’auteur de formuler ses principes de recherches en appliquant une forme
littéraire attractive et persuasive en même temps :
d) « La littérature exagère le trait, elle ne l’invente pas » (FLORI 2015 : 97) ;
e) « Un livre d’histoire doit donner faim. Entendez : faim d’apprendre et surtout
de chercher. Ce livre-ci n’a pas de vœu plus cher que de mettre quelques
travailleurs en appétit » (BLOCH 1994 : 16–17).

Les phénomènes précédents représentent des unités auto-sémantiques
qui actualisent l’information sous forme d’une expression terminologique
et n’exigent ni précision référentielle ni explicative pour découvrir la
signification. Citons les exemples linguistiques reconnaissables : des théories
(linguistique générative de Chomsky), des hypothèses (hypothèse de SapirWhorf), des termes (implicature conversationnelle de Grice). Ces locutions
terminologiques qui se construisent habituellement autour du nom de l’auteur
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sont bien connues dans la société scientifique. Le choix de la source de
référence est lié à la catégorie de l’autorité, puisque la citation des résultats
scientifiques des savants et des chercheurs reconnus augmente la crédibilité et
l’exactitude du texte.
La structure du texte scientifique se caractérise par la stabilité due à la
récurrence des segments compositionnels-pragmatiques (CHERNYAVSKAYA
2010 : 97) – des éléments textuels nécessaires, tels que la caractéristique du
sujet, la révision des travaux consacrés au sujet de recherche, la formulation
des objectifs et de la problématique, l’élaboration de l’hypothèse, l’enquête,
la conclusion et le pronostique.
Finalement, le style fonctionnel du texte est scientifique, ce qui le rend
objectif, probant, logiquement cohérent. Néanmoins, le style académique
n’est pas toujours sobre, direct et homogène : il coexiste avec le narratif
philosophique et littéraire. Citons un extrait qui comporte un vaste répertoire
des figures rhétoriques et stylistiques : personnification, paraphrase,
interrogation rhétorique, épithète :
а) « Le soir du 28 septembre 1066, les vents sont devenus favorables. Les armées
de Guillaume traversent la Manche dans la nuit et édifient un campement. […]
Guillaume fait préparer un festin afin de redonner du courage à ses barons et
de sceller leur union. […] La bataille se caractérise par sa durée, de l’aube
jusqu’au crépuscule, et par le nombre d’hommes massacrés. […] Les chevaliers
en armures sont à terre, les chevaux aussi, les corps des morts s’entremêlent »
(MARTY-DUFAUT 2014 : 56–57).

Cette focalisation sur le lecteur ressemble à une invitation au voyage
historique dans le temps. Le pouvoir pragmatique du narratif historique est
d’autant plus intense, quand la reconstruction textuelle est très détaillée et
concrétisée de manière cinématographique : la description du chronotrope et
des personnages crée une photo du passé.
En même temps, le texte demeure non-catégorique, donc ouvert à la
polémique. La pluralité des jugements et le caractère relatif des résultats
du discours scientifique historique causent le phénomène très fréquent de
revalorisation des faits historiques : « […] redresser des torts : réhabiliter le
Moyen Âge, tenter de le détacher de ses deux légendes contradictoires, la
légende noire et la légende dorée » (BROUQUET 2017 : 9).
Dans ce cadre, l’une des orientations méthodologiques cruciales de la
création du discours historique est formulée par l’historien américain David
Lowenthal (1985) dans son ouvrage The Past is a Foreign Country. Ce postulat
– le passé est un pays étranger – représente deux principes antagonistes. D’une
part, l’étude de l’histoire sous-entend surtout la recherche sous prisme des
points de vue contemporains, en appliquant des connaissances prospectives,
des découvertes scientifiques et des valeurs propres à l’époque de l’auteur.
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Le médiéviste français G. Duby (2010 : 240) insiste sur l’importance de tenir
les yeux ouverts sur son temps. D’autre part, l’étude d’une réalité tellement
éloignée exige d’assimiler le système ontologique et axiologique de la culture
analysée afin de ne pas se trouver dans l’anachronisme.
Les éléments introduisant la subjectivité de l’auteur sont bien présents.
L’individualité de l’historien se manifeste par le choix du sujet, le contexte
personnel, les particularités langagières, les stéréotypes idéologiques et les
valeurs individuelles. Ayant étudié la responsabilité morale de l’historien, les
théoriciens français G. Thuillier et J. Tulard révèlent le caractère subjectif de
cette activité cognitive et discursive : « […] l’historien ne peut pas s’éliminer
du jeu, il est piégé par son histoire personnelle : le choix du sujet, la discipline
reflètent le tempérament, la passion […] il est guidé par le plaisir, l’intuition
» (THUILLIER, TULARD 1995 : 9). L’approche linguistique discursive
postule que la conceptualisation cognitive et langagière d’un référent est
un processus à chaque fois subjectif « […] d’appropriation qui implique
l’évaluation/l’appréciation propre à celui qui parle » qui aboutit à l’apparition
d’une signification particulière (VIKOULOVA, SEREBRENNIKOVA 2014 :
83–84).
Vu que le savoir historique se fonde en même temps sur la déduction
scientifique et la création littéraire, le discours développe une perspective
axiologique à tel point que la science historique est considérée comme une
histoire axiologique, en d’autres termes comme l’analyse des faits-valeur
et l’étude de rapport aux valeurs (VEYNE 1978 : 72–73, 94). Dans le cadre
de la linguistique, l’axiologie traite pour son objet des éléments significatifs
d’une langue particulière (HENRIETTE 2001 : 62), donc des valeurs – entités
verbales d’évaluation et d’estimation. Le potentiel valorisant des énoncés du
texte historique se manifeste en l’utilisation des propositions axiologiques – des
jugements de valeur accumulant des vérités axiologiques subjectives. Parmi les
fonctions de la valeur comme catégorie cognitive, nous notons la conception
et la classification des phénomènes. Ainsi, la conceptualisation axiologique se
poursuit soit en se référant au système des valeurs subjectives et personnelles «
de l’univers de l’homme », soit au système des valeurs « de l’univers du monde
» qui se composent à partir des traits objectivement perçus d’un phénomène
(VIKOULOVA, SEREBRENNIKOVA 2014 : 86–87). Ces moyens langagiers
de persuasion permettent aux historiens d’influencer le système axiologique
du lecteur et d’organiser un nouvel espace de compréhension (MINYARBELOROUCHEVA 2016 : 66). D’après le critère de forme, nous distinguons les
valeurs explicites (constructions attributives, termes ayant l’élément connotatif)
et les valeurs implicites (évaluation des éléments intertextuels).
Ayant analysé les particularités textuelles, structurales et pragmatiques
du discours historique scientifique, soulignons la fréquence des expressions
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des valeurs subjectives. Ainsi, ce matériel est fécond pour l’examen de
revalorisation d’un type de personnalité historique dans le but de découvrir
la divergence de son contenu axiologique dans des textes anciens et dans le
discours historique moderne. Le choix de la figure du chevalier médiéval
comme objet d’analyse est justifié par le fait que ce concept anthropologique
représentait un modèle social et moral du comportement à l’époque médiévale.
La figure du chevalier est canonique, elle présentait toujours l’image du héros
courageux, loyal, courtois et chrétien. Cependant, ce modèle littéraire élaboré
au Moyen Âge cause un vif scepticisme et des critiques ardentes auprès des
chercheurs contemporains.
Afin d’analyser les changements sémantiques et axiologiques du concept
chevalier médiéval nous avons composé un corpus textuel contenant dix
ouvrages scientifiques récents qui appartiennent aux deux genres scientifiques
discursifs les plus fréquents : article et traité monographique. Les textes du
corpus respectent les exigences de l’unité temporelle (textes publiés entre 1994
et 2017) et thématique (féodalité, courtoisie, code d’honneur chevaleresque,
idéologie et société médiévale). Nous nous sommes arrêtés aux textes
contemporains en tenant compte du principe anthropologique proclamant
que l’étude rétrospective des phénomènes historiques permet une meilleure
réflexion rationnelle. Les auteurs des ouvrages analysés sont les médiévistes
reconnus des XXe et XXIe siècles, les fondateurs des écoles et de nouveaux
courants historiques :
а) Martin Aurell – directeur du Centre d’études supérieures de
civilisation médiévale, directeur de la revue Cahiers de civilisation
médiévale, spécialiste de la généalogie et de l’aristocratie médiévale,
de la répartition des classes sociales et de l’idéologie chrétienne dans la
culture chevaleresque.
b) Dominique Barthélemy – membre de l’Académie des Inscriptions
et Belles-Lettres, professeur d’histoire médiévale, spécialiste en
anthropologie historique, de l’éthique et de l’idéologie ainsi que des
mutations sociales médiévales.
c) Marc Bloch – fondateur de l’école des Annales d’histoire économique
et sociale et de la revue Annales. Histoire, Sciences, décoré de la Légion
d’honneur, théoricien de la féodalité, spécialiste de l’activité guerrière
médiévale.
d) Sophie Brouquet – maître de conférences et professeur d’histoire
médiévale, membre des centres d’études françaises d’histoire, spécialiste
en sociologie urbaine, de l’aristocratie et de l’histoire de la femme.
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e) Georges Duby – 26e fauteuil à l’Académie française, académicien
dans plusieurs pays européens, professeur au Collège de France,
spécialiste de la mentalité médiévale et de la culture courtoise.
f) Jean Flori – directeur de recherche au CNRS et au Centre d’études
supérieures de civilisation médiévale, spécialiste de la chevalerie, des
croisades et de l’idéologie chevaleresque.
g) François Icher – docteur en histoire, chercheur associé au CNRS,
spécialiste du compagnonnage, de la sociologie médiévale urbaine et de
la chevalerie.
h) Didier Lett – professeur d’Histoire médiévale, membre senior
de l’IUF, spécialiste d’histoire du genre et de la famille, sociologue
médiéval.
i) Jossy Marty-Dufaut – dirigeant de l’Institut d’études de l’islam,
maître de conférences de l’École du Louvre, publiciste, spécialiste de
l’histoire politique et sociale, du mythe des croisades et de la mentalité
chevaleresque.
j) Laurent Vissière – docteur en histoire, archiviste, paléographe, membre
de Société de l’histoire de France, spécialiste du Moyen Âge tardif et de
l’histoire des guerres.
Nous avons défini le fragment textuel minimal contenant une
caractéristique subjective évaluative de la sphère conceptuelle de la chevalerie
en tant qu’unité de base d’analyse. La méthodologie appliquée pour notre
étude consiste en plusieurs étapes d’analyse linguistique axiologique :
а) Analyse componentielle des significations lexicales des définitions des
lexèmes chevalerie/chevalier ;
b) Analyse sémantique des unités langagières ayant des éléments de
réévaluation des concepts de base (service, fidélité, honneur, valeur
vassalique, courtoisie) ;
c) Description de nouveaux concepts représentant des anti-valeurs ;
d) Étude sémantique des nominations des chevaliers à potentiel évaluatif
(péjoratif).
Le chevalier constitue un type linguistique culturel médiéval, en d’autres
termes, une espèce de concept linguistique, dont le contenu représente un type
réel et fréquent de la personne (KARASIK, DMITRIEVA 2005 : 8–9, 14).
D’après ces traits caractéristiques, le type linguistique culturel doit être facile
à décoder et présenté par une quantité considérable de textes. Cet élément
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significatif construisant un fragment de culture est souvent déterminé par les
critères de nationalité, de statut social et de culture dont il est porteur.
Le terme même de chevalerie est marqué par une profonde ambisémie
(ambiguïté de sens et de connotations). Parmi les caractéristiques du terme le
sens majeur est celui du vague et du complexe : cotations diverses, images
multiformes, quelque chose de très composite, qu'on serait bien en peine de
définir très précisément. Après avoir synthétisé de nombreuses définitions de
la chevalerie dans le discours scientifique historique moderne, trois approches
généralisées ont été distinguées :
1. chevalerie = une classe sociale fermée privilégiée, dont l’appartenance
exige une généalogie noble. Chevalerie équivaut aux notions
d’aristocratie et de corporation ;
2. chevalerie = une profession guerrière définie par l’activité militaire à
cheval, le statut social élevé et les obligations de service. Les équivalents
lexicaux sont le guerrier, le soldat, le militaire à cheval, le combattant
professionnel ;
3. chevalerie = un système idéologique particulier qui sous-entend une
représentation mentale spécifique et un code moral à suivre élaborés au
sein de l’institution ecclésiastique et de la littérature courtoise. Selon
cette dernière dénotation, le terme en question correspond aux notions
suivantes : idéologie, code de conduite, système de valeurs, éthique,
modèle culturel.
Probablement, une distance tangible temporelle et culturelle entre
l’homme médiéval et le scientifique moderne contribue à l’apparition d’une
image mythique et fictive du chevalier : « Le beau chevalier qui combat dans
une armure étincelante, cela fait toujours rêver » (VISSIERE 2017 : 57).
Le discours médiéval a gardé un modèle du chevalier parfait, mais artificiel
et illusoire que les chercheurs tentent de déconstruire et de revaloriser. La
réinterprétation de la figure du chevalier se fait par la réévaluation critique des
concepts qui sont fondamentaux dans la structure du type linguistique culturel
chevalier.
La déconstruction du concept service contribue à la réinterprétation de
l’image du chevalier loyal et honoré. Le service se lie à l’idée de soumission
honteuse du vassal à son seigneur qui impose un serment vassalique caractérisé
par des valeurs péjoratives : « […] la bouche amère, l’œil torve et le sourcil
froncé » (AURELL 2006 : 83–84). Le service autrefois honorable est comparé
à une soumission forcée, à un acte humiliant, à une défaite masculine. Par
conséquent, la réévaluation du concept fidélité suit, qui était crucial pour toute
la culture féodale. Les historiens modernes font entrer un vaste champ lexical
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de contre-valeur – infidélité, représenté par les lexèmes trahison, déloyauté,
infidélité, félonie, perfidie. Nous constatons la fréquence de l’expression latine
do ut des (quid pro quo) qui souligne les objectifs pragmatiques des chevaliers
sergents. Ce fut M. Bloch qui introduit le néologisme chevauchement
vassalique – une tradition de porter plusieurs serments (de 2 à 43 dans des actes
féodaux) aux suzerains différents (BLOCH 1994 : 299–300). Ainsi, F. Icher
(2000 : 93) définit de manière accusatrice leur nature infidèle et matérialiste :
« se vendant au plus offrant ».
L’honneur est le concept de base construisant le mythe même de la
chevalerie médiévale dans le code culturel européen. Cette conception
d’une corporation honorable masculine est également réévaluée de manière
critique. Les historiens français ajoutent dans la structure dénotative du
concept honneur les sens de renommée, gloire, réputation et prestige. Pour
D. Barthélemy un chevalier honoré est celui qui est marqué par le fait d’ «
[…] avoir en héritage le maximum de terres, de châteaux, davantage de
propriété que de vertu, plus de prudence que de hardiesse, plus de ruse que de
courage, plus de calcul que d’élégance » (BARTHELEMY 2012 : 136). Nous
constatons l’évolution sémantique à valeur régressive du concept honneur
vers les connotations d’autorité, de réputation et de bien matériel.
L’évolution axiologique du concept valeur vassalique comprend la
description de nombreux actes immoraux et criminels des chevaliers qui
impactent dans la plupart des cas les populations rurales. Les anti-valeurs
vassaliques sont divisées en quatre champs lexicaux : représailles, pillage,
violence et intimidation. Les historiens ont tendance à voir dans la mission
chevaleresque l’intention de ravager des églises, de dépréder des faibles, de
dévaster des pauvres, de violer des veuves et de terroriser des orphelins, ce qui
est incompatible avec la vocation de « […] protecteur des églises et des faibles,
des pauvres, des veuves et des orphelins » (FLORI 1998b : 360). L’idéologie
de guerre sacrée est également réinterprétée. En qualifiant la manière de
combattre comme razzia, les historiens utilisent l’axiologie totalement
négative pour décrire le combat qui « n’avait rien d’une guerre en dentelles »
(BLOCH 1994 : 415) et « n’a de chevaleresque que le nom » (ICHER 2000 :
97). Les médiévistes mettent en relief la fréquence et le caractère pervers des
crimes de guerre : mutilation, massacre, incendie, brasier.
La reconstruction du concept courtoisie qui participe à la construction
de l’image littéraire du chevalier courtois met en évidence le phénomène de
misogynie répandu dans la culture médiévale : « […] le vieux réflexe misogyne
n’est jamais très loin » (BROUQUET 2017 : 103). La notion même de courtoisie
est définie en recourant à ce lexème : « […] un jeu d’hommes […] marqué de
traits parfaitement misogynes » (DUBY 2010 : 76). Le procédé majeur qui en
témoigne est le parallélisme récurrent entre le sexe et les traits de caractère.

209

Philologia Mediana

Ainsi, les vices les plus blâmés sont associés au féminin : faible, soumise,
perverse, crainte, méprisée (DUBY 2010 : 37, 77), indifférente, menaçante,
dangereuse (BROUQUET 2017 : 103). La dévaluation de la féminité résulte
de la fréquence des défauts sociaux et religieux symbolisant une femme :
hypocrisie, ruse, mal maîtrise des émotions, sexualité débridée. Par analogie,
des vertus médiévales sont mises du côté du masculin, construisant ainsi un
portrait antithétique au féminin. Le canon de la description morale du chevalier
se base sur les qualités mélioratives intérieures : spirituel, supérieur, sage,
rationnel, ayant la maîtrise de soi (LETT 2013 : 54, 211).
Néanmoins, les aspects moraux du comportement chevaleresque,
dicté par la loi religieuse et l’idéologie ecclésiastique, sont revalorisés par
les chercheurs de manière fortement critique. Parmi les caractéristiques
véridiquement chevaleresques accumulant l’axiologie négative les historiens
notent l’habitude d’atteindre le degré supérieur de générosité qui se convertit
en une anti-valeur – gaspillage. L’exemple devenu classique a été donné
par M. Bloch : « Un chevalier fait semer de piécettes d’argent un terrain,
préalablement labouré ; un autre, pour sa cuisine, brûle des cierges ; un
troisième, ‘par jactance’, ordonne de brûler vifs trente de ses chevaux »
(BLOCH 1994 : 432–433). Nous constatons le renversement de l’image du
chevalier charitable en dilapidateur vilain qui fait preuve d’un comportement
hypocrite et théâtral. Le discours médiéviste inscrit la formule être c’est
paraître dans la perception contemporaine de l’idéologie chevaleresque : «
[…] le propre du chevalier noble est en effet d’exhiber sa prouesse, d’exercer
visiblement sa largesse, de manifester sa courtoisie, de paraître ce qu’il doit
être » (FLORI 1998a : 264). La proximité connotative des éléments verbaux
(exhiber, exercer, manifester, paraître) met en relief la nature superficielle et
fallacieuse de la chevalerie perçue comme un système narcissique. Finalement,
nous nous rendons compte du fort potentiel évaluatif des nominations des
chevaliers ayant des éléments axiologiques péjoratifs : fléau, destructeur,
meurtriers, bourreaux, prédateurs. Ces nominations soulignent la fréquence
des contre-valeurs morales, tels que le banditisme et la violence qui remettent
en question le modèle de chevalerie chrétienne vertueuse.
Nous concluons que le discours historique scientifique se compose
d’un travail analytique historique accompagné d’une activité créatrice par
l’auteur-scientifique. Ce type du discours est caractérisé par l’intertextualité,
la fréquence des phénomènes précédents, une structure stable et la fidélité
au style scientifique. Pourtant, la modalité subjective, transmise par des
propositions axiologiques exprimant des valeurs explicite ou implicite, est
inhérente pour le discours historique scientifique.
L’examen de revalorisation historique du contenu sémantique et
axiologique du type linguistique culturel chevalier médiéval a révélé un
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décalage considérable entre l’image chevaleresque dans les textes authentiques
et les ouvrages historiques récents. La démarche des historiens modernes
consiste à critiquer l’image fictive de l’homme médiéval et à revaloriser la
figure du chevalier de manière accusatrice.
Le discours des médiévistes est marqué par la récurrence des éléments
axiologiques péjoratifs exprimant les différentes méthodes d’évaluation
langagière des concepts. Les auteurs ont entrepris la démarche de
réinterprétation et de revalorisation de la figure du chevalier en soulignant des
contre-valeurs morales. Par conséquent, la science médiéviste contemporaine
crée un discours propageant une vision critique des valeurs chevaleresques et
un système axiologique négatif de l’éthique prônant au Moyen Âge.
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СЕМАНТИЧКА И АКСИОЛОШКА ЕВОЛУЦИЈА
ТИПА „СРЕДЊОВЕКОВНИ ВИТЕЗ” У ИСТОРИЈСКОМ
ФРАНЦУСКОМ ДИСКУРСУ XX И XXI ВЕКА
Чланак се бави испитивањем случајева језичке ревалоризације
средњовековног концепта витештво у историјском научном дискурсу XX
и XXI века. Овај тип дискурса карактерише објективност и научна интертекстуалност, као и наративни приступ који уводи субјективну модалност
изражену учесталим аксиолошким појмовима и исказима. Проблем који се
јавља је значајна дистанца (временска, али исто тако и културна и етичка)
између модерног медиевалисте и средњовековног човека што доприноси размимоилажењу семантичких и аксиолошких садржаја анализираних
концепата. Одабрани циљ истраживања се оправдава својим лингвокултуролошким статусом, будући да акумулира и преноси феудалне, религиозне и куртоазне норме приписане средњовековном мушком прототипу. Студија има за циљ да прикаже примере историјске деконструкције значења
и вредности витешког идеала у средњовековном књижевном дискурсу.
Користећи се аксиолошком дискурзивном анализом, открили смо учестале примере вербалне ревалоризације критичког, па чак и негативног потенцијала, који се тичу основних концепата аксиолошке сфере витештва.
Кључне речи: витештво, витез, концепт, историјски дискурс, научни
дискурс, вербална процена, аксиолошка лингвистика, лингвистички-културни тип, процена, валоризација
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DEUX AUBERGES DU LOINTAIN :
DEUX TRADUCTIONS SERBES DE LA
BANDE DESSINÉE ASTÉRIX EN CORSE
Dans le présent travail, nous nous intéressons à deux traductions serbes
du 20e album de la série Astérix, intitulé Astérix en Corse. Nous faisons une
analyse comparative des stratégies de traduction auxquelles les traducteurs Đorđe
Dimitrijević et Ivan Klajn recourent, ainsi que des solutions qu’ils proposent. Nous
nous focalisons plus particulièrement sur les dimensions humoristiques des deux
traductions afin de voir si les traducteurs réussissent à préserver l’effet humoristique
du texte source et si leurs traductions sont bien adaptées aux exigences du public
cible. Notre analyse, fondée sur l’approche traductologique d’Antoine Berman
(1999), porte sur différentes sources du comique : interactions verbo-iconiques,
jeux de mots, diversité linguistique, langage familier, références culturelles et noms
propres. Même si nous pouvons constater que les deux traducteurs se servent de
différents procédés, ils réussissent tout de même à transmettre le comique d’Astérix,
de sorte que la bande dessinée, dans toute sa verbo-iconicité, continue à vivre dans
un autre espace linguo-culturel, en faisant rire un autre public.
Mots-clés : traduction, bande dessinée, Astérix en Corse, humour, le
français, le serbe

1. Introduction
L’année dernière Astérix a fêté ses 60 ans. La première planche des
Aventures d’Astérix le Gaulois, créée par René Goscinny (scénariste) et
1

djurin.tatjana@ff.uns.ac.rs

Cette recherche contribue au projet scientifique N°178002 (Les langues et les cultures
dans le temps et dans l’espace) financé par le ministère de l’Éducation, de la Science et du
Développement technologique de la République de Serbie.
2
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Albert Uderzo (dessinateur), a paru dans le premier numéro de Pilote, grand
hebdomadaire français destiné à la jeunesse, en 1959. Deux années plus tard,
en 1961, Astérix le Gaulois, le premier album de la série de la bande dessinée
Astérix, a été publié. La série a connu un succès éditorial exceptionnel, unique
dans le domaine de la bande dessinée, avec plus de 370 millions d’exemplaires
vendus en 60 ans dans le monde entier. Il a été traduit en 112 langues et
dialectes (CROS 2011 : 19). La première traduction serbo-croate d’Astérix a
paru en 1966, tandis que la version serbe a été publiée en 1995 (CROS 2011
: 20).
En Serbie, la série Astérix est un élément incontournable de la culture
générale, surtout grâce à ses traducteurs, Đorđe Dimitrijević et Ivan Klajn.
Outre Astérix, Đorđe Dimitrijević a également traduit de nombreuses autres
bandes dessinées, telles que Gaston Lagaffe, Lucky Luke ou Iznogoud. Ivan
Klajn, académicien et linguiste, a longtemps collaboré avec le magazine
« Politikin zabavnik » pour lequel il a traduit, pendant des années, des bandes
dessinées françaises : Astérix, Iznogoud, Lucky Luke et Tintin. (STEVANOVIĆ
2010).3
La spécificité de la bande dessinée réside dans l’interaction entre le code
visuel et le code graphique, éléments indissociables et complémentaires. Par
conséquent, la tâche du traducteur consiste à décoder l’image et le texte, sans
perdre de vue les attentes du public cible. D’après A. Rollo, « la traduction
de la bande dessinée partage plusieurs traits avec la traduction audiovisuelle,
en premier lieu pour l’intégration des codes verbaux et non verbaux dans un
langage unitaire, de manière à créer une unité multidimensionnelle, où la
composante visuelle conditionne le transfert de l’élément verbal » (ROLLO
2017 : 187). Dans la BD, l’image représente « un élément constitutif du texte,
qui participe à la création du sens et qui devient au besoin une source d’humour
» (ROLLO 2017 : 188). Cependant, « les traductologues qui s’occupent des
difficultés traductives inhérentes à une bande dessinée privilégient souvent
le code verbal strictu sensu – jeux de mots, assonances, etc. – comme source
principale des effets comiques, en négligeant d’autres facteurs, tels que
l’ironie, les stéréotypes sociaux, les références explicites à la culture d’origine
» (ROLLO 2017 : 188). Pourtant, l’humour est toujours en lien étroit avec
les aspects socioculturels spécifiques d’une communauté (traditions, mœurs,
croyances, etc.).
3
Il faut souligner le fait que, lorsqu’on traduit les albums d’Astérix dans une langue étrangère,
les versions traduites sont toujours « relues et retraduites en français par des vérificateurs,
parfaitement bilingues […], qui doivent contrôler que le registre de vocabulaire qui a été
choisi correspond bien à celui de l’univers d’Astérix et que les marqueurs humoristiques
sont compréhensibles dans les différents pays. La traduction ne doit jamais être une simple
transcription ou une transposition d’un texte » (TOUILLIER-FEYRABEND 1998 : 375).
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La série des albums d’Astérix est basée sur un humour « très français
» et comporte de nombreux éléments de la culture et de l’histoire françaises.
L’un des principes de base de ces albums est une subtile (con)fusion
temporelle entre le monde gallo-romain et celui de la France contemporaine
(KAUFMANN 1998 : 330). En d’autres termes, Astérix neutralise la distance
temporelle et « identifie les Gaulois aux Français. Deux récits, l’un héroïque
et historique, l’autre parodique et ouvertement fictif, se déploient alors en
parallèle » (MAGUET 1998 : 317). De même, la série regorge de stéréotypes
et de particularismes locaux et nationaux, que les lecteurs issus de cultures
très éloignées ne peuvent pas identifier (PALMA 2006 : 901). Lors de la
transmission des dimensions humoristique et culturelle dans la langue cible,
les traducteurs des albums d’Astérix peuvent rencontrer de nombreuses
difficultés culturelles (culturèmes, stéréotypes) et linguistiques (noms propres,
dialectes, jeux de mots, expressions figées, etc.). L’action de nombreux albums
se déroule hors du village. Par conséquent, « outre la caricature habituelle des
Romains et la sympathique satire des mœurs gauloises (en réalité françaises),
la représentation des peuples voisins fournit un réservoir inépuisable de
stéréotypes nationaux » (MEYER 2011 : 169).

2. Analyse du corpus
Notre analyse porte sur deux traductions serbes du 20e album de la série
Astérix, intitulé Astérix en Corse, publié en 1973. Nous ferons une analyse
comparative des stratégies de traduction auxquelles les traducteurs Đorđe
Dimitrijević et Ivan Klajn recourent, ainsi que des solutions qu’ils proposent.
L’approche traductologique qui sera adoptée est celle d’Antoine Berman qui
oppose la traduction ethnocentrique, « qui ramène tout à sa propre culture,
à ses normes et valeurs, et considère ce qui est situé en dehors de celle-ci
– l’Étranger – comme négatif ou tout juste bon à être annexé, adopté, pour
accroître la richesse de cette culture » (BERMAN 1999 : 29), à la traduction
éthique, qui reconnaît et reçoit « l’Autre en tant qu’Autre », qui accueille
« l’Autre, l’Étranger, au lieu de le repousser ou de chercher à le dominer »
(BERMAN 1999 : 74-75).
2.1. Les interactions verbo-iconiques et les jeux de mots
Puisque la caractéristique principale de la bande dessinée est sa nature
verbo-iconique (POPOVIĆ, NIKOLIĆ 2017 : 358), le traducteur doit, lui
aussi, tenir compte de cette interaction de l’image et du texte. Les deux
traducteurs serbes transposent adéquatement les relations entre le dessin et le
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mot mais, dans certains cas, ces relations sont introduites dans la traduction
là où elles n’existent pas dans l’original.

La résignation d’Abraracourcix (AC, 6) est traduite littéralement par
Klajn (K, 8), qui reproduit ainsi l’effet comique du texte source. Dimitrijević
(D, 5) y ajoute un nouvel effet comique basé sur le rapport entre l’image
et le texte. Il propose une traduction libre (kao prebijen), jouant avec la
polysémie du verbe prebiti, qui signifie ‘casser’ mais aussi ‘battre, tourmenter
physiquement et moralement’ (RMS 2007 : 1001).
De même, dans un autre exemple (AC, 13 ; D, 12 ; K, 15), Dimitrijević
renforce le lien entre le dessin et le texte :

La traduction de Klajn est littérale adéquate et, comme le texte source,
fait référence au dialogue dans lequel Astérix exige d’Obélix de laisser les
plus beaux Romains pour les invités. Obélix lui répond : « Oui, mais tu sais,
les Romains c’est comme les huîtres : les petits sont souvent les meilleurs ! »
(AC, 10). La traduction de Dimitrijević est, par contre, libre, basée sur la
polysémie du participe passé pogođen, qui signifie ‘frappé, atteint’ mais aussi
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‘réussi, bien fait (comme il faut)’.
Les jeux de mots, ancrés dans la langue source et, par la suite, dans la
culture source, représentent toujours un grand défi lancé aux traducteurs4.
Oh ! Regarde ! Des sangliers domestiques !/ Non. Ce sont des cochons sauvages.
(AC, 25)
Oh, gledajte! Domaći prasići!/ Ne, to su divlje svinje. (D, 24)
Ох! Гледај! Припитомљени дивљи вепрови!/ Не, то су подивљале домаће
свиње! (К, 27)

Le comique repose sur l’oxymore qui n’a pas été transmis par
Dimitrijević, la difficulté étant que le terme serbe désignant le sanglier contient
déjà l’adjectif ‘sauvage’ : divlja svinja, divlji vepar. Tandis que Dimitrijević
propose une sous-traduction, Klajn, en se servant du procédé d’ajout,
réussit à traduire l’oxymore : припитомљени дивљи вепрови ‘des sangliers
apprivoisés’/ подивљале домаће свиње ‘des cochons devenus sauvages’.
2.2. La diversité linguistique
Les mots et les phrases latins insérés dans le texte français engendrent le
comique puisqu’ils contribuent, avec les dessins (en général des caricatures),
à la création de la couleur locale :
mes caligae me font souffrir (AC, 22)5
žulje me kalige (D, 21)
јер ме моје caligae грозно жуље (K, 24)

En utilisant le procédé de transcription, Dimitrijević transmet l’effet
comique, mais Klajn, qui opte pour l’emprunt direct, crée un nouvel effet
comique dont la source est l’invraisemblable : le mot latin dans le texte
cyrillique.
Les proverbes et les citations latins sont toujours transposés en serbe,
mais différemment :
E’’a’e humanum est! (AC, 19)
Errare humanum est! (D, 18)
E’’a’e humanum est! (K, 21)

En transposant les proverbes prononcés par Baba, Klajn se sert
d’emprunt direct et transpose également l’image visuelle de sa prononciation
fautive, tandis que Dimitrijević opte pour le procédé d’explicitation et utilise
les proverbes originaux pour faciliter la compréhension.
Le trouble du langage du petit Gaulois, évident dans la fameuse citation
4

Sur la traduction des jeux de mots, voir HENRY 2003.

5

Dans tous les exemples cités, c’est nous qui soulignons.
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de César, « Alea zacta eft ! » (AC, 5)/ « Napreed ! » (D, 4)/ « Alea acta eft ! »
(K, 7), est transposé par Klajn. Dimitrijević, par contre, propose une traduction
libre mais adéquate (En avant !), bien adaptée au dessin et au contexte.
La citation de Virgile (Georgicon, II, 490), « Felix qui potuit rerum
cognoscere causas6, comme on dit vulgairement » (AC, 22), prononcée par
l’un des pirates, dans la version de Klajn a été traduite par l’emprunt direct:
« Felix qui potuit rerum cognoscere causas, што би рек’о прост народ » (K,
24). Dimitrijević a choisi le procédé de substitution : il remplace la citation
de Virgile par un proverbe serbe et change le point de vue : « Znate kako
se naučno kaže: koga su ujedale zmije, boji se i guštera7 » (D, 21). Un effet
comique est tout de même transmis.
Les dialectes français, en tant que traits distinctifs des personnages dans
Astérix en Corse, représentent l’un des mécanismes linguistiques de l’humour.
Parmi les invités qui arrivent dans le village pour fêter l’anniversaire de
Gergovie, le lecteur reconnaît une famille de l’Auvergne. Les auteurs utilisent
l’un des traits caractéristiques de l’auvergnat, le passage de S en [ʃ] et [ʒ] devant
I et U en position intervocalique, le trait linguistique poussé à l’extrême dans la
bande dessinée. Puisque le lecteur cible ne connaît pas les caractéristiques de
l’auvergnat, les traducteurs serbes ont été obligés de remplacer cette référence
linguo-culturelle par un trouble du langage (Klajn le fait systématiquement,
tandis que Dimitrijević ne le fait que sporadiquement), ou bien de l’omettre
complètement (le plus souvent dans la version de Dimitrijević) :
Chalut ! Je chuis chinchèrement ravi de te revoir ! (AC, 9)
Ždravo društvo! Drago mi je što vas vidim! (D, 8)
Ждраво! Ишкрено шам шрећан што ше опет шаштајемо! (K, 11)

Un des invités, Labeldecadix, l’aubergiste de Massilia, parle marseillais,
avec ses traits caractéristiques poussés à l’extrême (E indistinct, diérèse de
certaines diphtongues, prononciation particulière des voyelles nasales finales,
usages fréquents des impératifs des verbes pour attirer l’attention). Dans les
dialogues d’Alambix (auvergnat) et Labeldecadix (marseillais), les traducteurs
serbes ont été forcés de se débrouiller. Dans la version de Dimitrijević,
l’auvergnat est remplacé par un trouble du langage, tandis que le marseillais
est remplacé par le dialecte du sud de la Serbie. L’accent est mis sur le lexique
(čarlama ’sorte de danse’ mais aussi ’tricherie, manipulation’, krdža ’tabac de
mauvaise qualité’, popara ’panade’, bre, interjection utilisée dans toutes les
situations) et sur les formes et l’emploi particulier des pronoms personnels
(gi, si). Klajn, par contre, joue avec la prononciation (свечано-ишпеченошвечано; свечано-сечено-швечано-шечено), proposant une traduction
6

Heureux qui a pu pénétrer la raison des choses.

7

Vous savez, comme on dit scientifiquement : qui a été mordu par les serpents, craint les lézards.
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moins expressive mais qui, tout de même, transmet un effet comique produit
par la diversité linguistique du texte source :
Vé ! C’est un peu bieng organisée, cette faîte !/ Chette quoi ?/ Cette faîte !
Effeu-ê-té-eu. Cette faîte !/ Ah ! Chette fête !/ Vouaye. Cette sôterie si vous
préférez. (AC, 11)
Jes, jes! Ima da gi udarimo čarlamu!/ Šta šemo?.../ Čarlamu, bre!... Odakle si
kad ne znaš šta je to?.../ Ah! Šarlamu!/ Pa, jes! El poparu da gi skuvamo, ako ti
je to lepše! (D, 10)
Лепо је овде! Весело и свечано!/ Шта је ишпечено?/ Кажем! Весело и
свечано!/ А! Швечано!/ Можете и на овај излет ако више волите! (K, 13)

L’emploi des parlers locaux le plus intéressant dans Astérix en Corse
est celui des parlers monténégrins utilisés par Dimitrijević, plus ou moins
systématiquement, pour traduire les propos des personnages d’origine corse.
Certaines caractéristiques des parlers monténégrins, qui ont pour base le dialecte
chtokavien (de prononciation ijékavienne) de la langue jadis appelée le serbocroate, représentent des traits distinctifs des Corses dans la bande dessinée.
On y voit des exemples de l’emploi des formes atones des pronoms
personnels au datif (1/Pl et 2/Pl), ni et vi, au lieu de nam et vam :
Oui, je savais bien qu’ils ne voudraient pas le garder. (AC, 25)
Jes, jes, znao sam da će ni ga brzo vratit! (D, 24)
Да! Знао сам ја да неће хтети да га задрже! (K, 27)

Dans cet exemple, on peut également remarquer l’emploi de l’infinitif
(en général plus fréquent qu’en serbe) sans I final (vratit au lieu de vratiti).
La traduction de Dimitrijević présente également des exemples de la
palatalisation ijékavienne typique au Monténégro (D+J=[dʑ]), ainsi que ceux
de la réduction du groupe vocalique AO à A en position finale :
Regarde : c’est pas plus gros qu’une châtaigne, mais ça mange comme si sa
sieste en dépendait. (AC, 26)
Viđi ga kaki je, ka vrabac, a jede ka jedna ala! (D, 25)
Погледај га! Шака јада, а ждере као да му је сијеста у питању! (K, 28)

Cette réduction du groupe AO est souvent présente à la fin de la forme
du masculin singulier du participe passé actif des verbes : reka sam au lieu de
rekao sam ‘j’ai dit’. Ainsi dans la traduction de Dimitrijević :
Acceptes-tu de prendre discrètement des passagers pour la Corse ? Ton prix
sera le nôtre. (AC, 18)
Bi li prista da neke uzmeš tajno do Korzike? Za cenu ne pitamo. (D, 17)
Би ли примио, у поверењу, три путника за Корзику? Плаћамо колико
тражиш. (K, 20)

La forme de datif, instrumental et locatif des adjectifs qualificatifs, des
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pronoms et des adjectifs numéraux contient souvent le groupe IJE au lieu de
I (ovijeh au lieu de ovih). Ce trait typique des parlers monténégrins est aussi
présent dans la traduction de Dimitrijević :
Les autres ne sont pas d’ici. (AC, 25)
Oni drugi nisu od našijeh! (D, 24)
Они други нису одавде! (K, 27)

La forme de datif en E, au lieu de I, de certains pronoms personnels se
trouve aussi dans la traduction de Dimitrijević :
Je ne me bats pas sous les ordres d’un merle ! (AC, 40)
Mene neće da komanduje svaka šuša! (D, 39)
Ја не примам наредбе од жутокљунца! (K, 42)

À part les mots et les expressions caractéristiques des parlers monténégrins
(pašče pour le chien (AC, 25; D, 24)8, junak pour le plus fort (AC, 25; D, 24)9, beda od
vojnika pour des minables (AC, 21; D, 20)10 etc.), dans la traduction de Dimitrijević, on
repère l’emploi fréquent de l’aoriste (le passé simple), forme verbale considérée comme
littéraire à nuance archaïque dans le serbe standard. En traduisant les commentaires
des vieillards qui regardent la bataille d’Aléria (AC, 43 ; D, 42), Dimitrijević utilise
l’aoriste là où Goscinny utilise le présent ou le passé composé : obori pour assomme,
uze pour a épousé, ujede pour mord, predadoše se pour se rendent. Klajn, par contre,
utilise le présent et le parfait qui sont d’usage courant en serbe.
Pourtant, ce ne sont pas seulement les traits linguistiques qui font
allusion aux Monténégrins. Il y a aussi une référence culturelle, très subtile
mais reconnaissable pour le lecteur cible:
Mais moi, avec mes hommes, je reprends tout ce qu’il y a dans les entrepôts
avant le départ du préteur! Jusqu’à présent César n’a pas eu une châtaigne à se
mettre sous la dent! (AC, 15)
Ali ja i moji junaci na sablju povratimo sve što pretor uzme, tako da Cezar do
sada nije dobio od nas ni orah da zagrize! (D, 14)11

Le mot châtaigne, référence culturelle, a été remplacé par le mot orah ‘la noix’,
allusion aux vers de Petar Petrović Njegoš (1813-1851), poète et prince-évêque du
Monténégro, qui parlent de la résistance face aux oppresseurs : Tvrd je orah voćka
čudnovata,/ ne slomi ga, al’ zube polomi! (NJEGOŠ 1959 : v. 1133-1134)12.
8

Klajn: pas (K, 27).

9

Klajn: najjači (K, 27).

10

Klajn: najgori vojnici (K, 23).

Klajn: Али ја, са својим људима отимам све из његових складишта пре него што се
претор врати! До данас, Цезар с Корзике није добио ни један једини кестен (K, 17).
11

La noix dure est un fruit extraordinaire, — / tu ne le brises pas, mais contre lui tu casses tes
dents ! (NIÉGOCH 1917 : v. 1133-1134).
12
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L’emploi des parlers monténégrins est assez systématique mais il n’est
pas excessif. Les parlers monténégrins ont été choisis en tant qu’équivalent
fonctionnel pour transmettre certains stéréotypes des Corses qui sont en général
identiques aux stéréotypes des Monténégrins : l’honneur, la fierté, la paresse,
la vendetta, la résistance, les clans etc. La traduction de Klajn, quoiqu’elle soit
plus littérale, plus correcte, est en fait moins expressive, moins comique, mais
fidèle à l’original.
2.3. Le langage familier
Les termes et les expressions appartenant au registre familier, qui, eux
aussi, représentent une source du comique dans les bandes dessinées, sont
traduits en serbe au moyen de différents procédés. Il y a des exemples de la
traduction littérale adéquate, tel que :
Bien garçons. Nous sommes assez loin des côtes. Allons plumer ces trois
pigeons (AC, 19)
Čujte momci, sad smo odmakli od obale. Možemo da očerupamo golubove! (D, 18)
Момци, сад смо доста далеко од обале! Хајде да очерупамо та три
голупчета! (K, 21)

L’usage familier du verbe plumer ‘voler’ existe dans les deux langues.
Dans un autre exemple, Dimitrijević propose une traduction littérale
adéquate, tandis que Klajn, en changeant le registre de langue, propose une
sous-traduction :
C’est son petit voyou qui a dit à mon gosse que je vendais des poiss… (AC, 6)
Onaj njegov mangup je rekao mom švrći da ja prodajem kv… (D, 5)
Његов мали мангуп рекао је мом сину да ја продајем тр… (K, 8)

Le mot gosse, dans la version de Dimitrijević traduit par son équivalent
fonctionnel (švrća), dans la version de Klajn perd son expressivité et son
affectivité, étant donné qu’il est traduit par un terme neutre du langage
standard, sin ’fils’.
À la différence de Klajn, qui le fait très rarement, Dimitrijević se sert,
dans la plupart des cas, du procédé de surtraduction, c’est-à-dire il utilise le
langage familier là où il n’est pas utilisé dans le texte source :
Allez jouer ailleurs, les enfants! (AC, 5)
Čistanjac klinci! Igrajte se na drugom mestu! (D, 4)
Децо, играјте се негде другде! (K, 7)

Tandis que Klajn propose une traduction littérale adéquate, Dimitrijević
renforce l’effet comique en utilisant deux mots appartenant au registre familier :
čistanjac, un néologisme créé d’après le verbe čistiti se ‘se nettoyer’, qui, dans
le langage familier signifie ‘s’enfuir, dégager’, et klinci, enfants.
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Il m’enverra en Gaule… Il paraît qu’il y a là-bas un village où ils sont pires que des
Corses… Et eux, ils n’ont que du poisson…/ Et pas toujours frais, dit-on. (AC, 28)
… Mogu odmah da se pakujem za Galiju… Kažu da tamo ima neko selo gde su
još gori od Korzikanaca!/ … A od klope samo smrdljiva riba! (D, 27)
… Послаће ме у Галију! Прича се да тамо има једно село где су гори него
Корзиканци… А од робе имају само рибу…/ … и то не баш свежу! (K, 30)

Klajn traduit littéralement, en ajoutant le mot roba ‘marchandise’,
faisant allusion à l’avidité et aux pillages du préteur Suelburnus. Pour traduire
la phrase il m’enverra en Gaule, Dimitrijević utilise l’expression familière
pakovati se (le plus souvent employée à l’impératif : pakuj se ! ‘va t’en !
dégage !’). De même, là où Klajn ajoute le mot roba, Dimitrijević ajoute le
mot klopa, qui appartient au registre familier et désigne la nourriture, la bouffe.
En somme, les solutions de Klajn représentent des équivalents
fonctionnels qui transmettent la signification et l’effet comique, tels qu’ils
sont dans le texte source. Par contre, tout en transposant le sens, par l’emploi
constant du langage familier, Dimitrijević, soit emporté par son élan créatif,
soit conscient de la nécessité de l’emploi du procédé de compensation (pour
compenser de ce qui est omis ailleurs), renforce l’effet comique.
2.4. Les références culturelles
Les références culturelles (culturèmes) représentent l’une des plus
constantes et des plus riches sources du comique. Les éléments culturels,
c’est-à-dire des mots et des syntagmes typiques du mode de vie, de la culture,
du développement social et culturel d’une société, désignent une spécificité
locale ou historique (POPOVIĆ, NIKOLIĆ 2017 : 362)13. Étant donné qu’ils
n’ont pas d’équivalents formels dans d’autres langues-cultures, ils nécessitent
une approche spéciale lors du processus de traduction (FLORIN 1993 : 123).
Dans Astérix en Corse, les culturèmes, dont la fonction principale est d’engendrer
le comique, proviennent de différentes cultures : gauloise, romaine, corse, française.
2.5. La culture gauloise
Dans la traduction de Klajn les noms des dieux celtes, Toutatis et Bélénos
(AC, 5), sont transposés (K, 7), tandis que Dimitrijević remplace ce culturème
par le juron serbe, tako im sunca kalajisanog, (littéralement : Par leur soleil
étamé !) qui fait référence à l’ancien dieu slave Dabog14.
C’est Patologix, notre druide. Il est en train de cueillir le gui. (AC, 24)
13

Voir également BALLARD 2005 : 15 ; FARINA 2011 : 474.

14

Sur Dabog, voir ĐURIN, JOVANOVIĆ 2019 : 110-111.
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To je Travariks, naš druid. Došao je da bere dren. (D, 23)
То је Панегирикс, наш друид! Дошао је да бере имелу! (K, 26)

Le gui sacré, coupé par les druides le sixième jour de l’année celtique,
symbolisait la vie perpétuelle. On lui attribuait des vertus médicinales, étant
donné qu’il guérissait le corps et purifiait l’âme (CHEVALIER, GHEERBRANT
1982 : 492). La traduction de Klajn est littérale (imela), mais elle ne transpose
pas toutes ces connotations culturelles du gui, qui, dans la culture serbe est en
général perçu comme une plante parasite. Par contre, Dimitrijević, qui utilise
la stratégie de naturalisation, réussit à traduire le culturème. Il remplace le
gui par dren ‘cornouiller mâle’, une plante considérée comme sacrée dans
la culture serbe. De la même façon que le gui, le cornouiller est rituellement
cueilli une fois par an, la veille de Noël. Le cornouiller est un symbole de
bonne santé, d’où le dicton populaire zdrav kao dren, qui signifie littéralement
‘sain comme le cornouiller’.
2.6. La culture romaine
Par Jupiter ! Ça grouille de cochons par ici !/ Une voie romaine ! Qu’on me
donne une voie romaine ! (AC, 34)
Jupitera mu! Ala je ovo neki gustiš!/ Budalo jedna! Vidiš da je gusto na sve
strane! (D, 33)
Јупитера му! Овде све врви од свиња!/ Ах, римски друм! Дајте ми наш
лепи римски друм! (K, 36)

Le nom du dieu suprême de la mythologie romaine a été conservé dans
les deux traductions, mais Dimitrijević omet un autre culturème. La voie
romaine, symbole de la puissance de Rome, de sa civilisation et sa société
organisées, n’est pas transposée dans la version de Dimitrijević qui propose
une traduction libre, un jeu de mots avec l’adjectif gust ‘touffu’ et le substantif
gustiš ‘fourré’. Puisque le terme est connu dans la culture cible, dont le
territoire faisait partie de l’Empire romain, Klajn transmet le culturème, en
assurant la compréhension par l’ajout de l’adjectif lepi ‘beau’.
2.7. La culture corse
Astérix en Corse présente de nombreuses allusions à la culture corse, surtout
aux stéréotypes, tels que la paresse (la sieste pratiquée presque religieusement),
l’honneur, la vendetta, les sangliers et les châtaignes traditionnellement utilisés
dans l’alimentation, le maquis, et, bien sûr, Napoléon Bonaparte.
Après la sieste ! (AC, 12)
Posle dremke… (D, 11)
Док одремам! Сијеста! (K, 14)
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Emprunté à l’espagnol, le mot sieste désigne le temps de repos, avec ou
sans sommeil, qui se prend après le repas de midi, surtout dans les pays chauds
(TLFi 2004). Klajn le traduit littéralement, par le même mot, emprunté, en
serbe aussi, à l’espagnol. En outre, pour assurer la compréhension, il ajoute
une explicitation: Dok odremam ’dès que je termine mon petit somme’. Dans
la traduction de Dimitrijević, le culturème est omis mais le comique est tout de
même assuré par l’emploi du terme familier dremka ’roupillon’.
Vienivienivieni./ Aïe aïeaïeaïe, vous pouvez embarquer. (AC, 19)
Idimidođimi!/ Aha, aha, za vas je slobodno! Uđite! (D, 18)
Воларее, о, о!/ Кантареее, о, о, о, о! (K, 21)

Le mot de passe demandé pour pouvoir s’embarquer pour la Corse, ainsi
que la réponse, font allusions aux chansons du chanteur corse Tino Rossi (Vieni
vieni et La danse à la mode). Dimitrijević omet les culturèmes et remplace le
mot de passe par une expression familière serbe Idi mi, dođi mi ‘patati patata’
(RMS 2007 : 315). Klajn se sert, lui aussi, de procédé de substitution mais il
remplace les culturèmes corses par des culturèmes italiens, plus connus dans
la culture cible : les paroles de la chanson de Domenico Modugno et Franco
Migliacci, Nel blu dipinto di blu, plus connue sous le titre Volare.
Je crois que les Romains vont faire une cueillette de châtaignes… (AC, 38)
Čini mi se da Rimljani danas imaju branje bostana! (D, 37)
Мислим да ће Римљани извући добре батине! (K, 40)

Récoltée et cultivée en Corse, la châtaigne avait été considérée comme
une source de la paresse, de l’ignorance et de la misère, étant donné que les
personnes qui se nourrissaient en cueillant la châtaigne ne cultivaient rien,
ne travaillaient pas vraiment. Dans cet exemple, le culturème se combine
avec le registre du langage populaire où le mot châtaigne désigne un coup
de poing. Klajn omet le culturème et propose une explicitation : les Romains
recevront de beaux coups de poing. Dimitrijević, lui aussi, omet le culturème
et propose une traduction partielle, en remplaçant la cueillette de châtaigne
par la cueillette de pastèques, d’après l’expression serbe, appartenant elle
aussi au registre familier, obrati bostan ‘périr, souffrir’.
Le maquis (AC, 30), une formation végétale caractéristique des régions
méditerranéennes, représente un culturème polyvalent : en Corse, le lieu où
les gens se réfugiaient pour échapper à la justice ou à la vendetta ; le lieu où
des groupes de résistants s’organisaient pour lutter contre les nazis durant la
Seconde Guerre mondiale ; en Corse, le lieu où de nombreux touristes se
perdent. Klajn propose une traduction partielle, čestar (K, 32), en transposant
seulement l’aspect botanique du terme maquis. Dimitrijević, par contre,
choisit le mot šuma ‘forêt’ (D, 29), qui représente un équivalent culturel, étant
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donné que les haïdouks « gagnaient la forêt » pour fuir les Turcs et, plusieurs
siècles plus tard, les partisans s’y rassemblaient pour organiser la lutte contre
les nazis. De plus, on se perd facilement dans la forêt.
Les scènes de la bataille d’Aléria sont pleines de références à Napoléon.
Le « sommeil d’Osterlix » (AC, 38) est en fait allusion au « soleil d’Austerlitz »,
le soleil qui s’est levé à l’aube du 2 décembre 1805, jour de la victoire de
Napoléon Bonaparte sur les Austro-Russes à Austerlitz. C’est également une
allusion à la paresse proverbiale des Corses. Dans sa traduction, Dimitrijević
ne transpose que la notion de paresse corse, parce que « la sieste est sacrée
chez nous » (D, 37). Klajn, par contre, garde le nom Austerliks qui, étant
corse « n’aime pas se lever tôt », mais Klajn remplace la référence au soleil
d’Austerlitz par une autre référence culturelle française – citoyen – appellation
utilisée pendant la Révolution française, la période terminée justement
par le coup d’État de Napoléon en 1799 : ispavan građanin ‘citoyen qui a
suffisamment dormi’ (K, 40).
Le commentaire des vieillards qui regardent la bataille, La garde se
rend et ne meurt pas (AC, 43), est une allusion à une légende populaire selon
laquelle Pierre Cambronne, le commandant de Vieille Garde à Waterloo, aurait
répondu à la proposition de se rendre aux Anglais : « La garde meurt mais ne
se rend pas ! » Dimitrijević omet la référence culturelle : Predaju se… ‘Ils se
rendent’ (D, 42). Klajn la remplace par une référence culturelle serbe : Боље
роб него гроб ‘Mieux vaut être esclave que mourir’ (K, 45). Il s’agit d’une
allusion aux paroles prononcées, dans les manifestations de 1941, par ceux qui
s’opposaient au pacte qui liait le Royaume de Yougoslavie avec les puissances
de l’Axe : Bolje grob nego rob ! ‘Mieux vaut mourir qu’être esclave’.
2.8. Les noms propres
L’onomastique est une source riche et importante du comique dans
tous les albums d’Astérix. Soit transparents (révèlent le caractère, le métier,
l’origine, le rôle des personnages), soit allusifs (caricatures de personnages
réels), les noms propres représentent un grand défi lancé aux traducteurs. Pour
traduire les noms propres d’Astérix en Corse, les traducteurs serbes utilisent le
plus souvent le procédé de traduction libre. En adoptant différentes stratégies,
les traducteurs serbes proposent différentes traductions des noms propres. Le
seul procédé qui leur est commun est celui de transcription, utilisé en général
pour la transposition des noms propres réels (César-Cezar-Цезар ; CorseKorzika-Корзика) ou bien des noms des héros éponymes (Astérix-AsteriksАстерикс).
Chez Klajn, on peut repérer une tendance à utiliser des mots et des
expressions serbes dont les formes sont adéquates à la création des noms
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romains, gaulois, espagnols etc. Même un peu modifiés, ils sont parfaitement
compréhensibles pour le lecteur cible :
Assurancetourix ‘assurance tous risques’ – Хармоникс, de harmonika
‘accordéon’
Babaorum ‘baba au rhum’15 – Пијеморум, de pijemo rum ‘nous buvons du
rhum’
Gazpachoandalus ‘gaspacho andalou’16 – Смејумус, toujours employé au
vocatif : smeju mu se ‘on se moque de lui’
Soupalognon y Crouton ‘soupe à l’oignon’17 – Тајез Реозакавез, ‘il faut le
mettre dans la cage’, allusion aux noms espagnols terminés en –ez
Mac Anotérapix ‘mécanothérapie’18 – Мек Аникекс, de mekani keks ‘biscuit
mou’
Petibonum ‘petit bonhomme’ – Падеминаум, de pade mi na um ‘il me vint à
l’esprit’

Pour les mêmes raisons, Klajn utilise également des mots empruntés à
d’autres langues, ainsi que certains culturèmes :
Petitsuix ‘petit-suisse’19 – Несквикс, de Nesquik, une marque de poudre
chocolatée produite par Nestlé
Relax ‘relax’ – Корнфлекс, de kornfleks ‘corn flakes’
Beaufix ‘beau fixe’ ou ‘beau-fils’ – Брусвиликс, le nom de Bruce Willis
Labeldecadix ‘La Belle de Cadix’20 – Мобидикс, de Moby Dick, titre du roman
d’Herman Melville
Patologix ‘pathologique’ – Панегирикс, de panegirik ‘panégyrique’

Les noms des héros corses sont en général italianisés dans la version de Klajn :
Carferrix ‘car ferry’ – Макароникс, de makaroni ‘macaronis’
Figatellix ‘figatelli’21 – Шпагетикс, de špageti ‘spaghettis’
Le clan de Talassotérapix ‘thalassothérapie’22 – клан Ариведерчикс, de l’italien
arrivederci
Salamix ‘salami’23 – Равиоликс, de ravioli ‘ravioli’

15

Un savarin servi imbibé d’un sirop au rhum.

16

Potage espagnol.

17

Y signifie et en espagnol.

En médecine, une méthode de rééducation qui permet à l’aide d’appareils de mobiliser les
articulations.
18

19

Une sorte de fromage

20

Une opérette française

21

Saucisses de foie de porc corses.

22

Usage méthodique des bains de mer.

23

Saucisson sec italien.
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La plus intéressante est la traduction du nom d’Ocatarinetabellatchitchix,
référence à la chanson du chanteur corse Tino Rossi, Tchi tchi, qui, dans
la version de Klajn devient Ћаобамбиникс, peut-être référence à un film
yougoslave de 1988, Ćao, ćao, bambina! À plusieurs reprises, le nom du
héros corse est mal prononcé. Klajn utilise systématiquement le procédé
d’italianisation, en proposant différentes variantes de noms créés à partir de
salutations italiennes: Omarinella… – Буонасерасињориникс, de buonasera
signorina; Ocatarinetabellaploumploum – Адиобамбиникс, de adio bambino;
Ocatarinetabellatsointsoin – Буонђорнобамбиникс, de buongiorno bambino.
Dimitrijević, par contre, transpose le nom d’Ocatarinetabellatchitchix (et
ses variantes citées ci-dessus) par le nom de Napoleoniks, allusion à l’origine
corse de Napoléon, bien connue dans la culture cible. Cela permet au traducteur
d’omettre certains culturèmes corses pour pouvoir les remplacer par les culturèmes
monténégrins sans naturaliser excessivement le texte. Le nom de Napoleoniks
renvoie toujours à la Corse.
Tandis que Klajn s’occupe, paraît-il, de l’aspect linguistique des
noms propres, Dimitrijević met en relief le contexte et la fonction des noms
propres dans le texte. Les toponymes sont en général transcrits : Babaorum,
Laudanum, Akvarijum, Petibonum etc. Certains noms se réfèrent au métier des
personnages qui les portent: Assurancetourix devient Tamburiks, de tambura
’tamboura’24 ; Panoramix devient Aspiriniks, d’aspirin ’aspirine’ ; Patologix
devient Travariks, de travar ’herboriste’.
Dans la traduction de Dimitrijević, la plupart des anthroponymes
présentent le caractère des personnages (ce qui n’est pas toujours justifié par
leur nom français ou bien par leur fonction dans Astérix) :
Mac Anotérapix – Mak Skrtiks, de škrt ‘avare’, un stéréotype des Écossais
Relax – Dremiks, de dremati ‘faire la sieste’
Chengelédix ‘changer les disques’ – Lupetaliks, de lupetati ‘raconter n’importe quoi’
Sciencinfus – Mudrolijus, de mudar ‘sage, prudent’

Dans la traduction de Dimitrijević il y a des noms qui sont soit
complètement omis (Gazpachoandalus, Zebigbos, Osterlix25), soit remplacés
par un nom commun ou par une périphrase (Parlomba – ej ženo26, Désiderata
– mala Oloviksova27, Errata – štrkljasta k’o motka28).
Le procédé le plus intéressant dans cette version serbe est la traduction
multiple, qui souligne le mieux l’importance du contexte dans la stratégie de
24

Instrument à cordes des pays balkaniques.

25

Klajn: Смејумус(е), Бигбос, Аустерликс.

26

Klajn: Еспадрила.

27

Klajn: Дискета.

28

Klajn: Сонатина.
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Dimitrijević. Le mot de passe pour la réunion secrète des chefs de clan corses
est une onomatopée qui imite des sons que produisent les sangliers (AC, 36 ;
D, 35). Les noms serbes des chefs proviennent donc du domaine lexical des
animaux :
Tropolix ‘trop poli’ – Čekinjiks, de čekinje ‘les soies’
Hérettix ‘hérétique’ – Papakiks, de papak ‘sabot des paridigités’
Minéralogix ‘minéralogique’ – Kopitiks, de kopito ‘sabot des imparidigités’
Appatix ‘apathique’ – Blejoviks, de blejati ‘bêler’
Sinfonix ‘symphonique’ – Njakaliks, de njakati ‘braire’
Plaindetix ‘plein de tiques’ – Mukoviks, de mukati ‘mugir’

Plus tard, pendant la bataille, les « grognards » se présentent en tant
que guerriers (AC, 43 ; D, 42) : Tropolix devient Čeliks, de čelik ‘acier’ ;
Hérettix devient Drmadžiks, de drmadžija ‘celui qui secoue ; Minéralogix
devient Barutiks, de barut ‘poudre’ ; Appatix devient Ubojiks, de ubiti ‘tuer’ ;
Sinfonix devient Zastaviks, de zastava, zastavnik ‘drapeau, porte-drapeau’ ;
Plaindetix devient Izeliks, de izelica ‘glouton’, parce qu’il mord le centurion.
De même, le nom du préteur Suelburnus, omis à une reprise (D, 33), est
traduit par Lezilebijus, de lezilebović ‘personne paresseuse’ (D, 6, 23, 26, 30),
pour souligner son caractère, mais aussi par Drparijus, de drpiti ‘voler’ (D,
14), pour souligner son comportement envers les Corses.

3. Conclusion
Dans sa version d’Astérix en Corse, Dimitrijević opte pour la stratégie
de naturalisation. Par la suite, les procédés qui y dominent sont ceux de la
traduction libre, de la substitution et de la surtraduction. La naturalisation se
manifeste surtout par l’emploi des vernaculaires et du langage familier de
la culture cible. Selon Berman, il y a toujours une superposition de langues
dans une œuvre, « des dialectes coexistent avec une koinê, plusieurs koinai
coexistent » (BERMAN 1999 : 66). Cette superposition des langues est
menacée par la traduction, car le « rapport de tension et d’intégration existant
dans l’original entre le vernaculaire et la koinê, la langue sous-jacente et la
langue de surface, etc., tend à s’effacer » (BERMAN 1999 : 66). Puisque,
« seules les koinai, les langues ‘cultivées’, peuvent s’entretraduire », Berman
interdit la traduction d’un vernaculaire étranger par un vernaculaire local,
ainsi que d’en rajouter, parce que cela « n’aboutit qu’à ridiculiser l’original »
(BERMAN 1999 : 64). Pourtant, dans Astérix en Corse ce n’est pas le cas. Il ne
s’agit pas d’un texte « sérieux » mais d’un texte dont le but, le skopos, ainsi que
celui de sa traduction, est d’engendrer le comique. Les vernaculaires, souvent
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présentés en tant que stéréotypes, sont l’une des plus riches sources d’humour
linguistique. En recourant aux culturèmes de la culture cible, à ses dialectes, à
son langage familier, Dimitrijević intensifie, accentue, ajoute. Ces mots, « tirés
du ‘fond’ de la langue » (BERMAN 1999 : 94), plus corporels, plus iconiques
que la koinê (BERMAN 1999 : 64), peuvent transposer l’expressivité du texte
source. Puisque toute « bonne » traduction doit toujours abuser (DERRIDA
1998 : 81), Dimitrijević abuse, mais il n’exagère pas. Il s’agit plutôt d’une
accentuation sobre (BERMAN 1999 : 95). Le traducteur serbe a trouvé des
moyens pour ne pas détruire ce lien fragile entre le texte source et la culture
de laquelle il provient : Astérix est toujours un Gaulois qui a visité la Corse.
La traduction de Dimitrijević ne trahit jamais l’original ; elle met plutôt en
relief le conflit qui est la vie de l’œuvre (BERMAN 1999 : 96), en lui rajoutant
cette « nouvelle nouveauté » qu’exige Goethe (BERMAN 1999 : 76), en lui
assurant sa continuité vitale (Fortleben) que préconise Benjamin (2016 : 20).
Klajn, pour sa part, adopte la stratégie d’exotisation, en utilisant
principalement les procédés de traduction littérale, d’emprunt direct et de
transcription. Il s’efforce de préserver les traits caractéristiques du texte
source (images, styles, culturèmes), en essayant de « recevoir l’Autre en tant
qu’Autre » (BERMAN 1999 : 74). Le seul domaine qui a été traité différemment
est celui des noms propres. En les traduisant Klajn utilise toujours la stratégie
d’exotisation (italianisation) mais elle produit un effet inverse : elle naturalise
le texte, puisque la culture italienne est mieux connue dans la culture cible.
De toute façon, Klajn se soucie plus de la forme, de l’aspect linguistique de la
bande dessinée. Il n’utilise jamais le procédé d’omission. Il traduit tout, étant
fidèle à « la lettre » du texte, à cette littéralité charnelle (BERMAN 1999 :
77), formée des mots, du sens et de l’énergie de l’œuvre qui représentent la
manifestation du « monde » de l’œuvre dans sa totalité (BERMAN 1999 : 77).
Même s’il propose, à maintes reprises, des sous-traductions, Klajn, tout
comme Dimitrijević d’ailleurs, réussit tout de même à transposer ce qu’il y
a d’essentiel dans Astérix. En fait, les points forts et les points faibles des
traductions serbes ne se révèlent que si l’on compare ces dernières non pas
à l’original, mais l’une à l’autre. Séparées, les deux traductions, tout à fait
différentes, l’une poétique et l’autre philologique, fonctionnent parfaitement
dans le polysystème cible, transmettant le comique d’Astérix, à la fois
particulier et universel, de sorte que la bande dessinée, dans toute sa verboiconicité, continue à vivre dans un autre espace linguo-culturel, en faisant rire
un autre public.
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Татјана Ч. Ђурин
Наташа Н. Поповић

ДВА КОНАЧИШТА ЗА ДАЛЕКОГ:
ДВА СРПСКА ПРЕВОДА СТРИПА АСТЕРИКС НА КОРЗИЦИ
У раду се анализирају два српска превода стрипа Астерикс на Корзици и преводилачки поступци које су користили Ђорђе Димитријевић и
Иван Клајн. Посебна пажња је посвећена превођењу хумора, са циљем да
се утврди да ли преводиоци успевају да очувају комични ефекат изворног
текста. Традуктолошка анализа, заснована на теоријским разматрањима
Антоана Бермана, подразумева упоредно проучавање изворног текста и
превода и обухвата различите изворе хумора, као што су: игре речи, разговорни језик, културне референце и сл. Преводиоци користе различите
преводилачке стратегије (Димитријевић се служи стратегијом подомаћивања, док се Клајн опредељује за потуђивање), али упркос томе успевају
да очувају хумор изворног текста.
Кључне речи: превођење, стрип, Астерикс на Корзици, хумор, француски језик, српски језик
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LE PHÉNOMÈNE D’ITÉRATION
DANS L’ÉPOQUE PASSÉE EN FRANÇAIS
ET LA QUESTION DE SA TRADUCTION
Ce travail traite du sujet de l’itération en tant qu’objet linguistique.
Dans un premier temps, nous accorderons l’attention à la question du statut de
l’itération en général, et notamment de la source de l’itération. Deuxièmement,
il s’agira de montrer et d’analyser comment le français nous permet d’exprimer
la répétition d’un procès dans le passé. Finalement, nous porterons notre intérêt
sur la question de la traduction des exemples, issus de notre corpus dénotant
l’itération passée, en français et en serbe. Cette approche nous permettra de
dévoiler les nouveaux faits linguistiques concernant l’itération et l’itération
dans l’époque passée, alors que l’analyse du corpus équivalent dans les deux
langues révélera d’autres possibilités de l’expression de l’itération dont il n’en
est pas fait de mention jusqu’à présent.
Mots-clés : itération, passé, aspect, temps, traduction.

1. Introduction
Dans la linguistique française l’itération est considérée comme une
catégorie aspectuelle, traditionnellement nommée aspect itératif marquant la
répétition d’un procès qui s’oppose à l’aspect semelfactif2 dénotant un procès
ponctuel ne se produisant qu’une fois (RIEGEL, PELLAT et al. 1994 : 295).
Aussi, faut-il souligner que le phénomène d’itération est étroitement lié à la
nature lexicale et morphologique d’un verbe et à sa forme (i.e. de savoir à
quel temps le verbe est conjugué). Pour une explication plus précise, citons
M. Wilmet.
Dans le cadre de sa classification des aspects, cet auteur distingue les
aspects lexical (fréquentatif) et affixal (duplicatif et multiplicatif) qui désignent
la répétition d’une action. L’aspect fréquentatif indique « la fréquence du
1

dodigmilana@filum.kg.ac.rs

et à l’aspect singulatif selon la classification de Tournadre (2014) qui tient à distinguer ces
deux aspects traditionnellement compris comme des équivalents.
2
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procès α–ω ou le nombre de fois que se réalise le procès du terminus a quo α
au terminus ad quem ω » et se réfère aux adverbes et aux circonstants de type
: souvent, toujours, ne pas/jamais, une (deux, trois, quatre…) fois qui entrent
en combinaison aspectuelle du verbe pour exprimer l’itération.
Les aspects duplicatif et multiplicatif concernent les affixes ; le premier
est lié aux préfixes :
- re– « a une fonction duplicative intermittente : refaire ou redire bissent le
procès α–ω » ;

alors que le deuxième est lié aux infixes :
–aill– (p. ex. crier/criailler), –ass– (p. ex. rêver/rêvasser), –el– (p. ex. craquer/
craqueler), –ill– (fendiller), –in– (pleuviner), –nich– (pleurnicher), –och–
(bavocher), –on– (chantonner), –ot– (clignoter), –ouill– (mâchouiller) répètent
le procès α-ω. (WILMET 2003 : 343–344)

Ensuite, il est des verbes en français, comme par ex. rabâcher, dont la
nature lexicale signale directement l’itération, i.e. dont le contenu sémantique
pose l’interprétation itérative comme centrale.
Quant à la relation l’itération–la forme d’un verbe, il est à noter que
toutes les grammaires traditionnelles font mention de l’imparfait itératif
(WILMET 2003 : 415) ou d’habitude (RIEGEL, PELLAT et al. 1994 : 308) :
(1) Chaque matin Paul allait chez le boulanger.

Aussi, l’itération représente la valeur que peut prendre le passé composé
également :
(2) Longtemps, je me suis couché de bonne heure. (M. Proust, À la recherche
du temps perdu)

Constatons que l’on peut obtenir l’interprétation itérative moyennant
les adverbes et les circonstants dits fréquentatifs, la dérivation lexicale, le
sémantisme de certains verbes et à l’aide de certains temps verbaux.
Par la suite, nous allons expliquer notre position à l’égard de ce traitement
du phénomène d’itération, comme une valeur de tous les éléments mentionnés
supra et surtout des temps verbaux, qui s’en distingue significativement.
D’abord, selon nous, l’itération, en tant que catégorie linguistique,
représente un cas particulier de la répétition, « la répétition dans le temps d’un
même procès » (GOSSELIN, MATHET et al. 2013 : 16). Nous nous appuyant
sur les travaux de Bres (2006, 2007), nous posons que l’itération ne représente
pas l’ingrédient d’un temps verbal ni des autres marqueurs traditionnellement
tenus pour itératifs dont on a parlé supra. Ce sont les temps verbaux (« L’IMP,
le PS et le PqP3 ») qui sont « des ingrédients, parmi d’autres, de la production
3

Bres utilise ces abréviations pour marquer, respectivement, l’imparfait, le passé simple et le
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des fréquences semelfactive et itérative » (BRES 2007 : 42). Ensuite, la plupart
des travaux portant sur le préfixe re– constatent la grande complexité de ses
valeurs sémantiques (LÉGER 1956 ; MOK 1964, 1980 ; JALENQUES 2001,
cité par APOTHÉLOZ 2005 : 48) et même les différentes manifestations de
son itérativité (ibid.). Bref, les effets de sens itératifs sont le résultat d’un
ensemble des éléments du co(n)texte.
Cette approche nous permet de mieux observer la production de
l’itération dans l’époque passée en français qui est l’objectif principal de ce
travail. Dans les pages qui suivent, nous allons montrer comment le français
peut exprimer l’itération passée : la participation de l’imparfait, du passé
composé, du passé simple voire du plus-que-parfait dans la production de
l’itération, quelles différences existent dans la production de l’itération parmi
ces temps verbaux et quels sont les équivalents sémantiques serbes exprimant
la répétition d’une action dans le passé et vice versa. Il faut mentionner ici
qu’en ce qui concerne la langue serbe, les formes verbales liées au phénomène
de l’itération dans le passé sont le parfait des verbes imperfectifs et le potentiel
(PIPER, ANTONIĆ et al. 2005, IVIĆ 2008). Notre analyse du corpus d’une
cinquantaine4 d’occurrences attestées, constitué par nous, dévoile d’autres
possibilités dans le cadre de la traduction des formes verbales exprimant
l’itération passée dans les deux langues.

2. L’expression d’itération dans l’époque passée en français
Selon Bres (2007), pour pouvoir analyser le rôle d’un temps verbal
dans la production de l’itération, il faut d’abord définir sa valeur en langue,
i.e. déterminer ses instructions temporelles (situant un procès dans une des
trois époques) et aspectuelles (concernant les catégories de la tension (i) et de
l’incidence (ii) représentant le temps interne au procès) :
а) les instructions aspectuelles [+ tension] / [+ extension] permettent
de marquer la différence entre formes simples et formes composées, i.e. les
formes simples représentent le temps interne au procès en tension, entre les
bornes initiale et terminale, et les formes composées représentent le temps
interne au procès en extension, à partir de la borne terminale atteinte ;
b) les instructions aspectuelles [+ incidence] / [– incidence] « concernent
principalement le mode d’inscription du temps interne impliqué par le verbe
sur l’imaginaire ligne du temps que construit le discours » (BRES 2009 :
plus-que-parfait.
4
Ledit nombre d’attestations s’explique par la rareté du passé simple et du plus-que-parfait
itératifs. Pour la constitution de notre corpus, nous avons eu accès à la base de données
Frantext et à la base de données (le corpus parallèle français-serbe) sur le site de la Faculté des
Mathématiques (www.korpus.matf.bg.ac.rs).
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17) ; la première concerne les formes représentant le procès de façon sécante
(cursive ou dans son cours), c’est-à-dire sans prendre en compte les bornes,
tandis que la deuxième implique les formes produisant une vision globale du
procès.
Distinguer les temps verbaux du passé mentionnés supra dans le cadre du
paradigme aspectuo-temporel nous permettra également de faire la différence
entre deux types d’itération, à savoir l’itération cursive et l’itération globale,
dont il sera question infra.
2.1. L’imparfait et l’itération passée
Comme déjà mentionné supra le temps verbal typique pour exprimer
l’itération en français est l’imparfait :
Chaque matin Paul allait chez le boulanger.

Cependant, en appui sur le travail de Bres (2007) nous considérons que
l’itération n’est pas un sens de base de ce temps verbal, mais le résultat de la
congruence de plusieurs facteurs : dans l’exemple supra il s’agit du type de
verbe au sens vendlerien et de la présence d’un adverbe temporel (chaque
matin).
Ensuite, dans le paradigme aspectuo-temporel, l’imparfait représente un
des temps verbaux de l’indicatif situant le procès dans l’époque passée et il
possède les instructions aspectuelles suivantes : [+ tension], [– incidence].
Cela signifie que l’imparfait en tant qu’une forme simple représente le procès
entre les bornes initiale et terminale et il donne à voir le procès dans son
cours. Quel est alors le rôle de l’imparfait dans la production de l’itération ?
Selon tous les faits mentionnés supra nous pourrions conclure que l’imparfait
participe dans la production de l’itération passée cursive.
2.2. Le passé composé et l’itération passée
Nous avons déjà mentionné la possibilité de désigner l’itération dans
l’époque passée par le passé composé. Ainsi, dans l’exemple déjà mentionné
supra :
Longtemps, je me suis couché de bonne heure.

le passé composé en combinaison avec le co(n)texte où l’adverbe
longtemps signifie en fait souvent et non pendant un x temps (du fait que la
longueur du procès est sentie comme incompatible avec le passé composé)
désigne l’itération.
Nous ajouterons la description de ce temps verbal de l’indicatif dans le
cadre du paradigme aspectuo-temporel qui est la suivante : [+ tension], [+/–
incidence]. On peut remarquer ici que l’unique différence entre l’imparfait
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et le passé composé se trouve dans la représentation aspectuelle du passé
composé qui est neutre. Cela signifie que le passé composé marque le procès
globalement ou cursivement selon le co(n)texte, i.e. il peut marquer l’itération
globale ou cursive en fonction du co(n)texte. Maintenant il est possible
d’expliquer plus précisément l’interprétation itérative de l’exemple supra : le
passé composé à l’aide du co(n)texte – la présence de l’adverbe longtemps,
le type du verbe au sens vendlerien indiquant que le procès entier est vu dans
son cours – construit l’itération cursive, tandis que dans le cas suivant le
passé composé participe dans la production de l’itération globale (moyennant
l’adverbe souvent, le type du verbe au sens vendlerien se souvenir de) :
(3) Je me suis souvent souvenu de ma mère.

2.3. Le passé simple et l’itération passée
Il est bien notoire que le passé simple est défini en opposition à
l’imparfait. Dans toute la littérature est fait mention que c’est un temps verbal
de l’indicatif présentant les procès brefs, achevés et successifs dans le passé
alors que l’imparfait représente les procès qui durent, qui sont inachevés et qui
peuvent se répéter dans le passé. Soulignons que nulle part n’est mentionné la
possibilité du passé simple marquant l’itération passée.
Cependant, c’est Bres (2007 : 43) qui affirme que le passé simple peut
participer dans la production de l’itération. Comme l’imparfait, le passé simple
est un temps verbal de l’indicatif situant le procès dans le passé, possédant la
forme simple ce qui signifie qu’il représente le procès entre les bornes initiale
et terminale. D’après ses instructions aspectuelles [+ tension], [+ incidence],
le passé simple donne à voir le procès en accomplissement (de sa borne
initiale à sa borne finale). Ainsi, par rapport à l’imparfait, le passé simple peut
participer dans la production de l’itération globale.
Cette possibilité du passé simple n’est point étonnant car ce temps
verbal, utilisé avec des verbes atéliques donne l’interprétation globale :
(4) Il marcha de 10 à 11 heures.
Cette lecture est en fait le résultat du conflit entre les aspects grammatical et
lexical où l’aspect grammatical prévaut. Ainsi dans l’exemple supra le verbe
imperfectif marcher obtient une lecture perfective : on appelle ce processus la
coercion aspectuelle5 (STANOJEVIĆ, AŠIĆ 2006 : 34).

Regardons l’exemple suivant :

(5) Alors, pendant une semaine, Rosalie fit chaque jour un voyage à Fécamp
5
Le mécanisme de la coercion aspectuelle est déclenché quand il est en vigueur un conflit
entre l’aspect lexical et l’aspect grammatical. Dans ce cas, le passé simple, combiné à un
verbe imperfectif, exige la transformation aspectuelle du verbe imperfectif en une éventualité
perfective.
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pour se faire expliquer les choses par un notaire qu’elle connaissait. (G.de
Maupassant, Une Vie)

On peut remarquer que le passé simple est intégré à la saisie itérative du
procès faire marquée par l’instruction des circonstants chaque jour et pendant
une semaine. Soulignons également que la présence de l’adverbe pendant une
semaine demande la lecture globale de l’exemple (5) et on a donc affaire à
l’itération globale.
2.4. Le plus-que-parfait et l’itération passée
Si la présentation du passé simple dans le cadre de l’itération était un fait
intéressant, la capacité du plus-que-parfait de marquer l’itération dans le passé
représenterait la donnée encore plus remarquable.
Il s’agit d’un temps verbal de l’indicatif situant le procès dans l’époque
passé (son instruction temporelle), mais, à la différence de l’imparfait et du
passé simple, ce temps est morphologiquement la forme composée signifiant
qu’il relève de l’aspect extensif. En effet, selon son instruction aspectuelle
[+ extension], le plus-que-parfait représente le procès à partir de la borne
terminale atteinte, apportant alors le sens d’accompli.
Comment est-il possible que ce temps verbal puisse marquer l’itération
? Bres (2007 : 48) l’affirme : « C’est donc non pas le PqP6 qui est allergique
à la fréquence itérative ; mais le PqP dans un cotexte spécifique. » Il est
possible alors de construire l’itération passée avec le plus-que-parfait dans
un co(n)texte approprié ; quel type ? Son instruction aspectuelle concernant
la catégorie de l’incidence est la suivante : [– incidence], comme celle de
l’imparfait, indiquant que le plus-que-parfait représente le procès dans son
cours, ce qui implique qu’il peut produire l’itération cursive.
Dans le cas de (6) on peut remarquer que le plus-que-parfait déclenche
la lecture itérative cursive :
(6) Il avait également ressenti un trouble vague chaque fois qu’elle s’était
penchée vers lui ou qu’elle l’avait regardé fixement de ses yeux gris. (N.
Roberts, La saga des Stanislaski)

Les procès pencher et regarder marqués par les plus-que-parfaits s’était
penchée et avait regardé sont représentés à partir de leur borne terminale
atteinte ; la conjonction chaque fois que met en relation de succession
immédiate l’atteinte de cette borne avec le procès qui suit (ressentir). Ainsi,
le plus-que-parfait s’accorde ici parfaitement avec la saisie cursive de
l’itération. Soulignons aussi que la conjonction temporelle chaque fois que
dont l’instruction primaire est la progression temporelle immédiate entre
les actions de la principale et de la subordonnée, signifie aussi la répétition
6

Bres utilise cette abréviation pour marquer le plus-que-parfait.
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et le caractère habituel d’une action préparant ainsi le co(n)texte pour
l’interprétation itérative.

3. Question de la traduction des formes verbales
désignant l’itération passée en français
Dans le cadre du domaine de la traductologie, auquel nous portons
de l’intérêt aussi dans ce travail, il faut mentionner que tous les linguistes
franco-serbes soulignent que l’équivalent serbe par excellence de l’imparfait
exprimant l’itération dans le passé est le parfait des verbes imperfectifs :
(7) …il se promenait un peu chaque jour dans le jardin de la préfecture.
(Mémoires du cardinal Barthélémi Pacca)
(7a) …šetao se malo svakog dana u bašti prefekture. (www.korpus.mat.bg.ac.rs)

L’exemple (7) décrit un état de chose qui était valable dans le passé. Le
procès se promener en (7, 7a) actualisé à l’imparfait et au parfait, est représenté
itérativement, comme l’explicite le circonstant chaque jour. C’est le cotexte
(le type du verbe au sens vendlarien, le circonstant mentionné) qui indique que
l’habitude, i.e. la pratique quotidienne du cardinal, est saisie dans son cours ce
qui sélectionne l’imparfait en français et le parfait imperfectif en serbe.
Comme nous l’avons mentionné en introduction, dans la langue serbe
on peut utiliser deux formes verbales marquant l’itération d’un procès dans
le passé, à savoir le parfait imperfectif et le potentiel. Ainsi l’autre possibilité
de traduire l’imparfait français produisant l’itération passée est d’employer le
potentiel en serbe comme on peut le remarquer infra :
(7b) …(pro)šetao bi se malo svakog dana u bašti prefekture.

Y-a-t-il une différence entre lesdites formes verbales dans la production
de l’itération passée ? Bien évidemment, mais ce sujet sera développé dans nos
futures recherches. Ici, nous allons résumer brièvement l’explication. D’abord,
il s’agit d’une différence au niveau stylistique entre ces formes verbales.
Selon Ivić (2008 : 60), leur emploi est fondé sur l’opposition : « l’information
strictement factuelle de la répétition de l’action – la représentation émotionnelle
de l’action » où le parfait figure dans le premier cas et le potentiel dans le
deuxième. Ensuite, l’opposition entre le parfait imperfectif et le potentiel
relève de la représentation des événements itérés : avec le premier on décrit
un état des choses dans le passé (exemple 7a) alors qu’avec le deuxième on
insiste sur chaque occurrence singulière de l’événement (exemple 7b).
Il faut ajouter aussi que le serbe, par rapport au français, ne marque pas
linguistiquement la différence entre l’itération globale et cursive. Le parfait
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construit l’itération cursive du fait qu’il donne à voir le procès dans son cours
se trouvant uniquement en combinaison avec les verbes imperfectifs (7a),
tandis que le potentiel peut produire les deux types de l’itération (cursive et
globale) étant donné qu’il entre en combinaison avec les deux types aspectuels
d’un verbe, à savoir perfectifs (prošetati se ‘s’être promené’) et imperfectifs
(šetati se ‘se promener’, 7b).
S’agissant de la traduction du passé composé, on peut inférer la même
conclusion réservée à l’imparfait, à savoir le passé composé est traduit en
serbe soit par le potentiel soit par le parfait imperfectif. Du fait que selon son
instruction aspectuelle et selon le co(n)texte, le passé composé peut participer
dans la production de l’itération soit globale soit cursive, il se traduit en serbe
moyennant le potentiel perfectif s’il faut désigner l’itération globale :
(8) - …Je ne t’ai jamais oublié…je songeais à toi sur la route de Sens…tu sais…
- Ah…je crois bien que je sais !...En Afrique, mille fois, je me suis souvenu de
cette nuit et de cette auberge à l’enseigne de la Belle-Étoile... (J. J. Grandville,
Les Étoiles)
(8a) -...Nikada te nisam zaboravio...mislio sam na tebe tokom puta ka Sensi...
znaš... - Pa znam! ...Hiljadu puta bih se u Africi setio te noći i gostionice Lepa
Zvezda... (www.korpus.mat.bg.ac.rs)
ou le parfait / le potentiel imperfectifs pour marquer l’itération cursive (sans –
(9a) ou avec les éléments stylistiques – (9b) :
(9) Je me suis demandé parfois si un trop grand amour ne paralysait pas, en
nous, les forces d’action… (Revue des deux mondes)
(9a) Pitao sam se ponekad da li tako velika velika ljubav može da parališe
snagu u nama… (www.korpus.mat.bg.ac.rs)
(9b) Pitao bih se ponekad da li tako velika velika ljubav može da parališe
snagu u nama…

La question qui s’impose est comment traduire le passé simple désignant
l’itération passée. Disons tout d’abord que l’aoriste serbe ne peut pas avoir
cette fonction :
(10) L’avion revint presque chaque jour pendant une semaine.
(10a) *Avion se vrati svakog dana tokom jedne sedmice.

Pourquoi son emploi n’est-il pas de mise ? Par rapport au passé simple,
l’aoriste serbe est très rarement employé dans la narration. Mentionnons-en
que l’aspect grammatical, marqué par l’opposition aoriste/imparfait, était
pertinent en serbe, mais l’aspect morphologique a pris la prépondérance.
Ainsi, l’imparfait est devenu superflu dans le système verbal serbe et l’aoriste
est tombé partiellement en désuétude dans la langue serbe contemporaine.
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Cependant, il s’utilise très souvent en langue quotidienne pour désigner un
procès situé juste avant le moment de la parole :
Sad 		
ode
maintenant
partit
Il vient de partir chez lui.

kući.
à maison

À la différence de l’aoriste serbe, le passé simple français marque un
procès passé qui est détaché du moment de la parole et ce fait aussi explique
l’impossibilité d’employer l’aoriste comme l’équivalent du passé simple.
La première traduction du passé simple qui nous vient à l’esprit est celle du
parfait imperfectif :
(11) Vers la mi-janvier, après des chutes de neige qui rendirent les chemins tout
à fait impraticables, le temps s’éclaircit et un avion de reconnaissance allemand,
à l’heure du déjeuner, remonta la vallée de la Meuse. […] Le spectacle ne parut
à Grange nullement guerrier […] L’avion revint presque chaque jour pendant
une semaine. Grange pensa que la neige rendait les terrassements en cours sur
la position de la Meuse plus visibles. (J. Gracq, Un Balcon en forêt)
(11a) Oko polovine januara nakon snežnih padavina koje su zavejale puteve
vreme se prolepšalo i jedan nemački avion u vreme ručka pojavi se iznad doline
Mez. Taj prizor nije delovao Granžu nimalo ratnički. Avion se vraćao svakog
dana tokom jedne sedmice. Granž pomisli kako sneg čini vidiljivljim zemljane
radove na poziciji Meza.

Dans l’exemple (11) les procès actualisés au passé simple : s’éclaircit,
remonta, parut, revint se suivent et on remarque par l’instruction des
circonstants chaque jour et pendant une semaine que le dernier procès au
passé simple construit l’itération globale. Cependant, avec le parfait dans
l’équivalent serbe (11a) on perd la progression temporelle7. En plus, on ne
peut pas désigner l’itération globale à l’aide du parfait imperfectif. Ainsi, la
traduction de l’exemple français moyennant le parfait imperfectif ne représente
pas la meilleure solution.
Il nous reste à considérer la traduction à l’aide du potentiel. Nous avons
remarqué, dans notre corpus, que la meilleure solution de traduire le passé
simple introduisant l’itération passée est d’employer le potentiel des verbes
perfectifs :
(11b) Avion bi se vratio svakog dana tokom jedne sedmice.
7
Rappelons que, de par son instruction discursive [+ neutre], le parfait imperfectif serbe
peut entrer dans toutes relations discursives, à savoir simultanéité, regression et progression.
L’inférence de tel ou tel type de relation dépend de nos connaissances du monde ou du
co(n)texte. À la différence du parfait imperfectif serbe, le passé simple français introduit la
progression temporelle de deux événements ce qui dicte son instruction discursive de base [+
progression].
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étant donné qu’avec avec le potentiel perfectif la progression temporelle
entre les procès est assurée. Ce fait est plus évident dans le cas suivant :
(12) Parfois, ils sentirent tout à coup un frisson et comme le vent d’une idée ; au
moment de la saisir, elle disparut. (G. Flaubert, Bouvard et Pécuchet)
(12a) Ponekad bi osetili drhtaj i kao dah neke ideje; taman bi je zgrabili, a ona
bi nestala. (www.korpus.matf.bg.ac.rs)

Ici le passé simple est employé pour désigner l’itération mais aussi pour
souligner la présence de la progression temporelle : sentirent < disparut. En
serbe cela s’atteint parfaitement moyennant le potentiel perfectif. Ajoutons
que la présence de la conjonction temporelle perfective taman (’dès que’)
bloque l’emploi du parfait serbe imperfectif.
Dans les exemples suivants il ne s’agit pas d’itération globale : le passé
simple y est employé pour vivifier les événements devant les yeux du lecteur.
(13) Le nouveau scheik gouverna comme avait fait son prédécesseur, et fit les
mêmes disparitions au dernier vendredi de chaque lune. (Jan Potocki, Oeuvres)
(13a) Novi šeik vladao je kao i njegov prethodnik i isto tako bi iščeznuo
poslednjeg petka svakog meseca. (www.korpus.matf.bg.ac.rs)

Ici, il ne s’agit pas d’un état de choses mais d’un événement particulier
qui se répétait tous les derniers vendredis. Le choix du passé simple s’explique
par le fait que l’itération est bornée à gauche : la montée au pouvoir du nouveau
scheik. En serbe, l’effet stylistique mentionné supra est exprimé en serbe par
le potentiel, qui se perd si on utilise le parfait.
Dans l’exemple (14) il n’y a pas de borne mais le narrateur veut insister
sur chaque occurrence particulière de l’événement :
(14) Mon père se confessa au Père Geronimo tous les derniers dimanches de
chaque mois. (Jean Potocki, Voyage lointain)
(14a) Moj otac bi se ispovedio kod oca Heronima poslednje nedelje svakog
meseca. (www.korpus.matf.bg.ac.rs)

Ici, on a l’impresson de participer à la confession ce qui relève de
l’emploi du passé simple et du potentiel perfectif. On insiste sur chaque
réalisation de l’événement en question.
Quant à la traduction du plus-que-parfait, nous avons eu beaucoup de
difficultés de trouver des occurrences attestées ce qui s’explique par la rareté du
plus-que-parfait participant dans la production de l’itération passée. En appui
sur le corpus de Bres (2007) et sur l’aide du traducteur-interprète assermenté
près le Tribunal de Grande Instance de Belgrade, Vladimir Pavlović, nous
avons déterminé que l’équivalent serbe (le plus fréquent) du plus-que-parfait
en question et figurant dans les subordonnées temporelles est le potentiel.
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Dans le cas de (15) le plus-que-parfait, se trouvant dans la subordonnée
temporelle introduite par dès que indiquant l’itération, s’intègre à l’itération
cursive à l’imparfait même s’il y apporte aussi le sens d’accompli selon son
instruction [+ extension]. Cela explique pourquoi il est traduit par le potentiel
parfait dans l’exemple (15a).
(15) Dès que Julia avait servi le thé, ils se dévêtaient dans une hâte anxieuse ;
dans la grande pièce assombrie, toute pleine de la tristesse paysanne du soir, ils
s’étreignaient sans parler. (J. Gracq, Un Balcon en forêt)
(15a) Čim bi Julija poslužila čaj, oni bi se užurbano i nervozno skidali; u
velikoj, zamračenoj prostoriji, punoj večernje seljačke tuge, grlili bi se ne
govoreći.

Le plus-que-parfait peut figurer en indépendantes produisant l’itération
passée. Cependant, nous avons dû retravailler son occurrence issue du roman
de J. Gracq. Dans ce cas, on peut remarquer qu’il peut être traduit en serbe par
les deux formes verbales désignant l’itération passée, à savoir par le potentiel
(16a) et par le parfait imperfectif (16b) :
(16) La semaine précédente, tous les jours en début d’après-midi, Grange et
Olivon s’étaient assis un peu en retrait du bord de la route ; ils avaient regardé
passer les blindés.
(16a) Prošle nedelje, svakog dana u rano popodne, Granž i Olivon bi zaseli
malo dalje pokraj puta; posmatrali bi tenkove kako prolaze.
(16b) Prošle nedelje, svakog dana u rano popodne, Granž i Olivon su posedeli
malo dalje pokraj puta; posmatrali su tenkove kako prolaze.

La différence dans la traduction a été déjà expliquée supra et elle
concerne la production des effets stylistiques et la manière de la représentation
des événements.

4. Question de la traduction des formes verbales
désignant l’itération passée en serbe
La littérature traditionnelle nous apprend que le potentiel marquant
l’itération dans le passé se traduit typiquement par l’imparfait français. Dodig
traite également ce sujet dans son travail de 2018 :
(17) A ja bih ponekad ustao samo da prohodam po sobi, i opet legao. (M.
Selimović, Tvrđava)
(17a) Je me levais parfois pour faire quelques pas dans la chambre, puis je me
recouchais. (M. Selimović, La Forteresse)
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Cependant, c’est Dodig (2018 : 352-353) qui démontre le fait que
l’emploi du passé simple comme équivalent du potentiel dénotant l’itération
est également possible :
(18) Počevši od nedelje, svakog dana bi sebe terao malo dalje, svakog dana bi
pokušao da vozi malo duže nego prethodnog dana. (corpus Dodig, 2018 : 352)
(18a) À partir du dimanche, chaque jour, il s’efforça d’aller un peu plus loin,
chaque jour, il essaya de rouler plus longtemps que la veille.

Le choix du passé simple est motivé par la présence du circonstanciel à
partir du dimanche qui borne l’itération à gauche.
Dans le cas suivant, l’équivalent français du potentiel est l’imparfait :
(19) I tako svakog dana isto : ja bih je iščekivao, ona bi došla, moj otac bi se
sakrio, a ja bih lagao na vratima. (S.Matavulj, Pripovetke)
(19a) Chaque jour la même chose se reproduisit : je l’attendais, elle arrivait, mon
père se cachait et moi je mentais devant la porte. (www.korpus.mat.bg.ac.rs)

Cependant, nous sommes d’avis que l’on peut utiliser le passé simple
du fait que la progression temporelle est en vigueur. Aussi, on participe à
travers de la représentation du narrateur à chaque occurrence singulière des
événements en question.
Dans le cas de (20), le choix du passé simple comme équivalent du
potentiel s’explique par la présence du circonstant ponctuel trois fois par jour :
(20) Tog leta, njegova žena, koja je bila ljubomorna do besnila, tukla bi me
nemilosrdno tri puta na dan.
(20a) Cet été, sa femme, qui était jalouse à la rage, me battit impitoyablement
trois fois par jour. (www.korpus.mat.bg.ac.rs)

Dans l’exemple suivant nous avons affaire à l’itération globale grâce à la
présence du circonstant temporel tokom pola veka (’pendant cinquante ans’),
qui est marquée, comme attendu, moyennant le potentiel en serbe et le passé
simple en français :
(21) Kada je prošle godine Koka-kola poklonila Kongresnoj biblioteci reklamne
spotove kojima je, tokom pedeset godina, lansirano njeno čuveno piće svuda
u svetu, pokazalo se da ih je bilo više od dvadeset hiljada. Tokom pola veka,
svakog dana bi bio napravljen bar jedan spot ove kompanije.
(21a) Quand, l’année dernière, Coca - Cola fit don à la bibliothèque du Congrès
de l’équivalent d’un demi - siècle de ses spots publicitaires diffusés dans le
monde, il y en avait plus de vingt mille. En moyenne au moins un spot Coca Cola fut conçu chaque jour depuis cinquante ans. (www.korpus.mat.bg.ac.rs)
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S’agissant de la traduction du parfait imperfectif désignant l’itération
passée, il est normalement traduit par l’imparfait français :
(22) Satima sam sjedio pred Begovom džamijom, na kamenu, i gledao ljude kako
prolaze, ili nebo, ili ništa. Slušao sam vrapce i njihovo smiješno čavrljanje, kao u
dobrodušnoj svađi, ili u vedrom pričanju o svemu i svačemu...Bili su pitomi i bezopasni,
kao djeca. I djecu sam volio, njihove zvonke glasove, brzi topot bosih nogu...Samo, kad
bi se potukli, zatvarao sam oči i uši, uznemiren. (M. Selimović, Tvrđava)
(22a) Je restais des heures entières assis sur une pierre devant la mosquée du Bey,
à regarder les passants ou le ciel ou rien du tout. J’écoutais le pépiement cocasse
des moineaux, leurs querelles amicales ou leur joyeux babillage… Familiers et
inoffensifs comme des enfants. J’aimais aussi les enfants, leurs cris, la course
rapide de leurs pieds nus…Ce n’est que lorsqu’ils se battaient que, troublé, je
fermais les yeux et me bouchais les oreilles. (M. Selimović, La Forteresse)

Cela s’explique par le fait que les deux temps verbaux construisent
l’itération cursive. Nous avons déjà expliqué comment l’imparfait peut
participer dans la production de l’itération en question. Le sujet de
l’interprétation itérative cursive dans le passé inférée par le parfait imperfectif
reste à être abordé plus en détails dans nos futures recherches. Nous allons
résumer ici seulement que l’itération cursive s’infère moyennant la nature
atélique des verbes imperfectifs au parfait, les circonstants temporels
fonctionnant comme marqueurs de l’itération ou simplement à l’aide du co(n)
texte approprié, ce que l’on peut remarquer en (22).

5. Conclusion
Notre travail a permis de démontrer comment l’itération dans l’époque
passée peut être exprimée en français. Plus précisément, nous avons traité les
temps verbaux du passé : l’imparfait, le passé composé, le passé simple et
le plus-que-parfait désignant l’itération. Nous avons attiré l’attention surtout
sur certains temps verbaux du passé, comme le passé simple et le plus-queparfait, dont le sémantisme de base, à première vue, empêche la possibilité de
produire l’itération. Ce travail a permis aussi de distinguer l’itération globale,
à laquelle participe le passé simple (et le passé composé) de l’itération cursive
que construisent l’imparfait et le plus-que-parfait (et le passé composé).
Finalement, nous avons prêté attention au domaine de la traductologie
concernant l’itération passée en français et en serbe ce qui nous a dévoilé de
nouveaux faits relevant de la traduction en question. Ainsi, nous avons vu que
les équivalents serbes des temps verbaux du passé mentionnés supra peuvent
être soit le potentiel soit le parfait imperfectif dont l’emploi dépend du besoin
de styliser une action ou de la manière de la représentation des événements;
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ensuite, que le potentiel serbe désignant l’itération peut être traduit non
seulement par l’imparfait français mais aussi par le passé simple français.
Reste à développer la partie concernant la traductologie ce que nous
allons faire dans nos futures recherches.
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Милана Л. Додиг

ИЗРАЖАВАЊЕ ИТЕРАЦИЈЕ У ПРОШЛОСТИ У
ФРАНЦУСКОМ ЈЕЗИКУ СА ОСВРТОМ НА ЊЕН ПРЕВОД
У овом раду посветили смо пажњу питању статуса итерације
уопште, с посебним освртом на изворе, тј. маркере итерације. Наш главни
циљ био је да представимо и анализирамо начине изражавања понављања
једног догађаја у прошлости у француском језику. Такође, бавили смо се
и питањем превођења итерације у прошлости у француском и у српском
језику на основу корпуса који смо конституисали. Овај приступ нам је
омогућио да откријемо нове језичке чињенице, које се тичу саме итерације и итерације у прошлости, док је анализа нашег корпуса указала и на
друге могућности изражавања итерације у прошлости, о чему до сада није
било речи у литератури.
Кључне речи: итерација, прошлост, аспект, време, превод
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ÉLÉMENTS EXTRALINGUISTIQUES
DANS L’EXPRESSION DES RELATIONS
SPATIALES EN FRANÇAIS ET EN SERBE
Les approches linguistiques cognitivistes soulignent le rôle des
éléments extralinguistiques tels que la perception et l’organisation spatiale
dans l’expression des relations spatiales. Dans cet article nous avons analysé
l’impact de ces éléments en français et en serbe, notamment la taille de la cible
et du site, la position des objets par rapport à la structure axiale et les propriétés
dimensionnelles du site. Notre analyse basée sur la comparaison des moyens
linguistiques dans les deux langues pour leur expression révèle beaucoup de
ressemblances surtout en ce qui concerne la taille de la cible et du site et la
localisation par rapport aux axes. Les deux langues divergent pourtant sur le
point de dimensionnalité et de l’expression du mouvement dans l’espace.
Mots clés : relations spatiales, éléments extralinguistiques, préposition,
cas, orientation dans l’espace, dimensionnalité, français, serbe

1. Introduction
Les éléments extralinguistiques représentent un facteur très important
dans l’orientation dans l’espace et dans l’expression des relations spatiales.
La localisation dans l’espace a intéressé surtout les linguistes d’orientation
cognitiviste, vu que ce domaine comprend deux côtés – un côté linguistique,
qui relève des moyens de son expression par la langue, mais aussi un côté lié
à la perception visuelle et au système cognitif et conceptuel.
Le linguiste français Claude Vandeloise (1986) est l’un des plus connus
qui ont introduit les concepts fonctionnels et les éléments extralinguistiques
dans l’étude des prépositions spatiales, et qui a ouvert la voie à de nombreux
travaux traitant les questions des relations spatiales en français (LAUR 1993 ;
BORILLO 1998 ; AŠIĆ 2008, etc.). Dans la littérature serbe, les travaux de
Milka Ivić (IVIĆ 1957 ; 1957-1958), qui a expliqué les traits pertinents des
cas en serbe, surtout ceux dénotant les relations spatiales, représentent une
1
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source inépuisable pour les recherches. Il faut mentionner aussi les travaux de
Predrag Piper (PIPER 2001), qui offre une vision sémantique de l’expression
des relations spatiales en serbe et dans d’autres langues slaves.
Le français et le serbe sont deux langues qui expriment les relations
spatiales par des moyens linguistiques différents : le français utilise surtout les
prépositions spatiales, alors que le serbe le fait par son système de cas, qu’ils
soient sélectionnés ou non par des prépositions spatiales. La part des éléments
extralinguistiques dans la localisation dans l’espace ne doit pas forcément être
différente entre les deux langues, vu que ces éléments sont liés à la perception
visuelle. C’est notre hypothèse de départ, que nous allons vérifier dans ce travail.

2. La cible, le site et la préposition
Dans l’expression linguistique de la localisation d’un objet dans
l’espace, on remarque la présence de trois éléments nécessaires : l’objet à
localiser, l’objet de référence, par rapport auquel la localisation se fait, et la
préposition2. Dans la littérature française, les noms retenus pour désigner les
deux objets sont la cible et le site (VANDELOISE 1986), alors que dans la
littérature serbe on utilise les termes objekat lokalizacije et lokalizator (PIPER,
ANTONIĆ et al. 2005). C. Vandeloise (1986), qui a été le premier à introduire
les termes de cible et de site dans l’étude des relations spatiales en français,
n’insiste pas explicitement sur la présence de préposition dans l’expression
d’une relation spatiale, qui existe dans la définition serbe (PIPER, ANTONIĆ
et al. 2005). La préposition, pourtant, est un élément qui exprime la relation
entre la cible et le site de manière très claire, sans ambiguïtés3.
La définition des termes cible et site a pour origine les recherches dans
la linguistique cognitive basées sur les notions gestaltistes de figure et de fond
2
Dans la littérature linguistique française, les termes utilisés sont ‘préposition’ et ‘locution
prépositive’ quand la préposition est composée de plusieurs mots. Dans notre travail, nous
allons utiliser le terme de ‘préposition’, même pour les locutions prépositives.

En parlant des prépositions spatiales en anglais, Landau & Jackendoff (1993) constatent un
phénomène linguistique intéressant : le nombre de prépositions spatiales en anglais est assez
restreint par rapport au nombre de noms donnés aux objets. Dans la dénomination des objets,
leurs caractéristiques géométriques précises sont prises en considération et on fait la différence
entre un verre, une tasse, un bol, un bock, etc, ce qui n’est pas le cas dans la localisation dans
l’espace et dans l’emploi des prépositions (en anglais). La même observation pourrait être faite
pour le français et le serbe. Dans ces langues, les prépositions spatiales représentent des classes
invariables de mots, dont le nombre n’est pas grand non plus, alors que, dans la dénomination
des objets, on distingue les types d’objets par leurs caractéristiques physiques. L’explication de
ce phénomène serait le fait que les prépositions spatiales expriment des relations fonctionnelles
et que toute langue suit des règles spécifiques dans le domaine d’expression des relations
spatiales.
3
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(TALMY 2000). C’est le principe de notre organisation cognitive qui est la
base de l’explication de l’asymétrie existant dans l’expression de la relation
entre un objet à situer (la cible) et une région dans laquelle cet objet est situé
(le site). Cette région est le cadre qui contient et localise, alors que la cible
représente le contenu, une entité matérielle qui occupe le volume de l’espace4
(TALMY 2000 : 180).

3. La taille de la cible et du site
Dans la perspective où les objets sont localisés par rapport à la région, les
propriétés physiques des objets représentant le cadre et le contenu deviennent
importantes. Le site, c’est-à-dire l’objet de référence, est en principe un objet
plus grand, plus massif, stable et immobile, déjà connu des locuteurs, qui peut
servir de point de repère. La cible, dont la position apporte une information
nouvelle, est souvent un objet plus petit et mobile, qui, une fois entré dans la
scène, devient plus saillant et perceptible.
Le principe de l’asymétrie des propriétés physiques de la cible et du site
est présent en français (l’exemple 1) et en serbe (l’exemple 2)5 :
(1) La voiture est devant la maison. 		
*La maison est derrière la voiture.		
(2) Automobil je ispred kuće.
*Kuća je iza automobila.

Ni le français ni le serbe n’admettent la possibilité de localiser un objet
plus grand et stable (la maison) par rapport à un objet plus petit et mobile
(la voiture). L’explication de l’asymétrie de la cible et du site se trouve
probablement dans l’organisation de la cognition spatiale. La forme stable et
connue du site comme objet de référence devrait faciliter la recherche de la
cible et la navigation dans l’espace (LANDAU, JACKENDOFF 1993).
Il faut dire qu’il existe des prépositions en français et en serbe qui
permettent l’inversion de la cible et du site, comme par exemple au-dessus de/
au-dessous de en français, iznad/ispod en serbe (exemples 3-4a) :
(3) Le projecteur est au-dessus de la table.
(3a) Projektor je iznad stola.
(4) La table est au-dessous du projecteur.
4
Dans la définition de la cible et du site présentée par Talmy (2000), la notion de limite de
l’objet localisé est très importante. C’est la limite de l’objet qui permet la distinction de la figure
par rapport au fond.
5
Le principe de l’asymétrie entre la cible et le site est marqué dans beaucoup de langues. Talmy
(2000), qui a été le premier linguiste cognitiviste à approcher les études des relations spatiales
aux études de la psychologie gestaltiste et de la perception visuelle, l’étudie en anglais.
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(4a) Sto je ispod projektora.

C. Vandeloise cite aussi les prépositions françaises avant/après qui
admettent l’inversion de la cible et du site (VANDELOISE 1986). Nous
reprenons ses exemples (5 et 6):
(5) Le banc est avant l’église.
(6) L’église est après le banc. (VANDELOISE 1986 : 36-37)

La traduction de ces exemples en serbe révèle le parallélisme entre les
deux langues dans le cas des prépositions avant/après, en serbe pre/posle, par
rapport à l’asymétrie de la cible et du site (exemples 5a et 6a):
(5a) Klupa je pre crkve.
(6a) Crkva je posle klupe.

La possibilité d’inversion de la cible et du site dans le cas des prépositions
avant/après-pre/posle, ainsi que des prépositions au-dessus de/au-dessous deiznad/ispod s’explique par la relation entre la cible et le site. La taille de la
cible et du site ne joue pas de rôle dans les exemples (3-6a) parce que les
prépositions citées expriment une relation par rapport aux autres éléments
présents dans cette relation, c’est-à-dire le mouvement et la position de la
cible et du site sur la route du locuteur pour les prépositions avant/aprèspre/posle (exemples 5-6a), et l’orientation par rapport à l’axe vertical dans le
cas des prépositions au-dessus de/au-dessous de-iznad/ispod (exemples 3-4a)
(VANDELOISE 1986 : 36-37).
Le fait que les deux langues respectent les mêmes principes dans la
localisation de deux objets par rapport à leur taille et qu’elles marquent
précisément tous les éléments importants dans cette relation montre que la langue
ne localise pas les objets absolument, mais le fait en respectant l’interrelation
qui existe entre ces objets (LANDAU & JACKENDOFF 1993 : 235).

4. La structure axiale
Un autre élément extralinguistique dans la localisation spatiale est la
structure axiale. Les objets en tant que tels possèdent une orientation intrinsèque
et on peut désigner le fond ou le dessus, le devant ou le derrière d’un objet.
Cette orientation intrinsèque des objets se fait par rapport aux axes. Landau
& Jackendoff (1993) notent l’importance de plusieurs types d’axes : l’axe
principal de l’objet – dans le cas du corps humain, c’est l’axe vertical, les axes
d’orientation – par rapport au corps humain ce sont les axes horizontal et frontal,
ainsi que les axes directionnels qui marquent les deux bouts de chaque axe.
Les deux langues, le français et le serbe, expriment assez précisément
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les relations par rapport à la structure axiale. En français, les prépositions
qui expriment les relations par rapport aux directions précises – verticale,
latérale et frontale, comme par exemple, au-dessus de-iznad, au-dessous deispod, à gauche de-levo od, à droite de-desno od, devant-ispred, derrièreiza, se distinguent sémantiquement et syntaxiquement des prépositions qui
comprennent d’autres facteurs fonctionnels, comme par exemple, la position
du locuteur par rapport à la cible et au site (avant-pre, après-posle), ou les
relations porteur/porté (sur-na) ou contenant/contenu (dans-u). C. Vandeloise
(1986 : 41-42) appelle le premier type les prépositions directionnelles et le
deuxième type les prépositions fonctionnelles, soulignant les différences
syntaxiques entre les deux types : dans le cas des prépositions directionnelles,
le site est souvent introduit par la préposition de (La lampe est au-dessus de la
table-Lampa je iznad stola).
En serbe, les relations liées à la structure axiale sont exprimées surtout
par le cas génitif. C’est le cas par excellence pour désigner l’orientation par
rapport à l’axe vertical – iznad + NGén / ispod + NGén-au-dessus de / au-dessous
de (Nosi suknju iznad kolena-Elle porte une jupe au-dessus du genou / Napisao
je ime ispod crteža-Il a écrit son nom au-dessous du dessin), l’axe horizontal
– desno od + NGén / levo od + NGén / pored + NGén-à droite de / à gauche de /
à côté de (Kuhinja je desno od / levo od / pored dnevne sobe-La cuisine est
à droite / à gauche / à côté du salon), ainsi que l’axe frontal – ispred + NGén
/ iza + NGén-devant / derrière (On je ispred / iza vas-Il est devant / derrière
vous). Le génitif dénotant l’orientation par rapport aux directions axiales en
serbe s’oppose à l’instrumental qui, lui aussi, se combine avec les prépositions
indiquant l’orientation par rapport aux axes : nad + NInstr / pod + NInstr / pred
+ NInstr / za + NInstr-au-dessus de / sous / devant / derrière (Oblaci su nad
gradom-Il y a des nuages au-dessus de la ville / Nosi novine pod miškom-Il
porte un journal sous le bras / Stoji pred komisijom-Il est debout devant le jury
/ Za kućom je bašta-Il y a un jardin derrière la maison). La linguiste serbe M.
Ivić explique la différence entre le génitif et l’instrumental en spécifiant que
le génitif marque la position d’un objet par rapport aux points de limites, alors
que l’instrumental précédé de préposition indique la relation d’orientation de
la cible par rapport au site6 (IVIĆ 1957-58 : 151). La différence entre le génitif
6
L’instrumental dénotant le lieu s’oppose aussi au locatif en serbe. Le locatif précise l’endroit
de l’action verbale, comme dans l’exemple de M. Ivić Stoji na klupi-Il est debout sur le banc,
alors que le site exprimé par l’instrumental dans Stoji nad klupom-Il est penché au-dessus du
banc indique l’orientation par rapport à laquelle on situe l’action verbale (IVIĆ 1957 : 151).
En parlant de l’opposition l’instrumental/le locatif dans les exemples cités ci-dessus, il faut
souligner le rôle des prépositions : le locatif précédé de préposition na-sur exprime aussi un
rapport plutôt fonctionnel de porteur/porté et la présence de contact entre la cible et le site, alors
que dans le cas de préposition nad-au-dessus de devant le nom à l’instrumental (nad klupomau-dessus du banc) la notion de contact est absente.
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et l’instrumental en serbe est illustrée par les exemples (7-9) :
(7) Počešati se ispod kolena.
(Se gratter au-dessous du genou.)
(8) Počešati se pod kolenom.
(Se gratter sous le genou.)
(9) Cinq degrés au-dessous de zéro. (*sous zéro)
Pet stepeni ispod nule. (*pod nulom)
(10) « Vingt mille lieues sous les mers » (*au-dessous des mers)
„Dvadeset hiljada milja pod morem” (*ispod mora)

Dans l’exemple (7) le site (koleno-le genou) est exprimé par le génitif
parce que le point représentant la cible, l’endroit où se gratter, est localisé
par rapport à l’axe vertical sur lequel se trouve aussi le point représentant
le site, le genou, et que les deux points sont conçus comme deux points de
limites. La même relation est présente dans l’exemple (9), ce qui est exprimé
par le génitif en serbe et la préposition française au-dessous de (ispod nuleau-dessous de zéro). Les exemples (8 et 10) illustrent toujours l’orientation
par rapport à l’axe vertical, mais sans conceptualisation de la cible et du site
comme des points de limites. Le site (koleno-le genou, l’exemple (8), morela mer l’exemple (10)) représente le lieu d’orientation par rapport auquel on
situe la cible ou l’action verbale, ce qui est exprimé par l’instrumental en serbe
et la préposition sous en français.
Les axes vertical, horizontal et frontal qui indiquent l’orientation
intrinsèque d’un objet peuvent être considérés comme directionnels, c’està-dire comme possédant des limites de chaque côté. Les bouts de chaque
axe marquent ainsi les bouts de l’objet même et permettent de distinguer le
dessus et le fond ou le devant et le derrière d’un objet. Ce phénomène, qui
est important pour la représentation mentale de la forme des objets, est aussi
marqué linguistiquement. Les deux langues, le français et le serbe, disposent
d’un nombre considérable de moyens linguistiques pour exprimer les relations
liées aux limites des axes : au fond de-u dnu + NGén, au bout de-nakraj + NGén,
ukraj + NGén, mais les prépositions par excellence pour marquer les points de
limites de chaque côté de l’axe sont les prépositions de, depuis / à, jusqueod, iz / do qui sont en serbe suivies par le nom au génitif,7 comme dans les
exemples (11-12) :
(11) La plage s’étire depuis le village jusqu’aux rochers.
Plaža se prostire od sela do stena.
(12) Être mouillé de la tête aux pieds.
Biti mokar od glave do pete.
Les prépositions de, depuis / à, jusque-od / do sont passées dans le domaine de l’expression
temporelle où elles marquent aussi des périodes de temps bornées (cf. AŠIĆ : 2008).
7
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Dans l’exemple (11) les deux bouts sur l’axe horizontal sont marqués
par les prépositions depuis (le village) – jusqu’aux (rochers) en français, et
par les prépositions od (sela) – do (stena) en serbe. Pratiquement, les mêmes
prépositions sont utilisées pour désigner les deux bouts sur l’axe vertical
(exemple 12) : de (la tête) aux (pieds) en français, od (glave) do (pete) en
serbe. Dans ce cas-là, une fois encore, c’est le génitif en serbe qui est utilisé,
vu que les deux bouts représentent les points de limites.

5. Les propriétés dimensionnelles du site
La dimensionnalité en tant que propriété géométrique de l’espace a
souvent été prise comme élément essentiel dans l’analyse des prépositions
spatiales en français. G. Gougenheim (1949) explique les caractéristiques
dimensionnelles des prépositions dans-u et sur-na, deux prépositions
françaises par excellence dans l’expression des propriétés dimensionnelles du
site : « Dans est la préposition de l’espace à trois dimensions, appréhendé non
comme une surface, mais avec tout ce qui le remplit. Sur est la préposition de
l’espace à deux dimensions, vu dans sa nudité, et non pas seulement comme une
surface horizontale ; c’est la préposition de l’adhérence. » (GOUGENHEIM
1949 : 52). Suivant la ligne cognitiviste, C. Vandeloise (1986) critique une
telle approche et insiste sur les concepts fonctionnels de porteur/porté pour
la préposition sur-na et de contenant/contenu pour la préposition dans-u,
acceptant néanmoins le fait que la dimensionnalité n’est souvent « qu’une
conséquence superficielle » (VANDELOISE 1986 : 15).
Dans son article consacré aux aspects dimensionnels des prépositions
françaises sur-na et dans-u, G. Gougenheim cite les facteurs extralinguistiques
qui sont présents dans le choix de préposition sur-na ou dans-u en français.
C’est surtout l’idée de rapport d’intériorité qui détermine le choix de la
préposition dans-u – dans la commode-u komodi ou la position extérieure de
superposition dans le cas de sur-na – sur la commode-na komodi. L’intériorité
peut être conçue de manière plus abstraite, comme une sorte de cavité qui
ne doit pas être fermée tout à fait – dans la poche-u džepu, dans les bras-u
naručju. La notion de délimitation de l’espace contribue aussi au choix de la
préposition dans-u – dans le jardin-u bašti, même quand la limite est vague ou
qu’elle n’existe pas réellement – dans les eaux-u vodi, dans la terre-u zemlji,
dans le miroir-u ogledalu (Gougenheim 1949).
Dans la littérature serbe, la dimensionnalité n’apparaît pas comme
élément essentiel dans l’analyse des relations spatiales. Elle est pourtant
présente dans l’analyse du cas locatif qui est précédé surtout de prépositions
u-dans et na-sur. Ces deux prépositions sont définies comme marquant un
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rapport d’intériorité – u-dans et de la surface – na-sur (IVIĆ 1957 ; PIPER,
ANTONIĆ et al. 2005). M. Ivić ajoute que les deux autres prépositions qui
peuvent précéder un nom au locatif, les prépositions o et po définissent elles
aussi une idée spécifique de surface : la préposition po exprime que c’est la
partie superficielle de la région qui est prise en considération, alors que la
préposition o dénote la forme ronde de la surface en question8 (IVIĆ 1957 :
152).
Le fait que les deux langues, le français et le serbe, utilisent pratiquement
les mêmes prépositions pour exprimer les propriétés dimensionnelles du site,
les prépositions sur en français, na (o, po) en serbe pour marquer le caractère
bidimensionnel du site et l’idée de surface ou dans, c’est-à-dire u pour désigner
l’espace tridimensionnel conçu comme intériorité ou contenant, ne devrait
pas étonner. Du point de vue cognitiviste, le site ou l’objet de référence dans
lequel la cible est située représente une région qui a un rôle très important dans
l’organisation mentale de l’espace et dans l’orientation dans l’espace. Landau
& Jackendoff (1993), en se basant sur l’analyse des prépositions spatiales en
anglais, émettent l’hypothèse, qui aurait une extension universelle, que la langue
trie les éléments pertinents pour l’orientation dans l’espace. Les catégories de
surface ou de volume seraient conservées en anglais comme dans beaucoup de
langues et, comme on peut constater, en français et en serbe aussi9.
Le français possède encore une préposition dont la signification est
liée au trait de dimensionnalité. Il s’agit de la préposition à qui dénote l’idée
que le site est conçu de manière ponctuelle, c’est-à-dire que les propriétés
Définissant les prépositions serbes po, na, u T. Ašić relie la préposition po à la cible conçue
comme « une substance continue ou une multitude d’objets », alors que la préposition na est
réservée au cas où la cible est « un objet individuel ou plusieurs objets qui ont préservé leur
individualité » (AŠIĆ 2008 : 183). Dans ses exemples que nous reprenons, la préposition
serbe po est souvent traduite par la préposition sur-na, ce qui affirme qu’elle exprime la notion
de surface : Puno časopisa je rasuto po stolu-Beaucoup de magazines sont éparpillés sur la
table; Abi ima divne pegice po licu-Abi a de jolies tâches de rousseur sur le visage / Jedna
velika knjiga je ležala na stolu-Un grand livre était posé sur la table; Tri knjige su ležale na
stolu-Trois livres étaient posés sur la table (AŠIĆ 2008 : 184, 186). Nous nous arrêtons ici sur
l’emploi statique de la préposition serbe po, vu que cette préposition est souvent utilisée avec
les verbes dynamiques.
8

9
Même si les deux langues utilisent pratiquement les mêmes prépositions pour exprimer les
caractéristiques dimensionnelles des sites, la conceptualisation de l’espace comme bi- ou
tridimensionnel en français et en serbe diffère souvent. L’idée de limite qui est présente dans
la conceptualisation de l’espace tridimensionnel en français ne correspond pas toujours au cas
corrélatifs en serbe. C’est ainsi qu’en français on dirait dans une île, dans une propriété, dans le
ciel, alors qu’en serbe, dans ces cas-là, on utiliserait la préposition sur – na ostrvu, na imanju,
na nebu. Il faut dire aussi que pour des syntagmes avec la préposition dans (dans la rue, dans
l’herbe), le serbe peut utiliser les deux prépositions na-sur ou u-dans suivant le contexte :
stanovati u ulici-habiter dans une rue, igrati se na ulici-jouer dans la rue; sedeti na travi-être
assis dans l’herbe, izgubiti nešto u travi-perdre quelque chose dans l’herbe.
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dimensionnelles du site sont rendues à zéro. Même si le français et le serbe
montrent des ressemblances sur beaucoup d’éléments extralinguistiques
traités, la conceptualisation ponctuelle à laquelle renvoie la préposition à
représente le point où les deux langues divergent considérablement.
En analysant les usages de la préposition à en français, C. Vandeloise (1988)
relève ses caractéristiques dans l’expression de la localisation dans l’espace. Si les
prépositions dans-u et sur-na expriment les caractéristiques configurationnelles du
site, « la préposition à, parce qu’elle a pour fonction essentielle la localisation de la
cible par le site, maximalise l’asymétrie entre ces deux notions. » (VANDELOISE
1988 : 123) D’après cette constatation de C. Vandeloise, la préposition à aurait
un rôle dans la spécification de la position du site et pour cette raison son usage
comprend plusieurs contraintes. La préposition à est utilisée dans les cas où la
position du site est différente de celle du locuteur et où le site est éloigné du lieu
d’énonciation, ainsi que dans les cas où le site est hors du champ visuel du locuteur.
Le site peut référer à la position du locuteur seulement dans les phrases à la
première personne du singulier. Derrière ces contraintes, il y a l’idée de recherche
qui est présente, et la préposition à en français dénote le chemin de recherche de
la cible (VANDELOISE 1988 : 131-132). L’usage de la préposition à en français
est illustré par les exemples (13-14) :
(13) Le footballeur est au terrain de football.
(13a) Fudbaler je na fudbalskom terenu.
(14) Le footballeur est sur le terrain de football.
(14a) Fudbaler je na fudbalskom terenu. (VANDELOISE 1988 : 131)

L’exemple (13) pourrait être prononcé par un locuteur qui se trouve
loin du terrain de football et pour lequel le site n’est pas présent dans son
champ visuel. Dans le cas où le site (le terrain de football) est dans le champ
visuel du locuteur, l’exemple (14) devient possible. La traduction de ces deux
exemples (13a et 14a) montre qu’en serbe cette différence n’est pas marquée
formellement.
D’un autre côté, les prépositions serbes na-sur et u-dans, qui sont elles
aussi liées à la dimensionnalité, ont cette spécificité d’apparaître non seulement
avec le locatif, mais aussi avec l’accusatif qui exprime un rapport différent par
rapport au locatif. L’accusatif dans l’expression des relations spatiales en serbe
dénote terminus ad quem de l’action verbale, alors que le locatif exprime le
lieu de l’action dans sa totalité (IVIĆ 1957 : 151)10. Les prépositions na-sur
et u-dans marquent donc le point où l’action se termine (avec l’accusatif) ou
L’opposition l’accusatif/le locatif dans le sens spatial en serbe est souvent expliquée par le
trait de dynamisme : l’accusatif exprimerait le trait dynamique et le locatif le trait statique. Cette
explication est erronée, souligne M. Ivić, en citant des exemples comme "jure se po bašti"-ils
se coursent dans le jardin ou "trkaju se po poljani"-ils font la course dans le pré (IVIĆ 1957
: 151).
10
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bien le lieu où l’action est située (avec le locatif), indiquant dans tous les deux
cas les propriétés dimensionnelles du site (la surface ou le volume).
Un autre plan où les deux langues divergent serait donc lié à la notion
de mouvement. La préposition à en français, avec sa conceptualisation
ponctuelle, aide à définir le chemin de recherche de la cible (VANDELOISE
1988), alors que l’opposition entre l’accusatif et le locatif en serbe exprime
aussi d’une manière le chemin parcouru vers le site, vu que ces deux cas
désignent le lieu de l’action entière (le locatif) ou le lieu du moment final
de l’action (l’accusatif) (IVIĆ 1957). Si l’accusatif marque le point final de
l’action, ce point doit être atteint, ce qui introduit la notion de mouvement
dans l’analyse des relations spatiales.

6. L’aspect dynamique de localisation dans l’espace
Vu que l’analyse présentée ci-dessus a été surtout orientée vers les
relations statiques, la question qui peut être posée est celle de l’impact du
mouvement et de son expression en français et en serbe. Sans entrer dans une
analyse plus détaillée qui demanderait plus d’espace, nous pouvons seulement
constater que, sur le plan formel, le français et le serbe diffèrent du point de
vue de l’expression du mouvement dans l’espace.
Dans son article consacré à la relation entre le verbe et la préposition
dans l’expression du déplacement en français, D. Laur (1993) constate qu’il
existe une interrelation entre les verbes de déplacement et les prépositions. La
combinatoire des traits sémantiques des deux classes obéit à des règles précises,
mais c’est surtout le verbe qui exprime la signification de déplacement ou de
changement de lieu, alors que la préposition qui suit le verbe détermine plutôt
la localisation interne ou externe de la cible (on peut dire entrer dans ou sortir
de, mais non *entrer contre ou *sortir autour) (LAUR 1993 : 65). En serbe, par
contre, l’accusatif et le locatif marquent l’opposition entre l’aboutissement du
déplacement et le lieu de l’action entière (doći u NAcc / biti u NLoc). Sur le plan
formel, donc, les deux langues utilisent des moyens différents pour désigner
le mouvement, le français s’appuyant prioritairement sur le verbe et le serbe
sur le système casuel.

7. La conclusion
Dans cet article nous avons analysé l’impact des éléments extralinguistiques
dans l’expression des relations spatiales en français et en serbe. L’analyse montre
que les deux langues se ressemblent considérablement du point de vue de la
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taille de la cible et du site ainsi que concernant la position des objets par rapport
à la structure axiale et les propriétés dimensionnelles du site. Le français et le
serbe respectent la contrainte de localiser un objet plus petit et mobile (la cible)
par rapport à un objet plus grand, stable et connu (le site). Les deux langues
expriment l’orientation par rapport aux axes vertical, horizontal et frontal, le
français à l’aide des prépositions directionnelles, le serbe par les cas génitif et
instrumental. En français et en serbe, les propriétés dimensionnelles de surface
(2dim) et le rapport d’intériorité (3dim) sont marquées par les prépositions surna et dans-u. La différence la plus remarquable entre les deux langues consiste
dans la conceptualisation ponctuelle exprimée par la préposition française à,
qui joue aussi un certain rôle dans l’expression du mouvement, alors que le
serbe, par son opposition accusatif/locatif, marque sur le plan formel le trait
d’aboutissement de l’action du déplacement. Les deux langues divergent donc
surtout sur le plan de l’expression du mouvement.
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EKSTRALINGVISTIČKI FAKTORI U IZRAŽAVANJU
SPACIJALNIH ODNOSA U FRANCUSKOM I SRPSKOM JEZIKU
U radu su analizirani ekstralingvistički faktori u izražavanju spacijalnih
odnosa u francuskom i u srpskom jeziku. Analiza pokazuje da postoje velike
sličnosti u načinu izražavanja fizičkih karakteristika objekta lokalizacije i
lokalizatora, kao i sličnosti u lokalizaciji u odnosu na sistem osa i dimenzionalne
karakteristike lokalizatora. Oba jezika poštuju pravilo da se manji i pokretan
objekat lokalizacije smešta u odnosu na veći, stabilniji i poznatiji lokalizator.
U oba jezika važi princip lokalizacije u odnosu na sistem osa – vertikalnu,
horizontalnu i frontalnu, pri čemu francuski jezik koristi direkcionalne predloge,
dok srpski jezik lokalizaciju u odnosu na sistem osa vrši najčešće uz pomoć
genitiva ili instrumentala, pri čemu genitiv izražava obeležje ograničenosti
koje nije prisutno u značenju instrumentala. Dimenzionalne karakteristike
lokalizatora izražene su u oba jezika na sličan način: dvodimenzionalnu površinu
u oba jezika izražavaju predlozi na-sur, dok trodimenzionalnu zapreminu
izražavaju predlozi u-dans. Najveća razlika između francuskog i srpskog jezika
u pogledu ekstralingvističkih faktora lokalizacije u prostoru uočava se u načinu
punktuelne konceptualizacije mesta, što je u francuskom izraženo predlogom à,
dok srpski svojom opozicijom akuzativ / lokativ izražava ishodišnu tačku radnje
kretanja (akuzativ) u odnosu na mesto čitavog toka radnje (lokativ). Budući da
opozicija akuzativ / lokativ u srpskom jeziku najčešće učestvuje u izražavanju
dinamičkog aspekta lokalizacije u prostoru, odnosno kretanja, a da se kretanje i
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1. Introduction
Se mettre à étudier une langue conduit inévitablement à étudier le
langage, et les proverbes, en tant qu’unités langagières, jusqu’à une date
relativement récente, ne faisaient pas l’objet d’un très grand intérêt de la
part des linguistes. Traités comme une production langagière négligeable, ils
étaient classés au rang de procédés stylistiques ou de curiosités plaisantes et
divertissantes (ANSCOMBRE 2012). Cependant, depuis ces trois dernières
décennies les proverbes suscitent un intérêt grandissant dans le domaine de
la recherche linguistique. Jean-Claude Anscombre les nomme les phrases
ON-sentencieuses représentant des phrases génériques typifiantes a priori
(ANSCOMBRE 2000 : 12). Autrement dit, il s’agit des phrases possédant un
énonciateur-premier qui est un ON-énonciateur et admettant la combinaison
avec les constructions : comme on dit, comme le dit la sagesse des nations, on
a bien raison de dire. Les linguistes s’intéressent aux proverbes sous divers
angles d’étude : sémantique (TAMBA-METZ 2000 ; KLEIBER 1999 ; 2000 ;
FERARY 2017 ; JOVANOVIĆ 2017 ; 2018), syntaxique (CONNENA 2000 ;
RIEGEL 1987 ; JOVANOVIĆ, JAĆOVIĆ 2016 ; STANKOVIĆ, JOVANOVIĆ
2013 ; 2014), pragmatique (ANSCOMBRE 1994), discursif (MESCHONNIC
1976 ; CADIOT, VISETTI 2006), linguo-culturel (GUDURIĆ, DROBNJAK
et al. 2012 ; JOVANOVIĆ 2017 ; 2018 ; 2019), ethnolinguistique (MRŠEVIĆRADOVIĆ 2008 ; JOVANOVIĆ 2006 ; PEJOVIĆ 2015). D’après A. Rey les
proverbes sont perçus comme des phrases structurées par des lois formelles
et rhétoriques, ainsi que des énoncés à armature symétrique, c’est-à-dire, à
une structure quadripartite d’opposition quant aux éléments de sens (REY
2006 : 2). Il souligne qu’il reste à décrire « leur message de sagesse », ce
qui est l’affaire des linguistes ; plus particulièrement des parémiologues, mais
aussi des historiens, des sociologues, des folkloristes (REY 2006 : 3). Bien
qu’il s’agisse d’évidentes diversités culturelles, tous les proverbes français
et serbes possèdent en commun un type de contenu. Leurs assertions sont
générales ou généralisables, ce qui marque en français l’emploi d’articles
définis (le miel est doux, mais l’abeille pique), l’absence d’articles (qui se
fait agneau, le loup le mange), l’usage d’articles indéfinis (un âne chargé
ne laisse pas de braire). Pour ce qui est de la langue serbe, les proverbes
se caractérisent souvent par l’usage d’un lexique archaïque et par un ordre
spécifique des mots (JOVANOVIĆ 2006). Les proverbes se rapportent aussi
à des catégories logiques simples – implication, exclusion, etc. et lorsqu’ils
n’affirment pas, en utilisant alors le verbe au présent ou en effaçant le verbe
pour marquer l’absence de temps historiques, les proverbes conseillent et
ordonnent (REY 2006 : 4 ; MALOUX 2007 : 2). Selon Rey et Maloux (2006 :
4 ; 2007 : 3), les proverbes expriment une logique de jugement, une logique de
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l’action et souvent une morale, que leur attitude soit généralement acceptante
par rapport aux systèmes de valeurs dominants dans la société ou que leur
ton soit ironique et désenchanté. Au-delà de l’aspect purement linguistique,
A. Pejović (2015 : 169) souligne que les proverbes représentent un véritable
trésor langagier et culturel et transmettent les images et les événements du
passé sur lesquels repose notre présent et reposera notre avenir. Ils colorent
une diversité d’images relatives aux changements sociétaux, historiques et
culturels d’une communauté, font comprendre les valeurs et les mœurs des
époques lointaines dans les différentes sociétés et contribuent à une meilleure
conception de l’image langagière du monde (ANSCOMBRE 1994 : 9 ;
MUÑOZ 2000 : 91 ; MRŠEVIĆ-RADOVIĆ 2008 : 3).
L’objet de notre article est de démontrer les spécificités des valeurs
sémantiques des temps verbaux à travers les procédés syntaxiques dans un
corpus de proverbes français et serbes en appliquant la méthode de l’analyse
contrastive. Vu que les temps verbaux du passé ont déjà fait l’objet d’une de
nos études précédentes, on s’attache ici à explorer les valeurs du présent et
du futur simple (futur I en serbe) afin de déterminer les ressemblances et les
différences qui apparaissent dans le sémantisme de ces formes verbales dans
les deux langues respectives. L’analyse s’appuie surtout sur les grammaires
sémantiques de Patrick Charaudeau « Grammaire du sens et de l’expression »
(1992) et Predrag Piper, Ivana Antonić et al. « Sintaksa savremenog srpskog
jezika : prosta rečenica ».

2. Cadre théorique
Le français et le serbe, bien qu’ils appartiennent à la même famille de
langues, la famille indo-européenne, font partie de différents groupes. De ce
fait, dans le cadre du système verbal, on remarque de grandes divergences
en termes d’aspect, de mode, de concordances des temps et de nombre des
temps verbaux. Dans la langue française, l’aspect verbal est grammaticalisé et
c’est la flexion verbale qui induit la dichotomie perfectif/imperfectif, alors que
dans la langue serbe l’aspect verbal se manifeste par l’opposition perfectif/
imperfectif et représente la catégorie grammaticale et lexicale basée sur la
dérivation morphologique (TOČANAC 1988 ; 1989 ; 1995 ; 1997 ; AŠIĆ,
STANOJEVIĆ 2008). D’autres différences dans ces deux systèmes verbaux
sont le nombre réduit des formes verbales serbes en comparaison du français et
la concordance des temps, un phénomène dont à l’origine se trouve le fait que
le « point de référence »4 est positionné au passé. À la différence du français,
La notion de « point de référence » a été introduite par le logicien H. Reichenbach (Elements of
Symbolic Logic 1947), étant donné que les deux points existants (« point de parole » et « point
4
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ce phénomène est exclu de la langue serbe car on exprime la simultanéité, la
postériorité ou l’antériorité par rapport à tous les points de référence possibles
en se servant des mêmes formes verbales : le présent, le parfait et le futur I.
Les recherches contrastives franco-serbes renvoyant aux temps verbaux
sont multiples et variées. Concernant l’analyse des valeurs sémanticopragmatiques des formes verbales on doit mentionner les articles de Drašković
(1969), Petrović (1991), Točanac (1991), Petrović (2002), Ašić, Stanojević
(2008), Gudurić (2011), Jovanović (2013), Dodig (2019). Nous tenons à
souligner que de telles analyses n’ont jamais été appliquées dans le domaine
parémiologique franco-serbe et c’est exactement ce domaine de recherche que
nous avons trouvé attrayant – l’objet de notre analyse étaient déjà les temps
verbaux du passé dans le contexte parémiologique (JAĆOVIĆ, JOVANOVIĆ
2019). D’un autre côté, les slavistes français se sont intéressés aux analyses
des proverbes serbes, notamment aux valeurs sémantiques des temps verbaux
(THOMAS 2012). Pour dégager les valeurs sémantiques du présent et du
futur simple (futur I en serbe) dans les proverbes zooniques français et serbes
nous avons d’emblée eu recours aux grammaires de provenance sémantique.
Notre idée initiale s’alimente d’arguments liés au fait que ces grammaires
se basent principalement sur les portées de la sémantique cognitive et se
proposent de mettre en évidence leur organisation et systématisation en vue
des catégories sémantiques telles que la modalité, la télicité, la temporalité.
Selon les grammaires traditionnelles, « le temps verbal » représente une
catégorie formelle dotée d’une certaine valeur temporelle, tandis que P.
Charaudeau mesure que le temps est le résultat, c’est-à-dire, le produit final
d’une construction – représentation du monde constituée de plusieurs aspects
ou visions (CHARAUDEAU 1992 : 456).
Du point de vue pragmatique, il est intéressant de remarquer que les
proverbes sont envisagés comme une forme de discours rapporté et donc un cas
de polyphonie conformément aux travaux de A. Grésillon et D. Maingueneau
(1984), de O. Ducrot (1980) et de A. Berrendonner (1982). En effet, les
proverbes engendrent le discours rapporté par excellence car ils reprennent
non les propos d’un autre spécifié, mais celui de tous les autres fondus
dans ce « on » caractéristique de la forme parémiologique (GRÉSILLON,
MAINGUENEAU 1984 : 112). La responsabilité de l’assertion d’un proverbe
est attribuée à un personnage distinct du locuteur, mais plus encore, elle mêle
la voix du locuteur à toutes les voix qui ont proféré avant lui le même proverbe
(IBID). En ce qui concerne la polyphonie, on voit que le locuteur du proverbe
en est aussi l’énonciateur, c’est-à-dire l’assume personnellement, mais il ne le
fait qu’en s’effaçant derrière un autre énonciateur, « ON », qui est le véritable
d’évènement ») se sont montrés insuffisants pour la description de tous les usages des temps
verbaux.

266

Ivan N. Jovanović, Jelena G. Jaćović

garant de la vérité du proverbe (BERRENDONNER 1982 : 207). Berrendonner
précise que ce ON, qui représente l’opinion commune, la sagesse des nations,
est un agent vérificateur, une instance susceptible de valider une proposition ;
il constitue le support de la « ON-vérité » du proverbe. Ainsi, il est à souligner
que l’interprétation pragmatique du proverbe dépend des facteurs linguistiques
et extralinguistiques. Dans une perspective extralinguistique, les proverbes
sont considérés comme des unités appartenant à un stock d’énoncés connus
comme tels de l’ensemble des usagers d’une langue. Au sens linguistique, les
proverbes possèdent des propriétés spécifiques repérées par les linguistes et
que nous avons déjà mentionnées à l’introduction de notre article.

3. Analyse du corpus
Le corpus est tiré des dictionnaires de référence parémiologique
français et serbes (MONTREYNAUD, PIERRON et al. 2006 ; MALOUX
2006 ; VIGERIE 2004 ; KARADŽIĆ 1985 ; JOVANOVIĆ 2006) et vise
les proverbes zooniques exclusivement. Dans le matériel analysé figure les
formes françaises du présent et du futur simple ainsi que les formes serbes du
présent et du futur I.
3.1. Le présent
Dans une perspective sémantique générale, le présent exprime une
position de coïncidence entre le moment de réalisation du processus et le
moment de l’acte d’énonciation, moments qui, eux-mêmes, ont une certaine
extension (CHARAUDEAU 1992 : 459, PIPER, ANTONIĆ et al. 2005:
352). Cette position véhicule deux valeurs fondamentales : le présent actuel
et le présent générique5. Ce dernier va tout particulièrement attirer notre
attention car cette valeur figure dans les proverbes. Au-delà du domaine
parémiologique, on ajoute que cette valeur se retrouve dans les définitions,
dans la description de l’état immuable des choses, des faits d’expérience,
des habitudes et des répétitions. Le présent générique évoque un processus
qui ne se réalise pas nécessairement au moment où le locuteur parle, mais
chaque fois quand un certain nombre de conditions sont réunies. Autrement
dit, un tel présent englobe le passé, le présent et le futur possédant la valeur
omnitemporelle (panchronique). Pourtant, on assure que la valeur générale se
donne au proverbe non par le temps du verbe mais par des groupes nominaux
à valeur générique (RIEGEL, PELLAT et al. 2009 : 532 ; CHARAUDEAU
1992 : 459) : 1) l’aigle n’engendre pas la colombe, 2) l’âne frotte l’âne, 3)
À part ce terme, nous allons également utiliser la notion « le présent gnomique » proposée par
Piper, Antonić et al. (2005) et Stanojčić et Popović (2016).
5
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le miel est doux, mais l’abeille pique, 4) l’œil du maître engraisse le cheval.
Dans le cadre de l’omnitemporalité du présent générique, nous dégageons
la répétition, c’est-à-dire, la valeur distributive où l’on a le pronom relatif
qui assumant la fonction du sujet ou du complément du nom : 5) qui se fait
agneau, le loup le mange6, 6) qui vole un œuf vole un bœuf, 7) qui veut noyer
son chien l’accuse de la rage, 8) qui bât la bête la monte, 9) qui chapon mange,
chapon lui vient, 10) qui se couche avec les chiens, se lève avec des puces,
11) qui m’aime, aime mon chien, 12) qui suit les poules apprend à gratter,
13) folle est la brebis qui se confesse au loup, 14) brebis qui bêle perd sa
goulée, 15) les brebis qui bêlent le plus ne sont pas les meilleures ou un relatif
locatif où : 16) où il y a un joli cochon, il y a bonne soupe, où la chèvre est
attachée, il faut qu’elle broute, 17) d’où vient l’agneau, là retourne la peau.
À ce titre, Ch. Chapira (2008 : 60) ajoute que l’énoncé parémiologique, dans
notre cas les proverbes, contenant des verbes touchant aux événements est
basé sur une double itération. D’une part, il produit la répétition permanente
du procès exprimé par le verbe à l’intérieur de la phrase pour le même sujet
(n) et, d’autre part, à l’extérieur, la répétition à l’infini du phénomène indiqué
par l’ensemble de la phrase (N). Autrement dit, cela se décrit comme suit
: 18) qui suit les poules apprend à gratter nous renseigne qu’une personne
est censée apprendre des choses nuisibles chaque fois qu’elle a de mauvaises
fréquentations ou toute personne qui a de mauvaises fréquentations risque
d’apprendre des choses nuisibles.
Ainsi, la répétition d’un procès exprimée par le présent générique
s’aperçoit dans les exemples introduits par la conjonction temporelle quand :
19) quand on parle du loup, on en voit la queue, 20) quand on tient la poule, il
faut la plumer ou l’adverbe toujours : 21) il fait toujours bon tenir son cheval
par la bride, 22) le lièvre retourne toujours à son gîte. Pour vérifier ladite
chose, quand et toujours peuvent être substitués par la construction chaque
fois (que) comme supra : 23) chaque fois qu’on parle du loup, on en voit la
queue, 24) chaque fois que l’on tient la poule, il faut la plumer, 25) il fait
chaque fois bon tenir son cheval par la bride.
La valeur répétitive distributive du présent générique est remarquée aussi
dans les exemples commençant par le déterminant chaque qui renvoie à la
6
Dans tel type de proverbes où l’on a le pronom relatif qui sans antécédent en fonction du
sujet, les deux prédicats au présent se trouvent dans un rapport d’implication selon le schéma
suivant : Ɐx, Fx⸧Gx. Selon Riegel (1987 : 85), cette formule associe le quantificateur universel
noté Ɐ en position initiale, dont la portée maximale s’étend sur l’ensemble de la formule
propositionnelle, et le connecteur implicatif noté ⸧ qui occupe la position dominante dans la
formule propositionnelle. Elle établit ainsi entre les deux prédicats à une place Fx et Gx une
implication, dit formelle, qui se lit : « Pour tout objet x, il est vrai que si x a la propriété F, alors
x a la propriété G ». Le schéma canonique pourrait être complété par un argument temporel t qui
est lui-même quantifié universellement (Ɐt). Dans ce cas, le schéma se lit : « Pour tout objet x,
à tout moment t, il est vrai que si x a la propriété F, alors x a la propriété G ».
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structure partitive interne : 26) à chaque oiseau son nid est beau, 27) à chaque
porc vient Saint Martin. À la différence de chaque, le déterminant tous et le
groupe nominal qu’il modifie sont suivis du verbe au présent à valeur répétitive
mais non distributive car tous touche à une indifférenciation des unités : 28) tous
les ânes ne portent pas sac, 29) la nuit, tous les chats sont gris.
Outre sa valeur répétitive et distributive, le présent générique peut
exprimer la simultanéité des procès. La locution conjonctive de la proposition
subordonnée pendant que véhicule la simultanéité durative : 30) pendant que
le chien pisse, le loup s’en va et la locution conjonctive de la proposition
subordonnée tandis que engendre la simultanéité adversative : 31) tandis que
le loup chie, la brebis s’enfuit. L’une des valeurs du présent générique dans
notre corpus est celle de la potentialité où l’on a les verbes pouvoir (dénotant
la possibilité) et devoir (dénotant l’obligation) qui représentent la modalité
déontique : 32) on ne peut prendre de tels chats sans mitaines, 33) nul ne peut
donner des tripes sinon celui qui tue son pourceau, 34) celui qui est endormi
doit prendre garde à la fourmi, 35) la poule ne doit pas chanter devant le coq.
En dehors de la valeur de potentialité, on a également dégagé la valeur de
prospectivité7 du présent générique introduit par les tournures impersonnelles
(il) vaut mieux que avec une nuance comparative : 36) l’alouette en main vaut
mieux que l’oie qui vole, 37) il vaut mieux être cheval que charrette, 38) mieux
vaut un lièvre pris que trois en liberté, 39) mieux vaut tondre l’agneau que le
pourceau, 40) mieux vaut en paix un œuf qu’en guerre un bœuf et la tournure
impersonnelle il (ne) faut (pas) précisant le conseil et l’ordre atténué : 41)
il faut tondre les brebis et non pas les écorcher, 42) il ne faut pas réveiller
le chat qui dort, 43) à cheval hargneux, il faut une écurie à part, 44) où la
chèvre est attachée, il faut qu’elle broute, 45) quand on tient la poule il faut
la plumer. Le renvoi à la prospectivité est identifié aussi dans les propositions
conditionnelles : 46) si vous n’avez pas d’autre sifflet, votre chien est perdu,
47) si vous faites le mouton, on vous tondra, 48) si tu aimes le miel, ne crains
pas les abeilles.
Dans la langue serbe, le présent gnomique8 représente aussi un type de
présent panchronique ou qualificatif utilisé dans les énoncés parémiologiques
et il peut se subdiviser en présent gnomique à caractère indicatif et en présent
gnomique à caractère relatif (PIPER, ANTONIĆ et al. 2005 : 750 ; STANOJČIĆ,
POPOVIĆ 2016 : 389). Le présent gnomique à caractère indicatif désigne un
procès sans interruption même dans le moment de l’énonciation et les verbes
à un tel présent sont d’aspect imperfectif : 49) volovi oru, a konji zoblju, 50)
Le terme « prospectivité » est emprunté à Weinrich (1989) et évoque l’écoulement temporel
orienté vers l’avenir.
7

Quant à la terminologie, dans le contexte français on l’appelle « présent générique » tandis
qu’en serbe, c’est le présent gnomique.
8
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dreždi kao konj za praznim jaslima, 51) ko može i konj mu može, a ko ne može
i kobila mu posrće, 52) svaki ciganin svoga konja hvali, 53) svaka krava svoje
tele liže, 54) i brojane ovce kurjak jede, 55) ko kupus sadi i krmaču hrani, 56)
ne boji se gladi, što pas laje vetar nosi.
Le présent gnomique à caractère relatif exprime un procès conditionné
et les verbes à tel présent peuvent être aussi bien imperfectif que perfectif.
Le procès désigné par ce présent peut être réalisé uniquement quand les
conditions de la réalisation seront satisfaites : 57) gde se konji igraju, tamo
magarci mrtvi padaju, 58) ko se ovcom učini, kurjaci ga pojedu. Dans le
cadre de ces deux valeurs primordiales, nous tenons compte d’autres nuances
significatives du présent gnomique. Il s’agit de la valeur distributive, c’est-àdire de la répétition du procès, ce que prouve l’usage du pronom interrogatif
ko (god) et l’imperfectivité des verbes employés : 59) ko se drži pravice taj
ne muze kravice, 60) koga su zmije klale i guštera se boji, 61) kojoj ovci svoje
runo smeta, onde nije ni ovce ni runa, 62) ko magarca jaše, valja i prdež da
mu trpi, 63) ko stoji kod volova, ne zna više od volova, 64) ko ne hrani mačku,
hrani miševe, 65) ko se boji vrapca, nek ne seje proje. La répétion du procès
exprimé par le présent gnomique, dont les verbes peuvent être perfectifs et
imperfectifs, est remaquée également dans les proverbes introduits par la
conjonction temporelle kad (god) et le pronom relatif gde (god) : 66) kad
je koza dobra ona ide na led, 67) kad čovek psa ubije, valja da ga i za plot
zavuče, 68) kad jedna krava rep posere sva goveda okalja, 69) kad ideš vuku
na čast, povedi psa u za se, 70) kad lisica pridikuje, pazi dobro na guske, 71)
gde je više repova, tu je manje glava, 72) gde svinja salo teče tu i ostavlja, 73)
gde se zec okoti onde i pogine, 74) gde god krava ide doma se teli, 75) gde nije
pasa, tu vuci urliču, 76) gde pas loče tu i laje.
La simultanéité de deux procès dans les proverbes zooniques est véhiculée
par le présent imperfectif apparaissant dans les propositions comparatives :
77) što pas više laje, manje ujeda, 78) što pas duže na repu sedi, to ovce sve
dalje, adversatives : 79) ja pseto iz bunara vadim, a ono me ujeda, 80) koza
lipsuje, a rep ne spušta, 81) volovi oru, a konji zoblju, temporelles : 82) dok ja
gledam svoj rep, a ti svoga sina grob, nema pravog prijateljstva među nama,
83) dok kuja repom ne vine neće pas za njom potrčati, 84) ne lipši, magarče,
dok trava ne naraste.
Le présent gnomique serbe, comme d’ailleurs pour le français, possède
la valeur de potentialité qui est représentée par les verbes valjati (dénotant
l’obligation) et moći (dénotant la possibilité) renvoyant tous les deux à la
modalité déontique : 85) konja valja biti, a vola milovati, 86) pušci i konju ne
valja verovati, 87) konja s magarcem ne valja porediti, 88) ko magarca jaše,
valja i prdež da mu trpi, 89) ne valja svoje zvono na tuđeg ovna vezati, 90)
bisere ne valja pred svinje bacati, 91) kad čovek psa ubije valja da ga i za plot
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zavuče, 92) ko se s tricama pomeša, valja da ga svinje izedu, 93) i ti možeš,
i konj ti može, ali ti Bog ne da, 94) ko može i konj mu može, a ko ne može i
kobila mu posrće.
La prospectivité du présent se manifeste dans les proverbes donnés sous
forme de propositions conditionnelles : 95) ako je ćorav konj, nije groš, 96)
ako koza laže, rog ne laže, ou de propositions temporelles : 97) magarac ne
ume plivati dok mu voda uši ne zalije, 98) koza prska dokle ne vidi vuka, 99)
dok je medvedu gnjilih krušaka, ne boji se gladi, 100) dok zmija zmiju ne
proždere, ne može aždaja postati.
3.2. Le futur
Au sens général du terme, le futur français exprime une position de
postériorité par rapport au moment de l’acte d’énonciation et on lui assigne
deux valeurs fondamentales : a) le futur à venir qui renvoie au processus
non encore réalisé, est postérieur à une référence, que celle-ci se situe dans
l’actualité du sujet parlant, dans son passé, ou dans son futur ; b) le futur
proche qui véhicule le processus non encore réalisé, mais qui est tout près de
sa réalisation (CHARAUDEAU 1992 : 461). À la différence de ces valeurs de
base, le futur simple peut être doté des propriétés génériques, ce qui fait l’objet
de notre intérêt. Ciszewska-Jankowska (2018 : 208) remarque que le futur à
valeur générique9 peut apparaître dans des phrases à structures variées, ce que
les occurrences de notre corpus confirment : 102) le loup mourra dans sa peau,
103) parlez, chantez à un âne, il vous fera des pets. Le futur générique peut
se trouver dans les proverbes avec une subordonnée conditionnelle de type Si
p, q : 104) si vous faites le mouton, on vous tondra ou dans des exemples qui
se laissent réduire à la construction Si p, q. Dans notre corpus, la valeur de
la condition est alors exprimée par l’impératif : 105) courez toujours après le
chien, jamais ne vous mordra = si vous courez toujours après le chien […],
106) parlez, chantez à un âne, il vous fera des pets = si vous parlez, si vous
chantez à un âne […], 107) nourris, élève un corbeau, il te crèvera l’œil = si
tu nourris, si tu élèves un corbeau […]. Rocci (2000 : 268) mesure que certains
emplois du futur générique dans les énoncés ayant des sujets génériques,
présentent une structure conditionnelle cachée. En revanche, on ne peut pas
transformer un proverbe en structure Si p, q si on tient uniquement compte de
son sens littéral. En effet, les proverbes, selon l’estimation de Kleiber (2000 :
52) possèdent un sens implicatif bien qu’à première vue il soit impossible de
faire une implication. Cela est dû au fait que le sens d’un proverbe n’est jamais
entièrement « celui de la combinaison de ses constituants » et son interprétation
standard n’est jamais donnée compositionnellement. (KLEIBER 2000 : 51-52 ;
Pour ce qui est de la terminologie française, on l’appelle « futur générique alors que dans la
langue serbe on le dénomme « futur gnomique ».
9
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CISZEWSKA-JANKOWSKA 2018 : 208). À titre d’exemple, si l’on dégage le
sens littéral du proverbe : Petit poisson deviendra grand, on tient compte du fait
qu’il ne peut pas se réduire en Si p, q. Mais, si l’on prend en compte son sens
figuré, l’interprétation implicative devient tout à fait possible : si quelqu’un se
développe en permanence, il prendra de l’importance un jour ou l’autre. Ainsi,
le proverbe : 108) dans sa peau mourra loup : si quelqu’un est méchant par
nature, il ne se corrigera pas. Les occurrences citées ont un sens implicatif en
tant que proverbes mais non en tant qu’une phrase générique simple.
Il y a bien des cas dans notre corpus où l’on ne peut remplacer le futur
générique par le présent générique, ce qui serait attendu, sans entraîner une
certaine modification de sens. Dans le proverbe : 109) le temps n’est pas un
loup, il ne fuira pas dans les bois il est impossible d’employer le présent
fuit au lieu de fuira car le futur ne réfère pas à un fait qui doit se réaliser
obligatoirement dans l’avenir et il précise qu’un fait ou une situation peut se
produire éventuellement. Pour vérifier ladite chose, le verbe au futur peut être
paraphrasé par la construction peut+infinitif : 110) le temps n’est pas un loup,
il ne peut pas fuir dans les bois. (CISZEWSKA-JANKOWSKA 2018 : 211).
Le futur générique s’utilise également pour dénoter la conséquence
postérieure d’une situation ou d’un comportement : 111) il viendra un
temps où le renard aura besoin de sa queue, 112) il viendra un temps où
les vaches auront besoin de leur queue, 113) à la fin le renard sera moine,
114) petit poisson deviendra grand, 115) chacun son métier, les vaches seront
gardées, 116) le loup mourra dans sa peau. Dans notre corpus, nous avons
également trouvé des proverbes dans lesquels le futur assume la valeur d’une
recommandation ou d’un avertissement avec une fonction didactique, et l’on
peut prédire des conséquences favorables ou défavorables d’un comportement
actuel : 117) parlez, chantez à un âne, il vous fera des pets, 118) nourris, élève
un corbeau, il te crèvera l’œil, 119) parez un hérisson, il semblera baron, 120)
courez toujours après le chien, jamais ne vous mordra.
Dans la langue serbe, nous avons analysé les valeurs du futur I utilisé
dans les proverbes zooniques. Dans son usage de base, le futur I serbe, ainsi
que le futur simple français, désigne l’action et l’état qui se réalisera après
le moment de la parole ou après un autre moment imaginé (STANOJČIĆ,
POPOVIĆ 2016). Les valeurs temporelles du futur I peuvent être indicatives
et relatives tandis que la valeur modale se rapporte, entre autres, à son usage
gnomique. Dans cette perspective, nous avons découvert une seule valeur du
futur I : la prédiction. Les verbes au futur sont soit imperfectifs : 121) ko po
selu mnogo ide, ili će ga psi jesti, ili će na ručak nagaziti, 122) noćas će miš
i mačka zajedno spavati soit perfectifs : 123) doći će vranac u tesan klanac,
124) dočekaće mačka vrapca na stožeru, 125) doći će ovca na solilo, 126)
izgoreće slama, ali će i miši sesti gde ne valja.
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4. Conclusion
L’analyse contrastive des valeurs de formes verbales exprimant le
présent et le futur dans les proverbes zooniques français et serbes a démontré
que les formes représentées se réduisent au nom de deux : le présent et le
futur simple dans le corpus français, et le présent et le futur I dans le corpus
serbe. Les deux langues disposent de mêmes valeurs sémantiques et les
moyens syntaxiques les exprimant ont des traits de ressemblances importants.
Les valeurs du présent sont la répétition, la simultanéité, la potentialité et la
prospectivité. La répétition s’affiche dans le corpus français à l’aide du pronom
ou de l’adverbe relatifs (qui, où) ou de l’adverbe interrogatif (quand), alors
que ses équivalents serbes sont les pronoms relatifs (ko, gde) ou l’adverbe
interrogatif (kad). De plus, dans les proverbes français se retrouvent aussi
des déterminants indéfinis (chaque, tous) soulignant la valeur distributive.
La simultanéité est manifestée par l’emploi des conjonctions temporelles
adversatives (tandis que / a) et conjonctions exprimant la simultanéité durative
dans les deux langues (pendant que / dok). Dans le corpus serbe figure encore
la simultanéité exprimée dans les propositions comparatives à l’aide de la
conjonction što. La potentialité est modérée par les verbes déontiques (devoir,
pouvoir / trebati, moći) dans les deux corpus. La valeur de la prospectivité du
présent, dans les proverbes de deux langues, est exprimée par les propositions
conditionnelles ou comparatives. La postériorité, en tant que valeur principale
du futur générique, est enrichie par la signification de la conséquence,
avertissement et recommandation dans l’emploi du futur simple et par la
prédiction dans l’emploi du futur I. Une grande ressemblance entre deux
corpus dans le domaine des valeurs temporelles est justifiée par le fait que les
proverbes appartiennent à un champ universel des connaissances humaines,
ce qui fait qu’ils perçoivent et synthétisent ces acquisitions du monde de la
même manière dans les deux langues.
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О СЕМАНТИЧКОМ АСПЕКТУ ГЛАГОЛСКИХ ВРЕМЕНА
КРОЗ ПРИЗМУ СИНТАКСИЧКИХ ПОСТУПАКА
У ФРАНЦУСКОЈ И СРПСКОЈ ЗООНИМСКОЈ
ПАРЕМИОЛОГИЈИ
Служећи се методом контрастивне анализе и синтаксичким поступцима анализирали смо специфичности семантичких вредности глаголских времена на корпусу француске и српске зоонимске паремиологије.
С обзиром на то да су прошла глаголска времена била предмет наших
изучавања, определили смо се за анализу презента и футура како бисмо
показали све сличности и разлике које се јављају на семантичком плану
двају посматраних језика. Анализа је вршена у оквиру теоријских постулата семантичких граматика П. Шародоа (1992) и П. Пипера, И. Антонић
и др. (2005).
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ANALYSE COMPARATIVE DE LA
MÉTAPHORE ET DE LA MÉTONYMIE
ET THÉORIES COGNITIVES ASSOCIÉES
Nous nous proposons de présenter notre point de vue concernant la
métaphore et la métonymie. Éléments de la rhétorique, que Dumarsais définit
comme « une espèce de figure », les tropes auxquels nous nous intéressons se
voient aujourd’hui dotés de caractéristiques essentiellement linguistiques.
Nous abordons deux aspects.
D’un côté, nous partons des explications de la métaphore en introduisant
un terme nouveau que nous avons appelé « la compréhension acquise de la
métaphore », qui permet d’expliquer l’existence d’une compréhension partagée.
De l’autre côté, nous examinons les lexèmes à sens multiples qui
relèvent de la polysémie. De nos jours, la polysémie ne se limite plus aux
lexèmes polysèmes, elle examine aussi d’autres formes du sens multiple, par
le biais de la polysémie logique, de la théorie des facettes et des zones actives.
L’objectif de cet article n’est pas de faire une présentation minutieuse des
théories mentionnées, mais d’établir une liaison entre ces théories d’une part et
la métaphore et la métonymie d’autre part.
Vu que c’est la polysémie qui permet la compréhension de la métaphore
et de la métonymie, en déclenchant des processus cognitifs spécifiques, nous
discutons particulièrement les exemples de Langacker, de Kleiber et de Cruse.
Ces linguistes examinent la polysémie dans le cadre de la cognition. Ainsi, nous
approchons-nous des sciences cognitives, et de leur terminologie.
Mots clés : métaphore, métonymie, cognition, lexèmes à sens multiples

1. Introduction
Les figures de style sont perçues comme des éléments pertinents de
la langue déjà à l’époque antique. Depuis Aristote jusqu’à Dumarsais et
Fontanier elles sont abordées et expliquées presque systématiquement comme
des figures littéraires et oratoires.
1
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Avec le développement de la linguistique, les figures de style, notamment
la métaphore et la métonymie, reçoivent plus d’importance, étant analysées
par les sémanticiens.
Il existe plusieurs classifications de figures de style. D’après la
classification de Mounin (MOUNIN 2000) les figures de style peuvent être
des figures de diction telles que l’assonance ou l’allitération ; des figures
de construction, telle que l’anaphore ou l’épiphore ; des figures de pensée,
comme le paradoxe ou des figures de signification, parmi lesquels les plus
importants sont la métaphore, la métonymie et la synecdoque.
Les figures de signification ou tropes, consistent à modifier le sens
des mots soit par l’analogie qui existe entre deux objets, soit par un rapport
d’équivalence.
Dumarsais explique les tropes : « … Les Tropes ne sont qu’une espèce
de figure. » (DUMARSAIS 1988,) alors que, quelques siècles plus tard, Joëlle
Gardes-Tamine donne sa définition : « …Si c’est le sens des mots qui est l’objet
de la figure, on parle de figures de signification, ou tropes. » (GARDES-TAMINE
1996). Jakobson, dans son Essais de linguistique générale (JAKOBSON 1963)
ne mentionne que le couple métaphore / métonymie. Les études de Jakobson
nous ont été utiles pour établir une liaison entre le processus cognitif et la
compréhension des tropes, vu qu’il traite des malades aphasiques.
Nous nous intéressons particulièrement à la métaphore et à la métonymie,
en exploitant à la fois les travaux des auteurs mentionnés ci-dessus et des
sources littéraires classiques.

2. Les études de Jakobson
D’après Jakobson, il existe deux types de patients aphasiques : ceux qui
ont perdu la possibilité d’établir le rapport de similarité, et ceux qui ne sont pas
capables d’établir le rapport de contiguïté. Les premiers ne sont pas capables
de comprendre la métaphore, tandis que les seconds ne peuvent pas saisir la
métonymie : « Toute forme de trouble aphasique consiste en quelque altération,
plus ou moins grave, soit de la faculté de sélection et de substitution, soit de
celle de combinaison et de contexture. La première affection comporte une
détérioration des opérations métalinguistiques, tandis que la seconde altère
le pouvoir de maintenir la hiérarchie des unités linguistiques. La relation de
similarité est supprimée dans le premier type et celle de contiguïté dans le
second. La métaphore devient impossible dans le trouble de la similarité et la
métonymie dans le trouble de contiguïté. » (JAKOBSON 1963 : 57).
Ces études de Jakobson nous ont mise sur le chemin d’une analyse de
l’organisation cognitive de la métaphore et de la métonymie. En effet, si le
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patient aphasique n’est pas capable d’établir la liaison de similarité, il n’est
pas capable de sortir d’un champ sémantique afin de créer une idée différente
mais correspondante dans l’autre champ sémantique. En revanche, si le
patient aphasique n’est pas capable d’établir la liaison de contiguïté, il lui est
impossible de suivre un lien logique, autrement dit, de faire un glissement
référentiel.
Dans le même sens, Le Guern conclut que « le processus métaphorique
concerne l’organisation sémique, alors que le processus métonymique ne
modifierait que la relation référentielle. » (LE GUERN 1973 : 14). Il est évident que
le glissement de sens n’est pas le même dans la métaphore et dans la métonymie.
Dans le premier cas, il s’agit d’une image qu’il faut trouver pour comprendre la
métaphore, tandis que dans le deuxième cas on reste dans le même champ lexical,
étant donné que le glissement de sens se trouve sur le même axe associatif. Le
mécanisme métaphorique détruit l’image de la notion habituellement désignée.
Le mécanisme métonymique, en revanche, ne la détruit pas, vu que par sa nature
la métonymie ne crée pas une image. C’est la relation référentielle qui doit être
modifiée, toujours en raison de l’organisation de la métonymie.

3. Les études cognitives
En parlant des processus de l’organisation sémique dans la
compréhension des tropes, il est utile de répéter que c’est la polysémie qui
permet cette compréhension. Lorsqu’on parle de la polysémie, il faut dire
qu’il existe plusieurs formes de polysémie (restriction de sens, extension de
sens, polysémie étroite et polysémie lâche) (MILJKOVIĆ 2018a).
Au-delà des formes de polysémie, nous sommes témoins de la naissance
d’une nouvelle approche de la sémantique, qui, en opérant avec des notions
prises des sciences cognitives, se dit « sémantique cognitive ». Dans cette
mouvance, la polysémie s’intéresse au processus mentaux mobilisés pour une
bonne interprétation de la polysémie logique, ainsi qu’à différentes théories
qui traitent le sens multiple.
D’après Rastier, « la sémantique cognitive prend pour principe que le
sens linguistique consiste en représentation ou processus mentaux, ce qui
la conduit à s’absorber soit dans la psychologie, soit dans une philosophie
spontanée. […]. Le domaine de l’espace, privilégié par la sémantique
cognitive, en offre une illustration qui éclaire ses rapports avec l’esthétique
transcendantale. » (RASTIER 1993 : 153, 154). La polysémie logique se
situe dans le cadre de la sémantique cognitive. Sans entrer dans l’esthétique
transcendantale, ni dans la philosophie de Kant, nous retenons ici seulement
le « principe [qui mobilise les] processus mentaux ».
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C’est à partir de ce principe que nous allons expliquer la compréhension
des tropes, dans notre cas la métaphore et la métonymie. Les processus mentaux
donnent la capacité d’appréhender les notions abstraites et par conséquent la
capacité à comprendre la catégorisation des tropes. D’ailleurs, nous examinons
ici la métaphore et la métonymie du seul point de vue linguistique, en
négligeant l’angle rhétorique pour rester sur celui de la sémantique cognitive.
Dans le cadre du cognitivisme, nous utilisons certains termes empruntés
à la psychologie, comme gestalt ou à la philosophie lorsqu’on parle de la
métaphore conceptuelle, ou encore à la logique pour mieux éclaircir la
différence entre la polysémie proprement dite et la polysémie logique.
Pour autant, notre discours sur la compréhension acquise de la métaphore
– concept que nous introduisons plus bas – est basé sur une présentation plus
traditionnelle des tropes.

4. La métaphore
Meyer dit pour la métaphore : « La métaphore est la substitution
identitaire par excellence, puisqu’elle affirme que A est B. » (MEYER 2008 :
71)
Cette affirmation est, d’après nous, une réflexion juste sur la métaphore.
Lorsque Doña Sol dit à Hernani : « Vous êtes mon lion superbe et généreux »
(HUGO 1830 : Hernani), elle l’identifie au lion et affirme que A (Hernani)
est B (lion). Une substitution par excellence, en effet, puisqu’un être humain
est vu comme un animal. Et c’est justement cette substitution qui pousse le
lecteur à chercher la bonne compréhension.
Ladite compréhension va mettre en œuvre des processus mentaux, à
l’aide desquels le lecteur va trouver l’image correspondante à cette métaphore.
Lakoff et Johnson s’opposent à l’idée que la métaphore a seulement un
sens figuré. D’après eux la métaphore elle-même représente un concept, et
on peut parler de la métaphore seulement si l’on est capable de comprendre
un aspect de la réalité en le comprenant en d’autres termes. (LAKOFF,
JOHNSON 1986). La métaphore influence notre pensée et se trouve à la base
de nombreux concepts de la pensée humaine.
Ceci nous rapproche du champ de la cognition, qui introduit un
type de métaphore qui lui convient : la métaphore conceptuelle : « Pour
souligner l’appartenance de la métaphore à la pensée, on introduit la notion
de métaphore conceptuelle. Le mécanisme de la métaphore conceptuelle
consiste à cartographier la structure d’un concept (ou domaine conceptuel),
qui est généralement une perception connaissable et bien connue, dans un
autre domaine. […] Autrement dit, nous comprenons les domaines abstraits
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en fonction des expériences que nous avons avec le monde physique.
Pour cette raison, les métaphores conceptuelles constituent les principaux
moyens à notre disposition pour comprendre des expériences abstraites. »
(JOVANOVIĆ 2015).
Le fait de sortir d’un champ sémantique pour aller dans un autre, dans
lequel on exploite des sémèmes en commun donne l’impression qu’on fait
une forme de comparaison (Hernani est comme un lion). Ceci a conduit à
une explication erronée selon laquelle la métaphore serait une « comparaison
abrégée », comme l’affirme Quintilien (1875).
4.1. Une erreur venant de loin : confusion entre comparaison
et similitude
On est en présence d’une confusion qui remonte à l’antiquité, au moment
où la comparaison et la similitude n’étaient pas bien distinguées. D’ailleurs,
il s’agit d’une erreur qui s’est retrouvée apparemment dans plusieurs langues.
Les deux mots latins, « comparatio » qui veut dire « comparaison » et
« similitudo » qui veut dire « similitude » sont, dans la terminologie française,
traduits par un même mot, celui de « comparaison ». Or, il s’agit de deux
concepts différents, puisque dans comparatio on a deux éléments comparables
sur une même échelle, alors que dans similitudo on ne compare pas les
éléments en question, on cherche les traits communs qui les mettent dans une
relation de similitude, par leurs propriétés partagées.
Le Guern donne des exemples : « Pierre est aussi fort que son père »
et « Pierre est fort comme un lion » (LE GUERN 1973). La première phrase
peut être interprétée « Pierre est fort comme son père ». En revanche, la phrase
« Pierre est fort comme un lion » ne peut pas être interprétée de la même façon,
à savoir « Pierre est aussi fort qu’un lion ». Dans le premier cas il s’agit d’une
comparaison de deux éléments comparables. Dans le deuxième cas, « le lion »
est la référence de la force. Le deuxième exemple veut dire que Pierre est
très fort, mais comparer sa force avec la force réelle d’un lion serait exagéré.
Le premier exemple est une véritable comparaison. Le deuxième exemple
représente similitudo, puisque le second argument sort de la comparaison et
est aperçu comme l’image de la force.
Une fois cette ambiguïté résolue, nous nous rendons compte que toutes
les liaisons entre la métaphore et la comparaison deviennent discutables. On
a du mal à trouver des comparaisons qui – en enlevant le mot « comme » –
deviennent des métaphores, de même que des métaphores que l’on pourrait
transformer en comparaison. Nous avons l’impression que la plupart des
métaphores avec la copule peut se transformer non pas en comparaison, mais
en similitude, comme dans les exemples : « La nature est un temple » ce
qui donnerait la transformation « La nature est (divine, riche, sacrée, etc.)
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comme un temple » ; « Achille est un lion » ce qui donnerait la transformation
« Achille est fort comme un lion ».
Dans la même logique, nous pensons que la phrase d’Éluard « La
Terre est bleue comme une orange » (ÉLUARD 1929 : L’amour la poésie)
correspond, non pas à une comparaison mais à une similitude, qui peut se
transformer en la métaphore : « La terre est une orange bleue ».
4.2. Notre explication de la métaphore
Touratier examine seulement la métaphore avec la copule : « En réalité,
s’il y a métaphore, c’est à la fois parce qu'il n’y a rien de commun entre les
sémèmes des termes mis en rapport syntaxique et par conséquent sémantique
par la copule être, et parce que ce rapport syntaxique oblige l’interlocuteur
à construire ou imaginer un trait sémique commun, en fonction du contexte,
de la situation référentielle désignée par les sémèmes en question, et aussi,
bien entendu, de la situation énonciative dans laquelle sont employés ces deux
sémèmes. » (TOURATIER 2000 : 78-79).
Cependant, nous pensons que la véritable nature de la métaphore peut
se révéler non seulement dans la métaphore avec la copule, mais surtout
dans les métaphores ayant un verbe autre que la copule, cas dans lequel la
transformation en comparaison/similitude n’est pas possible, et qui, par
conséquent, illustre le cas dans lequel la métaphore ne peut pas être considérée
comme comparaison2 abrégée. Parmi les métaphores qui ne peuvent pas subir
cette transformation, les exemples sont nombreux : « Les vagues jappent », «
La forêt a mangé le ciel », « les mots brûlent la gorge », etc.
4.3. La compréhension acquise de la métaphore
La puissance de la métaphore se trouve dans le fait qu’elle crée une
image. Nous prétendons que chacun peut associer sa propre image à une
même métaphore ce qui conduit à différentes possibilités de compréhension
d’une même métaphore.
La métaphore lexicale « Achille est un lion » nous sert comme exemple
pour un terme nouveau que nous expliquons ci-dessous.
« Achille est un lion » veut associer à Achille des qualités du lion. On
pourrait penser aux qualités de férocité, en pensant à Achille lorsqu’il traîne le
corps d’Hector ; ou de noblesse, Achille étant fils du roi Pélée, ou de force, vu
qu’il est considéré comme le plus grand héro grec.
Pourtant, nous pouvons constater que la plupart des gens comprennent
la métaphore « Achille est un lion » comme « Achille est courageux comme un
lion ». Nous nous trouvons donc devant un paradoxe puisque nous affirmons
2

Sous le terme « comparaison » nous sous-entendons à la fois comparatio et similitudo.
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que la compréhension métaphorique peut être individuelle, vu que chacun
peut se créer sa propre image de la métaphore ; et que cependant il est avéré
que tous les récepteurs comprennent une métaphore donnée – au moins dans
certains cas – d’une seule et unique manière. Pour résoudre ce paradoxe qui
n’existe, nous semble-t-il, qu’en apparence, nous nous proposons d’introduire
un terme par lequel il nous serait possible de résoudre ce problème. Nous allons
appeler ce terme « la compréhension acquise de la métaphore ». Quasiment
tout le monde compare le héros grec au lion pour son courage physique. On a
appris à voir un lion en Achille reconnaissant son courage physique. La même
chose se produit avec d’autres métaphores – en serbe ou en français – surtout
pour les métaphores types3 : elles sont souvent comprises de la même manière
non pas parce que d’autres manières n’existent pas, mais souvent parce que
c’est la manière dont on a appris à comprendre les choses.
Cette manière de comprendre les choses dépend de la culture, de
la population et des connaissances collectives caractéristiques de cette
population.
À part l’exemple donné, nous allons citer des exemples des chants
populaires pris de la littérature orale serbe, dans lesquelles la métaphore est
très répandue. Soit l’exemple : « Ses yeux sont deux pierres précieuses »
ou un autre : « Ses dents sont deux colliers de perles », tels que rapportés
par Karadžić dans le chant populaire « Le mariage de Milić porte-drapeau »
(KARADŽIĆ 1845).
Dans les chants populaires, les métaphores citées sont typiques pour
décrire la beauté d’une fille. Il est évident que dans le premier exemple
personne ne va comprendre les deux pierres précieuses comme deux diamants
ou deux rubis, rarement comme deux saphirs. Dans la plupart de cas le lecteur
comprend qu’il s’agit des émeraudes, à cause de la couleur. En revanche, les
dents ne sont pas précieuses comme des perles, elles sont blanches et bien
rangées, comme un collier de perles taillées. Pourtant, d’autres possibilités de
compréhension existent : la fille en question peut avoir le regard clair comme
les diamants et les dents irrégulières comme des perles brutes. Cependant,
tous les récepteurs comprennent qu’il s’agit d’une belle fille aux yeux verts et
aux dents régulières.
Nous expliquons ceci par la compréhension acquise de la métaphore, vu
qu’elle n’est pas conditionnée seulement par les faits liés au milieu socioculturel,
mais aussi par le fait que les récepteurs ont déjà une connaissance acquise qui
les pousse à créer systématiquement une même image. Nous croyons que ceci
arrive à cause du fait que tous les récepteurs ont appris à comprendre certains
concepts suivant le même mécanisme.
Lorsque nous parlons de la métaphore type, nous sous-entendons notamment la métaphore
morte.
3
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5. La métonymie
Touratier, dans sa Sémantique, explique ainsi le processus métonymique
: « Avec la métonymie, le sémème ne change pas à proprement parler de
contenu. […] Le lexème ne change pas alors de sémème, mais il change de
référent. Son sémème désigne non pas son référent usuel, mais un référent qui
est objectivement ou culturellement lié à ce référent usuel, et qui correspond
normalement au sémème d’un autre lexème » (TOURATIER 2000 : 75).
La différence entre la métonymie et la métaphore est évidente. Puisqu’il
y a contigüité dans la liaison logique, il est beaucoup plus facile pour le
récepteur de parvenir à la compréhension. On reste dans le même champ
sémantique, avec simplement un glissement référentiel. Les différentes formes
de métonymie correspondent à différents glissements de sens, mais dans tous
les cas la liaison est claire et non ambigüe, comme dans les exemples « le vin
est bon ; j’ai bu trois verres » ou « Phèdre a bu la mort ».
Le processus mental utilisé pour la compréhension de la métonymie est
plus simple que celui utilisé pour la métaphore. La raison en est simple : au
lieu de changer le champ sémantique, il suffit de faire le glissement référentiel.
Cependant, c’est la métonymie qui se trouve, dans la plupart des cas, au
sein des recherches sémantiques, notamment dans le cadre de la polysémie
logique (Cruse (1986) Kleiber (1999), Langacker (1984)). C’est à partir de
la métonymie qu’il est possible d’analyser les lexèmes à plusieurs sens, qu’il
s’agisse des facettes, des zones actives, ou d’une autre forme de polysémie. Il
s’est avéré que la métaphore, dont la compréhension exige le changement du
champ sémantique laisse peu de place à l’étude des lexèmes à sens multiples.
Nous nous sommes limitée au couple métaphore/métonymie, en suivant
la classification de Jakobson. Pour lui, la synecdoque représente, à juste
titre, une forme de métonymie. C’est à partir de cette distinction que Kleiber
explique la métonymie intégrée, même s’il parle du rapport de tout pour la
partie et inversement.
D’après Dumarsais (1988), qui considère que la synecdoque est une
figure à part, il existe neuf formes de métonymie : la cause pour l’effet ; l’effet
pour la cause ; le contenant pour le contenu ; le nom du lieu où une chose se
fait, se prend pour la chose même ; le signe pour la chose signifiée ; le nom
abstrait pour le concret ; les parties du corps qui sont regardées comme le
siège des passions et des sentiments intérieurs, se prennent pour les sentiments
mêmes ; le nom du maître de la maison se prend pour la maison qu’il occupe.
En examinant de près les formes métonymiques traditionnelles, nous
constatons que la plupart d’entre elles d’elles aujourd’hui reste dans le
domaine littéraire et que, pour l’approche qui nous intéresse ici, toute forme
de métonymie peut se réduire au simple glissement référentiel. De même,
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l’attribution actuelle de la synecdoque à la métonymie est faite à juste titre,
notamment à cause de son rôle dans les recherches polysémiques que nous
abordons ci-dessous.
5.1. La nature cognitive de la métonymie
D’après Kleiber (1999a : 132) « si la déviance métaphorique ne
donne pas lieu à une lecture métonymique ou synecdotique, c’est parce que
la déviance n’est pas identique, même si dans les deux cas, il s’agit d’un
emploi catégoriel indu. Dans le cas de la métonymie/synecdoque, l’emploi
abusif résulte de l’utilisation de la catégorie d’une occurrence pour une autre
occurrence d’une catégorie incompatible, alors que dans la métaphore, il
s’agit de la catégorisation d’une occurrence dans la catégorie qui ne lui est
normalement pas destinée. »
Cela exprime le fait que dans une métonymie, le changement de catégorie
associe deux catégories incompatibles, sans sortir du champ sémantique.
Dans ses explications, Antin Fougner Rydning (2003) se concentre surtout sur
le rôle cognitif de la métaphore et de la métonymie. Pour expliquer la métonymie,
elle fait appel aux cognitivistes et propose une approche dans cet esprit : « Les
cognitivistes, qui ont emprunté le terme de métonymie à la rhétorique, lui confère
un rôle bien plus étendu que celui de trope. Outre le fait que la métonymie est un
procédé référentiel, ils voient en elle un mécanisme général de la compréhension
du sens. La métonymie est présente dans tous les textes, quels qu’ils soient, non
pas de façon aléatoire et occasionnelle, mais de façon régulière et constante. […]
La métonymie n’est pas un phénomène exclusivement linguistique, elle fait partie
intégrante des systèmes conceptuels qui sous-tendent notre façon de penser et
d’agir. Fondée sur notre expérience, la métonymie conceptuelle est un processus
de la pensée qui permet d’accéder à la compréhension. »
Tout en insistant sur le fait que « la métonymie est un processus cognitif
[…] qui met en œuvre la contiguïté […] dont la nature est conceptuelle, car
la métonymie fait appel à une représentation mentale où le sujet mobilise
ses connaissances extralinguistiques », Antin Fougner Rydning examine la
différence entre la métonymie et la métaphore.
En effet, elle part des études de Gibbs (1997) qui pense qu’il est difficile
parfois de faire une distinction nette entre la métaphore et la métonymie, et qui
propose un test de similitude pour faire la différence. Antin Fougner Rydning donne
les exemples suivants : « I am a one man’s dog » et « Le sandwich au jambon
attend l’addition. » Ensuite elle applique le test de similitude de Gibbs en disant que,
puisqu’il est possible de dire « I am like one man’s dog », il s’agit de métaphore ; en
revanche, « Le sandwich au jambon est comme une personne qui attend l’addition. »
n’a pas de sens et ne peut donc relever de la métaphore. On est en conséquence en
présence de métonymie.
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Patrick Saint-Dizier donne sa définition informelle dans un article sur la
métonymie : « La métonymie est une opération linguistique et cognitive qui
a essentiellement une fonction référentielle, en ce qu’elle autorise l’emploi
d’une entité pour en représenter une autre. Il doit exister une relation entre
l’entité utilisée et celle référencée. Cette relation est essentiellement de
deux types : la relation paradigmatique partie-tout (employée en partie vers
le tout ou en tout vers la partie) et un ensemble a priori ouvert de relations
fonctionnelles. » (SAINT-DIZIER 2006).
Ce que nous retenons de l’article de Saint-Dizier est l’énoncé tropique qui
peut être à la fois un énoncé métaphorique et métonymique, comme dans l’exemple
suivant : « L’Europe croit à la démocratie », dans lequel nous avons d’abord une
métaphore (une entité géographique vue comme un humain), ensuite une métonymie
(les habitants de l’Europe croient à la démocratie). Cet exemple de Saint-Dizier, et
son explication métaphorique qui se base sur la personnification illustre le fait que la
personnification est une figure appartenant au trope métaphorique.
5.2. Autres approches de la compréhension cognitive de la métonymie
A) Les zones actives
En 1984 Ronald Langacker (1984 : 172-188) présente sa théorie des
zones actives dans l’article intitulé Active Zones. Cette théorie traite de l’usage
de substantifs globaux en lieu et place de substantifs n’en désignant qu’une
partie, un effet, un attribut… nommé zone active.
Dans ladite théorie, l’auteur s’intéresse notamment de la relation
prédicative entre l’argument sujet et l’argument objet. Langacker introduit
les termes de « trajecteur  » pour l’acteur principal et de « landmark  » pour
l’acteur secondaire.
En 1999 dans Problèmes de sémantique, Kleiber (1999b) reprend cette
théorie et s’exprime à son tour.
La théorie est présentée en donnant notamment les exemples suivants :
« David blinked » ; « She heard the piano » ; « I’m in the phone book »,
commentés avec humour en disant que ce n’est pas la personne entière de David
qui fait clin d’œil ; qu’on ne peut pas entendre un objet et finalement, que la
personne, pour être dans l’annuaire doit être soit très petite, soit à l’étroit.
L’exemple le plus illustratif pour les zones actives est, nous semble-t-il,
le premier : c’est l’œil qui est actif, pas la personne en totalité. Néanmoins,
nous sommes obligée de constater que cet exemple est représentatif en anglais
et en serbe, mais pas en français. Ceci s’explique par le fait que le landmark,
qui normalement n’est pas exprimé dans la phrase, fait partie de l’expression
française « faire un clin d’œil ». Cependant, nous pouvons citer pour le français
l’exemple que Kleiber a repris de Langacker : « Roger mange une pomme. »
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Les autres exemples que Kleiber reprend pour présenter la théorie en
question sont les suivants : « Votre chien est près de mon chien » ; « Votre
chien a mordu mon chat ». Les zones qui sont établies sont celles qui
activement participent aux processus. Dans le premier cas, les animaux dans
leur globalité ; dans le deuxième cas la mâchoire du chien et une partie du
chat.
On peut faire un lien entre les zones actives et la métonymie. Ce lien
s’explique, comme Kleiber le souligne, par la théorie de gestalt. En effet, en
évoquant le chien, on imagine en fait sa mâchoire mordant le chat, autrement
dit, nous assimilons automatiquement la forme globale à l’élément constitutif
actif dans l’action de mordre. Tous les exemples qui illustrent les zones actives
sont de nature métonymique.
C’est grâce à la métonymie qu’on est capable de comprendre les exemples
de Langacker. La relation prédicative est souvent décrite de façon incomplète,
comme dans les exemples « Ce stylo rouge est jaune » et « Paul est dans la
baignoire ». Dans le premier exemple le texte est ambigu ; on ne sait pas si le
stylo est en plastique jaune et écrit en rouge, ou bien si c’est le contraire. Le
deuxième exemple illustre les zones actives, vu que ce n’est pas le corps entier
de Paul qui est dans la baignoire, sa tête et ses cheveux n’y étant pas, mais en
même temps il est possible de l’expliquer par la métonymie intégrée.
Les zones actives ne représentent pas des entités bien identifiées. Au
contraire, il est difficile de voir où la zone active commence et où elle prend fin.
Les exemples mentionnés en font preuve. Les manifestations desdites zones
ne sont pas forcément de nature concrète. L’exemple « Elle entendit le piano »
renvoie à « une raison cognitive […] qui permet […] de focaliser l’attention sur
des entités qui ont une certaine saillance cognitive… » (KLEIBER 1999b).
Le rapport entre le piano et le son du piano est bien un rapport de contiguïté,
donc de nature métonymique.
B) La théorie des facettes
D’une manière générale, nous ne pouvons pas parler de la polysémie
du lexème « fenêtre ». Néanmoins, il y a une différence de sens du mot dans
les phrases : 1) Marie a repeint la fenêtre et 2) Paul est sorti par la fenêtre
(KLEIBER 1999 : 87). Dans le premier cas « la fenêtre » évoque l'encadrement
de la fenêtre (en bois par exemple), tandis que dans le deuxième cas on pense
à l'ouverture de la pièce qu'est la fenêtre, ce qui renvoie à une entité différente.
Cette polysémie logique ouvre le chemin à des recherches plus avancées
concernant le sens (MILJKOVIĆ 2018b).
Dans ce cadre, nous nous intéressons à la théorie des facettes qui vient
de Cruse (1986) mais que nous présentons par le biais de la présentation
française faite par Kleiber (1999).
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Cruse propose de « fournir les moyens nécessaires pour identifier ce
concept sémantique nouveau de facette » (KLEIBER 1999 :89).
Nous voyons la théorie des facettes comme un intermédiaire qui permet
l’établissement d’une différence entre la polysémie proprement dite et l’analyse
des lexèmes à sens multiples. Vu que les facettes ne sont pas perçues comme
une caractéristique intrinsèque de la langue, elles permettent la description
subtile de sens entre les lexèmes qui ne sont pas en soi polysèmes mais qui
néanmoins peuvent avoir une différence dans l’usage.
En pratique, cela veut dire qu’on examine tous les sens possibles dans
lesquels un même lexème peut avoir des significations différentes. L’exemple
suivant en fait preuve :
La banque dans la grand-rue a brûlé hier soir. [IMMEUBLE]
La banque est très aimable avec moi [PERSONNEL]
La banque a été créée en 1900 [INSTITUTION] (KLEIBER 1999 : 93)
En développant cette théorie, Kleiber mentionne quelques éléments : le
concept global représente une seule gestalt ; dans la dimension verticale de la
sémantique de prototype, la place de niveau de base est occupée par le concept
global et non par les facettes isolées ; concernant la dimension horizontale, on
prend en considération le prototype ou le meilleur exemplaire de l’entité en
question.
Il nous semble que l’élément qui fait la meilleure distinction entre la
polysémie proprement dite et les facettes se trouve dans le fait que les lexèmes
polysèmes sont en compétition, alors que les facettes ne le sont pas. De
même, nous soulignons encore une fois la différence principale qui se trouve
dans la nature de la langue. Alors que la polysémie est perçue comme une
caractéristique intrinsèque de la langue, les facettes ne le sont pas.
Les facettes, au même titre que les zones actives et la métonymie
intégrée, relèvent d’une approche cognitive originale qui vient enrichir les
analyses qu’on peut faire des lexèmes à sens multiples.
C) La métonymie intégrée
Il existe des lexèmes dont la nature polysémique n’est pas évidente. Le
lexème « visage » désigne habituellement la face de la tête. Pourtant, on trouve
des phrases comme « Le nouveau visage de la France, terre d’immigration »
(titre d’un article du Monde). Dans cet exemple « visage » renvoie à l’image de
la France comme terre d’accueil. Le sens n’est pas le même dans des exemples
« visage de la France » et « le joli visage d’une fille ». Il s’agit d’un lexème à
sens multiples qui peut être analysé par différentes approches. Lorsqu’il s’agit
de ces deux exemples, nous pouvons parler des facettes du lexème « visage ».
Restant sur le concept de visage, une autre problématique se pose.
Prenons l’exemple : « Anna est maquillée ». On comprend bien que c’est
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seulement le visage d’Anna qui est maquillé et non pas son corps entier. La
phrase est comprise de façon adéquate, et cela peut s’expliquer par le principe
de la métonymie intégrée.
Le principe de la métonymie intégrée est : « Certaines caractéristiques de
certaines parties peuvent caractériser le tout » (KLEIBER 1999 :143) comme
illustré par ses exemples : Les américains ont débarqué sur la lune en 1969 ;
Le pantalon est sale, etc.
Les deux exemples de Kleiber suffisent à illustrer ledit principe. Il
suffit qu’une tache figure sur le pantalon, pour dire que le pantalon est sale,
et pourtant toute la surface du pantalon n’est pas sale, aussi bien que tous les
Américains n’ont pas aluni. Il s’agit de la propriété du prédicat qui, sans avoir
besoin d’être vérifié sur une partie ou toute l’entité est vrai : « [le principe de
la métonymie intégrée] vise à rendre compte d’un phénomène cognitif majeur,
à savoir qu’un référent, dans un sens très large du terme, peut se voir appliquer
des propriétés, événements, etc. qui concernent en fait uniquement certaines
de ses « parties ». » (KLEIBER 1999).
C’est ce principe de métonymie intégrée qui permet de comprendre la
phrase « Anna est maquillée ».
L’usage de ce principe contribue aussi à l’analyse des lexèmes à sens
multiples et en particulier dans le cadre de la métonymie.

6. Conclusion
Les figures de style, et notamment les tropes ont été étudiées dès
l’antiquité. Les philosophes et les littéraires les ont décrites sous l’angle
de la rhétorique ou de la littérature. Cependant, aujourd’hui il est possible
d’expliquer les tropes sous l’angle de la linguistique.
Nos recherches, que nous avons faites en utilisant une analyse
comparative entre les différentes explications des tropes d’un côté et le rôle
important des différentes théories cognitivistes de l’autre côté, nous ont
conduite sur deux chemins.
Nous intéressant à l’interprétation de la métaphore dans le cadre
traditionnel, nous avons remarqué que, malgré la multiplicité des
interprétations possibles d’une même métaphore, la même image était perçue
par la plupart des gens. Nous avons voulu comprendre ce phénomène, et nous
sommes arrivée à penser qu’il y avait une raison fondée sur une communauté
d’histoire, de culture et d’apprentissage, ce que nous avons traduit sous le
terme de « compréhension acquise de la métaphore ».
Sur un plan différent et complémentaire, nous avons exploré une partie
du large champ des études cognitives touchant à la polysémie.
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La compréhension de la métaphore conceptuelle relève de processus
mentaux et est ainsi intimement liée aux mécanismes cognitifs. Il s’agit en
fait de percevoir, de comprendre, un aspect de la réalité, ce qui nécessite un
transfert cognitif de champ sémantique depuis celui textuellement exprimé
vers celui de la réalité interprétée.
Les travaux des sémanticiens cognitivistes ont permis un éclairage
nouveau sur l’étude de la métonymie. La métonymie intégrée permet d’expliquer
les glissements référentiels notamment entre « le tout et la partie » ; les zones
actives permettent d’analyser aussi cet aspect, mais en se focalisant sur les
contextes d’action. Toutes deux aident à comprendre comment la métonymie
est alors à la fois utile, car simplificatrice, et néanmoins non ambigüe.
La théorie des facettes, de son côté, veut décrire des cas de métonymie
où un lexème est utilisé de façons différentes, et s’interprète grâce à un concept
implicite complémentaire relevant du contexte. La polysémie ne semble pas
alors évidente ; la théorie des facettes aide à l’expliquer.
Les études cognitives sont un outil précieux pour approfondir la subtilité
de différentes formes de polysémie qui diffèrent de la polysémie proprement dite.
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Ivana M. Miljković

UPOREDNA ANALIZA METAFORE I METONIMIJE
UZ PRIKAZ ODGOVARAJUĆIH KOGNITIVNIH TEORIJA
Predmet našeg interesovanja u ovom radu su metafora i metonimija.
Dimarse je trope definisao kao vrstu figura, a mi danas konstatujemo kako su
u bliskoj vezi sa lingvistikom. Zato ih obrađujemo sa dva aspekta, prikazujući
našu tačku gledišta.
S jedne strane, polazimo od klasičnih objašnjenja tropa, a zatim dajemo
naše objašnjenje metafore. Pritom, uvodimo novi termin − jednoobrazno
shvatanje metafore − pomoću kojeg možemo objasniti postojanje uvreženog
shvatanja metafore.
S druge strane, proučavamo višeznačne lekseme kojima se bavi
polisemija. Uočeno je da se polisemija ne ograničava samo na polisemne
lekseme, već se bavi i drugim oblicima višeznačnosti. Navešćemo samo neke
oblike: logička polisemija, teorija višeznačnih leksema (Théorie des facettes, v.
MILJKOVIĆ 2018b), kao i aktivne zone (LANGAKER 1984).
Budući da se preko polisemije, koja izaziva specifične kognitivne
procese, dolazi do razumevanja metafore i metonimije, naročito razmatramo
Langakerove, Kleberove i Kruzove primere. Pomenuti lingvisti proučavaju
polisemiju u okviru kognitivizma. Na taj način se približavamo kognitivnim
naukama i njihovoj terminologiji.
Cilj članka nije detaljno predstavljanje pomenutih teorija, već
uspostavljanje veze između tih teorija i metafore i metonimije.
Ključne reči: metafora, metonimija, kognitivizam, višeznačne lekseme
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L’APPOSITION NOMINALE DÉTACHÉE
ET SES ÉQUIVALENTS SERBES :
L’EXEMPLE DU ROMAN LE LYS DANS LA
VALLÉE
Cet article propose une analyse de l’apposition nominale détachée dans
Le Lys dans la vallée d’H. de Balzac et de ses équivalents dans la traduction
serbe du roman. Basée sur les approches descriptive et contrastive, notre
recherche se déroule en deux phases. Durant la première, (a) nous définissons le
type de détachement appositif (détachement central, détachement d’ouverture,
détachement de clôture) et la valeur informationnelle de la structure observée
selon sa distribution (rhème secondaire Rh-, rhème propre Rh+, thème
secondaire Th+), (b) nous déterminons la nature morphosyntaxique du segment
apposé (syntagme nominal non déterminé, syntagme nominal déterminé, nom
propre) et (c) nous examinons le poste fonctionnel du segment support (sujet,
complément d’objet, complément circonstanciel, complément déterminatif,
attribut du sujet, apostrophe, agent de l’action dans la structure impersonnelle,
etc.). La seconde phase de notre travail aborde l’analyse des équivalents de la
séquence nominale française dans la traduction serbe du roman de Balzac. Dans
la plupart des cas, cette construction se transpose par son équivalent syntaxique
– le déterminant appositionnel (apposition) ; cependant, ses réalisations sont
également les différentes formations grammaticales en fonction appositive,
mais aussi d’autres fonctions syntaxiques qui, en tant qu’équivalents de
traduction, apparaissent à l’intérieur d’une traduction plus libre. Dans cette
1
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étude, nous suivons les définitions et les éclaircissements de cette catégorie
grammaticale proposés avant tout par M. Forsgren (1993, 2000) et F. Neveu
(1995, 2000a, 2000b), mais nous nous servons en même temps des explications
et des précisions données par d’autres linguistes. Pour ce qui est de la partie
serbe de notre matériel, nous nous appuyons sur la littérature linguistique qui,
du point de vue normatif et descriptif, aborde la problématique de l’apposition
en langue serbe.
Mots-clés : apposition nominale, détachement, nature morphosyntaxique,
fonction syntaxique, langue française, langue serbe, équivalent

1. Introduction
Notre recherche porte sur l’apposition nominale détachée dans le roman
Le Lys dans la vallée d’Honoré de Balzac et sur ses équivalents dans la traduction
serbe de cette œuvre. Il s’agit de la construction qui, traditionnellement
appelée apposition nominale, met en relation les deux groupes nominaux
sans outil syntaxique – séparés à l’oral par une pause et à l’écrit par une
ponctuation (virgule, deux-points, point-virgule, tirets, parenthèses) – en
établissant entre eux une union attributive au sein de laquelle l’apposé (ou
le segment apposé / détaché ou l’apport ou le terme apport) fonctionne
comme un attribut vis-à-vis de son support (ou le noyau / la base ou le terme /
segment support) qui jouerait le rôle de sujet d’une phrase à verbe être. Nous
effectuons notre recherche en deux étapes. La première sous-entend l’analyse
de la construction française dans l’œuvre de Balzac, à savoir : a) l’étude du
type de détachement appositif (le détachement d’ouverture ou de clôture et le
détachement central) et de la valeur informationnelle de la structure observée
selon sa distribution ; b) l’exploration de la nature morphosyntaxique du
segment apposé (le nom propre, le syntagme nominal déterminé ou non
déterminé) ; c) l’examen du poste fonctionnel du segment support. La seconde
étape de notre travail réside dans l’étude des équivalents de cette séquence
française dans la traduction serbe du roman Le Lys dans la vallée. Notre
hypothèse est que, dans la plupart des cas, cette construction se transpose sous
forme de déterminant appositionnel (l’apposition), mais que ses réalisations
peuvent aussi être les diverses catégories morphosyntaxiques et les structures
grammaticales capables d’assumer la fonction appositive. Dans l’investigation
des exemples relevés du roman de Balzac et de sa traduction serbe, nous nous
servons, d’un côté, de la méthode descriptive nous permettant de présenter
le phénomène linguistique traité, et de l’autre, de l’approche contrastive qui,
allant constamment du français vers le serbe, nous montrera de quelle manière
l’apposition nominale française (du corpus choisi) se transmet dans le texte
en serbe.
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Pour effectuer notre étude, nous suivons les définitions et les
éclaircissements théoriques proposés avant tout par M. Forsgren (1993,
2000) et F. Neveu (1995, 2000a, 2000b). De même, nous nous servons des
explications et des précisions données par d’autres linguistes qui examinent
cette catégorie grammaticale, tels que : R. Rioul (1983), L. Picabia (1991,
2000), J. Lago (1994), B. Combettes (1998, 2000), J. Tamine-Gardes (1984),
A. Dauzat (1956), l’équipe de M. Riegel (2018), M. Grevisse et A. Goosse
(2008), R. L. Wagner et J. Pinchon (1962), M. Wilmet (2014), les auteurs réunis
autour de J. Dubois (1994), de J.-C. Chevalier (1964), de M. Arrivé (1986).
Quant au corpus serbe, nous nous appuyons sur la littérature linguistique qui,
du point de vue normatif et descriptif, aborde la problématique de l’apposition
en serbe. Ce sont avant tout les grammaires de M. Stevanović (1986), de Ž.
Stanojčić (2010), celle du groupe de P. Piper (2005), ainsi que la grammaire
normative de P. Piper et d’I. Klajn (2017).

2. Sur l’apposition nominale en français et en serbe
La structure considérée appartient au système appositif qui attire
une grande attention de la part des linguistes3 en suscitant les nombreuses
discussions sur son arrangement et son statut grammatical (voir NEVEU
2000a, 2000b ; PIGNON 1961 ; MOUCHET, PIGNON et al. 1962 : 172192 ; BOUET, TILLY 1963 : 283-291 ; BONDY 1963 : 50-54). C’est « une
catégorie fonctionnelle qui peut être comptée parmi les plus récalcitrantes de
la grammaire traditionnelle. Cela explique qu’elle soit à la fois méconnue et
contestée » (NEVEU 2000a : 3). Elle peut être définie « comme la mise en
séquence par appariement de deux segments linguistiques hiérarchiquement
ordonnés, constituant une expression désignative complexe, formellement
disjointe par le détachement, composée […] d’un support [… et] d’un terme
descripteur détaché [l’apport / l’apposé] » (NEVEU 2000b : 120-121).
L’apposition représente, donc, une variante grammaticale de la fonction
attributive (FORSGREN 1993 : 18). Dans ce complexe syntaxique se
constitue un rapport de prédication, c’est-à-dire le rapport de solidarité
ou d’interdépendance ou de solidarité lâche étant donné la présence du
détachement, lequel s’avère être un des critères pour fonder la catégorie
appositive (FORSGREN 1993 : 17 ; 2000 : 34 ; NEVEU 1995 : 23 ; 2000b).
L’indice explicite de cette relation prédicative (relation sous-jacente sujet /
prédicat) est la pause – le segment détaché se montre délimité par la pause
en faisant une fonction syntaxique basée sur le rapport exocentrique de
solidarité (FORSGREN 1993 : 18). De ce fait, la pause se définit « comme un
3

Pour un historique voir NEVEU 1996, 2000a.
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constituant de surface qui fait fonction, tout comme la copule être, d’indicateur
de la combinaison propositionnelle qui unit l’argument et son prédicat »
(FORSGREN 1993 : 17). Se trouvant ainsi à l’intérieur d’une phrase en tant que
constituant périphérique par rapport à la structure argumentale de l’énoncé, ce
segment détaché et réduit (il ne conserve que le prédicat), référentiellement
incomplet et incident au terme support (un syntagme nominal) qui est actant
dans la prédication principale et occupe la position référentielle dans l’énoncé,
assume la fonction de prédication seconde – une prédication hors de son
support, ajoutée, non focalisée et subordonnée à la prédication première ; le
rôle de l’élément détaché consiste à désigner les propriétés de son support,
non pas à indiquer un référent (FORSGREN 1993, 2000 ; NEVEU 2000b ;
WILMET 2014 : 607 ; HAVU, PIERRARD 2008 : 8). La fonction appositive
transmet ainsi une modification sémantique de caractère non restrictif dans
laquelle l’élément apposé ou modificateur possède le même pouvoir référentiel
que son support ou son nucléus modifié (LAGO 1994 : 14). Par conséquent, il
est question d’une prédication seconde, non focalisée, à incidence nominale,
prédication non restrictive et détachée, ce qui constitue l’inventaire de critères
définitoires de la catégorie d’apposition, d’après M. Forsgren (2000 : 34-36)
qui n’y retient pas la coréférence4 vu qu’elle ne représente qu’un trait descriptif
d’un sous-type d’apposition, en particulier de l’apposition prototypique
ou canonique (Luc, mon cousin, vient de téléphoner). La détermination de
l’apposition repose également sur le critère de la mobilité – elle peut être
placée en position frontale, intermédiaire et finale (NEVEU 1995, 2000b ;
FORSGREN 1993, 2000 ; GOES 2009). Le segment détaché peut provoquer
de nombreuses valeurs circonstancielles qui sont instables car elles résultent
de sa nature et de sa position dans l’énoncé (NEVEU 2000b : 109, 121). Pour
l’apposition, en tant qu’acte de langage et stratégie discursive, M. Forsgren
(2000 : 30, 37) signale que c’est un modèle de séquence n’étant pas typique
pour la langue de tous les jours et que le seul modèle « à apparaître dans tous
les registres de langue, du discours le plus formel jusqu’au registre le plus
quotidien » est justement celui qu’il désigne lui-même comme l’apposition
prototypique ou canonique, à savoir son type identifiant ou équatif : Luc, ton
cousin, vient de téléphoner. Il s’agit ici du modèle appositif que B. Combettes
exclut des constructions détachées5 en raison de son incapacité de mobilité
syntaxique et de son autonomie référentielle puisqu’avec le déplacement, le
segment apposé change de position syntaxique : Ton cousin, Luc, vient de
téléphoner (COMBETTES 1998 : 24-28).
4
Sur la problématique de la coréférence – s’agit-il du critère définitionnel de la catégorie
d’apposition ou seulement du critère descriptif de certains modèles de construction ? – consulter
NEVEU 2000b : 107-110.

Pour plus de détails sur les divers types de structures détachées et, en général, sur la linguistique
du détachement lire APOTHÉLOZ, COMBETTES et al. 2009.
5
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Dans la langue serbe, l’apposition se définit d’une manière semblable
à celle dont se spécifie son équivalent grammatical en français. Ainsi, pour
les linguistes M. Stevanović (1986 : 52-64) et Ž. Stanojčić (2010 : 312-313),
l’apposition est un nom ou groupe nominal assumant la fonction syntaxique
de la détermination d’une notion qui est déjà déterminée et à côté de laquelle
s’utilise l’apposition en indiquant une autre particularité de la notion
déterminée. Elle appartient donc à la classe de déterminants incidents des mots
indépendants (substantifs, pronoms substantivaux et nombres à déclinaison
substantivale) et de ce fait, elle est toujours détachée du nom déterminé
par une intonation (pause) ; à l’écrit, cette incidence se marque par une
ponctuation (virgule, tiret). L’apposition porte le même contenu sémantique
que le nom déterminé avec lequel elle s’accorde obligatoirement en cas. En
général, elle est postposée au nom déterminé, mais sous certaines conditions,
elle peut également lui être antéposée. Ž. Stanojčić (2010 : 312-313) précise
l’appellation de ce poste syntaxique en utilisant le terme le déterminant
appositionnel afin de le différencier de l’appositif ou déterminant appositif
(l’adjectif ou groupe adjectival apposé). Les collectifs d’auteurs dirigés par P.
Piper (PIPER, ANTONIĆ et al. 2005 : 71-74 ; PIPER, KLAJN 2017 : 309-311)
observent l’apposition nominale comme l’apposition dans un sens restreint
tandis que sous le terme d’apposition dans un sens plus large ils sous-entendent
tous les déterminants (du nom, de l’adjectif, de l’adverbe) détachés du point
de vue d’intonation ou de ponctuation. Ces auteurs ajoutent que l’apposition
nominale représente un déterminant extérieur dont la signification est de
caractère qualificatif ou identificationnel ; sa coréférentialité avec le groupe
nominal déterminé peut être contextuellement indépendante (l’apposition
contient l’indice explicite de référentialité) ou contextuellement dépendante
(l’indice de référentialité se rétablit à l’aide du contexte). De même, P. Piper et
I. Klajn (2017 : 309) insistent sur le fait que l’apposition doit s’accorder aussi
en catégorie d’animéité avec le nom déterminé. Tous les auteurs mentionnés
ci-dessus traitent l’apposition nominale comme une vraie apposition.
Outre les définitions et les explications de l’apposition proposées par les
grammaires constituant notre cadre théorique, s’avèrent être considérables les
résultats des travaux qui traitent les divers aspects de cette catégorie syntaxique.
Dans l’article sur l’apposition et en général sur l’arrangement apposé, M.
Minović (1968) circonscrit l’apposition nominale de la même façon que
les grammaires sur lesquelles nous nous appuyons. En effet, il distingue (a)
l’apposition au sens strict – le substantif qui détermine un autre substantif en
ayant la même forme casuelle que le nom déterminé ; il se comporte comme
une explication supplémentaire, postposée au nom déterminé et isolée d’une
manière intonationnelle – et (b) l’apposition au sens le plus large – les différentes
unités linguistiques se comportant en commentaires additionnels. Pour cet
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auteur aussi, l’apposition nominale est une véritable apposition tandis que
d’autres séquences apposées représentent les éléments appositifs (MINOVIĆ
1987 : 40-41). L’étude de Z. Topolinjska (1981) apporte une interprétation
sémantique de la restriction et de l’apposition ; en opposant les deux sortes
de déterminants du syntagme nominal, elle désigne ces modificateurs comme
attributs restrictifs et attributs appositifs. Le phénomène de l’apposition en
tant que constituant spécifique de la phrase est abordé dans l’article de R.
Simić (2004) qui discute du terme de la « phrase étendue » et de son emploi
dans l’analyse du positionnement et des traits syntaxiques de certains
déterminants. Le travail d’I. Čutura (2013) examine les types sémantiques
d’apposition qui fournissent au nom l’information sur sa temporalité et, à ce
titre, l’information sur la temporalité de la relation entre l’apposition même
et le nom ou syntagme nominal auquel elle se réfère. La nature et les causes
des erreurs de congruence casuelle se réalisant entre le nom déterminé et
l’apposition (nominale et adjectivale) dans la langue serbe de média sont les
sujets d’une recherche des coauteurs M. Ajdžanović et S. Stepanov (2016).
L’analyse comparative de l’apposition nominale en serbo-croate et en russe de
B. Stanković (1986) révèle les ressemblances et les différences entre ces deux
langues en offrant une définition théorique et terminologique plus nette de la
catégorie appositive et en apportant un éclaircissement des points discutables
au sein des interprétations existantes6. Pour l’objet de notre article, se montre
aussi intéressant l’article d’A. Mezeg (2017) qui étudie la transmission
syntaxico-sémantique des structures détachées nominales du français vers la
langue slovène ; étant donné que ces tours ne sont pas considérés comme
typiquement slovènes, l’auteure vérifie combien de constructions absolues et
d’appositions nominales se retiennent dans une traduction slovène et quelles
sont les stratégies utilisées dans leur traduction, c’est-à-dire par quelles
fonctions syntaxiques sont rendues ces tours français en slovène.
Après un regard porté sur la littérature linguistique traitant l’apposition
nominale en français et en serbe, nous constatons que manquent les travaux
qui examineraient, dans une perspective contrastive, le comportement de cette
catégorie syntaxique dans les deux langues concernées. C’est pourquoi notre
article, permettant de dégager les possibilités de transmission de l’apposition
du français vers le serbe, pourrait être utile pour des recherches futures sur
l’apposition, ainsi que pour des études plus approfondies de la structure
propositionnelle.
Sur le comportement syntaxique et sémantique de l’apposition dans la langue croate lire
dans ZNIKA 2008a et 2008b. De même, pour notre sujet s’avère être intéressante la recherche
contrastive d’E. Havu (2002) qui traite la problématique de l’interprétation des constructions
détachées françaises en finnois, langue à système casuel, dans laquelle il est impossible de
détacher un segment sans le décliner.
6
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3. Analyse et résultats
3.1. Le type de détachement appositif et la valeur informationnelle
Comme l’explique la littérature linguistique (TAMINE-GARDES 1984
: 41 ; GREVISSE, GOOSSE 2008 : 425-426 ; RIEGEL, PELLAT et al. 2018 :
355), l’apposition nominale à un complément accompagne le plus souvent le
terme support dont elle ne peut pas être séparée. L’apposition se rapportant à
un sujet peut également précéder son support, c’est-à-dire occuper la place en
tête de phrase et peut aussi se trouver après le verbe. C’est du positionnement
du segment détaché dans l’énoncé, ainsi que de sa nature que dépendent
ses valeurs informationnelles et ses effets de sens (NEVEU 1995, 2000b ;
FORSGREN 1993 ; COMBETTES 2000 ; 1998 : 63-68). Dans l’analyse
du type de détachement appositif et de sa capacité informationnelle dans la
langue du roman Le Lys dans la vallée, nous utilisons la classification reprise
à F. Neveu (1995) suivant laquelle se distinguent les détachements polaires (le
détachement d’ouverture et le détachement de clôture) et le détachement non
polaire.
Pour ce qui est de l’apposition nominale au sujet, notre investigation
fait voir que la majeure partie des exemples extraits du roman de Balzac se
caractérise par le détachement central, d’ailleurs le modèle de détachement
appositif le plus fréquent. Intercalé entre le sujet et le verbe, l’apposé
manifeste, comme le signale Neveu (1995 : 25-26 ; voir aussi COMBETTES
2000 : 91-94 ; FORSGREN 1993 : 21), une valeur de rhème secondaire (Rh-)
étant donné que ce segment, nouveau par rapport au contexte, désigne sur le
plan du dynamisme communicatif un degré informationnel inférieur au degré
maximal (Rh+). Ce type appositif fonctionne comme un ajout informationnel
qui enrichit sémantiquement l’énoncé entier et pas seulement le terme support.
De cette manière, le détachement non polaire participe plus discrètement à la
progression textuelle et contribue à l’identification du support, à sa description
par la mention de ses particularités temporaires ou permanentes. Dépourvu
de fonction thétique, il se caractérise par une stabilité informationnelle. Le
comportement informationnel du segment apposé dans la zone préverbale est
mis en évidence par les exemples suivants de notre matériel :
(1) La campagne, cet éternel remède des affections auxquelles la médecine
ne connaît rien, fut regardée comme le meilleur moyen de me sortir de mon
apathie. (HBo40)
(2) Senart, secrétaire du comité du salut public, était bailli de Saché avant 1781,
ce qui explique ces dévastations. (HBo48)
(3) Ces deux événements, une sorte de certitude intérieure sur la fatale sentence,
augmentèrent les dispositions maladives de l’émigré. (HBo76)
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(4) Elle m’apprit que ma grand-tante, la vieille marquise de Listomère, était
une Grandlieu. (HBo123)
(5) Jamais les enfants, Jacques et Madeleine toujours malades, n’avaient été en
vendange […]. (HBo144)
(6) Blanche et Henriette, ces deux sublimes faces de la même femme,
reparaissaient d’autant plus belles que mon souvenir […]. (HBo347)

En début de phrase, l’apposé (au sujet) remplit le rôle de l’ouverture
d’énoncé (NEVEU 1995 : 24-25 ; voir aussi COMBETTES 1998 : 6368 ; 2000 : 91-94 ; FORSGREN 1993 : 21). En inaugurant un nouveau
déroulement ou un nouveau cadre qui, quoique non cité dans le contexte, se
montre accessible, l’élément détaché se conduit comme un point de départ
de l’information. C’est pourquoi la séquence l’apposé + le support se révèle
être l’ordre marqué par rapport aux deux autres non marqués. Située dans la
zone thématique de l’énoncé, l’apposition frontale apporte donc une valeur
informationnelle thématique. Par conséquent, l’apposition en détachement à
l’ouverture représente, selon F. Neveu (1995 : 24-25), un segment informatif
qui, en mentionnant des données antérieures, exprime un commentaire
caractérisant sur le terme support. Ainsi fonctionne-t-il comme un thème
secondaire (Th+) par rapport à son support étant le thème propre (Th-)7. Son
degré informationnel est plus élevé que celui du thème propre (Th-), mais il
est pourtant en dessous du degré des rhèmes propre (Rh+) et secondaire (Rh-).
Le segment détaché en tête de phrase8 transmet donc « une matière notionnelle
qui est de l’ordre du donné, de l’identifiable, du notoire, c’est-à-dire présente
en pensée par référence au contexte antécédent » (NEVEU 1995 : 24). Les
phrases suivantes illustrent bien cette fonction thématique de l’apposition
d’ouverture, marquée au reste par une fréquence très faible dans notre corpus :
(7) Amie intime de la duchesse de Bourbon, madame de Verneuil faisait partie
d’une société sainte dont l’âme était monsieur Saint-Martin, né en Touraine, et
surnommé le Philosophe inconnu. (HBo75)
7
F. Neveu (1995 : 23) complète la conception binaire de l’énoncé par une configuration plus
précise des informations : un thème propre – degré le plus bas de la dynamique communicative
(Th-), un thème secondaire – groupe thématique d’un rang informationnel supérieur (Th+), un
rhème propre – niveau le plus haut du dynamisme communicatif (Rh+) et un rhème secondaire
– segment rhématique d’un degré informatif moindre (Rh-).

Les linguistes (FORSGREN 1993 ; NEVEU 2000b ; COMBETTES 1998, 2000 ; GOES
2007) soulignent également une diversité des valeurs circonstancielles (temporelle, causale,
etc.) du segment détaché en position frontale. En effet, une interprétation circonstancielle
est étroitement liée à ce positionnement de l’apport au point que de nombreuses valeurs
disparaissent en position médiane ou finale. Ces valeurs dépendent du lexique, de l’interprétation
linguistique de l’énoncé et du contexte, ainsi que de nos connaissances du monde. La position
finale retrouve cependant une capacité circonstancielle tandis que la position intermédiaire reste
sémantiquement neutre.

8
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(8) Enfant malingre dont les yeux étaient pâles, dont la peau était blanche
comme une porcelaine éclairée par une lueur, Madeleine n’aurait sans doute
pas vécu dans l’atmosphère d’une ville. (HBo60-61)
(9) Je les vis alors descendant tous. Jacques courait avec l’impétuosité naïve
de son âge. Gazelle aux yeux mourants, Madeleine accompagnait sa mère.
(HBo270)

Placé à la fin de la phrase, c’est-à-dire dans la zone postverbale, le
segment apposé rhématique montre, comme l’expose F. Neveu (1995 : 25),
non une capacité informationnelle secondaire, mais un rang de dynamique
communicative pareil à celui du rhème propre (Rh+). Un type (de deux
possibles) de structure informationnelle apparaissant en détachement polaire
de clôture soutient notamment cet état – la construction substantive déterminée
dont le support comporte un déterminant localement cataphorique. En ce caslà, la séquence en fonction du rhème propre s’avère être incomplète du point
de vue informationnel. Dès lors, l’élément apposé fait partie de la prédication
principale comme son unité indivisible et rhématique en tenant une fonction
dominante dans le dynamisme communicatif. Dans le matériel analysé, cette
configuration du segment apposé après le syntagme verbal est aperçue dans
une phrase où le terme support est le sujet :
(10) Deux sentiments me dominèrent, la haine et la peur ; une haine qui ne
connaissait aucun obstacle et les mesurait tous sans les craindre ; une peur
vague, mais réelle du combat, de son issue, et d’ELLE surtout. (HBo59-60)

ainsi que dans quelques exemples possédant pour le support un autre
poste fonctionnel :
(11) Ses opinions inébranlables, ses antécédents à l’armée de Condé, ses
chagrins, ses souvenirs, sa santé perdue, lui donnèrent une susceptibilité de
nature à être peu ménagée en France, le pays des railleries. (HBo74)
(12) Aussitôt je courus à Azay par un temps affreux, je réveillai le chirurgien,
monsieur Deslandes, et le contraignis à venir […]. (HBo236)

Le second type de détachement polaire de clôture comprend, d’après
F. Neveu (1995 : 25), par exemple les constructions substantives non
déterminées qui se conduisent comme les adjectifs et portent une valeur
informationnelle de rhème secondaire. Dans la langue du roman de Balzac,
cette configuration est évidente dans les phrases telles que :
(13) Nous allions seuls, nous revenions avec le général, surnom de raillerie
douce que nous donnions au comte quand il était de bonne humeur. (HBo142)
(14) Aucune puissance ne peut briser cette lourde chaîne à laquelle la femme
tient par un anneau d’or, emblème de la pureté des épouses. (HBo102)
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(15) Enfin nous étions liés par ce terrible baiser, espèce de secret qui nous
inspirait une honte mutuelle. (HBo67)

Comme le démontrent nos exemples de (11) à (15), si le syntagme
nominal est apposé à une fonction syntaxique qui n’est pas le sujet, l’apport
accompagne toujours son support. Ce constat s’affirme également par d’autres
phrases du matériel examiné :
(16) J’aperçus à la porte la figure grave de l’abbé de Dominis, précepteur de
Jacques. (HBo215)
(17) Ceci est Clochegourde, me dit-il, une jolie maison appartenant au comte
de Mortsauf […]. (HBo46)
(18) Moi, Félix, mon pauvre ami, je m’en vais, je le sais. (HBo272)
(19) Il se rencontre en lui l’homme et le malade, deux natures différentes dont
les contradictions expliquent bien des bizarreries ! (HBo105)

Notre examen présenté au sein de cette partie du travail démontre que,
dans le corpus observé, le détachement appositif manifeste en général une
valeur informationnelle d’ordre rhématique (les rhèmes secondaire Rh- et
propre Rh+), mais que parfois il porte de même une valeur de type thématique
(le thème secondaire Th+).
3.2. La nature morphosyntaxique du segment apposé
Suivant les explications des linguistes (RIOUL 1983 ; PICABIA
1991 ; 2000 ; FORSGREN 2000 ; GOES 2007 : 281-283 ; TAMINEGARDES 1984 ; WAGNER, PINCHON 1962 : 25, 78, 101 ; CHEVALIER,
BLANCHE-BENVENISTE et al. 1964 : 78-79, 188, 220 ; DAUZAT 1956 :
404 ; LE BIDOIS 1971 : 45 ; ARRIVÉ, GADET et al. 1986 : 69-70), le
syntagme nominal apposé peut être déterminé (le nom propre ou la structure
avec le déterminant) et non déterminé (la structure sans déterminant). Selon la
présence ou l’absence de déterminant, ce qui constitue un indice très important,
entre ces deux types d’apposition se remarquent des différences dans leurs
interprétations sémantiques. À ce titre, ces deux configurations n’existent pas
comme de simples variantes stylistiques d’une même structure. Notre analyse
fait voir que parmi les exemples tirés du roman Le Lys dans la vallée, le
substantif non déterminé a un petit avantage du nombre d’occurrences sur le
premier type appositif. Compte tenu ce fait, dans la présentation des résultats
nous partons de l’apposition nominale non déterminée.
Quand le segment détaché apparaît sans déterminant, l’apposition se
distingue par la valeur descriptive, elle porte la capacité d’une étiquette et se
comporte comme épithète de caractérisation. Elle relève et accentue une qualité
occasionnelle, externe de l’individu ou de l’objet désigné par le terme auquel
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il se rapporte. Ce modèle d’apposition dénote donc une classe, une espèce
à laquelle appartient la notion évoquée. (WAGNER, PINCHON 1962 : 78,
101 ; CHEVALIER, BLANCHE-BENVENISTE et al. 1964 : 78, 188, 220 ;
PICABIA 1991 : 96-97 ; 2000 : 72-73, 86 ; LE BIDOIS 1971 : 45 ; DAUZAT
1956 : 404). Cette apposition, que M. Forsgren (2000 : 33-34) définit comme le
prédicat typant, se montre nettement marquée par un comportement adjectival
(PICABIA 1991 : 96-97 ; GOES 2007 : 283). Cependant, comme le précise
L. Picabia (1991 : 97-98), tandis que le syntagme nominal avec déterminant
fixe « une valeur à une variable […]. Sans déterminant en revanche, on
est en présence d’une procédure d’identification non encore aboutie ». Par
conséquent, suivant J. Goes (2007 : 283), malgré une forte « adjectivité » de
ce type appositif, le procès de l’adjectivation des substantifs est incomplet
et très variable. De même, Goes souligne que l’apposition substantive non
déterminée est plus proche de l’apposition adjectivale que de la construction
substantive avec un déterminant. Les phrases du matériel exploré décrivent le
rôle sémantique de l’apposé nominal non déterminé :
(20) Henriette, idole dont le culte l’emporte sur celui de Dieu, lys, fleur de ma
vie, comment ne savez-vous donc plus, vous qui êtes ma conscience, que je me
suis si bien incarné à votre cœur […] ? (HBo215)
(21) Quand la famille de Lenoncourt, qui habitait Givry, château situé près de
cette ferme, sut l’arrivée du comte de Mortsauf […]. (HBo74)
(22) Mon hôte avait l’infirmité de s’appeler Durand, et se donnait le ridicule de
renier le nom de son père, illustre fabricant qui pendant la Révolution avait fait
une immense fortune. (HBo69)
(23) Il allait s’établir une concurrence pour le service de Tours à Chinon,
entreprise par un homme actif, par un messager, cousin de Manette, qui voulait
avoir une grande ferme sur la route. (HBo152)
(24) Gazelle aux yeux mourants ; Madeleine accompagnait sa mère. (HBo270)
(25) Pour aller au château de Frapesle, les gens à pied ou à cheval abrègent la
route en passant par les landes dites de Charlemagne, terres en friche, situées
au sommet du plateau […]. (HBo41)

Parmi les syntagmes nominaux déterminés de notre corpus, la plus
grande partie est constituée de structures avec un déterminant. L’élément
détaché sous forme de nom propre n’apparaît que dans quelques exemples du
corpus. Comme l’expose la littérature linguistique (WAGNER, PINCHON
1962 : 78, 101 ; CHEVALIER, BLANCHE-BENVENISTE et al. 1964 : 78,
188-189, 220 ; DAUZAT 1956 : 404 ; NEVEU 2000b : 108-109 ; PICABIA
2000 : 72-73, 86 ; GOES 2007 : 281-282 ; LE BIDOIS 1971 : 45 ; RIOUL
1983 : 25-26), l’apposition nominale déterminée se distingue en général par
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une valeur identificationnelle. Cela signifie qu’elle fournit à son support une
détermination précise – une information sur une particularité essentielle, un
trait stable et définitionnel de l’individu ou l’objet dénoté par ce terme. Le
segment détaché permet donc que la notion désignée soit identifiée (l’article
défini) ou isolée (l’article indéfini) au sein d’une même catégorie ou d’un
même genre.
Notre exploration montre que la construction la plus fréquente de
l’apposition nominale déterminée dans la langue du Lys dans la vallée est
apparemment celle avec l’article défini :
(26) Henriette, la céleste créature, était radieuse. (HBo170)
(27) Si j’étais à Paris, j’aurais les honneurs d’une gastrite, la maladie à la
mode. (HBo277)
(28) Ce fut la seule fois que j’entendis cette caresse de la voix, le tu des amants.
(HBo145)
(29) Quel charme que de faire exprimer ses sensations par ces filles du soleil,
les sœurs des fleurs écloses sous les rayons de l’amour ! (HBo136)
(30) Nous allons rester ici probablement à dîner, et nous vous inviterons pour
jeudi, la veille du départ de la duchesse. (HBo123)

Il s’agit ici de la construction que M. Forsgren (2000 : 33-34, 37)
indique comme le prédicat d’identité ou équatif et qu’il tient pour l’apposition
prototypique ou canonique. Elle relie les deux syntagmes nominaux
entièrement référentiels et c’est la raison pour laquelle elle ne peut pas se
déplacer en tête de phrase sans un changement de fonction syntaxique. Pour
ce type appositif, G. et R. le Bidois mettent en relief que « l’article n’équivaut
pas seulement au démonstratif ordinaire, il rappelle l’emploi emphatique du
lat. ille, (ce fameux, ce bien connu) » (LE BIDOIS 1971 : 45).
D’après leurs nombres d’occurrences, comme suivantes apparaissent les
séquences avec les mots étant, du point de vue référentiel, toujours d’un sens
identique, c’est-à-dire avec le déterminant démonstratif :
(31) Ma patience que rien ne lasse, ce fruit de mon enfance, se mûrit pendant
ce temps d’épreuves. (HBo89)
(32) En se mariant, elle possédait ses épargnes, ce peu d’or qui représente les
heures joyeuses, les mille désirs du jeune âge […]. (HBo102)
(33) Vous connaissez la singulière personnalité des Anglais, cette orgueilleuse
Manche infranchissable, ce froid canal Saint-Georges qu’ils mettent entre eux
et les gens qui ne leur sont point présentés […]. (HBo257)

et le déterminant possessif :
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(34) Pour vous seul, je puis exercer une faculté surprenante, dont je n’ai parlé
qu’à M. de la Berge, mon confesseur […]. (HBo204)
(35) On sut par Manette, sa confidente, que pour secourir les pauvres elle
économisait sur sa toilette […]. (HBo355)

En dernier lieu selon sa fréquence, vient l’apposition nominale
déterminée par un article indéfini :
(36) Pour éviter un reproche, notre gouvernante, une terrible mademoiselle
Caroline, légitima les fausses appréhensions de ma mère […]. (HBo21)
(37) Ces deux événements, une sorte de certitude intérieure sur la fatale
sentence, augmentèrent les dispositions maladives de l’émigré. (HBo76)
(38) Quelquefois il affectait un mutisme morne, un abattement morbide, qui
soudain effrayait sa femme […]. (HBo132)

Notre matériel compte également quelques exemples de l’apposition
substantive avec un nom propre employé comme le nominal référentiel, c’està-dire comme le terme tel quel se définit dans la linguistique (DUBOIS,
GIACOMO et al. 1994 : 384) – le terme autoréférentiel et autodéterminé se
référant à une notion extralinguistique, unique et spéciale :
(39) Mais, mon ami, ces deux petites créatures si faibles qui sont en avant de
nous, Madeleine et Jacques, ne resteraient-ils pas avec leur père ? (HBo250)
(40) Pourquoi les noms des deux domaines récemment achetés, dont M. et Mme
de Mortsauf s’occupaient tant, la Cassine et la Rhétorière, m’émeuvent-ils plus
que les plus beaux noms de la terre sainte ou de la Grèce ? (HBo149)
(41) […] il va représenter deux maisons, les Lenoncourt et les Mortsauf.
(HBo117)

Ici, il est question de la prédication que M. Forsgren (2000 : 33) appelle
le prédicat dénominatif, un des sous-types d’apposition attribuante. L. Picabia
(2000 : 73) signale qu’à la différence de l’apposition droite, l’apposition
frontale n’admet pas le nom propre dans son usage référentiel. Toutefois, si le
nom propre se conduit comme le prédicat typant, son positionnement frontal
se montre absolument acceptable, par ex. Horace, j’étais obligé de me faire
violence […] (GOES 2007 : 281-282).
L’analyse effectuée dans ce chapitre du travail annonce que dans la
langue du roman de Balzac l’apposition substantive s’utilise en particulier
comme une qualification et une description ayant la capacité d’une étiquette,
mais aussi comme une caractérisation précise et une identification prenant les
configurations morphosyntaxiques variées.
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3.3. Le poste fonctionnel du segment support
L’apposition nominale détachée peut se rapporter à tous les postes
fonctionnels occupés par un groupe substantival (RIOUL 1983 : 25 ;
RIEGEL, PELLAT et al. 2018 : 355 ; DUBOIS, GIACOMO et al. 1994 :
46 ; WAGNER, PINCHON 1962 : 77). Pour ce qui est du corpus analysé,
notre investigation prouve une diversité des positions syntaxiques prises par
le segment support. Ainsi, le segment détaché se rattache notamment à un
syntagme nominal qui assume (a) la fonction du sujet grammatical :
(42) Madeleine, la chère créature, a déjà le cœur sublime, elle est pure comme
la neige du plus haut sommet des Alpes […] ! (HBo276)
(43) Ces plaisirs, subite révélation de la poésie des sens, constituent le lien vigoureux
par lequel les jeunes gens s’attachent aux femmes plus âgées qu’eux […]. (HBo266)
(44) Si ce mot : noblesse oblige, contient une grande partie de mes premières
recommandations, mes avis sur vos relations avec les femmes sont aussi dans
ce mot de chevalerie : les servir toutes, n’en aimer qu’une. (HBo194)
(45) Amie intime de la duchesse de Bourbon, madame de Verneuil faisait partie
d’une société sainte […]. (HBo75)
(46) Soit une bruyère fleurie, couverte des diamants de la rosée qui la trempe,
et dans laquelle se joue le soleil, immensité parée pour un seul regard qui s’y
jette à propos. (HBo137)

Ce résultat a été attendu puisque c’est le poste fonctionnel auquel le
segment détaché s’attache dans la plupart des cas étant donné qu’il s’agit de la
fonction la plus saillante de la phrase (RIEGEL, PELLAT et al. 2018 : 354 ;
COMBETTES 1998 : 11).
Cependant, de ce poste fonctionnel se rapproche par son nombre
d’occurrences le support en fonction du complément d’objet, et ceci en
majeure partie (b) le complément d’objet direct :
(47) J’irai demain à Tours consulter l’abbé Birroteau, mon nouveau directeur
[…]. (HBo228)
(48) Madeleine resta les yeux attachés sur sa mère, respirant quand elle
respirait, imitant son souffle léger, dernier fil par lequel elle tenait à la vie […].
(HBo348)
(49) Comment, cher comte, vous avez eu pour votre début une adorable femme,
une maîtresse parfaite qui songeait à votre fortune […]. (HBo377)

et ensuite (c) le complément d’objet indirect :
(50) Pour vous seul, je puis exercer une faculté surprenante, dont je n’ai parlé
qu’à M. de la Berge, mon confesseur […]. (HBo204)
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(51) Cette brune jeune fille, à la taille de peuplier, contrastait avec Jacques,
frêle jeune homme de dix-sept ans […]. (HBo275-276)

Par la suite, viennent d’autres positions syntaxiques, si bien que cette
prédication seconde est, dans notre matériel, apposé aux postes fonctionnels
suivants :
(d) le complément circonstanciel :
– de lieu
(52) Aussi se sont-ils toujours vus poliment, mais sans aucun de ces rapports
journaliers, sans cette agréable intimité qui aurait dû s’établir entre Clochegourde
et Frapesle, deux domaines séparés par l’Indre […]. (HBo72)
– d’accompagnement
(53) […] tandis que moi, de qui les parents étaient à quelques lieues de là,
je restais dans les cours avec les outre-mer, nom donné aux écoliers dont les
familles se trouvaient aux îles ou à l’étranger. (HBo25)
– d’instrument
(54) La nature répondait aux paroles de l’enfant par les mille bruissements du
soir, accompagnement d’orgue légèrement touché. (HBo207)
– de temps
(55) Pendant le retour de la paroisse à Frapesle, trajet qui se faisait à travers
les bois de Saché où la lumière filtrée dans les feuillages produisait, sur le
sable des allées, ces jolis jours qui ressemblent à des soieries peintes, j’eus des
sensations d’orgueil et des idées qui me causèrent de violentes palpitations.
(HBo116)
– de manière
(56) On sut par Manette, sa confidente, que pour secourir les pauvres elle
économisait sur sa toilette […]. (HBo355)

(e) le complément déterminatif, tel que :

– le complément du nom
(57) J’aperçus à la porte la figure grave de l’abbé de Dominis, précepteur de
Jacques. (HBo215)
(58) Ses idées si simples […] étaient en ce moment l’objet de longues discussions
entre elle et le comte : querelles affreuses […]. (HBo151)
– le complément de l’adjectif
(59) Je bataille pour faire donner nos terres réservées à Martineau, notre garde
[…]. (HBo204)

(f) l’attribut du sujet :
(60) Sa maladie était une inflammation du mésentère, cas souvent mortel, mais
dont la guérison entraîne des changements d’humeur […]. (HBo73)

309

Philologia Mediana
(61) – Ceci est Clochegourde, me dit-il, une jolie maison appartenant au comte
de Mortsauf […]. (HBo46)

(g) l’apostrophe :
(62) Félix, mon ami, dit-elle, pardonnez la peur à qui n’a qu’un fil pour se
diriger dans un labyrinthe souterrain […]. (HBo215)
(63) Henriette, idole dont le culte l’emporte sur celui de Dieu, lys, fleur de ma
vie, comment ne savez-vous donc plus […] ? (HBo215)

(h) le complément d’agent :
(64) Enfin nous étions liés par ce terrible baiser, espèce de secret qui nous
inspirait une honte mutuelle. (HBo67)
(65) Ce partage est surveillé par un métivier, l’homme chargé de prendre la
moitié due au propriétaire, système coûteux et compliqué par une comptabilité
qui varie à tout moment la nature des partages. (HBo150)

(i) le mot régi par le marqueur de topicalisation :
(66) Quant à la seconde ferme, la Baude, celle qui se trouvait à deux pas de
Clochegourde, un de leurs quatre colons, homme probe, intelligent, actif, et qui sentait
les avantages de la nouvelle culture, offrait déjà de la prendre à bail. (HBo153)

(j) l’agent du procès dans une construction impersonnelle :
(67) Il se rencontre en lui l’homme et le malade, deux natures différentes dont
les contradictions expliquent bien des bizarreries ! (HBo105)

(k) le déterminé du groupe prépositionnel :
(68) J’allai seul chez la duchesse de Lenoncourt où je n’entendis point parler
d’Henriette, où personne, excepté le bon vieux duc, la simplicité même, ne m’en
parla […]. (HBo196)

3.4. Les équivalents serbes de l’apposition nominale détachée
Afin d’exposer nos résultats, nous partons des équivalents de traduction
les plus fréquents.
A) Presque la moitié des exemples étudiés contiennent l’apposition nominale
serbe en tant qu’équivalent de l’apposition française. Les phrases suivantes
illustrent le procédé de sauvegarder l’équivalent syntaxique dans la traduction :
(69) Deux sentiments me dominèrent, la haine et la peur […]. (HBo59-60) –
Dva su osećanja nada mnom vladala, mržnja i strah […]. (HBt48)
(70) Jacques, vrai portrait de sa sœur, offrait les mêmes symptômes de
faiblesse. (HBo61) – Žak, sušta slika svoje sestre, pokazivao je iste znake
slabosti. (HBt49)
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(71) La campagne, cet éternel remède des affections auxquelles la médecine
ne connaît rien, fut regardée comme le meilleur moyen de me sortir de mon
apathie. (HBo40) – Kao najbolje sredstvo da se izvučem iz ove apatije smatralo
se selo, taj vajkadanji lek za bolesti u kojima se medicina ništa ne razume.
(HBt29)
(72) Moi, Félix, mon pauvre ami, je m’en vais, je le sais. (HBo272) – Felikse,
jadni moj prijatelju, ja venem, znam ja to. (HBt253)
(73) Un mariage lui acquérait le droit de vivre avec sa tante, la duchesse de
Verneuil, sœur du prince de Blamont-Chauvry, qui pour elle était une mère
d’adoption. (HBo74-75) – Udavši se sticala je pravo da živi sa svojom tetkom,
vojvotkinjom de Vernej, sestrom kneza de Blamon-Šovri, koja joj beše pomajka.
(HBt62)

B) Parfois, le segment détaché de la version originale du roman est
transféré dans la version traduite par une suite des séquences laquelle comprend
une apposition substantive et une construction grammaticale (n’étant pas
le syntagme nominal) à fonction appositive. Ceci signifie que l’apposition
française est traduite par une union de l’apposition au sens restreint et de celle
au sens plus large, d’après la terminologie des linguistes rassemblés autour P.
Piper (PIPER, ANTONIĆ et al. 2005 : 71-74 ; PIPER, KLAJN 2017 : 309-311).
Ainsi, nous remarquons les situations dans lesquelles l’apposition nominale
française se trouve, dans la traduction serbe, désintégrée en déterminant
appositionnel suivi :
– de proposition relative à caractère déterminatif et à fonction appositive :
(74) La duchesse m’apprit que mon grand-oncle, vieil abbé que je ne connaissais
même pas de nom, faisait partie du conseil privé […]. (HBo124) – Vojvotkinja
mi saopšti kako je brat moje babe, stari opat, koga ni po imenu nisam znao, bio
lični savetnik […]. (HBt110)
(75) La plupart des jeunes gens perdent leur plus précieuse fortune, le temps
nécessaire pour se créer des relations qui sont la moitié de la vie sociale […].
(HBo191) – Većina mladih ljudi izgubi svoje najdragocenije blago, vreme
potrebno da se stvore veze, koje znače polovinu društvenoga života. (HBt175)

– de déterminant appositif (l’appositif ou l’apposition adjectivale), c’est-à-dire
de groupe adjectival en fonction de détermination d’un substantif déjà défini avec
lequel il s’accorde en catégories de genre, de nombre, de cas et d’animéité (PIPER,
ANTONIĆ et al. 2005 : 72-74 ; PIPER, KLAJN 2017 : 310-311 ; STEVANOVIĆ
1986 : 56-58 ; STANOJČIĆ 2010 : 313). Voici les exemples qui le montrent :
(76) Ils se pourléchaient en vantant les rillons, ces résidus de porc sautés dans
sa graisse et qui ressemblent à des truffes cuites […]. (HBo23) – Oblizivali su
se hvaleći svoju kavurmu, taj ostatak svinjskog mesa, pržen u sopstvenoj masti
što opominje na kuvane pečurke […]. (HBt12)
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(77) Puis je vis dans un fond les masses romantiques du château de Saché,
mélancolique séjour plein d’harmonies, trop graves pour les gens superficiels
[…]. (HBo45) – […] zatim, u pozadini, spazih ceo romantični zamak Saše,
sumorno prebivalište, puno sklada, preozbiljno za površne ljude […]. (HBt34)

– de construction prépositionnelle casuelle en position du déterminant
d’un nom, incident et marqué par la ponctuation :
(78) Ma mère décida que j’irais passer quelques jours à Frapesle, château situé
sur l’Indre entre Montbazon et Azay-le-Rideau, chez l’un de ses amis […].
(HBo40) – Mati odluči da odem na koji dan u Frapel, zamak pored Endre,
između Monbazona i Aze-le-Rido, jednom njenom prijatelju […]. (HBt29)

– de proposition subordonnée de lieu appositive (ayant le caractère
d’une relative déterminative) et l’appositif :
(79) Pendant le retour de la paroisse à Frapesle, trajet qui se faisait à travers
le bois de Saché où la lumière filtrée dans les feuillages produisait, sur le sable
des allées, ces jolis jours qui ressemblent à des soieries peintes […]. (HBo116)
– Na povratku od parohijske crkve do Frapela, putem koji je išao kroz šumu
Saše, gde je svetlost, propuštena između lišća, pravila na pesku staza svetla
mesta koja potsećaju na slikanu svilenu materiju […]. (HBt103)

C) Ensuite, nous notons les cas où le syntagme nominal apposé dans
le roman de Balzac se transforme dans la traduction serbe en différentes
structures grammaticales qui, détachées du reste de l’énoncé à l’aide de la
ponctuation, remplissent le rôle appositif (le déterminant postérieurement
ajouté) par rapport à un nom et appartiennent au rang d’apposition au sens plus
large. Ainsi, dans la version serbe du roman, comme équivalents de traduction
à l’apposition nominale française apparaissent les formations suivantes :
– la subordonnée comparative d’égalité :
(80) Ces landes plates et sablonneuses […] joignent par un bouquet de bois le
chemin de Saché, nom de la commune d’où dépend Frapesle. (HBo42) – Ove
ravne i peskovite pustare […] izlaze jednim šumarkom na put za Saše, kako se
naziva opština u koju spada Frapel. (HBt30)
(81) Sa mère était venue lui apporter cent mille francs économisés sur les
revenus de Givry, le montant de sa dot qui n’avait point été payée, et dont le
comte ne parlait jamais, malgré sa détresse. (HBo115) – Njena mati donela joj
je sto hiljada franaka zašteđenih od prihoda sa Živrija, koliko je iznosio još
neisplaćeni miraz, o kome grof, i pored bede, nikada ni reči nije bio progovorio.
(HBt102)

– la proposition relative déterminative :
(82) Sa maladie était une inflammation du mésentère, cas souvent mortel, mais
dont la guérison entraîne des changements d’humeur, et cause presque toujours
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l’hypocondrie. (HBo73) – Njegova je bolest bila zapaljenje trbušne maramice,
koje često donosi smrt, a ozdravljenje od nje povlači za sobom promenu
raspoloženja i gotovo uvek hipohondriju. (OBt61)

– la proposition subordonnée de lieu se comportant en effet comme
relative déterminative de type appositif :
(83) […] assez jeune pour concentrer ma nature dans le baiser qu’elle me
permettait si rarement de mettre sur sa main dont elle ne voulut jamais me
donner que le dessus et jamais la paume, limite où pour elle commençait peutêtre les voluptés sensuelles. (HBo129) – […] toliko mlad da sam svoju prirodu
skupio u jedan poljubac, koji ona tako retko dopuštaše da spustim na njenu
ruku, uvek mi pružajući gornju stranu, nikako sudlanicu, odakle je, po njenom
mišljenju možda, počinjala čulna naslada. (HBt115)

– la liaison d’une proposition copulative et d’une relative déterminative
appositive :
(84) Je n’avais que trois francs par mois pour mes menus plaisirs, somme qui
suffisait à peine aux plumes, canifs, règles, encre et papier dont il fallait nous
pourvoir. (HBo24) – Imao sam za džeparac samo po tri franka mesečno, i ta je
svota jedva dostizala za perca, nožić, lenjire, mastilo i hartiju, koje sam morao
sam nabavljati. (OBt14)

– la proposition comparative réduite, c’est-à-dire la construction
comparative :
(85) Amie intime de la duchesse de Bourbon, madame de Verneuil faisait partie
d’une société sainte […]. (HBo75) – Kao prisna prijateljica vojvotkinje de
Burbon, g-đa de Vernej pripadala je jednom svetom društvu […]. (HBt62)

– la construction prépositionnelle casuelle :
(86) Je suis née dans le Lancashire, pays où les femmes meurent d’amour.
(HBo303) – Rođena sam u Lankešajeru, u kraju gde žene umiru od ljubavi.
(HBt283)
(87) Nous allons rester ici probablement à dîner, et nous vous inviterons pour
jeudi, la veille du départ de la duchesse. (HBo123) – Verovatno ćemo ostati na
večeri, a mi ćemo vas pozvati za četvrtak, uoči vojvotkinjina polaska. (HBt109)

D) En plus des catégories morphosyntaxiques et des structures
phrastiques mentionnées, comme réalisations serbes de l’apposition nominale
française du Lys dans la vallée se manifestent, à l’intérieur d’une traduction
plus libre, les constructions qui assument d’autres rôles syntaxiques. Ce
modèle d’équivalent, dont la fréquence se montre cependant très faible dans
le matériel exploré, sous-entend les fonctions suivantes :
– l’attributif (le déterminant attributif ou l’attribut nominal), déterminant
nominal du substantif ou du groupe substantif, c’est-à-dire le nom en fonction
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de l’attribut9 (STEVANOVIĆ 1986 : 62-63 ; STANOJČIĆ 2010 : 314 ; PIPER,
ANTONIĆ et al. 2005 : 69-70 ; PIPER, KLAJN 2017 : 306-308) :
(88) Jean, son valet de chambre, se souciait peu de monsieur Lepître […].
(HBo31) – Njenog sobara Žana malo se ticao g. Lepitr […]. (HBt20)

– le sujet grammatical :
(89) Oui, ce brillant esprit, étoile angélique, sortira splendide de ses nuages
[…]. (HBo334) – Da, taj divni duh, ta anđeoska zvezda izići će sjajna iz svojih
oblaka […]. (HBt312)

– le complément d’objet direct et indirect :
(90) Aussitôt je courus à Azay par un temps affreux, je réveillai le chirurgien,
monsieur Deslandes […]. (HBo236) – Ja odmah odjurih u Aze, po užasnom
nevremenu, probudih gospodina Delanda, hirurga […]. (HBt218)
(91) Ses cheveux rares et noirs, ses yeux caves, ses joues creuses, ses bras
amaigris, sa poitrine étroite annonçaient un débat entre la vie et la mort, duel
sans trêve où jusqu’alors la comtesse était victorieuse. (HBo61) – Njena retka,
crna kosa, upale oči i obrazi, njene omršavele ruke i tesne grudi govorile su o
borbi između života i smrti, o dvoboju bez prestanka, u kome je grofica dotad
odnosila pobedu. (HBt49)

– l’élément non verbal du prédicat analytique ou du prédicat nominal,
syntagme prédicatif comprenant le verbe copule biti (être) et le terme adjectival
ou nominal (STEVANOVIĆ 1986 : 62-63 ; STANOJČIĆ 2010 : 290-291 ;
PIPER, ANTONIĆ et al. 2005 : 312-313 ; PIPER, KLAJN 2017 : 282-283) :
(92) Je ne suis qu’une chose, le serf de Clochegourde, dis-je tout bas à la
comtesse. (HBo124) – Ja sam samo klošgurdski rob, rekoh sasvim tiho grofici.
(HBt110)

– le complément circonstanciel de manière :
(93) La nature répondait aux paroles de l’enfant par les mille bruissements
du soir, accompagnement d’orgue légèrement touché. (HBo207) – Priroda je
na detinje reči odgovarala hiljadama večernjih šumova kao pratnjom ovlaš
dotaknutih orgulja. (HBt191)

Par conséquent, notre investigation confirme, d’un côté, notre hypothèse
de départ, et de l’autre côté, elle révèle aussi d’autres fonctions syntaxiques
en tant qu’équivalents de traduction / correspondants. Excepté l’équivalent
syntaxique à l’apposition française – le déterminant appositionnel –, dans la
traduction serbe du roman apparaissent donc (a) les situations dans lesquelles
l’apposition française est divisée en apposition au sens restreint et en
Il s’agit ici de l’attribut comme position syntaxique dans la grammaire de la langue serbe. En
français, la fonction équivalente à l’attribut serbe est l’épithète.
9
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apposition au sens plus large, (b) celles où l’apposition française est transmise
par une apposition au sens plus large et (c) les cas où l’apposition française est
transférée/remplacée par une autre fonction syntaxique.

4. Conclusion
Les conclusions qui s’imposent de l’analyse du corpus extrait du roman
Le Lys dans la vallée et de sa traduction serbe sont les suivantes :
a) en ce qui concerne le type de détachement appositif et sa valeur
informationnelle, le modèle dominant dans le roman d’H. de Balzac est celui
de l’apposition médiane, c’est-à-dire le détachement central – le détachement
non polaire indiquant une pause centrale dans l’énoncé et marquant une
homogénéité informationnelle. Ensuite vient, par sa fréquence, l’apposition
frontale, c’est-à-dire le détachement d’ouverture – le modèle de détachement
polaire qui se comporte comme une sorte d’ouverture d’énoncé. Finalement,
se montre la moins fréquente l’apposition finale, c’est-à-dire le détachement
de clôture – le type de détachement polaire qui joue un rôle prépondérant
dans la dynamique communicative. Ceci signifie que dans notre matériel, le
détachement appositif manifeste généralement une capacité informationnelle
d’ordre rhématique (les rhèmes secondaire Rh- et propre Rh+), mais que sous
certaines conditions il porte aussi une valeur de type thématique (le thème
secondaire Th+) ;
b) pour ce qui est de la nature du segment apposé dans le roman de Balzac,
les exemples étudiés démontrent que la structure substantive non déterminée
porte un petit avantage du nombre d’occurrences sur celle déterminée (le
nom avec le déterminant ou le nom propre). L’apposition nominale est, à
ce titre, utilisée en particulier comme une qualification et une description à
valeur d’une étiquette, mais aussi comme une caractérisation précise et une
identification prenant les configurations morphosyntaxiques variées ;
c) les postes fonctionnels auxquels se rapporte le segment apposé
s’avèrent être variés : sujet grammatical, complément d’objet direct et
indirect, divers types de complément circonstanciel (lieu, accompagnement,
instrument, temps, manière), complément déterminatif (compléments du nom
et de l’adjectif), attribut du sujet, apostrophe, terme régi par le marqueur de
topicalisation, agent de l’action dans la structure impersonnelle, déterminé du
syntagme prépositionnel ;
d) quant aux équivalents de l’apposition nominale française dans la
traduction serbe du roman Le Lys dans la vallée, notre hypothèse de départ
est, d’une part, corroborée par les résultats de l’étude : l’apposition nominale
française se transmet en général par son équivalent syntaxique serbe – le
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déterminant appositionnel –, aussi bien que par les diverses structures
grammaticales marquant la fonction appositive. Cela sous-entend qu’outre
l’équivalent syntaxique à l’apposition française, dans la version serbe du
roman figurent les cas où (a) l’apposition française est divisée en apposition
au sens restreint et en apposition au sens plus large et (b) l’apposition
française est transmise par une apposition au sens plus large. D’autre part,
notre recherche annonce les situations dans lesquelles l’apposition française
est traduite par une autre fonction syntaxique se présentant, comme équivalent
de traduction, à l’intérieur d’une traduction plus libre (déterminant attributif,
sujet grammatical, complément d’objet direct et indirect, prédicat nominal,
complément circonstanciel de manière).
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ФРАНЦУСКА ИМЕНИЧКА АПОЗИЦИЈА И ЊЕНИ СРПСКИ
ЕКВИВАЛЕНТИ: НА ПРИМЕРУ РОМАНА ЉИЉАН У ДОЛУ
У раду се на примерима из романа Љиљан у долу О. де Балзака анализира издвојена именичка апозиција у француском језику и испитују се
њени еквиваленти у преводу на српски језик. Истраживање се спроводи
применом дескриптивне технике и контрастивне методе и одвија се у двема фазама. Током прве фазе (а) утврђују се тип апозитивног издвајања
(средишње, почетно, завршно) и информативна вредност анализиране
конструкције према позицији у реченици (секундарна рема Rh-, примарна
рема Rh+, секундарна тема Th+), (б) одређује се морфосинтаксичка природа апозитивног сегмента (номинална синтагма без детерминанта, номинална синтагма са детерминантом, властита именица) и (в) разматра
се синтаксичка функција одређиваног именског израза (субјекат, објекат,
прилошка одредба, детерминативна допуна, атрибут субјекта, апостроф,
вршилац радње у безличној реченици, итд.). У другој фази се анализирају
еквиваленти француске издвојене именичке апозиције у преводу Балзаковог романа на српски језик: испитивана француска конструкција најчешће
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се преводи синтаксичким еквивалентом у српском језику – апозицијском
одредбом (апозицијом), али су њене реализације исто тако и различите
граматичке структуре са апозитивном службом, као и друге синтаксичке
функције које се, као преводни еквиваленти, појављују у склопу слободнијег превода. У раду се креће од дефиниција и објашњења која у вези
са посматраном граматичком категоријом дају М. Форсгрен (FORSGREN
1993, 2000) и Ф. Неве (NEVEU 1995, 2000a, 2000b), али се имају у виду
и резултати и тумачења других лингвиста који се баве апозицијом. Што
се тиче српског дела грађе, анализа се спроводи у складу са поставкама
лингвистичке литературе која, са нормативног и дескриптивног аспекта,
приступа феномену апозиције у српском језику.
Кључне речи: именичка апозиција, издвајање, морфосинтаксичка
природа, синтаксичка функција, француски језик, српски језик, еквивалент
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L’ENSEIGNEMENT DU VOCABULAIRE
EN CLASSE DE FRANÇAIS LANGUE
ÉTRANGÈRE : LE CAS DES EMOTIONS
Dans le cadre de cet article, nous nous proposons d’étudier l’utilisation
du lexique émotionnel par les apprenants de français langue étrangère. Nos
remarques se fondent sur l’analyse d’un corpus d’apprenants collecté à l’aide
d’un protocole qui s’adresse à des apprenants inscrits au département d’études
françaises dans leur pays d’origine, avec un niveau B1/B2 en français langue
étrangère. Tout d’abord, nous nous proposons d’examiner quelles sont les
habiletés linguistiques que les apprenants doivent développer dans le cadre de
l’apprentissage d’une langue étrangère. Ensuite, nous focalisons notre attention
sur l’apprentissage du lexique émotionnel et nous présentons les habiletés
visées dans le cadre des manuels et les activités utilisées. Enfin, nous analysons
une partie du corpus EMO-FLE, celui contenant les productions orales des
apprenants sinophones, afin d’observer les moyens qu’ils utilisent pour décrire
et exprimer leurs propres émotions.
Mots-clés : Français langue étrangère, émotions, corpus d’apprenants,
manuels

1. Introduction
Les auteurs du Cadre européen commun de référence pour les langues
(dorénavant CECRL 2001 : 86) précisent qu’afin de réaliser des intentions
communicatives, les apprenants « mobilisent [d]es aptitudes générales […] et
les combinent à une compétence communicative de type plus spécifiquement
linguistique ». Celle-ci comprend les compétences linguistiques, les
compétences sociolinguistiques et les compétences pragmatiques. La
compétence linguistique est « celle qui a trait aux savoirs et savoir-faire
relatifs au lexique, à la phonétique, à la syntaxe et aux autres dimensions
du système d’une langue, pris en tant que tel, indépendamment de la valeur
sociolinguistique de ses variations et des fonctions pragmatiques de ses
1
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réalisations » (ibidem : 17). A l’intérieur de cette compétence, les auteurs du
CECRL distinguent la compétence lexicale, la compétence grammaticale, la
compétence sémantique, la compétence phonologique, et enfin la compétence
orthographique (ibidem : 87).
Plus précisément, la compétence lexicale, qui sera l’objet de notre
analyse dans le cadre de cet article, est la capacité de l’apprenant à utiliser le
vocabulaire d’une langue, autrement dit les éléments lexicaux et les éléments
grammaticaux (ibidem : 87). D’après les indicateurs du même référentiel, il
faut penser à trois paramètres essentiels : la quantité, l’étendue et la maîtrise
du vocabulaire (ibidem : 87-89). Pour ce faire, les auteurs partent du principe
que les apprenants ont différents moyens d’acquérir ce vocabulaire : la simple
exposition, la déduction, la contextualisation, la mémorisation de listes de
mots, les dictionnaires etc. (ibidem : 115). Nous pouvons alors nous interroger
sur les stratégies que les manuels utilisent pour atteindre ces paramètres. Nous
pouvons même nous poser la question de savoir comment les enseignants FLE
peuvent les évaluer.
Notre objectif étant de croiser les informations que l’on trouve dans
le CECRL avec les informations que l’on obtient à l’aide de l’analyse d’un
corpus d’apprenants, nous nous proposons de nous concentrer sur l’analyse
de l’utilisation du lexique émotionnel chez les apprenants de français
langue étrangère ayant un niveau allant du B1 au B2. Ces deux niveaux
sont prioritairement concernés par l’apprentissage du lexique émotionnel
(VALETOPOULOS 2014).

2. La compétence lexicale
Comme nous l’avons mentionné plus haut, la compétence lexicale est
définie comme « la connaissance et la capacité à utiliser le vocabulaire d’une
langue » (CECRL 2001 : 87) qui se compose de différents éléments : lexicaux
et grammaticaux. Les éléments lexicaux comprennent une longue liste
d’éléments tels que les expressions toutes faites, apprises et utilisées comme
des ensembles, les proverbes, les archaïsmes, les locutions figées (pour une
étude du figement dans les manuels d’enseignement de FLE pour adultes voir
par exemple GERBER, LUSTE-CHAÂ 2013), et les mots isolés. À la fin de
cette courte présentation, le CECRL propose des échelles pour l’étendue du
vocabulaire et la capacité à en maîtriser l’usage. Ces deux notions, étendue et
maîtrise, seront définies et mieux explicitées par les auteurs dans la suite du
CECRL.
Ainsi, nous pouvons nous référer au chapitre 6, « Quelques options
méthodologiques pour l’enseignement » (CECRL 2001 : 103-119), où les
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auteurs reviennent sur la question du développement des compétences
linguistiques et plus précisément sur tout ce qui concerne le vocabulaire, la
grammaire, la prononciation et l’orthographe. Cette présentation commence
par une question pertinente mais qui reste sans réponse : jusqu’où peuton attendre ou exiger des apprenants qu’ils développent leur vocabulaire ?
(§6.4.7.1). Les auteurs choisissent en revanche d’énumérer les méthodologies
d’enseignement du lexique ou les stratégies que les enseignants peuvent
utiliser. Ces approches peuvent être très facilement croisées avec les études
réalisées en linguistique appliquée et en didactique des langues, ce que nous
tâcherons de faire de manière très brève ci-dessous.
Ainsi, les auteurs du CECRL rappellent que les apprenants peuvent
apprendre le lexique par une simple exposition (voir par ailleurs BECK,
MCKEOWN et al. 2002) ou par la déduction de l’apprenant (voir aussi
LAVOIE 2015, qui étudie trois stratégies pour enseigner le vocabulaire ; cf.
SCHMITT 2000, qui développe les stratégies de prédiction) ou l’utilisation
d’un dictionnaire. Cela nous rappelle bien évidemment tous les travaux
portant sur le principe d’apprendre à apprendre car l’utilisation du dictionnaire
demande de la part de l’apprenant une conscience d’apprentissage et surtout
des stratégies spécifiques d’utilisation du dictionnaire (voir BOGAARDS
1994 ; GALISSON 1991 ; TREVILLE 2000). L’apprentissage du vocabulaire
peut être par ailleurs amélioré quand les nouveaux mots sont présentés en
contextes (voir également TREMBLAY 2009 ; TREVILLE, DUQUETTE
1996) ou par des aides visuelles (voir AITCHISON 2012). D’autres moyens
portent sur la traduction ou l’approche contrastive à l’aide d’une étude
systématique de la distribution des mots en L1 et en L2. Enfin, l’exploration
de champs sémantiques et lexicaux ainsi que l’explicitation de la structure
lexicale peuvent également aider à l’apprentissage du lexique.
La deuxième question qui semble être importante concernant
l’enseignement du vocabulaire concerne les mots clés qui accompagnent cette
compétence, autrement dit la quantité, l’étendue et la maîtrise du vocabulaire
(voir §6.4.7.2). Ces paramètres sont définis par les auteurs du CECRL à l’aide
d’une grille de descripteurs, tout en précisant pour autant que (CECRL 2001 :
115) :
« Les utilisateurs du Cadre de référence envisageront et expliciteront selon le cas :
– la quantité de vocabulaire que l’apprenant aura besoin de maîtriser ou qu’il
devra maîtriser ou dont il devra être outillé (par exemple, le nombre de mots et
d’expressions)
– l’étendue de vocabulaire que l’apprenant aura besoin de maîtriser ou qu’il
devra maîtriser ou dont il devra être outillé (par exemple, les thèmes, domaines,
etc., couverts)
– le type de contrôle du vocabulaire que l’apprenant aura besoin d’exercer ou
qu’il devra exercer […] ».
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Quant aux descripteurs nous pouvons lire qu’un apprenant d’un niveau
B1, à titre d’exemple, « [p]ossède un vocabulaire suffisant pour s’exprimer
à l’aide de périphrases sur la plupart des sujets relatifs à sa vie quotidienne
tels que la famille, les loisirs et les centres d’intérêt, le travail, les voyages
et l’actualité » alors qu’un apprenant d’un niveau B2 « [p]ossède une bonne
gamme de vocabulaire pour les sujets relatifs à son domaine et les sujets
les plus généraux. [Il p]eut varier sa formulation pour éviter de répétitions
fréquentes, mais des lacunes lexicales peuvent encore provoquer des
hésitations et l’usage de périphrases » (ibidem : 88). En ce qui concerne la
maîtrise pour les mêmes niveaux, nous pouvons lire qu’un apprenant d’un
niveau B1 « [m]ontre une bonne maîtrise du vocabulaire élémentaire mais des
erreurs sérieuses se produisent encore quand il s’agit d’exprimer une pensée
plus complexe », alors que la maîtrise au niveau B2 « est généralement élevée
bien que des confusions et le choix de mots incorrects se produisent sans gêner
la communication » (ibidem : 89).
Dans le volume complémentaire (CECRLVOLUME COMPLÉMENTAIRE
2018), les auteurs ajoutent certains descripteurs qui ont pour objectifs d’affiner
encore plus ces deux termes qui restent vagues. Ainsi, en ce qui concerne
l’étendue du vocabulaire, les auteurs ajoutent pour les apprenants d’un niveau
B1 qu’ils ont « une bonne gamme de vocabulaire en rapport avec des sujets
familiers et des situations quotidiennes » alors que les B2 peuvent « produire assez
systématiquement de nombreux mots adéquats dans la plupart des contextes »
et peuvent également « comprendre et utiliser une grande partie du vocabulaire
spécialisé de son domaine mais a des difficultés avec la terminologie d’une
spécialité différente de la sienne » (CECRL VOLUME COMPLÉMENTAIRE
2018 : 138). Quant à la maitrise du vocabulaire, seul le niveau B1 a été affiné
par l’ajout du descripteur : « Utilise une gamme étendue de vocabulaire simple
de façon appropriée quand il s’agit de sujets familiers » (CECRL VOLUME
COMPLÉMENTAIRE 2018 : 140).
À la suite de cette lecture, nous pouvons nous poser les questions
suivantes : Quel est l’impact des manuels sur l’apprentissage du vocabulaire ?
Quelles sont les stratégies utilisées par les apprenants quand ils ne maîtrisent
pas le vocabulaire adéquat ? Comment un.e enseignant.e peut-il.elle évaluer
la richesse lexicale de ses apprenants ? Comment définissons-nous la richesse
/ étendue lexicale ? Ce serait difficile de répondre à toutes ces questions dans
les limites de notre article. Nous nous proposons de nous limiter aux deux
premières questions.
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3. Le corpus analysé
Nous avons déjà eu l’occasion de présenter le principe de notre
corpus (VALETOPOULOS, RANÇON 2017) qui s’inscrit dans le cadre du
projet international Les sentiments à travers les corpus d’apprenants. Ce
corpus, qui est évolutif, réunit les productions écrites et orales d’apprenants
qui ont différentes langues premières : grec, polonais, chinois etc. Pour les
besoins de cet article, nous nous concentrerons sur les productions orales qui
ont été réalisées sous format d’entretien. Ces entretiens ont eu pour objectif
de décrire oralement en français quatre images. Ces images pouvaient faire
réagir à la situation proposée, pouvaient permettre de décrire ses propres
émotions, pouvaient rendre compte des émotions d’une autre personne et
enfin, avaient pour ambition de provoquer des émotions. Les entretiens ont été
enregistrés (corpus EMO-FLE). L’objectif de cette recherche était d’amener
les apprenants à décrire et commenter ces images. La description permettait
de poser un cadre thématique dans lequel le contour émotionnel les invitait à
parler éventuellement d’eux-mêmes. La question Quelles sont les émotions
que vous éprouvez à la vue de cette image ? assurait la présence d’un discours
émotionnel. Ainsi, les apprenants faisaient référence à des thématiques plus
personnelles, communes ou différentes, selon la communauté linguistique à
laquelle ils appartenaient. Pour les besoins de cet article, nous utiliserons les
données qui proviennent du sous-corpus d’apprenants sinophones. Comme
pour les autres communautés linguistiques, nous avons réalisé cet entretien
avec vingt apprenants, étant inscrits au département d’études françaises dans
leur pays d’origine et ayant un niveau B1/B2 en français langue étrangère.
3.1. Le choix du champ sémantique des émotions
Le choix du champ sémantique des émotions est motivé par différentes
raisons. Nous pouvons dire que les émotions présentent un double intérêt
pour la didactique des langues car soit on peut les étudier en tant que facteur
important dans l’acquisition des langues (PUOZZO CAPRON, PICCARDO
2013) soit en tant qu’observable linguistique qui peut ou qui doit être enseigné.
En ce qui concerne le premier aspect, nous pouvons juste souligner ce qui a
déjà été souligné par les deux auteurs, PUOZZO CAPRON et PICCARDO
(2013), dans leur introduction :
« À l’école, l’une des finalités est l’acquisition progressive d’une autonomie
cognitive qui permet à l’élève d’autoréguler ses apprentissages dans les
différentes disciplines. Le substrat de ces apprentissages peut aussi être l’émotion
qu’il faut apprendre progressivement à gérer. L’autonomie émotionnelle, dans
le sens d’être capable de s’autoréguler émotionnellement, est une finalité
transversale souvent perdue de vue au profit des contenus disciplinaires. »
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Bien évidemment, cela nous fait penser à tous les travaux portant sur
l’affectivité en tant que filtre ayant un impact sur la motivation et la confiance
en soi (KRASHEN 1981 ; voir également la discussion sur les stratégies
affectives, CYR 1998).
Mais les émotions en tant qu’élément observable et enseignable a
commencé également à intéresser les linguistes et les didacticiens depuis
quelques années. Nous pouvons ainsi lire chez GROSSMAN et BOCH (2003 :
121) :
« [d]’une part, ce champ présente un intérêt humain évident, qui trouve matière
à s’exprimer à travers l’expérience personnelle des jeunes scripteurs mais aussi
dans les récits et les fictions de toutes sortes ; écrire un récit d’expérience ou
fictionnel suppose que le scripteur soit en mesure de traduire un point de vue,
ce qui passe généralement par la traduction de ses sentiments personnels ou de
ceux qu’il fait éprouver aux personnages qu’il met en scène. D’autre part, ce
lexique est abstrait, difficile par sa richesse conceptuelle, assez peu mobilisé
dans sa diversité par les élèves dans leurs productions ».

Nous devons aussi rappeler les travaux dans le cadre du bilinguisme
qui montrent que l’utilisation du champ sémantique des émotions par les
locuteurs bilingues semble être soumise à différentes conditions (DEWAELE,
PAVLENKO 2002 : 298) :
« […] the two languages/cultures in consideration, the level of language
proficiency, introversion/extraversion, gender of the speakers (and possibly
their interlocutors), context of the interaction, and the type of linguistic material
in question may influence the range and the frequency of use of emotion words
in interlanguage. »

Pour résumer, nous pouvons tout simplement insister sur la complexité
que l’on observe au niveau syntaxique et sémantique. Ainsi, les prédicats qui
expriment une émotion présentent un intérêt singulier :
- au niveau syntaxique, les apprenants doivent les construire avec la
préposition de ou la complétive que + subjonctif,
- au niveau lexical, ils doivent conceptualiser les différences qui
existent entre différents prédicats tels que l’intensité (surprise vs.
stupéfaction), le niveau de langue (peur vs. pétoche), le sens (peur
vs. crainte),
- au niveau phraséologique, ils doivent apprendre la combinatoire
lexical (se mettre en colère + *en surprise), ou enfin
- au niveau de l’intonation, les apprenants doivent être capables de
reconnaitre l’intonation utilisée dans une langue étrangère pour
exprimer la joie ou la colère.
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En ayant toutes ces observations en tête, nous nous sommes donc
intéressé à deux autres aspects qui ont un rapport avec l’enseignement du
vocabulaire : a. quelles sont les habiletés développées dans le cadre des
manuels, et b. que pouvons-nous observer à travers le corpus d’apprenants ?
3.2. Les habiletés linguistiques visées par les manuels
Quand un apprenant doit exprimer ses émotions, il peut le faire par le
biais de différents moyens d’expression. Ainsi, nous considérons, comme
nous l’avons déjà suggéré (VALETOPOULOS 2016), que les apprenants
doivent tout d’abord être capables de réagir afin d’exprimer une émotion.
Ainsi, l’apprenant joue le rôle de l’émetteur : il réagit à un stimulus et émet
un discours émotionnel expressif. C’est ce que l’on peut voir dans le cadre de
différentes activités comme par exemple dans l’activité suivante permettant
aux apprenants d’associer une émotion à une intonation :

Image 1. Agenda 2 (BAGLIETO, GIRARDEAU et al. 2011), p. 87

L’apprenant doit être capable de décrire ses émotions étant lui-même le
siège psychologique : il dit ce qu’il ressent ou il dit ce qu’il ressent adossant le
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rôle d’un personnage. L’apprenant émet un discours émotionnel descriptif. La
différence par rapport à la première habileté se situe dans le fait que l’apprenant
conceptualise ses émotions et donne un nom à ces émotions. Par exemple,

Image 2. Version Originale 2 (DENYER, GARMENDIA et al. 2014), p. 15

Image 3. Agenda 2 (BAGLIETO, GIRARDEAU et al. 2011), p. 69

Image 4. Entre nous 3 (AVANZI, MALOREY et al. 2016a), p. 39

L’apprenant doit être également capable de rapporter les émotions
de quelqu’un d’autre. Il fonctionne en tant que médiateur pour parler des
émotions des autres. Par exemple, nous pouvons lire dans les deux activités
suivantes : je lis la lettre et je dis comment se sent Andrée Naline (Image 5) ou
Lisez les lettres. Quel(s) sentiment(s) expriment-elles ?
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Image 5. Agenda 2 (BAGLIETO, GIRARDEAU et al. 2011), p. 68

Image 6. Entre nous 4 (AVANZI, MALOREY et al. 2016b), p. 68
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Enfin, l’apprenant doit être capable de susciter des émotions. L’apprenant
adosse le rôle du créateur d’émotion par les mots, par les gestes, par les
images, par les représentations. Dans les différents manuels que nous avons
pu étudier, nous n’avons pas relevé des activités qui ont pour objectif cette
habileté. Il s’agit sans doute d’une compétence développée à l’aide d’autres
activités annexes, telles que la production d’un texte ou la rédaction d’une
lettre qui pourrait évoquer des émotions chez un lecteur imaginaire.
3.3. Le corpus d’apprenants
À la lumière de ces habiletés visées par les manuels et par le CECRL
(voir chapitre 2), nous nous intéressons maintenant aux productions d’un
groupe d’apprenants sinophones qui ont décrit les images utilisées dans le
cadre de l’expérimentation. Examinons les occurrences relevées dans le cadre
de la première image qui a pour vocation de créer un sentiment positif.
(1) oh euh je me ++ je me sens ah s- euh + euh ça me rend- ça me rend euh ça
m- mh euh j- ++ euh ça me rend être à- à l’aise parce que je j- j’adore la plage
et la mer
(2) c’est une image tranquille + et + je me sens très + mh très calme et +
c’est- peut-être c’est dans- dans- la fille est dans- dans ses vacances comme ça
+ oui c’est
(3) + je- je sentis très à l’aise car euh c’est pour moi une image très + très beau
+ et tr- très belle et + s- je suis bien-être en voyant cela- cel- cette image
(4) ah perroquet d’accord et + mh je pense c’est une image très + mh agréable
(5) hum je me sens + je me ressens ++ s- soulagée
(6) je pense que mh je me sens très hum + comment on dit en français
relax{anglais}

Nous pouvons constater que les apprenants utilisent un lexique
émotionnel plutôt approximatif comme par exemple être à l’aise ou *être
bien-être. Nous n’avons relevé que deux occurrences comme se sentir calme
et se sentir soulagée qui pourraient correspondre plutôt au contexte. Il faut
souligner par ailleurs qu’ils choisissent de décrire l’image (tranquille, beau,
agréable) afin d’exprimer indirectement leurs propres émotions.
C’est par ailleurs ce que nous pouvons observer dans le cadre des
réponses qui suivent pour les photos exprimant une émotion plutôt négative
telle que la tristesse ou la colère.
(7) ++ mh + je euh mh je pense euh c’est euh cette fille est très + euh très
marquante + inoubliable
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(8) + et ça me donne un peu pression + la pression + oui mais ça me sentit pas
très confortable
(9) mh + les gens sont en colère et ils euh expriment leurs émotions par une
manifestation
(10) je pense c’est un peu un peu triste + mais je ne sais pas pourquoi mais je
vu quelques + je pense euh elle est triste + oui elle est en colère
(11) + c’est une image bizarre

Nous pouvons constater les mêmes stratégies que pour l’émotion
positive (joie) même si les occurrences sont moins nombreuses. Les apprenants
décrivent soit l’image par des adjectifs tels que marquant ou bizarre soit les
émotions ressenties par le personnage de l’image, par exemple en colère ou
triste. Nous pouvons souligner deux occurrences qui se réfèrent à la situation
émotionnelle des apprenants : pression et pas confortable.
L’analyse des occurrences concernant la photo qui montre un garçon qui
pleure (12-14) et la photo qui évoque un sentiment triste (15-18) témoigne ce
manque au niveau du lexique émotionnel. Les apprenants utilisent le terme
triste pour exprimer leur propre émotion ainsi que les prédicats génériques
touché, ému, inconfortable, bizarre.
(12) mh + je me sens un peu + triste + oui quand je XXX
(13) touchée
(14) quand je vu cette photo je- je me sens un peu bizarre +
(15) + et c- c’est un peu + mh + inconfortable +
(16) oui ça me ressent- ça me sent euh triste
(17) euh ça me touche + il y a beaucoup de émo- émotions + je pense je- je
pense j’ai déjà vu le
(18) euh c’est euh + émue

Passons maintenant à une discussion des résultats tout en les croisant
avec nos observations d’ordre théorique.

4. Discussion
Les auteurs du CECRL proposent différents indicateurs afin d’évaluer la
progression de la compétence lexicale. Ces indicateurs sont accompagnés d’un
certain nombre de stratégies d’enseignement du lexique, présentés plutôt à titre
indicatif. Dans notre approche, nous avons souhaité formaliser les différentes
utilisations du lexique émotionnel par les apprenants. Nous avons ainsi insisté
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sur le fait que les apprenants doivent être capables tout d’abord d’exprimer
leurs émotions en réagissant à un stimulus, ensuite ils doivent avoir un lexique
suffisant leur permettant de décrire leurs émotions ainsi que les émotions des
autres, et enfin pouvoir provoquer des émotions chez leurs interlocuteurs à
travers différentes stratégies. Ces différentes approches semblent être reprises
dans le cadre de différents manuels qui, depuis quelques années, tentent de
varier et d’enrichir leurs activités. Les auteurs ont conscience de la complexité
de la tâche et proposent une batterie d’activités permettant ainsi aux apprenants
de découvrir différents aspects du lexique émotionnel.
La question que l’on doit se poser maintenant est de savoir si cette
richesse au niveau de l’enseignement se reflète dans les productions orales des
apprenants. Nous avons ainsi mis en place une expérimentation permettant
aux apprenants de produire un discours émotionnel. Une première analyse
du lexique rencontré dans les productions orales montre que les apprenants
ont du mal à mobiliser un lexique diversifié. Nous arrivons alors à des
résultats équivalents aux résultats déjà observés dans le cadre des apprenants
hellénophones : lexique plutôt limité, des mots à charge émotionnelle pour
décrire la situation ou des mots très génériques pour décrire leurs propres
émotions. Autrement dit, les apprenants ne semblent pas disposer d’un lexique
suffisant leur permettant de décrire leurs émotions ou les émotions des autres.
Mais rappelons ce que nous avons déjà souligné (VALETOPOULOS, LAY
2015) :
[…] l’observation de la diversité du lexique mobilisé n’est pas forcément un
bon indicateur : les habiletés linguistiques sont aussi de combinaison. Au-delà
de la présence/absence d’un vocabulaire notionnel maîtrisé, il faut évaluer la
combinatoire des noms et des adjectifs, celle de la modalisation verbale ou
adverbiale, celle de l’utilisation agile des régularités structurelles. L’évaluation
d’une production orale suppose aussi la prise en compte de la déixis ou
encore du mimo-gestuel, particulièrement important dans la manifestation des
émotions. Et cette compétence-là s’acquiert autrement que par l’apprentissage
de stratégies strictement linguistiques : il s’agit de mobiliser ce qui, dans la
parole, vient du corps (voix, regards, postures) et ne peut se faire que dans un
échange, une circulation entre les interlocuteurs.

Ainsi, nous devons revenir sur notre question initiale : peut-on évaluer
les trois paramètres, quantité, étendue et maîtrise du vocabulaire, quand on
parle du vocabulaire émotionnel ? La réponse dépend de ce que l’on souhaite
évaluer. S’il faut évaluer uniquement la connaissance du lexique émotionnel,
on peut en effet se concentrer sur le nombre de mots appartenant à cette classe
sémantique. Mais si l’on souhaite évaluer la compétence des apprenants
de comprendre une émotion, d’exprimer une émotion ou de provoquer une
émotion, nous devons aller au-delà de cette simple connaissance du lexique.
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ВОКАБУЛАР У НАСТАВИ ФРАНЦУСКОГ КАО СТРАНОГ
ЈЕЗИКА: ПРИМЕР ЕМОЦИЈА
У овом раду разматрамо емоционалну лексику којом се служе студенти француског као страног језика. Наша запажања темеље се на анализи корпуса састављеног на основу тестирања студената на нивоима Б1/Б2,
уписаних на студије француског језика у матичној земљи. Пре свега желимо да испитамо које су то језичке вештине које испитаници морају развити током учења страног језика. Потом усмеравамо пажњу на усвајање
емоционалне лексике и приказујемо вештине које су предвиђене у анализираним уџбеницима, као и активности које се користе за стицање датих
вештина. Напослетку, анализирамо део EMO-FLE корпуса који садржи
усмену продукцију синофоних студената како бисмо утврдили којим се
средствима користе не би ли описали и изразили своје емоције.
Кључне речи: француски као страни језик, емоције, корпус испитаника, уџбеници
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LA PERSPECTIVE ACTIONNELLE
DANS L’ENSEIGNEMENT/APPRENTISSAGE
DU FRANÇAIS DE SPÉCIALITÉ
L’approche actionnelle s’est imposée comme l’approche didactique la
plus conforme à la construction de la cognition, puisqu’elle met en coordination
les activités physiques, mentales et langagières. Pour la réalisation d’une tâche
qui pose un problème, les apprenants sont obligés de mettre en œuvre des
connaissances, des savoirs et des compétences qu’ils n’avaient pas au début et
qui se construisent durant la résolution de ce problème. Cette contribution se
propose pour objectif de situer la perspective actionnelle et l’approche par les
tâches tant du point de vue de l’actualité des réalisations que des perspectives
pour la classe du français de spécialité ou du français sur objectif spécifique. Nous
analysons d’abord les notions-clés et utilisons ensuite la méthode descriptive
et analytique en présentant quelques exemples de tâches possibles dans la
formation de futurs professeurs des écoles (serbes et français). Notre hypothèse
est que les démarches de recherche (en ligne ou ailleurs) favoriseraient un
meilleur apprentissage dans le domaine de langue de spécialité. Les résultats de
notre travail montrent que l’exécution des tâches liées à leur future profession
motive les étudiants – futurs professeurs des écoles qui apprennent le français
en tant que langue de spécialité. Les étudiants prennent conscience du fait que,
en même temps qu’ils sont mobilisés sur le résultat linguistique, ils sont en train
d’apprendre des choses nouvelles dans le domaine de leur future profession.
Mots-clés : perspective actionnelle, tâche, compétence, français de
spécialité, étudiants, professeurs des écoles

1. Définitions des notions-clés
Dans le monde contemporain, surtout dans un cadre professionnel, il ne
s’agit plus d’apprendre une langue pour la parler plus tard, il s’agit de la parler
1
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Cette contribution fait partie des recherches menées dans le cadre du projet Concepts et
stratégies de l’assurance de la qualité de l’éducation de base, numéro179020D, financé par le
Ministère de l’éducation, de la science et du développement technologique de la République
de Serbie.
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afin de l’apprendre. Les nouvelles situations sociales des apprenants/usagers
sont celles de vivre ensemble (dans une société multilingue et multiculturelle)
et de travailler ensemble (dans l’espace universitaire et professionnel en voie
d’intégration). Donc, l’objectif de la didactique des langues devient plus
général : mobiliser les capacités créatrices des enseignants et des apprenants
et rendre l’enseignement/apprentissage plus efficace. Les documents sont au
service des activités et non le contraire, on parle davantage des compétences
et non seulement des connaissances des apprenants. Les savoirs s’acquièrent
au travers des tâches et la co-action prend son sens dans une démarche de
projet qui permet d’aboutir à des réalisations concrètes et à la conquête de
l’autonomie langagière. Étant occupés par le « comment faire » pour achever
le travail, les apprenants se soucient moins du « comment dire » ; ils mobilisent
leurs compétences verbales mais utilisent aussi la communication non-verbale.
(VUJOVIĆ 2015 : 295)
Au sein du FLE on distingue le français général (FG) et le français sur
objectif spécifique (FOS) qui a un objet précis centré sur certaines situations
et compétences cibles ; les contenus sont souvent nouveaux pour l’enseignant
qui est obligé de prendre contact avec les acteurs du milieu étudié et d’élaborer
le matériel pédagogique. Le FOS n’est pas un domaine séparé du FLE mais
un sous-champ du FLE. « Le meilleur moyen de comprendre ce qu’est la
méthodologie communicative consiste, sans doute, à se pencher sur la mise en
place d’un programme de FOS. » (MANGIANTE, PARPETTE 2004 : 159)
Il faudrait d’abord distinguer les notions très proches mais distinctes qui sont :
а) Français sur objectif spécifique (FOS) qui est lié à une demande / un besoin
clairement identifié(e), besoin extérieur à l’apprentissage de la langue ;
b) Français de spécialité (FS) qui est lié à un domaine professionnel mais sans
besoin clairement identifié (concernant les situations de communication ou les
compétences). (VUJOVIĆ 2019 : 150)

Les deux concernent un type d’enseignement axé sur le lexique spécialisé,
la grammaire de spécialité, la maîtrise des actes de parole de la pratique des
genres discursifs du domaine. On considère de plus en plus souvent qu’il est
possible de les enseigner à tous les niveaux d’apprentissage de la langue, même
aux débutants. Dans l’enseignement-apprentissage du FOS et du FS le choix des
activités dépend du domaine professionnel concret (vu que la compréhension
et/ou la production écrite peuvent avoir un rôle très important). Les étudiants
des facultés non-philologiques peuvent se trouver dans les deux situations, c’est
pourquoi leurs enseignants du français (ainsi que d’autres langues étrangères)
cherchent tout le temps de nouvelles voies pour les aider à maîtriser les
compétences linguistiques nécessaires pour leur future profession. Ces voies
diffèrent selon les profils professionnels, mais aussi selon chaque groupe
d’étudiants, ce qui représente la difficulté principale pour les enseignants qui
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n’arrêtent pas de s’adapter aux besoins et aux situations différents. Ils sont
donc obligés, avant tout, d’analyser les besoins concrets de leurs étudiants,
prendre en considération l’arrière-plan culturel des discours échangés dans
les situations communicatives cibles qui peuvent être très différentes (dans
une école élémentaire française ou francophone, dans une INSPÉ3, dans un
entourage francophone de la vie quotidienne et universitaire, etc.), mais sans
oublier que tous les étudiants n’auront pas besoin de communiquer directement
avec leurs homologues francophones et ne devront qu’utiliser les documents
écrits et oraux disponibles en ligne ou ailleurs. Ensuite l’enseignant procède
à la collecte des données qui est l’étape la plus spécifique à l’élaboration d’un
programme du FOS/FS. Cette étape confirme, complète ou modifie largement
l’analyse des besoins faite par l’enseignant-concepteur du programme, qui doit
sortir de son cadre habituel et bien connu pour entrer en contact avec un milieu
mal connu, voire inconnu, pour y obtenir des informations dont il a besoin. La
collecte des données sur le terrain n’est pas facile et suppose souvent aussi un
travail de reportage, de recherche d’explications auprès des acteurs des milieux
concernés. On distingue ainsi les discours existants (à enregistrer, comme les
cours magistraux, ou à recueillir directement, comme les prises de notes des
étudiants ou les devoirs) et les discours sollicités (interviews, témoignages)
nécessaires lorsque le concepteur n’a pas accès aux premiers (MANGIANTE,
PARPETTE 2004 ; VUJOVIĆ 2011). Heureusement, la coopération de notre
faculté (Faculté de formation des maîtres de l’Université de Belgrade) avec
plusieurs établissements universitaires en France nous facilite ce travail et nous
permet d’extraire les données essentielles.
Il reste enfin à l’enseignant/élaborateur du programme d’analyser toutes
ces données, d’en choisir celles qui conviennent le mieux aux besoins concrets
et de concevoir des activités didactiques. L’élaboration didactique, quant à
elle, repose sur les principes méthodologiques suivants: les activités sont au
service de l’analyse des besoins elle-même réalisée en fonction des situations
de communication identifiées ; l’élaboration didactique s’effectue en lien étroit
avec les informations issues de l’analyse des données collectées ; elle procède
de la méthodologie communicative (documents authentiques, communication
naturelle dans le groupe) et elle suppose une participation maximale des
apprenants et le retrait de l’enseignant. (MANGIANTE, PARPETTE 2004).
Vu toutes ces spécificités et difficultés de l’enseignement/apprentissage
du FOS/FS, il nous paraît que la perspective actionnelle et l’approche par les
tâches s’y prêtent le mieux.
La notion de la tâche n’est pas nouvelle en didactique des langues étrangères.
C’est une activité authentique que l’apprenant réalise individuellement, en
INSPÉ – Institut National Supérieur du Professorat et de l’Éducation, institution universitaire
pour la formation de futurs enseignants.
3
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binôme ou en groupe et qui, ce qui est essentiel, fait sens pour lui. Le résultat
concret de la réalisation de cette tâche permet de voir dans quelle mesure il y a
eu apprentissage et quels étaient les points faibles en méthodologie. M.S. Russo
dit que d’après certains auteurs (R. Ellis, F. Demazière, J.-P. Narcy Combes), il
est possible de construire des macro-tâches s’inspirant de plusieurs situations
différentes, que l’on peut repérer dans la vie quotidienne ou professionnelle,
ainsi que les micro-tâches qui sont plus circonscrites et moins réalistes. « Elles
incluent gestion du sens et focalisation de l’attention sur des phénomènes
importants. Elles sont analytiques, mais ne peuvent pas être déconnectées
de toute mise en œuvre dans une situation d’énonciation, si l’on vise aux
déclenchements des processus activant l’acquisition langagière. Par conséquent,
l’apprenant sera invité à repérer, à percevoir dans quelle mesure son observation
le sert et le dessert. Cela implique des avantages lors des échanges langagiers
hors tâches. Le but des micro-tâches est de permettre l’accomplissement du
travail à exécuter pendant les phases de pré/post-tâche. Le rôle de l’enseignant
concernera donc le guidage, la didactisation, la pédagogisation du contenu, afin
d’aider l’apprenant à accélérer le processus d’apprentissage. » (RUSSO 2013)
Dans l’apprentissage de la langue on insiste surtout sur l’accomplissement
des tâches qui vont permettre le développement des compétences, sur l’utilisation
des moyens linguistiques qu’on ne maîtrise pas encore afin de se rendre
capable de les utiliser. La seule expérience pratique ne suffit pas ; l’apprenant
a besoin d’un travail, d’une élaboration où intervient l’intelligence discursive,
le langage qui permet l’activité de connaissance. Il est important que ces
tâches mobilisent l’intérêt des étudiants et déclenchent des opérations mentales
génératrices d’apprentissages, c’est pourquoi il faut que la tâche soit une activité
contextualisée qui présente une situation de la vie réelle, un problème à résoudre
et qui met en relation des interlocuteurs ayant des choses à se dire et des actions
à produire ensemble. Il ne faut surtout pas oublier le rôle fondamental de la
motivation dans l’apprentissage par tâches, vu que la tâche devrait provoquer la
curiosité, susciter l’engagement pour atteindre un but.
C’est une réalisation concrète de type social qui permet à l’enseignant d’atteindre
les objectifs linguistiques, culturels et pragmatiques proposés, une activité complexe
qui oblige les étudiants à mobiliser des savoirs différents, à s’organiser, à chercher des
réponses qui peuvent être diverses et imprévisibles. Pour la réalisation de cette tâche
les apprenants sont obligés de mettre en œuvre des connaissances, des savoirs et des
compétences qu’ils n’avaient pas au début et qui se construisent dans la résolution de
ce problème. Les apprenants doivent prendre conscience du fait que, en même temps
qu’ils sont mobilisés sur le résultat, ils sont en train d’apprendre des choses nouvelles
(c’est ce que Pierre Bange appelle la bifocalisation). (VUJOVIĆ 2015 : 297)
La perspective actionnelle et l’approche par les tâches s’effectuent en
classe, mais en articulation avec les tâches effectuées en dehors de la classe.
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Ces tâches effectuées en classe présentent les caractéristiques globales
suivantes : elles sont généralement choisies par l’enseignant en fonction de
ses objectifs ; elles sont effectuées par un seul apprenant ou par plusieurs ; leur
accomplissement donne lieu à une évaluation qui porte sur le fond (la tâche
menée à bien avec succès), mais éventuellement également sur la forme (une
réalisation linguistique correcte). Dans le CECR les tâches sont classées en
trois catégories :
• les tâches de pré-communication pédagogique constituées
d’exercices spécifiquement axés sur la manipulation décontextualisée
des formes ;
• les tâches « pédagogiques communicatives » que l’on connaît bien
depuis l’approche communicative et dans lesquelles les apprenants
s’engagent dans un « faire-semblant accepté volontairement » pour
jouer le jeu de l’utilisation de la langue-cible, se préparant ainsi à
mener à bien
• les tâches « proches de la vie réelle » choisies en fonction des besoins
de l’apprenant hors de la classe ou du contexte d’apprentissage (par
exemple, lire un mode d’emploi ou prendre des notes pendant un
cours magistral).
« Les tâches pédagogiques communicatives (contrairement aux
exercices formels hors contexte) visent à impliquer l’apprenant dans une
communication réelle, ont un sens (pour l’apprenant), sont pertinentes (ici
et maintenant dans la situation formelle d’apprentissage), exigeantes mais
faisables (avec un réajustement de l’activité si nécessaire) et ont un résultat
identifiable (ainsi que d’autres, moins évidents dans l’immédiat). Les activités
de ce type peuvent avoir pour complément des tâches intermédiaires « métacommunicatives » telles que les échanges autour de la mise en œuvre de la
tâche et la langue utilisée pour la mener à bien. Cela suppose que l’apprenant
contribue à la sélection, à la gestion et à l’évaluation de l’activité ce qui, dans
la situation d’apprentissage d’une langue, peut devenir partie intégrante des
activités elles-mêmes. » (CECR : 121)

2. Quelques exemples de tâches dans l’enseignement/apprentissage
du français de spécialité
Ces dernières années l’internationalisation de l’enseignement supérieur
et l’expansion de la mobilité étudiante influencent fortement le fonctionnement
des universités européennes. Grâce aux programmes de coopération
développée entre la Faculté de formation des maîtres de l’Université de
Belgrade et les INSPÉ de Bordeaux et de Lyon, nos étudiants peuvent intégrer
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les programmes de mobilité universitaire Erasmus+ (au niveau de Master 1
et 2), ainsi qu’exercer une partie de leur stage professionnel dans un milieu
francophone. En même temps nous recevons les stagiaires français, étudiants
au Master 1 et 2 de l’INSPÉ de Lyon, qui viennent faire un stage pratique
accompagné à notre faculté et dans nos écoles maternelles et élémentaires.
Dans le processus de l’organisation de ces coopérations, notre
premier objectif a été de définir les besoins de tous ces étudiants, serbes et
français. Évidemment, les étudiants serbes sont seuls à devoir développer les
compétences linguistiques et nous avons pensé que justement dans ce domaine
leur contact avec les locuteurs natifs du français serait précieux. Ce passage
d’un apprentissage individuel à un apprentissage collaboratif et solidaire (de la
centration sur l’apprenant à la centration sur le groupe) trouve son expression
dans l’approche par tâches, mais n’est jamais facile et simple à organiser. En
plus, les étudiants serbes et français se trouvant éloignés sauf au moment de
leur rencontre à Belgrade ou en France, l’enseignant à l’intérêt à demander de
l’aide aux Français venant en stage à Belgrade.
À part les informations qu’on peut trouver sur les sites des Académies,
des universités et des INSPÉ, ainsi que de l’Institut français et de l’AUF
(programmes d’études ; documents et formulaires différents : Candidature
pour les étudiants entrants, Contrat de mobilité, Visa de long séjour, Fiche
de situation familiale, Fiche d’information, Appel à candidatures pour les
bourses de mobilité d’études, assurance maladie, réclamations ; règlements
des universités et des résidences universitaires ; vidéos des cours magistraux
et des travaux dirigés ; brochures ou sites internet des bibliothèques etc.),
il y a des documents impossibles à trouver en ligne (tels travaux écrits des
étudiants, manuels utilisés dans l’enseignement à l’INSPÉ, fiches d’évaluation
et de notation, exemples annales des examens des sessions précédentes ;
exemples de CV et de lettres de motivation comme modèle de rédaction etc.).
Alors on demande aux étudiants français de nous les envoyer ou apporter
quand ils viennent en stage à Belgrade. Nous utilisons aussi des témoignages
des étudiants serbes rentrant de France ou des stagiaires français venant en
Serbie ; photos et vidéos des activités sportives, culturelles et artistiques, ainsi
que plusieurs séquences du site Étudier en francophonie. On propose à nos
étudiants voulant partir en mobilité pour intégrer le système universitaire
français des contenus concernant : l’organisation des INSPÉ ; les documents
et démarches nécessaires à la candidature pour une mobilité ou pour une
bourse ; renseignements sur l’inscription, l’arrivée au campus, le logement,
la restauration, le fonctionnement des CDI ; compréhension des discours
universitaires (cours magistraux, travaux dirigés) ; informations essentielles
sur les structures possibles des travaux écrits à l’université, l’évaluation,
l’organisation des examens et le comportement par rapport aux professeurs/
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étudiants/employés de différents services ; résolution des problèmes ; vie
étudiante et activités extrascolaires (dans le campus ou en ville).
Pour l’autre groupe de nos étudiants, ceux qui partent faire un stage
pratique, il est important plutôt de connaître l’organisation du système éducatif
en France, surtout le fonctionnement des écoles maternelles et élémentaires où
ils feront leur stage. C’est dans ce domaine que les témoignages des stagiaires
français sont précieux, surtout de ceux qui sont au Master 2 et qui exercent
déjà leur métier de professeur des écoles. Tous ces étudiants ont déjà une
expérience supérieure à celle de l’enseignant du FOS/FS dans le champ
professionnel traité et sont en mesure d’alimenter une partie des activités
par leurs propres informations. Comme le temps prévu pour la formation est
souvent très court, il est essentiel de développer des pratiques de classe les
plus rentables en termes d’apprentissage.
De la pratique de l’oral dialogué (situation d’accueil à l’université ou
dans une école, par exemple), à la compétence de lecture (des programmes, des
documents administratifs, des manuels etc.), en passant par une compétence
combinant la compréhension orale, la lecture, voire la production écrite (pour
les étudiants en mobilité universitaire), la diversité des tâches et des activités
à proposer est grande. L’approche communicative a pour principe d’introduire
le plus possible dans la classe un fonctionnement d’échanges existant en
situation naturelle. Et l’approche par tâches permet que ces échanges soient
vraiment proches de la vie réelle.
Donc ce qu’on propose aux étudiants serbes comprend d’abord les tâches de
pré-communication pédagogique constituées d’exercices lexicaux spécifiquement
axés sur l’éducation en France, la formation et le métier des professeurs des
écoles, le vocabulaire de la vie scolaire et universitaire. On passe ensuite aux
tâches pédagogiques communicatives (jeux de rôles, dialogues inventés par les
étudiants ou tirés de sites différents) dans lesquelles les étudiants jouent le jeu de
l’utilisation de la langue française et se préparent ainsi à mener à bien les tâches
encore plus proches de la vie réelle qu’ils feront en groupe et ensemble avec les
stagiaires français. Ceci exige plus d’échanges entre étudiants et une organisation
différente du travail (avec une distribution de deux ou plusieurs documents au
lieu d’un seul de manière à amener les apprenants à échanger en sous-groupe les
informations recueillies et à réaliser une tâche ensemble).
Sans prétendre à l’exhaustivité, nous présentons ici quelques exemples
de tâches effectuées avec le public choisi pour notre travail de terrain - les
étudiants serbes et français. Il s’agit de proposer des activités proches de
leurs centres d’intérêt et portant sur les exigences de la vie de tous les jours,
susceptibles de motiver les étudiants.
1. 1. Tâche 1 : On prend plusieurs documents administratifs nécessaires
aux étudiants serbes voulant partir en France (Candidature pour les
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2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.

étudiants entrants, Contrat de mobilité, Visa de long séjour, Fiche de
situation familiale, Fiche d’information, Appel à candidatures pour
les bourses de mobilité d’études…) ; on explique le lexique inconnu
et demande de remplir les documents/formulaires présentés. Si
nécessaire, on demande de l’aide aux étudiants français ou à nos
étudiants qui ont déjà été en mobilité universitaire en France.
Tâche 2 : Les étudiants français montrent des exemples de plusieurs
formes des CV et des lettres de motivation en français et expliquent
ce qui est considéré être le plus important. Ensuite les étudiants
serbes écrivent leur CV et leur lettre de motivation; suit le travail
d’analyse et de contrôle.
Tâche 3 : Préparation des diaporamas sur la formation des
professeurs des écoles en Serbie et en France. Les étudiants français
présentent l’organisation des INSPÉ et leur programme MEEF
(Métiers de l’enseignement, de l’éducation et de la formation) ; les
étudiants serbes présentent leur formation à la faculté. On discute
des différences et des ressemblances, surtout en ce qui concerne le
stage pratique.
Tâche 4 : Trouver sur le site internet des bibliothèques (universitaires
et autres) des informations et des publications au sujet d’un travail
écrit proposé par le professeur.
Tâche 5 : Préparation des diaporamas présentant les systèmes
scolaires en France et en Serbie (organisation du travail dans des
écoles maternelles et élémentaires) ; on distingue les avantages et
les désavantages des deux systèmes. Cette tâche est destinée surtout
aux étudiants serbes partant en stage à Lyon et aux étudiants français
venant en stage à Belgrade.
Tâche 6 : Analyse des examens des sessions précédentes,
présentation des fiches d’évaluation et de notation, tout dans le but
d’une meilleure préparation des étudiants serbes partant en mobilité.
Tâche 7 : Analyse d’un mémoire français (structure, éléments
obligatoires) et comparaison avec nos exigences ; travail de synthèse
de toutes les caractéristiques essentielles.
Tâche 8 : Prendre les photos ou faire des vidéos des activités
sportives, culturelles et artistiques des étudiants des deux pays, avec
les explications de ces activités.

Le but de ces tâches est avant tout de déclencher un processus permettant
aux étudiants de s’approprier le vocabulaire utilisé dans les professions liées
à l’éducation et à l’enseignement, ainsi que d’apprendre à rechercher des
informations précises à ce sujet en langue française (compréhension écrite
sélective). Cette recherche a été effectuée en janvier 2019 avec les étudiants de
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deuxième année de la Faculté de formation des maîtres (niveau A2+ et B1 selon le
CECR). Nous avons divisé 29 étudiants en deux groupes : le premier groupe (15
étudiants) avait pour tâche de répondre à certaines questions après avoir cherché
et consulté les documents en ligne concernant leur future profession, tandis que le
deuxième groupe (14 étudiants) n’avait pas cette expérience. Notre hypothèse était
que les démarches de recherche en ligne favoriseraient l’apprentissage des mots
concernant les informations repérées. Cette hypothèse a été confirmée surtout
par une meilleure compréhension des supports, mais aussi par des productions
langagières des étudiants (connaissance atteinte du vocabulaire ; utilisation
appropriée du vocabulaire, des tournures et des acronymes ; niveau grammatical
et syntaxique ; phrases plus correctes et parfois plus élaborées).
Les résultats de notre recherche indiquent qu’il est possible d’envisager
l’organisation des séances au cours desquelles l’étudiant, s’exprimant en
français, se livre à des tâches susceptibles de le motiver, lui permettant de
connaître le discours et le milieu d’action propres aux futurs professionnels
dans le domaine scientifique/professionnel. Dans le travail il faut toujours:
utiliser des supports modernes, documents authentiques et actuels concernant
des sujets potentiellement utiles dans la vie réelle, varier le contenu des
séances pour motiver les étudiants.
Ne négligeons pas l’importance de l’enthousiasme et de l’investissement
des étudiants, lors de l’exécution des tâches : afin que l’apprentissage ne soit pas
lié uniquement aux résultats des productions réalisées, il est important d’établir
des relations productives entre enseignant et apprenants et de travailler dans des
conditions non anxiogènes, favorisant la concentration. Les résultats des tâches
devraient être utilisés en tant qu’éléments contribuant à évaluer les étudiants, ou
bien à choisir des micro-tâches d’entraînement ou de rattrapage. De cette façon,
il serait possible de mettre en place des stratégies d’enseignement/apprentissage
conformes à leurs exigences. Cette démarche nous semble adéquate aussi pour
la planification du travail à proposer à des groupes hétérogènes d’étudiants fauxdébutants. Parmi les aspects positifs ayant concouru à la bonne réussite de cette
recherche-action, nous pouvons indiquer le climat collaboratif instauré entre les
étudiants, l’attitude constructive de nombreux apprenants, l’emploi des TIC et
les sujets choisis. Cela a confirmé la validité de l’emploi des TIC et du rôle de
l’enseignant en tant que facilitateur, concepteur, pourvoyeur et organisateur.

3. Conclusion
Les besoins d’expression en langues vivantes étrangères varient en
fonction des métiers. Il devient donc indispensable de repérer les exigences
contextuelles et d’adapter les services et les contenus aux destinataires des
cours à planifier. Face au gain de terrain des formations linguistiques sur
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objectif universitaire, il serait possible de prendre en compte les besoins
communicatifs des futurs professionnels même à partir du lycée (surtout du
lycée professionnel), ce que propose M.S. Russo (RUSSO 2013).
Depuis des années on parle des politiques linguistiques des états et
du plurilinguisme en danger, en essayant de mettre en place des mesures et
des outils en faveur de l’apprentissage des langues étrangères, ainsi que des
pratiques pédagogiques adaptées aux réalités du terrain. Ce qui inquiète les
enseignants du FLE, c’est la baisse du nombre d’apprenants de la langue
française dans tous les niveaux de l’éducation. Déjà en 2010, l’OIF dans son
rapport affirme le recul du nombre d’apprenants de français en Europe. Le
pessimisme et l’impuissance devant les actions et les mesures entreprises par
les autorités éducationnelles et politiques sont évidents et ne font que grandir.
Les conclusions du séminaire international „Evolutions et perspectives
des études de français et en français dans la zone Balkans/Europe du sudest“, qui a eu lieu à Athènes en mai 2010, mais aussi celles de nombreux
colloques internationaux plus récents traitant la position du français dans le
monde, montrent que l’avenir du français est avant tout dans les domaines des
activités professionnelles. Paradoxalement, chez nous les langues sur objectifs
spécifiques ou les langues de spécialité sont le plus souvent considérées
comme une discipline générale et on ne comprend pas leur importance pour
les compétences professionnelles des étudiants, d’où vient leur mauvaise
position dans notre éducation supérieure.
Un autre paradoxe : dans une société qui ne respecte pas la profession
des enseignants, cette profession devient de plus en plus exigeante, car les
enseignants devraient apprendre à s’informer, à se former continuellement, à
s’autoévaluer et à porter un regard réflexif sur leurs pratiques. Les enseignants
de FLE/FOS/FS essaient de s’adapter et de répondre aux exigences de plus
en plus spécifiques concernant le contexte, le public, les conditions de travail,
les besoins. Ils sont sortis de la classe pour devenir des médiateurs, des guides
censés encadrer les apprenants dans le processus d’apprentissage, mais aussi
bien des concepteurs de programmes et du matériel pédagogique (surtout pour
le FOS/FS).
On oublie souvent qu’écouter un enseignant n’a jamais un impact aussi
fort que d’aller soi-même chercher une information, la trouver, la classer, la
comparer avec d’autres et finalement en faire une synthèse. On apprend soimême mais toujours avec les autres ; c’est pourquoi l’alternance de phases
individuelles et collectives dans le travail permet de vérifier, de rassurer, de
prendre confiance et de mesurer ainsi le chemin parcouru. La notion de la
motivation est depuis toujours associée au processus d’apprentissage. Elle
renvoie au mouvement, se rapporte à plusieurs dimensions de l’action. On
distingue la motivation intrinsèque, concernant les comportements qui amènent
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à des satisfactions personnelles sans attente de récompense (par exemple,
un élève s’investit dans une matière plutôt qu’une autre) et la motivation
extrinsèque qui se définit dans la récompense de l’action, que ce soit en terme
économique (avoir une bonne note) ou social (reconnaissance à l’école et
dans la famille). On parle souvent du manque de motivation (surtout chez les
apprenants), on se demande comment motiver les apprenants, parfois on se
décourage et s’interroge même sur le sens d’apprendre. Comme la motivation
est la réponse à des besoins de réussite, d’auto-efficacité et de perspective sur
sa propre action, c’est peut-être justement dans la perspective actionnelle et
dans l’approche par les tâches qu’il faut la chercher.
Donc, l’enseignant du français de spécialité et/ou du français sur objectifs
spécifiques devient le concepteur de situations qui doit mettre en place des
pratiques de classe dans lesquelles l’activité de l’étudiant est au centre. « Les
besoins langagiers des apprenants sont à la base des choix des contenus à
enseigner ; il est de même important de fournir l’occasion de vivre, en classe
de langue, des situations de communication se rapprochant de celles de la vie
quotidienne. » (De Koninck et Huot, dans RUSSO 2013) Nous pensons surtout
à l’approche active et aux projets qui devraient permettre aux apprenants de
se concentrer sur les contenus dont ils auront vraiment besoin dans leur future
vie professionnelle. Quelques caractéristiques particulières de la tâche sont
notamment son lien avec la réalité, la concrétude de son résultat, son efficacité
potentielle dans le processus d’apprentissage, la diversité. Et les étudiants
doivent prendre leur partie de responsabilité et comprendre qu’ils doivent
s’investir davantage, sans attendre que quelqu’un d’autre leur « remplisse la
tête » par des quantités de savoir. Ils doivent agir pour pouvoir s’approprier
le savoir, entrer dans la classe en étant conscients de leur besoin de s’engager
dans une activité intellectuelle, se poser des questions, se tromper et revenir
sur leurs pas, quand cela est nécessaire.
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VINAVER-KOVIĆ (dir.) Les études françaises aujourd’hui, Faculté de
philologie de l’Université de Belgrade, Serbie, 9-10 novembre 2018,
148-157.

Ана M. Вујовић

АКЦИОНИ ПРИСТУП НАСТАВИ И УЧЕЊУ
ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА СТРУКЕ
Будући да комбинује физичке, менталне и језичке активности, акциони приступ показао се као најподеснији за развијање когнитивних способности. Да би остварили задатак који представља неки проблем, ученици/
студенти морају да употребе сва своја знања и компетенције, како оне пре-
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тходно стечене тако и оне које се развијају током самог процеса решавања
проблема. Наш рад за циљ има да представи пример акционог приступа
који одликује извршавање задатака у настави/учењу француског као страног језика наставничке струке. Најпре анализирамо неколико кључних
појмова (као што су: француски као језик струке, акциони приступ, појам
задатка, подела задатака), а потом, користећи дескриптивну и аналитичку
методу, приказујемо неколико примера могућих задатака које користимо
у настави француског језика струке будућих васпитача и учитеља. Наша
полазна хипотеза заснива се на тврдњи да самостално трагање за информацијама (како на интернету тако и у другим расположивим изворима)
позитивно утиче на овладавање језичким вештинама, како у разумевању
прочитаних докумената тако и у самосталном усменом и писменом изражавању (употребом одговарајућег речника и акронима, коришћењем
правилних граматичких и синтаксичких конструкција, грађењем језички
исправнијих и сложенијих реченица). Резултати нашег истраживања показују да обављање задатака који су повезани са њиховом будућом професијом мотивише студенте, јер су они у највећем броју свесни чињенице да
њихово решавање задатих лингвистичких проблема уједно представља за
њих и стицање нових стручних знања и компетенција.
Кључне речи: акциона перспектива, задатак, компетенција, француски језик струке, студенти, учитељи и васпитачи
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LES ÉTUDIANTS SERBES À L’UNIVERSITÉ DE
POITIERS PENDANT LA PREMIÈRE GUERRE
MONDIALE
Concernant la France, la terre d’accueil pour des émigrants serbes et, ensuite
yougoslave, on peut dire que leur nombre variait selon les différentes époques. Le
moment de l’intensification de la fluctuation migratoire serbe, comprenant surtout
la jeune population – les élèves et les étudiants – en direction de la France, s’effectua
lors de la Première Guerre mondiale. À la suite de la retraite de l’armée et l’exil du
peuple serbes traversant l’Albanie durant l’hiver 1915/1916, le flux migratoire des
élèves serbes va particulièrement accroître en 1916. La ville de Poitiers, ses collèges
et lycées ainsi que l’Université de Poitiers vont offrir l’hospitalité aux jeunes réfugiés
serbes. Les archives de l’Association générale des étudiants de Poitiers, fondée le 7
juin 1889, montre non seulement la fluctuation des écoliers et des étudiants serbes
pendant la Grande Guerre, mais aussi témoignent d’une période historique bien
précise dans les relations politiques et culturelles franco-serbes.
Mots clés : Grande Guerre, réfigiés serbes, étudiants serbes, Poitiers

1. Introduction
Au cours du siècle dernier, l’espace des Balkans s’avère comme un
espace touché par l’émigration. Ce sont les raisons économiques qui poussent,
dès la fin du XIXe siècle, les paysans et les éleveurs paupérisés à « chercher
du travail dans les centres urbains ou à partir à l’étranger » (MOROKVAŠIĆMÜLLER 1998 : 154). La principale destination des migrants de cette
région, après les bassins miniers en France, en Belgique ou en Allemagne,
fut l’Amérique du Nord. Cependant, au cours des années vingt du XXe siècle,
on constate que la crise économique et la récession frappant l’économie des
Etats-Unis réoriente le flux migratoire vers les pays européens.
Concernant la France, la terre d’accueil pour des émigrants serbes et,
ensuite yougoslave, on peut dire que leur nombre variait selon les différentes
1 sanja.boskovic@univ-poitiers.fr
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époques allant « de 4032 en 1921 » et passant à « 31873 en 1931 ; il a chuté
à 20000 avant la Seconde Guerre mondiale et s’est maintenu à ce niveau
jusqu’aux années soixante, alors qu’il monte à 47544 en 1968 et à 70280 en
1975 (MOROKVAŠIĆ-MÜLLER 1998 : 154). Selon Mirjana MorokvašićMüller, le nombre de migrants d’origine de l’espace ex-yougoslave en France
« depuis vingt ans […] s’est stabilisé et représente 85000 personnes environ »
(MOROKVAŠIĆ-MÜLLER 1998 : 154).
Cependant parmi les dates marquant le renouveau dans les contacts
franco-serbes, il faudrait mentionner l’année 1839 où le premier consul français
arriva à Belgrade (VITANOVIĆ 2019). C’est aussi le moment lorsque « les
premiers boursiers d’État, Filip Hristić, Dimitrije Crnobarac, Jovan Marinović
et Konstantin Nikolajević, partirent à Paris pour y poursuivre des études de
droit » (VITANOVIĆ 2019). En s’appuyant sur le modèle culturel français, la
Serbie souhaite en effet afficher son attachement particulier envers les valeurs
européennes qu’elle aspire intégrer. Ainsi le gouvernement serbe de l’époque
manifesta son intérêt particulier de former sa future intelligentsia2 dans les
meilleures universités françaises (VITANOVIĆ 2019) afin qu’elle puisse
prendre un rôle considérable « dans l’organisation de l’État et dans la vie
politique serbes » (VITANOVIĆ 2019).
L’année 1899 fut importante pour la création de la première chaire de
langue et littérature françaises à Belgrade ce qui a non seulement contribué
« grandement à l’accroissement de l’influence française sur la culture serbe
dans de nombreux autres domaines » (VITANOVIĆ 2019) mais aussi a
renforcé le flux migratoire des étudiants serbes vers la France.

2. Grande Guerre et l’arrivée des élèves
et des étudiants serbes en France
Le moment de l’intensification de la fluctuation migratoire serbe,
comprenant surtout la jeune population – les élèves et les étudiants – en
direction de la France, s’effectua lors de la Première Guerre mondiale3. Selon
« F. Hristić (1819-1905) qui fut à plusieurs reprises ministre, conseiller d'État, émissaire à
Constantinople, Vienne, Londres, termina sa carrière en tant que premier gouverneur de la
Banque nationale. D. Crnobarac (1818-1872) fut de même conseiller d’Etat, ministre de
la justice et ministre de l’Enseignement, sans jamais toutefois entrer dans la diplomatie. J.
Marinović (1821-1893) joua un rôle très important, notamment sous le règne du prince Mihailo
et, plus largement, sous les Obrenović en tant que président du Conseil, ministre, chef du
gouvernement, et représentant de la Serbie à Paris durant de nombreuses années. K. Nikolajević
(1821-1877), qui épousa la fille du prince régnant Aleksandar, mit un terme relativement
précoce à sa carrière diplomatique et ministérielle pour laisser un nom en tant qu’historien aux
vastes connaissances » (VITANOVIĆ 2019).
2

3

La France fut le premier des pays alliés à assister le Serbie financièrement, puis moralement et
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Miodrag Ibrovac, « dès le début même de la Grande Guerre, la France avait
eu l'intention d'accueillir un certain nombre de nos élèves dans ses écoles
» (IBROVAC 2014). Cependant, le transport organisé des jeunes serbes
« commence à partir du mois de décembre 1915, transport du pays de la mort
vers la terre du salut » (IBROVAC 2014).
Suite à la retraite de l’armée et l’exil du peuple serbes traversant
l’Albanie durant l’hiver 1915/1916, le flux migratoire des élèves serbes va
particulièrement accroître en 1916. D’après Slobodan Vitanović, la grande
majorité de ces jeunes sera envoyée « en France pour y poursuivre leur
scolarité » (VITANOVIĆ 2019). Vitanović distingue notamment l’absolu
nécessité « pour l’État et la nation de disposer dans l’immédiat après-guerre
d'une intelligentsia qui aurait pour devoir de remplacer les scientifiques et
les intellectuels morts au combat » (VITANOVIĆ 2019). Selon lui, c’est
la raison principale qui va guider « le gouvernement serbe, avec l’appui du
gouvernement français, […] d’évacuer les écoliers des zones de combats »
(VITANOVIĆ 2019).
Selon les statistiques, le nombre de refugiés serbes se trouvant entre
1914-1918 sur le sol français varie selon les différentes sources. « Selon les
sources serbes le nombre des Serbes en France aurait été autour de 30 000 ;
tandis qu’une des plus complètes Histoire de la population française indique
que 17 000 Serbes et 3000 Monténégrins séjournaient sur le sol français le 1er
janvier 1918 » (TRGOVČEVIĆ 2010 : 364).
Parmi ces réfugiés, il y avait un nombre important des écoliers et des
étudiants qui, suite à la décision du Ministère de l’Instruction, furent répartis
dans les différentes académies afin d’être intégrer dans les internats des
collègues et des lycées. « Jusqu’au 14 février 1916, 1148 élèves étaient installés
dans 43 écoles » tandis que le rapport « du 26 juin 1916 » montre « déjà 3
300 élèves » (TRGOVČEVIĆ 2010 : 366) accueillis dans les établissements
français. D’après Slobodan Vitanović, il y aura près de 4000 écoliers scolarisés
en France à la fin de la Grande Guerre (VITANOVIĆ 2019).
La ville de Poitiers, ses collèges et lycées ainsi que l’Université de Poitiers
vont offrir leur hospitalité à « deux groupes d’enfants serbes » et « le recteur de
l’Académie » va encourager « leurs camarades français à bien les accueillir :
militairement dès les premières années de la Grande Guerre. Par conséquent durant les années
d’occupation de la Serbie (1916-1918) et la fuite de ses citoyens, le plus grand nombre de
ces derniers cherchait refuge en France. Au sein de cette population provisoire il y avait des
soldats en grand nombre, blessés, épuisés ou malades. Le second groupe fut celui des élèves
et des étudiants, autorisés à poursuivre leurs études en France par la résolution de l’Assemblée
Nationale française du 26 novembre 1915. Le troisième groupe consistait en réfugiés civils,
particuliers ou avec famille, dont des hommes politiques, qui ont volontairement ou en raison
de leurs missions, surtout militaires, suivi l’armée serbe et trouvé refuge sur le sol français.
(TRGOVČEVIĆ 2010 : 362).
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‘Je vous demande, dit-il, de leur venir en aide. Supposez que les Boches
eussent parvenues chez nous ; que vous eussiez, vous aussi, été obligés,
abandonnant tout, de fuir devant leurs hordes sauvages et que vous n’eussiez
enfin trouvé d’abri qu’à l’étranger ; n’auriez-vous pas été heureux qu’on vous
accueillît comme des frères ?’ » (AUGUSTIN, SIMMAT 2016 : 11).

3. Les archives de l’Association Générale
des Étudiants de Poitiers (A.G.E.)
Avant de présenter les résultats des recherches effectuées dans
les archives de l’Association générale des étudiants de Poitiers et dans
les Archives départementales, il serait propice de mentionner quelques
événements historiques précèdent l’arrivée des jeunes Serbes, et notamment la
déclaration de Corfou signée le 9 novembre 1916 entre la France et la Serbie.
A la suite de cette convention des groupes d’étudiants et d’intellectuels serbes
viennent de manière organisée en France qui, pour sa part, soutient vivement
la création d’un État commun pour tous les peuples des Slaves du Sud. C’est
d’ailleurs une des raisons pour laquelle l’alliée serbe encourage l’arrivée des
étudiants, persuadé que leur scolarisation en France permettra de former une
élite intellectuelle et politique pour le futur État.
Une mobilisation générale s’organise en France pour aider la Serbie
qui combattait alors contre les Autrichiens et les Bulgares sur le Front Sud.
C’est aussi dans cet esprit que les intellectuels français de l’époque comme
Victor Bérard4, le fondateur du « Comité franco-serbe », ou Albert Sarraut
donnent plusieurs conférences pour apporter les informations sur la Serbie
afin de sensibiliser l’opinion public sur le sort tragique du peuple serbe. C’est
ainsi que fut organisé une Journée serbe5 le 25 juin et le 2 juillet 1916 dans le
pays entier dont le but était de récupérer les fonds nécessaires pour accueillir
les jeunes refugiés.
Le département de la Vienne a également répondu à l’appel national et
a récolté des dons destinés aux élèves serbes. Selon les résultats extraits des
Archives Départementales (ARCHIVES DV : R7 34), parmi les journées de
bienfaisance organisées dans la région poitevine, il y eut aussi celle consacrée
aux Serbes où la somme collectée fut d’environ 15000 francs.
En novembre 1916 le département de la Vienne reçoit également un
important contingent de Serbes. A part neuf cultivateurs travaillant aux
4
Spécialiste de philologie classique et traducteur des épopées d’Homère, Victor Bérard est
aussi l’auteur de plusieurs études concernant les peuples balkaniques et notamment les Serbes.
En 1915 il publie dans les Annales de Paris (janvier 1915 et octobre 1915) deux textes, le
premier intitulé Pour la Serbie et le deuxième Dans les Balkans : La Serbie.
5

Voir les posters de l’époque sur le site LES POSTERS 1914-1918.
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Ormes et un ouvrier employé à la manufacture d’armes de Châtellerault, la
plupart de ces réfugiés sont des étudiants ou des intellectuels. Ils s’inscrivent
à l’Université de Poitiers et deviennent membres de l’Association générale
des étudiants de Poitiers. Selon certaines sources, particulièrement celle
provenant du commissaire spécial Richelmi (ARCHIVES DV : R7 18, le 22
août 1918), la présence des étudiants serbes dans le département de la Vienne
suscita l’inquiétude des autorités locales. Celles-ci craignaient que ces jeunes
serbes ne soient à l’origine de conflits politiques car ils n’étaient pas tous
monarchistes ; parmi eux, il y avait aussi ceux qui « rêvaient pour la Serbie
d’un régime républicain d’une nuance rappelant celle de notre parti radicalsocialiste » (ARCHIVES DV : R7 18, le 22 août 1918). Dans l’ensemble de
la communauté étrangère de l’époque « seuls les Serbes paraissent jouer un
rôle, politique celui-là, concernant d’ailleurs plus leur nation que la Vienne
elle-même » (VINATIER 1984 : 101).
Les archives de l’Association générale des étudiants de Poitiers, fondée
le 7 juin 1889, sont déposées depuis quelques années à la Bibliothèque de
l’Université de Poitiers6. Il s’agit donc de 18 boîtes contenant les documents
qui donnent aussi bien des renseignements sur les membres de l’Association
que sur leurs activités depuis sa fondation jusqu’aux années 1970.
Concernant l’objet de notre étude, la période entre 1916 et 1918, nous
avons examiné les documents déposés dans la boîte titrée « A. G. E. 4 ». Dans
celle-ci nous avons trouvé quatre livres contenant les archives entre 1889 et
1945. Le premier livre couvre la période de 1889-1919, le second celle de
1919-1930, le troisième de 1930-1939 et le dernier livre date de 1939-1945.
Au commencement de leurs activités, les différents comités de
l’Association ne fournissent pas dans leurs notes beaucoup d’informations sur
l’organisation ou des activités ; des renseignements se trouvant dans les cahiers
de l’Association portent surtout sur les membres de l’organisation en précisant
les noms des présidents, des vice-présidents, des secrétaires ou des délégués
(ARCHIVES A.G.E. : boîte 4). La liste des étudiants adhérents apparaît plus
tard et varie selon l’année scolaire et les nombres d’inscriptions ; pour illustrer
l’ampleur de cette association, citons quelques données précises :
1896-1897
1898-1899
1899-1900
1900-1901
1901-1902
1902-1903
6

Année scolaire

123
154
112
224
235
116

Nombre d’étudiants associés

Selon les responsables de cette bibliothèque, nous sommes les premiers à les consulter.
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1903-1904
1904-1905
1905-1906
1907-1908
1908-1909
1909-1910
1910-1911
1911-1912
1912-1913
1913-1914
1914-1915
1915-1916
1916-1917
1917-1918

121
122
145
69
94
119
98
122
190
150
45
49
80
45

Les membres de l’Association sont regroupés et notés selon leur numéro
de carte d’inscription. Les informations portent aussi sur la date et le lieu
de naissance, l’adresse actuelle, la faculté et le numéro d’inscription de
chaque étudiant. Les deux dernières rubriques sont réservées à la signature
de l’adhérant et aux renseignements divers. En ce qui concerne le montant
de la cotisation, il n’est pas possible de savoir ni la somme exacte ni son
évolution. L’indice payé figurant souvent dans la rubrique des renseignements
divers ainsi que le poste de trésorier qui était régulièrement accordé à l’un des
membres du Comité d’organisation informent uniquement sur l’existence de
celle-ci. Le seul document qui porte sur le montant de la cotisation annuelle
est celui de la réunion générale du 3 avril 1906 qui dit que « la cotisation sera
12 francs de plus payable à l’inscription » (ARCHIVES A.G.E. : boîte 4).
Les archives de l’Association Générale des Étudiants tracent également
l’arrivée des étudiants serbes à l’Université de Poitiers. En effet, une semaine
après la signature de la convention de Corfou, un groupe d’étudiants serbes
débarque à Poitiers. Le commissaire spécial Richelmi écrit à propos de
leur arrivée : « A la suite de la convention signée le neuf novembre 1916
à Corfou entre la France et la Serbie, des groupes d’étudiants serbes furent
envoyés dans nos centres universitaires vers le quinze novembre suivant
» (ARCHIVES DV : R7 18, le 22 août 1918). Selon les mêmes sources
« l’université de Poitiers fut appelée ainsi à recevoir un groupe qui n’a cessé
depuis de compter une moyenne de cinquante-cinq étudiants, inscrits aux
facultés de droit, de science et de lettres de cette ville » (ARCHIVES DV : R7
18, le 22 août 1918). En consultant les archives de l’Association Générale des
Étudiants de Poitiers nous avons pu constater que parmi 80 étudiants inscrits
dans l’Association pour l’année scolaire 1916-1917, il y avait 45 étudiants
serbes (ARCHIVES A.G.E. : boîte 4). Leur enregistrement dans le fichier de
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l’A.G.E. commence par le numéro 33 et date du 16 novembre 1916. Selon
le registre de l’Association, ils étaient tous inscrits à la Faculté de Droit sauf
deux étudiants inscrits à la fois en lettres et en droit.
En comparant les données des archives départementales avec celles de
l’Association on peut constater une divergence dans le nombre d’étudiants
arrivés et dans le choix de leurs études. Selon le commissaire spécial Richelmi,
il y avait 55 étudiants tandis que le registre de l’Association en donne 45. Selon
lui, ces jeunes serbes ont été inscrits dans les facultés de droit, de science et de
lettres et pourtant les archives de l’Association confirment que presque tous
étaient inscrits en droit. Le manque de concordance s’explique peut-être par
le fait que tous les étudiants inscrits à l’Université de Poitiers ne devinaient
pas automatiquement les membres de l’Association. Mais cela n’est qu’une
hypothèse parce que les archives de l’Association ne donnent aucun document
qui pourrait expliquer le règlement d’inscription. De l’autre côté, il est possible
d’envisager que le commissaire spécial Richelmi en comptant 55 étudiants
serbes dans la région comptait également ces neuf cultivateurs travaillant aux
Ormes et l’ouvrier employé à Châtellerault.
Dans l’année scolaire 1917-1918, le nombre d’étudiants serbes à
Poitiers gravite autour de même chiffre que l’année précédente. Le registre
montre que parmi 45 membres de l’Association, il y avait 39 adhérents serbes
(ARCHIVES A.G.E. : boîte 4). Cette fois aussi, les élèves serbes sont tous
inscrits à la Faculté de droit et logés au centre ville : Rue de la Cathédrale,
Grand’ Rue, Chaudron d’or, Place de la Liberté, rue Gambetta, rue Magenta
etc. La plupart entre eux furent déjà inscrit à l’Université de Poitiers en 1916.
Parmi les noms qui figurent sur les listes des membres de l’Association, on
peut distinguer celui de Théophilo Djurovitch, étudiant en droit, enregistré
sous le numéro 54 en 1916 et sous le numéro 26 en 1917. Il s’agit en effet
d’un activiste politique et, selon les archives départementales, c’est à son
initiative qu’un mouvement politique d’allure révolutionnaire se forma parmi
les étudiants serbes. Téophilo Djurovitch luttait pour le respect des aspirations
légitimes de tous les peuples des Slaves du Sud. Il était aussi très favorable à
la création d’un État yougoslave.
Les registres de l’Association montrent que la présence des étudiants
serbes à l’Université de Poitiers ne se maintiendra pas trop long temps ; en
effet, les noms des étudiants serbes apparaissent dans les listes uniquement
entre 1916 et 1918. Déjà en 1918-1919, parmi 87 membres de l’Association,
il n’y avait aucun étudiant serbe (ARCHIVES A.G.E. : boîte 4). Le tableau
suivant illustre notamment cette tendance :
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Année scolaire
1916-1917
1917-1918
1918-1919
1919-1920
1920-1921
1921-1922
1922-1923
1923-1924
1924-1925
1925-1926
1926-1927
1927-1928

Nombre d’étudiants
associés

80
45
87
98
89
252
150
200
194
240
193
155

Nombre d’étudiants serbes
45
39
0
1
0
4
0
0
0
0
0
2

Après deux ans d’étude à l’Université de Poitiers la plupart des étudiants
serbes rentrèrent chez eux sauf quelques-uns qui restèrent dans la région.
C’est le cas de Tochitch Georges, étudiant en droit, inscrit au registre de
l’Association sous le numéro 75 en 1916-1917 et sous le numéro 18 en 19171918. Son descendant direct Tochitch Stanislas, étudiant en Faculté des lettres
et des langues, s’inscrit pour l’année scolaire 1999-2000 à l’Université de
Poitiers avec un désir bien ferme de découvrir la langue de son arrière grandpère : Stanislas s’inscrit en serbo-croate comme langue d’option.

4. Conclusion
Le passage bref des étudiants serbes dans la région de la Vienne est marqué
par le contexte général des événements historiques de l’époque. Cependant,
il illustre une tendance avérée depuis le XIXe et se confirmant tout au long du
XXe, une affinité et une attirance particulière des élites intellectuelles serbes
pour la culture et la civilisation françaises. L’influence française, comme le
constate Vitanović (2019), « véhiculée par le savoir, les métiers, les idées,
les conceptions, les méthodes, ou encore la lecture d'ouvrages spécialisés et
l'adoption de critères français », s’intensifie davantage avec le temps et les
générations suivant la Grande Guerre afin de devenir un modèle culturel à
reproduire. Paris, qui fut le centre culturel de l’émigration serbe pendant la
Première guerre mondiale, restera le repère constant autour duquel graviteront
des intellectuels et des artistes serbes et yougoslaves.
L’analyse des archives de l’Association Générale des Étudiants de
Poitiers, montre certain ralentissement dans la coopération universitaire afin
de devenir inexistante. C’est une des raisons pour laquelle l’Union nationale
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des étudiants de France (U.N.E.F.) tenta après la Deuxième Guerre mondiale
d’instaurer les rapports avec les universités des pays de l’Europe de l’Est.
C’était aussi le motif du voyage de leurs représentants à Belgrade et à Zagreb
en 1951. Dans les archives de l’Association de Poitiers, il y a également les
comptes rendus de ces deux séjours effectués par la délégation française qui
montrent la volonté et le désir des deux pays de renouveler les relations entre
leurs universités.
Le tout dernier renouveau dans le domaine de la coopération universitaire
franco-serbe date de 2016. En effet, dans la cadre du programme européen
Erasmus Plus KA107, les échanges des étudiants et des enseignants ont été
mis en place permettant ainsi de marquer de façon remarquable l’anniversaire
centenaire depuis l’arrivée des premiers étudiants serbes en France mais aussi
à Poitiers. C’est ainsi que l’Université de Poitiers, porteur de ce nouveau
projet de coopération, accueille de nouveau dans ses locaux les étudiants des
universités de Niš, de Belgrade, de Novi Sad, mais également ceux venant des
universités de Sarajevo, de Sarajevo Est, de Banja Luka, etc. L’évolution de
la collaboration universitaire franco-serbe se confirme davantage avec le tout
dernier projet de double diplomation dans le domaine du master FLE conçu en
2018 et réalisé entre l’Université de Poitiers et l’Université de Niš.
Le programme européen Erasmus Plus KA107, mis en place un siècle
plus tard, contribue-t-il, de façon symbolique, à marquer le centenaire de
l’alliance culturel franco-serbe en faisant venir des dizaines d’étudiants serbes
au département de la Vienne et à l’Université de Poitiers ? Les nouvelles
générations franco-serbes nous diront…
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Сања Б. Бошковић-Данојлић

СРПСКИ СТУДЕНТИ НА УНИВЕРЗИТЕТУ У ПОАТЈЕУ
ЗА ВРЕМЕ ПРВОГ СВЕТСКОГ РАТА
Што се тиче Француске, земље кoja je указала гостопримство српским, а затим и југословенским емигрантимa, може се рећи да је њихов
број варирао у различитим периодимa. Интезивнији миграциони таласи,
укључујући посебно младо становништво − ученике и студенте, забележени су за време Првог светског рата. Након повлачења војске и протеривања
српског народа који је прешао Албанију у зиму 1915/1916, број српских
ученика и студената који ће пристићи y Француску нарочито се повећаo
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1916. године. Град Поaтje, његови колеџи и средње школе, као и Универзитет y Поaтјеy, понудиће гостопримство младим српским избеглицама.
Архив Генералног удружења студената са Универзитета у Поатјеу, које је
основано 7. јуна 1889. године, показујe не само померања у броју придошлих српских школараца током Првог светског рата, већ сведочи и о
специфичном историјском тренутку у француско-српским политичким и
културним односима.
Кључне речи: Први светски рат, српске избеглице, српски студенти,
Поатје
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LES COMPÉTENCES LANGAGIÈRES DES
PROFESSEURS DE DNL DANS LES SECTIONS
BILINGUES FRANCOPHONES EN SERBIE
L’enseignement bilingue est un type d’enseignement particulier
privilégiant l’enseignement/apprentissage des matières scolaires dites non
linguistiques (sciences naturelles et humaines) dans une langue étrangère.
L’enseignement bilingue francophone se développe dans le monde entier
afin de favoriser le développement du plurilinguisme et du pluriculturalisme.
Aujourd’hui en Europe, il y a plus de 400 sections bilingues avec 60 000 élèves.
En Serbie, on trouve des sections bilingues francophones à Belgrade, Novi Sad,
Valjevo, Niš et Pirot. Vu que dans le cadre de l’enseignement bilingue certaines
disciplines non linguistiques (DNL) sont enseignées en français, il est clair que
le rôle du professeur de DNL y est primordial. Celui-ci doit être non seulement
spécialiste de la discipline qu’il enseigne mais aussi formé en langue dans
laquelle il l’enseigne voire le français.
Dans notre contribution, nous présentons les caractéristiques principales
de ce dispositif éducatif et nous donnons un aperçu général de l’enseignement
bilingue francophone en Serbie. Puis, nous traitons plus en détail des
compétences linguistiques des enseignants de DNL de la section bilingue
francophone de Niš. Étant donné l’importance de la maîtrise du français pour
les enseignants en question, nous analyserons leurs points de vue sur leur propre
niveau de langue, leur perfectionnement linguistique ainsi que sur la place et la
fonction de la langue française dans l’enseignement bilingue, etc. L’objectif de
cet article est de souligner l’importance de l’enseignement bilingue ainsi que
la nécessité de former en français les professeurs de DNL en fonction de leurs
besoins et des spécificités des disciplines qu’ils enseignent.
Mots-clés : enseignement bilingue, sections bilingues francophones,
EMILE, CLIL, disciplines non linguistiques, compétences langagières des
enseignants de DNL, attitudes des enseignants de DNL
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1. Introduction
Les années 1990 ont été marquées par un vif intérêt pour l’éducation plurilingue
en Europe. L’idée de la Commission européenne que chaque citoyen maîtrise au
moins encore deux langues étrangères sauf la langue maternelle a incité une réflexion
approfondie sur l’apprentissage des langues. Le projet de l’enseignement bilingue
voire l’enseignement d’une matière intégré à une langue étrangère (EMILE) en a
résulté et il est présent aujourd’hui dans toute l’Europe selon diverses modalités.
L’enseignement bilingue consiste à enseigner des disciplines non
linguistiques (DNL) voire naturelles et humaines dans une langue étrangère.
La langue étrangère remplace alors la langue maternelle en tant que vecteur de
l’enseignement/apprentissage de cette discipline. Son rôle change : de l’objet
de l’apprentissage, la langue étrangère devient un outil permettant l’accès à
des savoirs et savoir-faire disciplinaires voire un vecteur de l’enseignement
d’une discipline, naturelle ou humaine. Les appellations différentes qu’on
utilise pour nommer ce type d’enseignement indiquent qu’il existe plusieurs
modèles de ce type d’enseignement/apprentissage adaptés aux contextes
locaux mais ce qu’elles ont en commun est l’idée de l’intégration des langues
et disciplines qui est au centre de ce dispositif (CLIL – Content and Language
Integrated Learning ; EMILE – Enseignement d’une matière par l’intégration
d’une langue étrangère ; AICL – Apprentissage intégré du contenu et de la
langue, enseignement par immersion, éducation bilingue) (GAJOa).
L’enseignement bilingue devrait offrir aux étudiants un niveau de
compétence linguistique supérieur à celui de l’enseignement classique des
langues étrangères, au sein d’une classe de langue, étant donné que la langue
étrangère est utilisée comme moyen de communication dans des situations
de communication authentiques plutôt que simulées. Pourtant, une simple
amélioration de la compétence langagière n’est pas le seul objectif de
l’enseignement bilingue. À part la compétence linguistique, l’enseignement
bilingue vise l’amélioration des constructions conceptuelles disciplinaires
des élèves (DUVERGERa ; DUVERGERb). Dans l’introduction du rapport
Eurydice relatif à l’enseignement bilingue, on lit que l’EMILE :
« véhicule une approche méthodologique innovante qui va bien au-delà de
l’enseignement des langues. En effet, [...] la langue et la matière non linguistique
sont toutes deux objets d’enseignement, sans qu’il y ait de préséance de l’une
par rapport à l’autre. Par ailleurs, la réalisation de ce double objectif exige la
mise en place d’une approche particulière de l’enseignement : l’apprentissage
de la matière non linguistique se fait non pas dans une langue étrangère,
mais avec et à travers une langue étrangère. Il implique donc une approche
plus intégrée de l’enseignement. Il exige ainsi des enseignants une réflexion
spécifique non plus sur l’enseignement des langues uniquement, mais sur le
processus d’enseignement en général » (EURYDICE 2006 : 1).
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En ce qui concerne les objectifs de l’enseignement bilingue, ils sont
définis comme 4C : Contenus, Communication, Cognition et Culture. Il est
évident que les objectifs disciplinaires (Contenus) et les objectifs linguistiques
(Communication) doivent être associés, d’où le défi de l’enseignement
bilingue : comment faire progresser les élèves dans les différentes compétences
langagières identifiées par le CECR dans le but de développer la compétence
de communication tout en veillant à atteindre les objectifs disciplinaires.
L’enseignement d’une discipline dans une langue étrangère entraîne l’accès
à une culture et à des façons de penser différentes des siennes et de ce fait la
réflexion sur la diversité et l’altérité voire une approche interculturelle (Culture).
Selon Coste (2006), l’un des objectifs les plus importants de l’enseignement
bilingue serait la promotion d’une éducation au plurilinguisme, la valorisation
et la préservation de la diversité linguistique et culturelle ainsi qu’une
approche interculturelle visant une citoyenneté européenne. Finalement,
de nombreuses études montrent les meilleurs résultats des élèves issus de
l’enseignement bilingue en ce qui concerne la résolution de problèmes, la
capacité à interagir ou la réflexion métalinguistique (Cognition) (BÉLIARD,
GRAVÉ-ROUSSEAU).
Nombreuses sont les questions soulevées par l’enseignement bilingue
(GAJO 2005 ; ZYDATIß in DURBABA 2011 : 225). Nous en citons quelquesunes : 1) l’influence de l’enseignement bilingue sur la langue maternelle ;
2) est-ce qu’on peut apprendre la même quantité du contenu enseigné en
LE qu’en LM ; 3) est-ce que tous les élèves peuvent suivre l’enseignement
bilingue ; 4) l’articulation entre les DL et les DNL ; 5) la collaboration des
enseignants de DNL avec les enseignants de FLE / le lecteur francophone ;
6) l’utilisation et la gestion des langues dans le cadre de l’enseignement de
DNL (l’alternance codique) ; 7) l’articulation entre savoirs linguistiques et
savoirs non linguistiques (disciplinaires) ; 8) les liens entre DNL, langue et
plurilinguisme ; 9) la formation des enseignants (linguistique mais surtout
didactique).
Étant donné que l’enseignement bilingue est impossible sans le professeur
de DNL maîtrisant bien la langue étrangère dans laquelle il enseigne, dans le
présent article, nous nous intéressons plus aux compétences langagières des
enseignants de DNL. Nous avons mené une enquête auprès des professeurs de
DNL de la section bilingue francophone au lycée « Svetozar Marković » de
Niš. À partir de leurs réponses, nous présentons leurs points de vue sur la place
et la fonction de la langue française dans l’enseignement bilingue ainsi que sur
la maîtrise de la langue, le perfectionnement linguistique, etc. L’objectif de cet
article est de souligner l’importance de l’enseignement bilingue ainsi que la
nécessité de former en français les professeurs de DNL en fonction de leurs
besoins et des spécificités des disciplines qu’ils enseignent.
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La réflexion sur les compétences en langue française des professeurs
de DNL devrait être accompagnée par une réflexion sur la démarche
pédagogique à suivre et par une connaissance non seulement de la didactique
de leur discipline mais aussi par une connaissance de l’univers culturel
français. L’aspect didactique de l’enseignement bilingue francophone ainsi
que les attitudes des professeurs de DNL y concernant fera l’objet d’une
recherche à part.

2. L’enseignement bilingue francophone dans le monde et en Serbie
Soutenu par le Ministère des Affaires étrangères de France, l’enseignement
bilingue francophone se développe dans le monde entier. Aujourd’hui, en
Europe, il y a plus de 400 sections bilingues et plus de 60 000 étudiants
(Dvojezična francusko-srpska nastava u Srbiji). Selon le rapport des Ministère
de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la recherche et
Ministère des Affaires étrangères et du développement international de la
France relatif à l’année scolaire 2018/2019, dans 17 pays du monde entier
(et en dehors de l’Union européenne)1, il y a presque 140 établissements de
l’enseignement secondaire avec des sections bilingues francophones assurant
un cursus complet d’études secondaires (Etudiants_internationaux).
Le programme bilingue francophone existe en Serbie depuis 2004, suite
à un accord signé en 2000 entre l’Ambassade de France et le Ministère de
l’Éducation, des sciences et du développement technologique de la République
de Serbie. Pendant toute cette période, la réalisation et le développement de ce
programme sont suivis de près par l’Institut français de Serbie. Depuis 2014,
en Serbie, on trouve des sections bilingues francophones dans 8 établissements
(une école primaire, une école secondaire d’hôtellerie et de tourisme et 6
lycées) répartis en 5 villes : Belgrade, Novi Sad, Niš, Pirot et Valjevo).2
L’enseignement bilingue en Serbie peut être réalisé à partir de la Ière
classe de l’école primaire (à l’âge de 7 ans), de la VIème ou VIIème classe (à
l’âge de 13-14 ans) ou à partir de la Ière classe du lycée (à l’âge de 15 ans).
Pour accéder à une classe bilingue, les élèves de l’école primaire doivent
avoir atteint le niveau A1, ceux du lycée le niveau A2 du CECR (CIEP). Les
élèves scolarisés sont recrutés sur test d’entrée (épreuve de langue française)
Les pays répertoriés sont : Albanie, Argentine, Australie, Biélorussie, Brésil, Cambodge, États
Unis, Égypte, Laos, Macédoine (ARYM), Moldavie, Quatar, Russie, Serbie, Turquie, Ukraine,
Vietnam.
1

2
Les établissements en question sont l’école primaire « Vladislav Ribnikar », Ugostiteljskoturistička škola, Treća beogradska gimnazija et Deseta gimnazija de Belgrade, le lycée «
Svetozar Marković » de Niš, le lycée « Jovan Jovanović Zmaj » de Novi Sad, le Lycée de Pirot
et le Lycée de Valjevo.
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organisé par le ministère de l’Éducation serbe. L’enseignement bilingue suit le
programme officiel de l’enseignement primaire et secondaire. Il n’y a pas de
référentiel national pour les sections bilingues. (BOYER 2015).
Les matières non linguistiques enseignées en français sont le plus souvent
les disciplines naturelles et humaines (les mathématiques, l’informatique, la
physique, la chimie, la biologie, la géographie, l’histoire, la philosophie, la
psychologie, la musique, l’histoire de l’art, l’éducation civique).3 Au moins
30% des cours de DNL sont donnés en français (entre 9 et 12 cours en français
par semaine) sans compter les cours de FLE (de 2 à 6 cours par semaine).
Les cours de DNL peuvent être assurés : 1) par les lecteurs - locuteurs
natifs, 2) par les enseignants de DNL ayant fini leurs études de la discipline
enseignée dans le français, 3) par les enseignants de DNL dont le niveau de
français au début de l’enseignement bilingue est au niveau B2 ou 4) par les
enseignants de DNL dont les connaissances du français sont au niveau B1
s’ils sont accompagnés du professeur de français pendant des cours. En se
perfectionnant constamment à partir du commencement de l’enseignement
bilingue, les enseignants devraient atteindre le niveau C1 au bout de 5 ans ce
qui est prévu par l’instruction ministérielle (Правилник о ближим условима
за остваривање двојезичне наставе). Dans chaque section bilingue, il y a un
lecteur français. À la fin de la scolarisation secondaire, dans le cadre de leur
examen final (maturski ispit), les élèves peuvent rédiger un dossier concernant
l’une des disciplines enseignées en français et passer une soutenance. Sur le
diplôme de l’examen final, on indique que l’élève a terminé le cursus bilingue.
Pendant leur scolarisation, les élèves passent les examens du DELF. À la fin du
cursus, ils obtiennent une attestation de connaissance du français délivrée par
l’Institut français qui leur permet de ne pas passer les épreuves de connaissance
de langue à l’examen d’entrée dans les universités françaises (CIEP).

Quant aux matières à enseigner dans une langue étrangère, les opinions sont différentes.
Certains estiment que l’enseignement en langue étrangère est le plus approprié pour les
matières dans lesquelles on manipule les symboles et on effectue les expériences (sciences
naturelles et mathématiques, par exemple) car elles ne nécessitent pas une activité verbale
intense. En revanche, les autres considèrent que ces matières nécessitent une activité cognitive
particulière et la maîtrise d’une terminologie spécifique dans la langue maternelle des élèves et
que pour cette raison elles ne doivent pas être enseignées dans la langue étrangère. Ils optent
pour l’enseignement des disciplines sociales dans une langue étrangère ce qui développerait des
compétences narratives et descriptives des élèves. Finalement, le troisième groupe de matières
qu’on peut enseigner dans une langue étrangère consiste en matières qui développent des
savoirs et savoir-faire tels que les beaux-arts, la musique ou l’éducation physique (DURBABA
2011 : 222-225).
3
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3. L’enseignement bilingue francophone à Niš
La tradition de l’enseignement bilingue existe à Niš depuis une dizaine
d’années déjà. La section bilingue francophone est la plus ancienne, suivent
la section anglophone au lycée « Bora Stanković » (priorité donnée aux
disciplines mathématiques et naturelles) et la section germanophone au lycée
« Stevan Sremac » (priorité donnée aux disciplines sociales et humaines).
À partir du 1er septembre 2008, suivant le modèle de sections bilingues
ouvertes précédemment à Belgrade, la première section bilingue en dehors
de Belgrade est ouverte au lycée « Svetozar Marković » de Niš. L’objectif
fondamental de l’enseignement bilingue dispensé en français et serbe dans
cette section était d’améliorer les connaissances avancées déjà existantes en
français. L’inscription dans la classe où les cours sont donnés en serbe et en
français se fait sur un examen organisé par le lycée et il comprend quatre
parties : compréhension orale, compréhension écrite, production écrite et
production orale. Une classe bilingue francophone se compose de 15 élèves,
inscrits à chaque année scolaire. Le niveau requis de connaissance du français
est basé sur le critère de l’examen international DELF A2. Les matières
scolaires enseignées dans le français sont les suivantes : mathématiques,
informatique, physique, chimie, biologie, géographie, histoire et philosophie.
30 % des cours de DNL sont assurés en français. Le contenu et le programme
des disciplines enseignées en français sont conformes au programme officiel
national. En plus des cours de DNL, les élèves de la classe bilingue du lycée
« Svetozar Marković » ont trois cours de français par semaine dont l’un avec
un lecteur et reçoivent, à la fin de leurs études, un certificat de compétence
linguistique de niveau B2 conforme aux référentiels du CECR. Les élèves
peuvent participer à deux sections de théâtre français qui préparent des pièces
avec lesquelles ils participent à des festivals de théâtre en France.

4. Les attitudes des enseignants de DNL
Vu que dans le cadre de l’enseignement bilingue certaines disciplines
non linguistiques sont enseignées en français, il est clair que le rôle du
professeur de DNL dans ce dispositif éducatif est très important. Il doit être
spécialiste de la discipline qu’il enseigne mais aussi formé en langue dans
laquelle il enseigne sa discipline. C’est lui qui permet aux élèves d’utiliser
le français de manière naturelle dans le quotidien scolaire au travers des
programmes d’enseignement où il fait fonctionner cette langue comme outil
d’apprentissage des mathématiques, de la biologie, de l’histoire ou des autres
disciplines et pas seulement comme instrument de communication. Comme le
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constate Duverger (2007 : 20), le professeur d’une discipline non linguistique
est « un enseignant singulier et spécialisé ». Cependant, « le plus souvent, cette
spécialisation originale ne donne pas lieu à une formation sérieuse ». Or, un
apprentissage linguistique solide est primordial pour les futurs professeurs de
DNL. Il leur permet d’acquérir une maîtrise suffisante de la langue étrangère
dans laquelle ils vont enseigner leur discipline et de pouvoir améliorer leurs
compétences tant langagières que didactiques (DUVERGERа).
Nous avons mené une enquête auprès des enseignants de DNL du lycée
« Svetozar Marković » de Niš afin de déterminer leurs attitudes sur la place
et la fonction de la langue française dans laquelle ils enseignent. Le but de
l’enquête était de mieux comprendre les opinions des enseignants sur leur
propre apprentissage et maîtrise du français, la nécessité éventuelle d’une
formation linguistique approfondie, les formes et les méthodes de cette
formation, ainsi que leurs points de vue sur le but et la fonction de la langue
étrangère dans l’enseignement bilingue en général. L’analyse des données
recueillies au cours de l’enquête a donné les résultats suivants :
Sept enseignants de DNL ont participé à l’enquête. Les enseignants
qui travaillent dans la section bilingue ont une expérience de travail très
longue - entre 10 et 20 ans et plus de 20 ans. Un seul enseignant travaille
depuis moins de 10 ans. Ils enseignent depuis 5 à 10 ans dans la section
bilingue. Deux enseignants enseignent les sciences sociales (la philosophie et
l’histoire), les autres enseignent les mathématiques et les sciences naturelles
(les mathématiques, l’informatique, la chimie, la physique, la biologie, la
géographie).
Trois enseignants du lycée « Svetozar Marković » maîtrisent le français
au niveau B1 alors que les autres ont atteint le niveau B2 du CECR. Tous les
enseignants sont d’accord que le niveau B2 est suffisant pour un enseignement
bilingue réussi car il permet une autonomie dans l’utilisation de la langue.
Cinq sur sept enseignants répondants pensent que malgré leur niveau
de connaissances élevé, ils ont besoin d’une formation complémentaire
en français. Tous ces enseignants souhaitent améliorer leurs compétences
langagières. Ils donnent la préférence à une formation remboursée à l’étranger,
puis à des cours organisés par le lycée où ils enseignent ou par l’Institut
français ; finalement ils suivraient des cours particuliers à condition que les
frais soient pris en charge par l’établissement dans lequel ils travaillent ou
par une autre institution. Malgré le désir de s’améliorer, les enseignants de
ce lycée ne sont généralement pas prêts ou ne sont pas en mesure de financer
eux-mêmes leur formation.
Tous les enseignants de DNL interrogés pensent qu’une bonne maîtrise
du français dans un enseignement bilingue est essentielle pour améliorer leurs
compétences professionnelles. Un bon niveau en français leur permet d’utiliser
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des manuels français ainsi que le matériel pédagogique supplémentaire (les
dictionnaires monolingues, encyclopédies ou des documents authentiques),
nécessaires pour la préparation des cours. En ce qui concerne le matériel
pédagogique que les enseignants de DNL utilisent en cours de discipline, ils
préfèrent utiliser les manuels français ou un fascicule composé de documents
français tirés de différentes sources. Finalement, en l’absence de manuels
français, les enseignants de DNL utilisent des manuels serbes auxquels ils
ajoutent des documents authentiques français. Un seul enseignant choisirait
un manuel serbe traduit en français. Il faut dire que les répondants ont
cité plusieurs réponses à cette question ce qui indique que pour eux il n’y
a pas qu’une bonne source car une seule ne peut pas répondre aux besoins
d’un enseignement bilingue. Il est donc nécessaire d’en utiliser plusieurs et
différentes en fonction de la discipline enseignée et de la thématique abordée.
Presque tous les enseignants de DNL, six sur sept, croient que la
collaboration avec un lecteur francophone est précieuse dans leur travail.
Un seul enseignant ne demanderait pas l’aide du lecteur, alors que les
autres estiment qu’un lecteur peut les aider à améliorer leurs compétences
langagières grâce aux contacts et conversations quotidiens. Les enseignants
interrogés apprécient l’aide du lecteur non seulement au niveau linguistique et
communicatif mais aussi au niveau didactique, en ce qui concerne la sélection
du matériel pédagogique approprié et la préparation des cours (conception et
rédaction des fiches pédagogiques). Les réponses des répondants montrent
qu’ils comprennent l’importance du lecteur natif dans les sections bilingues
à la fois pour leur formation linguistique personnelle et pour la formation
didactique (préparation et réalisation des cours).
Tous les répondants sont conscients de la nécessité de travailler de
manière autonome pour élever leur niveau de compétences en français. Bien
qu’ils n’apprennent pas le français dans les cours organisés, ils utilisent toutes
les sources disponibles pour améliorer leurs compétences linguistiques. Le
plus souvent, les enseignants interrogés lisent des œuvres littéraires ou des
articles de presse, ils écoutent de la musique ou regardent les émissions TV
en français. Certains utilisent des applications pour apprendre le français
ou profitent des occasions pour communiquer avec des locuteurs natifs. Un
enseignant a déclaré avoir suivi des cours particuliers. Ce qui est important,
c’est que la plupart des répondants citent au moins deux ou trois façons de
maintenir et d’améliorer leurs compétences langagières, à la fois réceptives et
productives ce qui indique qu’ils sont conscients de l’importance de travailler
de manière autonome et continue pour améliorer leurs connaissances
linguistiques et compétence de communication.
Quant à l’objectif et à la fonction de la langue étrangère dans
l’enseignement bilingue pour un élève, quatre sur sept enseignants interrogés
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estiment que l’enseignement bilingue contribue au développement de la
compétence interculturelle des élèves ainsi qu’à leur apprentissage à long terme
ce qui les prépare à de futures études, à la recherche d’un emploi et à un travail
dans un monde des affaires plurilingue et pluriculturel. Les autres enseignants
citent d’autres fonctions de la langue française dans l’enseignement bilingue :
l’acquisition de connaissances et de compétences professionnelles, l’acquisition
de connaissances linguistiques et le développement de la compétence de
communication, le développement du plurilinguisme, l’utilisation de sources
d’informations plurilingues et l’apprentissage tout au long de la vie.
Cinq sur sept enseignants de DNL pensent que la langue française
augmente la motivation des élèves à apprendre la discipline enseignée et
qu’elle est suffisamment présente dans l’enseignement bilingue. Tous les
enseignants sont convaincus qu’un tel enseignement augmente les compétences
linguistiques des élèves et que l’objectif et la fonction de la langue étrangère
dans l’enseignement bilingue sont de ce fait accomplis.

5. Conclusion
En ce qui concerne la formation des professeurs de DNL en général,
force est de constater un manque de littérature pédagogique traitant de cette
question primordiale (DUVERGERa ; DUVERGER 2007 ; COSTE 2011).
Le rôle du professeur de DNL est décisif dans l’enseignement bilingue car
c’est grâce à lui et à ses compétences langagières que la langue étrangère
fonctionne dans la classe comme outil d’apprentissage et comme instrument de
communication de manière naturelle dans le quotidien scolaire. Le professeur
de DNL a donc besoin d’une formation spécialisée, sur le plan linguistique que
sur le plan didactique (DUVERGERa). Ce besoin de formation est d’autant
plus grand que le professeur de DNL n’est pas un professeur de langue. Il
faudrait donc établir les besoins des professeurs à l’écrit et à l’oral et organiser
la formation en fonction du niveau des compétences nécessaires pour
l’enseignement bilingue. À la différence des instructions ministérielles serbes
qui prévoient le niveau B2 comme suffisant, selon Duverger c’est le niveau
C1 pour l’écrit qui est dominant et exigeant au niveau de l’enseignement de
la discipline et le niveau B2 pour l’oral où la langue étrangère alterne avec
la langue maternelle grâce à l’alternance codique. L’alternance codique est
une stratégie de communication efficace qui permet le passage d’une langue
à l’autre de manière consciente et maîtrisée soit aux moments ponctuels du
cours soit en séquences plus ou moins longues.
Il faut souligner que la formation linguistique pour les professeurs de
DNL doit être particulière car ils doivent atteindre non seulement un certain
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niveau de compétence de communication en langue étrangère mais doivent
maîtriser les discours spécifiques des disciplines qu’ils enseignent dans
cette langue, surtout à l’écrit. Selon Causa, une telle formation linguistique
est fondamentale et elle conditionne les gains linguistiques et cognitifs de
l’enseignement bilingue (CAUSA, DEMARTY-WARZÉE et al. 2011 : 8891). Duverger et Causa envisagent une formation linguistique initiale centrée
sur la discipline enseignée et sur les compétences générales et langagières.
Une formation continue viserait l’amélioration des compétences linguistiques
générales et particulières voire le travail sur les éléments linguistiques et
discursifs propres à chaque discipline. Cela comprend le travail sur un lexique
particulier, sur le type de discours propre à la matière enseignée ainsi que sur
les manières particulières d’utiliser la langue (cartes, schémas, graphiques,
diagrammes riches de marqueurs linguistiques et culturels) (CAUSA,
DEMARTY-WARZÉE et al. 2011 : 88-91 ; DUVERGERa).
Malheureusement, la formation initiale au niveau universitaire pour
enseigner une DNL en langue étrangère n’existe ni en Serbie ni en France.
En France, certains établissements et organismes tels le CIEP, le CAVILAM,
le CLA proposent des formations, stages et séminaires pour des professeurs
de DNL étrangers. Hors de France, la formation linguistique portant sur les
compétences langagières et des discours spécialisés en langue étrangère de la
discipline pourrait être organisée sur place, dans l’établissement accueillant
la section bilingue, en relation avec l’enseignant de langue qui n’est pas
spécialiste non plus en langue de la discipline. La collaboration avec l’Institut
français, les collègues des écoles françaises ou même des départements
universitaires de langue et littérature françaises au niveau local peut s’avérer
féconde. Finalement, les enseignants de DNL prouvant la volonté d’améliorer
leurs compétences en travaillant d’une manière continue et autonome, ont à
leur disposition des sites spécialisés. Outre les sites locaux, il existe le site du
Ministère des Affaires étrangères « Le Fil du bilingue » qui met en relation
les sections bilingues du monde entier traitant de divers sujets concernant
l’enseignement bilingue. Les formes traditionnelles de communication et
d’échanges, correspondances et jumelages, peuvent aussi aider les enseignants
de DNL dans leur formation surtout ceux pour qui le séjour et le stage dans la
classe française de la discipline sont hors de portée. Les nouvelles technologies
(TIC) accessibles aux enseignants, avec de nombreux outils tels que chats,
forum, Skype ou visioconférence, remédient aux soucis financiers ou autres
des enseignants de DNL et rendent la formation plus facile et plus adaptée à
leurs besoins et intérêts (CAUSA, DEMARTY-WARZÉE et al. 2011 : 88-91).
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Весна Д. Симовић

ЈЕЗИЧКЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ НАСТАВНИКА НЕЈЕЗИЧКИХ
ДИСЦИПЛИНА У БИЛИНГВАЛНИМ ФРАНКОФОНИМ
ОДЕЉЕЊИМА У СРБИЈИ
Двојезична настава је специфични облик образовања у коме се настава/учење тзв. нејезичких дисциплина (природне и друштвене науке)
одвија на страном језику. Двојезично франкофоно образовање распрострањено је широм света у циљу развијања вишејезичности и вишекултуралности. Данас у Европи има преко четири стотине двојезичних франкофоних одељења са шездесет хиљада ученика. У Србији оваква одељења
постоје у Београду, Новом Саду, Ваљеву, Нишу и Пироту. Будући да се у
оквиру двојезичне наставе одређени предмети уче на француском, јасно
је да је улога наставника који предаје те дисциплине кључна у овом типу
образовања. Он мора да буде не само стручњак за област којом се бави већ
и да влада француским језиком на ком предаје свој предмет.
У овом раду дајемо основне карактеристике двојезичне наставе, као
и општи увид у двојезичну франкофону наставу у Србији. Детаљније се
бавимо језичким компетенцијама наставника који предају на француском
језику у билингвалном одељењу гимназије „Светозар Марковић” у Нишу.
Имајући у виду важност доброг владања француским језиком за потребе
извођења наставе, анализирамо ставове наставника укључених у овај облик образовања у вези са њиховим језичким компетенцијама, као и са местом и функцијом француског језика у двојезичној настави. Циљ овог рада
је да укаже на значај двојезичног образовања, као и на потребу наставника
да се континуирано језички усавршавају у складу са личним потребама и
специфичностима дисциплина које предају.
Кључне речи: двојезична настава, двојезична француска одељења,
EMILE, CLIL, нејезички предмети, језичке компетенције наставника нејезичких предмета, ставови наставника нејезичких предмета
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L’ACQUISITION DE LA COMPÉTENCE
PHONÉTICO-PHONOLOGIQUE : LES
ACTIVITÉS DANS LES MANUELS DE FLE
La plupart des enseignants visent l’intelligibilité en classe (LAURET 2007 :
22), un objectif tout à fait légitime et conforme aux exigences de l’approche
communicative et actionnelle. Pourtant, le manque de travail sur la compétence
phonético-phonologique risque d’entraîner la fossilisation des erreurs de
prononciation des apprenants. Certains auteurs parlent d’« une crise dans
l’enseignement de la composante phonético-phonologique des langues
étrangères aujourd’hui » (SAUVAGE, BILLIÈRES 2019).
Sachant que les enseignants se réfèrent le plus souvent au manuel, la ressource
principale en classe, l’objectif de cet article serait d’analyser deux séries des
manuels de FLE utilisées aux collèges en Serbie dont l’une est écrite par
une auteure serbe et l’autre par différents auteurs français, selon le niveau.
D’abord, nous comparons les concepts dans lesquels s’inscrivent les activités
phonétiques dans les deux séries des manuels, ensuite nous classons les
activités phonétiques selon la typologie donnée et finalement, nous vérifions
si ces activités pourraient contribuer au développement et à l’acquisition de
la compétence phonético-phonologique. Les résultats de l’analyse mettent en
évidence une différence importante dans l’approche à la dimension phonéticophonologique entre deux séries des manuels étudiés.
Mots-clés : prononciation, compétence phonético-phonologique, activités,
manuels, FLE

1. Introduction
Dans l’approche communicative et actionnelle, la phonétique est
devenue « le vilain petit canard » de la didactique (BILLIÈRES 2014) ou
bien « le parent pauvre » de la didactique et de l’enseignement des autres
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compétences (DUFEU 2008, WACHS 2011, MORAZ, PRIKHODKINE
2011). Malgré le fait que la composante phonético-phonologique est inhérente
à la communication, tout comme les autres compétences linguistiques
(grammaticale, lexicale, sémantique, orthographique) ainsi que la compétence
sociolinguistique et pragmatique, il semble qu’elle n’a pas le même statut
dans les manuels, dans les pratiques enseignantes et de ce fait chez des élèves.
L’approche communicative privilégie la communication, se focalisant sur la
transmission et la réception du message dans son ensemble, donc comprendre
et se faire comprendre, c’est-à-dire que le contenu prime sur la forme et que le
travail sur la prononciation reste secondaire ou marginalisé.
« Les approches communicatives qui visent à mettre l’apprenant immédiatement
au contact de la langue sous ses diverses formes, écrites en particulier, et qui
incitent dès le début de l’apprentissage à la production à visée communicative,
en minimisant de fait le rôle de la prononciation, tendent probablement à
empêcher un développement optimal des possibilités phonétiques » (LAURET
2007 : 29).

Dufeu souligne aussi que la langue écrite, étant principale en classe,
rend difficile le travail sur l’oral et la prononciation (DUFEU 2008 : 2). Ceci
s’explique par le fait qu’il y a un grand écart entre l’oral et l’écrit en français,
car, comme on le sait très bien, à chaque phonème correspond un ou plusieurs
graphèmes.
Certains auteurs considèrent que la mise à l’écart de la phonétique est
due aux convictions suivantes : 1) pour développer la compétence phonéticophonologique il est suffisant d’être en contact avec la langue étrangère ; 2)
on n’est pas capable d’acquérir et maîtriser la prononciation d’une langue
étrangère après la puberté (l’hypothèse de période critique) ; 3) l’accent
étranger ne peut pas perturber la communication (CHAMPAGNE-MUZAR,
BOURDAGES 1998 : 17). Par contre, en ce qui concerne l’hypothèse des
contraintes biologiques, Lauret considère que les adultes ne montrent pas
nécessairement moins de succès dans la prononciation car « les études récentes
ont montré que le cerveau reste flexible tout au long de la vie » (LAURET
2007 : 27).
Pour obéir aux principes de l’approche communicative, les auteurs
des manuels, comme tous les utilisateurs, se réfèrent aux recommandations
données dans le CECRL et de ce fait, ils créent des manuels qui négligent
la langue maternelle de futurs apprenants (sauf dans le cas où il s’agit des
auteurs dont la langue maternelle est celle des apprenants). Quand il s’agit
des activités phonétiques, le fait de ne pas prendre en compte le système
phonologique de la langue maternelle des apprenants a comme conséquence
que les activités choisies ne visent pas les difficultés des apprenants-utilisateurs
du manuel. Car, les éléments phonétiques difficiles pour les apprenants ayant
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une langue maternelle commune ne sont pas nécessairement difficiles pour un
autre groupe, ayant une autre langue maternelle. Ce serait idéal si les auteurs
connaissaient les deux systèmes phonologiques, celui de la langue cible et
celui de la langue maternelle du public auquel ils destinent le manuel. Mais,
vu que le plus souvent les manuels de FLE sont destinés à un public universel,
il n’est pas possible de cibler les difficultés spécifiques d’un groupe mais
plutôt celles qui seraient plus ou moins communes pour les utilisateurs de
n’importe quelle langue maternelle. Ceci entraîne une vision particulière de la
part de l’enseignant envers la problématique de la prononciation en classe : il
doit connaître les spécificités de deux systèmes phonologiques pour pouvoir
sélectionner les éléments segmentaux et suprasegmentaux qui, d’après les
études contrastives, posent le plus de difficultés à son public cible, s’il utilise
un manuel destiné au marché international. Par contre, l’avantage d’un manuel
fait par l’auteur de la même langue maternelle que le public cible, repose dans
le fait que cet auteur va sélectionner les activités de prononciation connaissant
les difficultés typiques des apprenants ainsi que les différences entre les deux
systèmes phonologiques.
On peut estimer que la prononciation est soit très peu présente dans
les manuels (LAURET 2007 : 13), soit les activités proposées ne répondent
pas aux besoins du public mais aux besoins didactiques (DUFEU 2008) ou
encore on trouve « une batterie d’exercices dans les manuels » (SAUVAGE,
BILLIÈRES 2019 : 1). Par contre, Lauret constate que les enseignants visent
l’intelligibilité mais que « l’enseignant doit toujours s’efforcer de favoriser
l’acquisition maximale » (LAURET 2007 : 22). C’est-à-dire que le travail sur
la prononciation devrait se faire en continuité, dès le début et tout au long de
l’apprentissage en corrigeant notamment les erreurs qui se reproduisent.
Ce qui pose problème, c’est l’ambiguïté de la notion même
d’intelligibilité. Car, être intelligible ne peut pas être perçu de la même
manière, cela dépend de nombreux facteurs. D’abord, prenons celui qui
évalue l’intelligibilité, en classe c’est l’enseignant de FLE : l’appréciation de
l’intelligibilité de ses élèves par l’enseignant non natif va dépendre de ses
propres habitudes perceptives et articulatoires, faisant partie du répertoire
de sa langue maternelle aussi bien que de celles acquises dans la langue
étrangère. Autrement dit, l’enseignant de FLE dont le serbe est la langue
maternelle habitué à maîtriser deux systèmes langagiers, va juger différemment
l’intelligibilité d’un élève serbe parlant français et d’un élève espagnol, par
exemple, parlant français, s’il n’a pas appris l’espagnol, bien sûr. Nous y
voyons une raison assez pertinente à cause de laquelle l’enseignant devrait
insister sur « l’acquisition maximale », comme Lauret (2007) le souligne. Car,
si l’enseignant ne demande pas d’investissement de la part de ses élèves, ils
ne vont pas puiser dans leurs capacités. Nous considérons aussi que le travail
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sur la prononciation, la correction de la prononciation erronée devrait faire
partie des objectifs implicites dans la classe, c’est-à-dire qu’il faudrait intégrer
le travail sur la compétence phonético-phonologique parallèlement avec le
travail sur les autres compétences.
Étant donné que les deux séries de manuels que nous avons pris en compte
pour l’analyse dans le cadre de cet article ont été éditées entre 2007 et 2012, nous
nous référons au Cadre Européen commun de références pour les langues (2001)
afin de consulter les prescriptions se rapportant à la compétence phonologique.
Nous ne pouvons pas prendre en compte la version de CECRL (2018) car les
auteurs ont dû s’appuyer sur la version existante pour concevoir les manuels, donc
à la version datant de 2001, vu les dates de parution de deux séries de manuels.
Les deux séries de manuels sont destinées aux élèves du collège, de la cinquième
à la huitième classe, ce qui correspond aux niveaux A1 et A2 du CECRL. Donc,
le CECRL (2001) définit la maîtrise de la compétence phonologique comme suit :
« A1 : La prononciation d’un répertoire très limité d’expressions et de mots
mémorisés est compréhensible avec quelque effort pour un locuteur natif
habitué aux locuteurs du groupe linguistique de l’apprenant/utilisateur ;
A2 : La prononciation est en général suffisamment claire pour être comprise
malgré un net accent étranger mais l’interlocuteur devra parfois faire répéter »
(CECRL 2001 : 92).

Nous sommes obligés de mettre ici une petite parenthèse pour éclaircir
un point : les échelles du CECRL se rapportant à la compétence grammaticale,
lexicale, sémantique, phonologique et orthographique prévoient une
progression par niveau. Mais, si on se réfère à la constatation de Lauret qui
dit que « Contrairement à d’autres composantes de la langue, et même si l’on
peut définir certaines priorités dans l’apprentissage de la prononciation, on
n’acquiert pas les éléments phonétiques les uns après les autres comme des
éléments de lexique ou de grammaire » (LAURET 2007 : 156), cela veut dire
que les auteurs des manuels aussi bien que les enseignants devraient comprendre
les échelles du CECRL, en ce qui concerne la compétence phonologique
comme un guide car, d’abord, l’appropriation de la prononciation est plus
complexe ou au moins plus exigeante, elle demande plus d’effort tant de la
part de l’enseignant que de l’élève et tout utilisateur du CECRL, enseignant
ou auteur doit avoir un esprit critique envers les descripteurs. Ceci dit qu’on
devrait faire le travail sur la prononciation en continuité, dès le début et tout au
long de l’apprentissage, tout en insistant sur une bonne prononciation afin que
les apprenants soient conscients que le développement de cette compétence
est aussi important que celui des autres compétences langagières.
Dans le cadre de cet article, nous allons d’abord présenter les objectifs,
la méthodologie et le corpus, ensuite nous allons présenter les résultats de la
recherche et nos interprétations, pour enfin parvenir aux conclusions.
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2. Méthodologie et corpus
En nous appuyant sur les typologies de Champagne-Muzar et Bourdages
(1998), de Celce-Murcia et al. (2010) et de Lauret (2007), nous avons analysé
le corpus de manuels de FLE, Le français pour nous 1-4 et Pixel 1-4 dont
les concepts correspondent à l’approche communicative. Nous avons d’abord
classifié les activités phonétiques se trouvant dans ces manuels selon les
critères suivants :
1. les activités où l’on aborde les éléments segmentaux (les sons),
les éléments suprasegmentaux (la prosodie) ou les phénomènes
spécifiques ;
2. le type d’activité, selon la consigne donnée.
Ensuite, nous avons vérifié quels éléments segmentaux ou
suprasegmentaux ont été pris en compte ou ont été favorisés. De plus,
étant donné qu’il s’agit de séries des manuels, nous avons analysé chaque
série selon les critères suivants : selon la pertinence du choix des éléments
abordés dans les activités phonétiques, selon la cohérence entre les éléments
phonétiques par niveau et si cela permet la progression dans l’acquisition de
la compétence phonético-phonologique. Finalement, nous avons vérifié s’il y
avait un écart significatif entre les éléments segmentaux et suprasegmentaux
représentés dans les manuels des auteurs français et dans ceux de l’auteure
serbe. Car, notre hypothèse de départ serait que les auteurs des manuels qui
connaissent la langue maternelle ainsi que les difficultés typiques du public
auquel ils destinent le manuel, vont aborder la composante phonologique
suivant des difficultés éprouvées, à la différence des auteurs qui destinent leurs
manuels au public universel. Ceci dit que le travail sur le développement de
la compétence phonologique serait mieux ciblé et le choix des éléments plus
approprié aux besoins des apprenants.
De plus, les approches contrastives se rapportant à la prononciation
des apprenants serbophones du FLE (GUDURIĆ 2004, 2009 ; ŠOTRA
2006) nous permettent de voir que les différences entre les deux systèmes
phonologiques et prosodiques sont à l’origine des difficultés de perception
et production des locuteurs serbophones. Ceci concerne notamment certaines
voyelles, l’accentuation et le rythme du français. D’ailleurs, on peut constater
que dans la pratique, le plus souvent, les erreurs interlinguales sont dues : a)
à la prononciation des voyelles qui n’existent pas dans le système vocalique
serbe : la voyelle orale [y], les voyelles orales à double timbre [e, ɛ, ɔ, o, œ, ø],
les voyelles nasales [õ, ᾶ, , ], b) ainsi qu’à la place de l’accent : en français,
la dernière syllabe du mot isolé ou du groupe de sens est porteur de l’accent
tandis qu’en serbe chaque mot est accentué, l’accent tombe sur la première
ou deuxième syllabe. En ce qui concerne l’orthographe, vu les différences
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entre l’écriture phonétique du serbe et l’écriture étymologique du français, il
serait essentiel d’enseigner parallèlement les sons avec les graphies aux élèves
serbophones.

3. Résultats de l’analyse du corpus
La structure de deux séries des manuels étudiés est différente. Les
manuels Pixel 1-4 sont composés de 7 unités (unité 0 + 6 unités). Chacune des
six unités contient trois leçons, une ou deux pages intitulées Civilisation, une
page réservée au Bilan et dans les dernières pages des unités 2, 4 et 6 on trouve
Le point sur la grammaire. Dans le contenu de chaque unité, on peut lire
les objectifs visés, d’où les rubriques intitulées : Grammaire, Conjugaison,
Phonétique, Thème-lexique, Objectifs de communication, Civilisation.
Les manuels Le français pour nous 1-4 sont composés de sept ou huit
dossiers (cela varie selon niveau) avec des objectifs déterminés au début de
chaque dossier. Les dossiers contiennent des leçons et dialogues, les parties
avec le lexique issu de la leçon avec sa traduction en serbe, les énoncés
communicatifs mis en évidence ainsi que les points de grammaire étudiés.
L’alphabet phonétique dans Pixel 1-4, se trouvant à la dernière page de
chaque cahier d’exercices représente les phonèmes de la langue française :
12 voyelles orales [a, ɑ, i, y, u, e, ɛ, ə, ɔ, o, œ, ø], 4 voyelles nasales [õ, ᾶ, ,
], 3 semi-voyelles [w, j, ɥ], et 19 consonnes : ici on note les 17 consonnes
du français standard [p, t, k, b, d, g, f, s, ʃ, v, z, ʒ, l, ʀ, m, n, ɲ], une consonne
vélaire nasale empruntée à l’anglais [ɳ] (camping); mais ce qui étonne c’est la
représentation de [ɲj] comme phonème avec la graphie ni et l’exemple donne :
panier. Ici, il s’agit plutôt de la consonne [n] + semi-voyelle [j].
Dans les manuels Le français pour nous 1-4 on ne trouve pas d’alphabet
phonétique représenté séparément dans une page, mais on y trouve les
activités en lien avec les 4 nasales, 2 semi voyelles [w, j], 10 voyelles orales
[i, y, u, e, ɛ, ə, ɔ, o, œ, ø] et 9 consonnes [l, ʀ, k, g, s, z, ʃ, ʒ, f], ce qui
est dû au fait que l’approche à la dimension phonético-phonologique est
complètement différente par rapport à celle des auteurs de Pixel 1-4. En effet,
dans Le français pour nous 1-4 les activités phonétiques visant les phonèmes
sont plutôt mises en relation avec l’acquisition des graphèmes correspondants.
C’est-à-dire que, d’un côté, l’auteure propose les activités phonétiques en les
mettant en relation avec les graphies correspondantes, sachant que la langue
serbe possède une écriture phonétique – à chaque phonème correspond un
graphème, à la différence de l’orthographe étymologique de la langue française
– à un phonème correspondent un ou plusieurs graphèmes, et de l’autre côté,
elle vise les difficultés dues aux différences entre les systèmes prosodiques de
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deux langues, en proposant les activités de répétition et de lecture de chaque
dialogue, intégrées dans l’apprentissage.
Dans Pixel 1, on trouve des activités qui sont orientées vers l’acquisition
des segments : les voyelles orales [y], [u], [e], [ɛ], [ə], [œ], [ø], les voyelles
nasales [õ] et [ᾶ], une semi-voyelle [w], les consonnes [s], [z], [ʃ], [ʒ], [b],
[v], [ʀ] tandis que parmi les éléments suprasegmentaux on trouve une activité
qui vise l’appropriation du rythme. Quant aux phénomènes spécifiques, on
trouve la liaison avec le son [z]. Selon les consignes données, il s’agit des
activités d’écoute suivies par repérage, répétition/imitation, identification,
discrimination et chant, le plus souvent, ou plus rarement il s’agit des activités
d’écoute suivies par répétition ou lecture. On ne trouve qu’une activité
de production dirigée dans le livre de l’élève et deux dictées à trous dans
le cahier d’exercices, en ce qui concerne la relation entre le code oral et le
code écrit. Les contenus qui visent le travail sur la compétence phonéticophonologique se trouvant dans les manuels sont suivis par les activités dans
le cahier relatives aux mêmes objectifs phonético-phonologiques. C’est-à-dire
qu’il y a une cohérence et que l’élève peut travailler de façon autonome sur
les contenus acquis en classe. Ceci obéit à l’un des principes de l’approche
communicative et actionnelle, favoriser l’autonomie de l’apprenant. Dans ce
manuel, nous estimons la présence des chansons qui, par leur aspect ludique
et amusant peuvent fortement contribuer à l’acquisition des sons visés : les
mots de ces chansons, contenant les sons étudiés, développent la perception
auditive et de ce fait incitent la discrimination des sons étudiés, par exemple
[e]/[ɛ] : « Je vais à la fête de la belle Alizée, il y a aussi Juliette, on va bien
danser » (FAVRET 2011 : 25). Il en est de même pour les virelangues que l’on
trouve dans ce manuel et qui permettent non seulement l’identification des
sons étudiés mais aussi la création d’une bonne ambiance en classe qu’apporte
ce type d’activité. C’est le cas, par exemple, avec un virelangue chanté ayant
les sons [ʃ]/[ʒ]) : « Un jeune chat jaune achète du chou rouge pour son chaton »
(FAVRET 2011 : 35).
Le manuel Pixel 2 contient les activités phonétiques dans lesquelles on
trouve les mêmes sons comme dans Pixel 1 : les voyelles orales : [y], [u], [e],
[ɛ], [ə] (on note pourtant l’absence des sons [œ] et [ø] par rapport au livre
précédent) et une semi-voyelle [w] (la même que dans le livre du niveau 1).
Quant aux voyelles nasales, on trouve trois voyelles nasales [õ], [ᾶ] et [], le fait
que cette dernière a été rajoutée dans ce manuel laisse supposer que les auteurs
ont voulu introduire progressivement le travail sur les voyelles nasales. Les
auteurs proposent également les graphies pour ces voyelles nasales : [ᾶ] – an,
en ; [õ] – on ; [] – in, ain, ein, un. On voit bien que la dernière graphie est celle
qui correspond à la voyelle nasale [] du français standard. Mais, vu que dans
l’usage cette nasale est remplacée par [] (DETEY, DURAND et al. 2010 :
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151 ; GUDURIĆ 2009 : 118-119 ; LÉON 1966 : 39), ce choix de l’auteur
est compréhensible. Néanmoins, dans Pixel 3 on trouve une activité où les
quatre voyelles nasales sont représentées : on demande aux élèves d’écouter,
repérer et classer les mots selon la nasale que les mots entendus contiennent.
Cela représente une incohérence entre ces deux manuels, et de plus, cela peut
provoquer des confusions chez les élèves ou même chez l’enseignant. Quant
aux consonnes, on note la présence des activités qui visent la discrimination
des consonnes [b]/[v], [v]/[f] ainsi que l’identification des occlusives sourdes
et sonores [p], [t], [k], [b], [d], [g]. Quant aux éléments suprasegmentaux, on
trouve les activités qui visent l’intonation ainsi qu’une activité sur la liaison
avec le son [t] : il s’agit des phrases interrogatives à l’inversion : « Fait-il
du sport ? Doit-il faire du sport ? Prend-il le bus ? » (SCHMITT 2013 : 37).
Mais, on constate aussi, comme c’est le cas avec Pixel 1, une prédominance
des activités qui visent l’acquisition des sons. Dans le cahier d’exercices qui
accompagne Pixel 2, on trouve moins d’activités phonétiques que dans Pixel
1. Dans Pixel 2 il s’agit du même type d’activités : écoute, repérage, répétition/
imitation/chant, identification/discrimination. Il n’y a pas d’activités qui
visent la relation phonie-graphie. On trouve une activité de lecture qui vise
l’acquisition de la liaison avec le son [t].
Dans Pixel 3, les activités phonétiques sont précédées par un petit titre
Comprends et prononce où l’on propose des activités sur les voyelles orales
[y]/[u] et [ə]/[e] (pourtant il n’y a pas de voyelle [ɛ]), on trouve une activité
sur les voyelles [œ], [ø], les quatre nasales [õ], [ᾶ], [], [], les consonnes
[v], [b], [f], [ʃ], [ʒ], [z], [s]. On introduit ici, pour la première fois dans cette
collection de manuels, des activités portant sur les semi-voyelles [ɥ] et [j].
Quant aux éléments suprasegmentaux, on trouve des activités sur le rythme
et l’intonation. En ce qui concerne les phénomènes spécifiques, les auteurs
proposent des activités de liaison avec les sons [t] et [z]. Ce qui différencie ce
manuel par rapport aux deux manuels précédents de cette série, est d’abord
le fait qu’il n’y a pas d’activités phonétiques dans le cahier respectif, ensuite,
la plupart de toutes les activités phonétiques est liée à l’acquisition des
éléments morpho-phonétiques : par exemple, le genre de noms en []/[ɔn] : le
champion/la championne. On note aussi les activités phonétiques qui servent
à la fois à l’appropriation du lexique, comme c’est le cas avec les adjectifs qui
servent à caractériser quelqu’un : au masculin en [œ] dans la syllabe finale
fermée (travailleur), au masculin dans la syllabe ouverte en [ø] (amoureux) et
la prononciation de la voyelle fermée [ø] au féminin dans la syllabe fermée
devant [z] (amoureuse). Il s’agit toujours du même type d’activités : repérage,
répétition/imitation, identification, discrimination, précédées par l’écoute.
Par exemple, dans une activité de discrimination on propose aux élèves de
distinguer les sons dans les paires minimales : « [ə]/[e] : Je voudrais ce livre
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/ ces livres ;  [ɥi]/[ui] : Oui, c’est lui, c’est Louis ; [y]/[u] : Tu es sûr / sourd ;
[z]/[s] : Au menu, il y a du poisson / poison ; [j]/[ʒ] : Tourne la page /la paille »
(GIBBE 2011 : 27). On y trouve aussi une activité sur les nasales [õ], [ᾶ],
[], [] où l’on met en relation les sons avec leurs graphies correspondantes.
Quant au rythme et à l’intonation, les auteurs proposent une activité qui vise
la perception du rythme des verbes au futur simple et la non prononciation du
[ə] caduc : « Je donnerai, on échangera, tu partageras; on prêtera…» (GIBBE
2011 : 33) ainsi qu’une activité visant le repérage de l’intonation montante/
descendante. Pour travailler sur la liaison avec les sons [t] et [z], on trouve les
activités de repérage/répétition et de lecture.
Dans Pixel 4, on peut voir des activités qui visent les segments : les
voyelles orales [u]/[y], [e]/[ɛ]; les voyelles nasales [õ], [ᾶ], [] (on note ici
encore l’incohérence concernant le choix des nasales qui varie selon les auteurs
de cette série des manuels); les consonnes : [b]/[v], [d], [t], [p], [b]. Quant
aux éléments suprasegmentaux, on trouve des activités sur l’intonation en
lien avec les sentiments (doute, satisfaction, colère, déception, etc.) ainsi
que sur le rythme : le rythme et les rimes (plate, par deux, croisée). Dans
le cahier d’exercices, on présente les mêmes éléments phonétiques comme
dans le livre de l’élève. À part les activités d’écoute, repérage/identification,
discrimination, répétition/imitation/lecture, dans ce manuel on trouve aussi
des activités de production dirigée (une strophe en rime) ainsi que des activités
qui relient les phonies avec les graphies (les mots/les phrases à trous avec
graphies proposées), comme par exemple « Écoute et complète avec an ou on
» : a) Hier, j’ai m….gé du th…. avec de la soupe au potir… . En dessert, j’ai
pris un gr….d macar…. . » (COUDERC 2013 : 41).
Dans les manuels Le français pour nous 1-4, on trouve une différente
approche de la prononciation et de la dimension phonético-phonologique et
orthographique par rapport à celle de la série des manuels Pixel 1-4. Ce manuel
étant fait par une spécialiste serbe, qui connaît les systèmes phonologiques du
français et du serbe, d’après la structure des manuels proposée, vise les objectifs
phonético-phonologiques en mettant en relation les sons et les graphies. Ceci
s’explique aussi par le fait que l’auteure essaie de faire progresser le travail sur
l’acquisition de la prononciation, dans une approche que nous osons appeler
« intégrative». Car, elle vise le travail sur la prononciation parallèlement avec
les autres compétences : on trouve les activités de compréhension précédées
par le travail sur la prononciation. Sachant qu’en serbe l’accent tombe sur
la première ou deuxième syllabe du mot, tandis qu’en français c’est sur la
dernière syllabe du mot isolé ou du groupe de sens et que, de ce fait, ce type
d’erreurs est très fréquent dans l’interlangue des apprenants serbes, l’auteure a
insisté sur les activités de répétition des énoncés entiers. De plus, les activités
de répétition des énoncés peuvent servir à introduire un travail plus ciblé, cela
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aide l’enseignant à repérer plus facilement les erreurs des élèves, pour pouvoir
ensuite y remédier et procéder à la correction individuelle.
Dans le manuel Le français pour nous 1, des leçons et dialogues sont
précédés par les consignes « écoutez, répétez, lisez » et dans le cahier d’activités
on trouve de courts énoncés communicatifs issus de leçons avec ces mêmes
consignes. Quant aux activités qui ne sont pas intégrées, on trouve celles qui
relient les phonèmes et les graphèmes : dans de petites sections intitulées
Comment lire ? on trouve les mots avec les graphies en rouge correspondant
aux phonèmes étudiés. L’auteure a visé l’appropriation de la prononciation
des sons avec leurs réalisations graphiques en choisissant les sons et leurs
graphies en fonction de leur fréquence dans les leçons étudiées. On trouve
dans ce manuel les graphies avec les phonèmes correspondants comme suit :
qu, c [k], ou [u], ai /E/, au /O/, f, ph [f], g, j [ʒ], i, y [i], oi [wa], eu [œ], eau
[o], ch [ʃ], an, am, en, em [ᾶ], in [], eu [ø], il, ill [j], x /ks/, z [z], s [z], e [ə],
on [ɔ̃], un [], une [yn], y [i], y [j]. Conformément aux phonèmes et graphies
étudiés, les activités de repérages et identification des sons et des graphies se
trouvent dans le cahier d’activités qui accompagne ce manuel.
Des leçons et dialogues se trouvant dans le manuel Le français pour nous
2 sont aussi imprégnés par les activités d’écoute, répétition et lecture mais on
n’y trouve pas d’activités visant les objectifs phonétiques qui accompagnent
ces leçons. Par contre, dans le cahier d’activités de ce manuel on trouve non
seulement de courts énoncés communicatifs visant l’écoute et la répétition mais
aussi des activités de repérage, identification et lecture, d’activités intitulées
Comment lire ? Comment écrire ? qui relient les sons et les graphies. Il s’agit
des activités avec des supports écrits, mais elles ne sont pas accompagnées de
supports audio. L’objectif principal de ces activités serait l’appropriation des
graphies mises en relation avec les phonèmes correspondants: [e], [ɛ], [ə]; [u];
[o], [ɔ]; [ø], [œ]; [õ], [ᾶ], [], []; [g], [ʒ]; [s], [z]; [j], [l]; [k] ou [s]; [s] ou
[z]; [j] ou [l]; [g], [ʒ] ou [z]; [k] + [s]; [s] ou [z]. Plus précisément, on propose
les symboles phonétiques ainsi que les mots où les graphies correspondantes
sont mises en gras: [ɔ] : robe, globe, mode, épisode, comme, somme, donne,
porte, etc. ; [o] : mot, pot, sot, rose, close, pose, côte, tôt, eau, beau, tableau,
chapeau, chaud, faut, faux, etc. et puis on propose un petit texte à lire. À la
page suivante on donne les graphies pour le son /o/- o, eau, au, avec les mots
qui contiennent ce son et à la fin, un petit texte à recopier, ayant les mots
avec ces graphies (TOČANAC-MILIVOJEV 2008 : 31-32). On y trouve aussi
une activité de transcription se rapportant aux quatre voyelles nasales [õ], [ᾶ],
[], [], mais nous sommes d’avis que les élèves de FLE ne devraient pas
apprendre à transcrire.
Dans Le français pour nous 3, on trouve des activités d’écoute,
d’imitation, de répétition, de lecture de dialogues et des leçons. Toutes ces
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activités sont aussi intégrées dans l’apprentissage et il n’y a pas d’activités
phonétiques complémentaires. Dans le cahier d’activités on trouve des
activités d’écoute, de répétition et de lecture dont les consignes contiennent
les prescriptifs qu’il faut faire attention aux sons et à l’intonation : « Lisez le
texte, répétez phrase par phrase en faisant attention à la prononciation des sons
et à l’intonation » (TOČANAC-MILIVOJEV 2009 : 30).
Le dernier manuel de cette série, Le français pour nous 4, suit le
même concept que celui du manuel précédent, Le français pour nous 3 :
les activités d’écoute, d’imitation, de répétition et de lecture sont intégrées
dans l’apprentissage. Dans le cahier respectif on trouve aussi le même type
d’activités, les phrases qui portent sur la prononciation de certains segments
et/ou intonations, ayant comme consigne: « Écoutez et répétez correctement »
(TOČANAC-MILIVOJEV 2010). Étant donné que les cahiers d’exercices sont
destinés à un travail autonome à la maison, nous considérons que ces consignes
ne suffisent pas et que cela ne garantit pas une autocorrection réussie par
l’élève lui-même. Mais, si ces activités sont abordées en classe, l’enseignant
pourra remédier aux erreurs du niveau segmental et suprasegmental pour
ensuite corriger individuellement ses élèves.

4. Conclusion
Après avoir étudié et comparé les deux séries de manuels du corpus,
nous pouvons constater que l’approche du développement de la compétence
phonético-phonologique des auteurs français et de l’auteure serbe est
différente. Les concepts dans lesquels les activités phonétiques sont inscrites
nous permettent de soutenir cette affirmation.
Dans la série des manuels Pixel 1-4 on trouve les activités phonétiques
proposées dans chaque unité, visant le plus souvent les éléments segmentaux
tandis que les éléments suprasegmentaux et les phénomènes spécifiques sont
pris en compte plus rarement. On note aussi, selon le type d’activités, supports
et consignes données, une uniformité dans les quatre livres de l’élève de Pixel.
On peut dire que, le plus souvent, les activités visant la perception auditive et
la prononciation sont organisées autour des consignes écoutez, répétez, imitez,
chantez, identifiez, discriminez, lisez tandis qu’il y a moins d’activités de production
écrite qui demandent d’établir le lien entre les phonèmes et les graphèmes.
Pourtant, en ce qui concerne le choix des éléments phonétiques représentés dans
ces activités on peut voir que cela varie selon l’auteur, ce qui entraîne parfois
un manque de cohérence entre les manuels de la dite série. De plus, les activités
proposées ne prennent pas en compte la langue maternelle de l’apprenant mais
visent plutôt les difficultés générales qui peuvent apparaître chez les apprenants.
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La série des manuels Le français pour nous 1-4 fait preuve d’une
approche « intégrative » où le travail sur la dimension phonético-phonologique
se fait parallèlement avec les autres compétences. Les leçons et dialogues
présentés dans les quatre manuels sont précédés par les consignes écoutez,
imitez, répétez, lisez, ce qui suggère à l’enseignant d’intégrer le travail sur la
prononciation en classe. C’est le principe que l’auteure suit dans les quatre
manuels. On trouve les activités qui visent l’acquisition des phonèmes en
relation avec les graphèmes dans le manuel et cahier d’activités du niveau 1,
puis dans le cahier d’activité du niveau 2. Les cahiers d’activité des niveaux
1 et 2 contiennent aussi de courts énoncés communicatifs précédés par les
consignes écoutez, répétez, lisez. Les cahiers d’activités des niveaux 3 et 4
obéissent d’une manière cohérente à l’approche mise en place par l’auteure.
C’est-à-dire qu’on y trouve également des activités visant un travail sur les
éléments segmentaux et suprasegmentaux. On voit que l’auteure, connaissant
les difficultés des élèves dont le serbe est la langue maternelle et en prenant
en compte les différences entre les systèmes phonologiques de deux langues,
offre dès le début de l’apprentissage, des activités visant l’acquisition des
graphèmes, d’une manière systématique et cohérente qui permet aux élèves
de retenir les graphèmes les plus fréquents qui correspondent aux phonèmes
étudiés.
Tout compte fait, même s’il s’agit de deux séries de manuels qui
sont conformes à l’approche communicative, l’approche de la dimension
phonético-phonologique varie selon l’auteur. On le voit dans le choix des
activités, des consignes et démarches proposées ainsi que dans la place
accordée à la dimension phonético-phonologique dans les manuels. Ceci
rappelle le besoin de faire des recherches dans ce domaine afin d’aboutir
aux résultats qui offriraient des pistes moins ambiguës, tant aux auteurs
des manuels qu’aux enseignants de FLE, pour pouvoir ensuite intégrer le
travail sur la dimension phonético-phonologique en classe. D’ailleurs, il
faut absolument souligner qu’une nouvelle version du CECRL (2018) a été
élaborée et mise en place récemment. Si l’on se réfère aux niveaux A1 et A2
pris en compte dans notre étude, nous voyons que les nouveaux descripteurs
on été complétés en précisant ce que l’apprenant devrait atteindre au niveau
segmental (« articulation des sons ») et au niveau suprasegmental (« traits
prosodiques »). On peut voir que le mot clé est « la coopération » de la part de
l’interlocuteur et que l’on attend de l’apprenant qu’il soit intelligible, aidé par
son interlocuteur, malgré l’influence de l’accent, du rythme et de l’intonation
des autre langues parlées par l’apprenant – niveau A2 (CECRL 2018 : 142).
Ceci est important pour évaluer l’élève, car l’enseignant doit être conscient de
ce qu’un apprenant devrait atteindre, c’est « l’intelligibilité », au sens large
du terme. Nous estimons que ce renouvellement des échelles provient, entre
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autres, du besoin de rendre plus clair et plus précis le fait que l’acquisition de
la compétence phonologique est plus complexe que les autres compétences
langagières.
Pour les utilisateurs des manuels, surtout pour les enseignants, il serait
essentiel de choisir les activités phonétiques parmi celles figurant dans le manuel
utilisé, en fonction des difficultés de prononciation des élèves. Comme on a pu
constater plus haut, les difficultés communes pour les apprenants serbophones
sont dues aux différences entre les systèmes vocaliques (les voyelles à double
timbre et les voyelles nasales du français) ainsi qu’à la prosodie (l’accentuation
et le rythme), mais il faudrait aussi diagnostiquer les erreurs individuelles des
apprenants avant de procéder à la correction. En ce qui concerne l’acquisition
des graphèmes, il faudrait les faire repérer systématiquement dans les mots,
surtout les plus fréquents, pour ensuite proposer les activités de leur fixation.
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УСВАЈАЊЕ ФОНЕТСКО-ФОНОЛОШКЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ:
АКТИВНОСТИ У УЏБЕНИЦИМА ЗА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК
КАО СТРАНИ
Већина наставника поставља као циљ разумљивост на часу
(LAURET 2007 : 22), што је легитимно и у складу са захтевима комуникативног и акционог приступа. Ипак, недостатак рада на фонетско-фонолошкој компетенцији може да допринесе фосилизацији грешака у изговору ученика. Неки аутори говоре о „кризи у настави фонетско-фонолошке
компетенције страних језика данас” (SAUVAGE, BILLIÈRES 2019).
Знајући да наставници најчешће прибегавају коришћењу уџбеника
као главном средству за рад, циљ овог чланка је да анализира две серије
уџбеника за француски језик као страни који се користе у основним школама у Србији, од којих је једну написала српска ауторка док другу потписују различити француски аутори, у зависности од нивоа.
Најпре упоређујемо сам концепт фонетских активности унутар
двеју серија уџбеника, затим класификујемо фонетске активности на основу дате типологије и најзад, проверавамо да ли би ове активности могле
да допринесу развијању и усвајању фонетско-фонолошке компетенције.
Резултати анализе указују на значајну разлику у приступу фонетско-фонолошкој димензији између две серије посматраних уџбеника.
Кључне речи: изговор, фонетско-фонолошка компетенција, активности, уџбеници, француски језик као страни
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DE L’APPROCHE COMMUNICATIVE
À L’APPROCHE ACTIONNELLE :
LA COMPETENCE DE LECTURE À HAUTE
VOIX À TRAVERS LES MANUELS
Dans le cadre du présent article, nous avons essayé de cerner une éventuelle
évolution quant à la façon d’aborder l’activité de lecture à haute voix dans des
manuels représentatifs de l’Approche Communicative et de l’Approche Actionnelle.
Nous avons recherché si et comment la compétence de lecture est exploitée dans
ces manuels, si l’activité de lecture à haute voix y figure, ainsi que la typologie
des activités et les conseils méthodologiques proposés par les guides pédagogiques
pour l’exploitation de la lecture à haute voix. Les résultats auxquels nous sommes
parvenue démontrent que ce type de lecture est très rarement proposé de manière
explicite par les manuels des approches mentionnées ci-dessus et accompagne
seulement l’exploitation d’extraits de textes littéraires.
Mots-clés : lecture expressive, Approche Communicative, Approche
Actionnelle, manuels, états des lieux, compétence phonologique, éléments
suprasegmentaux

1. Introduction
Si nous avons entrepris cette enquête, c’est parce que la lecture à haute
voix nous tient à cœur depuis le temps où notre professeur de FLE nous
demandait de lire à chacun de nous, un petit paragraphe du texte qui servait
de trame pour le développement des compétences qu’il s’était fixées comme
objectif d’enseignement. Lorsqu’il nous lisait des extraits de textes, littéraires
la plupart du temps, la mélodie de sa voix et la façon dont il accentuait les
syllabes pour les mettre en relief réveillaient en nous des sentiments divers
et variés, nous faisaient vivre le texte, nous introduisaient dans d’autres
personnalités qui nous faisaient rêver.
Une autre raison pour laquelle nous avons entrepris cette enquête, c’est
que nous nous sommes aperçue que nos étudiants et futurs enseignants avaient
1
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eux-mêmes des difficultés à lire, des difficultés d’ordre prosodique surtout,
et qu’ils avaient besoin d’être formés à lire et à faire lire, soit par le biais
d’ouvrages appropriés soit en suivant des journées de formation.
Quelques définitions de la lecture à haute voix et de la lecture expressive
nous permettront d’expliquer leur importance dans l’enseignement du FLE et
les raisons pour lesquelles nous avons centré notre recherche sur ce type de
lecture.
La lecture à haute voix est un processus complexe et complet qui requiert
une aptitude visuelle, orthographique, linguistique, sémantique et cognitive.
Elle implique trois opérations : une lecture silencieuse visuelle qui permet la
compréhension du document (je lis, je comprends), une oralisation du texte
écrit (je dis ce que j’ai lu et compris) et une opération de rétroaction (l’effet
produit par la diction du lecteur soit sur lui-même, soit sur son auditoire). La
lecture orale est un processus durant lequel le lecteur voit des signes écrits,
les transforme en sons et c’est à partir de ces sons qu’il s’écoute prononcer, il
construit du sens : le lecteur se transforme en auditeur du message écrit. Dans
le cas de la lecture orale, l’oralisation précède et permet la compréhension
alors que dans le cas de la lecture à haute voix, la compréhension précède et
contribue à la bonne qualité de l’oralisation (BEAUME 1987). Dans la lecture
à haute voix, le lecteur visualise, comprend, interprète et prononce le message
écrit. La lecture orale devient un moyen pour la compréhension, la lecture à
haute voix, un moyen de communication partagée.
Par ailleurs, la lecture à haute voix est une forme dynamique de l’oral,
une activité créative puisque le lecteur est appelé à transmettre du sens tel
qu’il l’a interprété au fur et à mesure qu’il lit le texte, un sens habillé d’une
musique qui dépend de cette interprétation, une interprétation qui « oriente
et conditionne […] la compréhension des auditeurs » puisque « lire à haute
voix exige de vocaliser significativement chaque mot, phrase, paragraphe
dans son contexte discursif » (REYZABAL 2015 : 2). Le lecteur qui lit à voix
haute devient le médiateur des idées et des sentiments de l’auteur du texte tels
qu’il les perçoit et les interprète. Dans ce sens, lire c’est oraliser « le langage
utilisé par un autre » (REYZABAL 2015 : 2) et rendre compte de son style.
On est loin de l’activité mécanique décriée par le CECRL « Les activités les
plus mécaniques de conservation du sens (la répétition, la dictée, la lecture à
haute voix, la transcription phonétique) sont actuellement décriées dans un
enseignement orienté vers la communication parce qu’elles sont artificielles
et ont des effets en retour considérés comme peu souhaitables ». (CECRL
2001 : 80). La lecture à haute voix n’est pas mécanique. Tout dépend de la
façon et de la raison pour laquelle on l’utilise.
L’activité de la lecture à haute voix telle que nous l’avons décrite plus
haut, orientée vers celui qui reçoit le message plus que vers le lecteur lui-
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même, est une lecture fonctionnelle. Selon (BEAUME 1987 : 3) « ce qui
caractérise la situation de lecture et la rend fonctionnelle, c’est que l’auditoire
attend l’information que le lecteur va donner, à condition, bien sûr, qu’il n’ait
pas le texte sous les yeux ce qui aurait pour résultats de faire disparaître cette
fonctionnalité ».
De plus, la musicalité de la voix porteuse de sens renvoie à la mélodie,
au rythme, aux pauses, à l’accentuation, à tous ces éléments prosodiques
qui doivent être appris et enseignés, qui diffèrent d’une langue à une autre,
qui donnent à l’écriture plate du relief, du sentiment. La lecture à haute voix
est le moyen idéal pour entraîner les élèves à perfectionner leur élocution, à
produire une prononciation correcte à partir de la forme écrite des mots en
d’autres termes, à jongler entre la compétence orthoépique et la compétence
orthographique.
La compétence de lecture à haute voix dans sa dimension orthoépique
et communicative est importante pour l’apprentissage du FLE dans la mesure
où l’élève doit apprendre à décoder ce qu’il voit écrit selon les règles de la
chaîne sonore, le comprendre, le ressentir et le communiquer en classe comme
il l’aurait fait dans la vie quotidienne et en langue maternelle.
Lire à haute voix, c’est mettre au premier plan toutes ces qualités
articulatoires et prosodiques qui transforment les lettres en sons, transmettent
du sens à l’oral, améliorent la production orale de l’élève en lui permettant
de communiquer une information et prendre plaisir à ça, capter/accrocher
l’attention de son auditeur. Ce qui rejoint l’avis d’Estelle Riquois qui postule
que « lorsque l’élève lit le texte à voix haute, ce qui peut aussi être nommé
lecture active, il ne s’agit pas simplement d’oraliser le texte, de le déchiffrer à
un niveau sonore qui permet à tous de l’entendre. Il s’agit plutôt de proposer
une lecture qui associe la compréhension et l’interprétation. La lecture à voix
haute pensée de manière active est une lecture qui nécessite l’adaptation de
l’élève au texte qu’il lit, qui demande de la créativité et qui permet de partager
sa lecture et le plaisir de lire » (RIQUOIS 2019 : 154).
L’enseignement d’une telle lecture est difficile sans support pédagogique
adéquat et sans formation appropriée.
C’est cette lecture active que nous avons voulu voir si elle existait dans
ces deux catégories de manuels, un type de lecture qui se rapproche de la
lecture expressive. Notre recherche nous a permis de faire l’état des lieux de
la façon dont l’activité de lecture à haute voix est traitée dans des manuels
appartenant à deux approches didactiques qui sans être très éloignées dans le
temps sont assez différentes dans leur façon de l’aborder.
Dans le processus d’enseignement du FLE selon les principes de
l’Approche Communicative (désormais AC) et surtout jusque dans les années
1980, la lecture à haute voix était pratiquée assez couramment dans les
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classes, ensuite, cette pratique disparaît parce que la qualité de la production
orale du message et de ses aspects phonologiques, présente dans les objectifs
d’enseignement des méthodologies précédentes, est sacrifiée au profit du sens
transmis par le message et, de plus, parce qu’une telle compétence nécessitait
et nécessite d’ailleurs un enseignement de tous les aspects phonologiques qui
la sous-tendent ce qui exigeait un effort considérable de la part des élèves mais
aussi un savoir de la part des enseignants, un savoir qui tombait petit à petit
en désuétude.
Après les années 1990, toujours en pleine période d’Approche
Communicative, pendant laquelle la première série des manuels que nous
étudions a été conçue et éditée, la pratique de la lecture en classe de langue
signifie apprendre à construire du sens tout en développant des compétences
grammaticales, syntaxiques et interculturelles. Cette nouvelle vision de la
lecture se traduit par une nouvelle manière d’aborder l’activité de lecture
en classe de langue et par une implication active et consciente de l’élève/
lecteur dans l’acte de lire. Toutefois, comme nous le verrons par l’étude des
manuels mentionnés ci-dessous, cette lecture est de type indéterminé, la
consigne « lisez » apparaît rarement dans le livre de l’élève, ou n’apparaît pas
du tout et sa fonction est la compréhension du texte par l’élève/lecteur et le
développement de diverses compétences telles la compréhension des écrits et
la production écrite et/ou orale. Même si, comme le disent les spécialistes, ce
qui est également confirmé par notre expérience d’enseignante de FLE dans
ces temps là, la lecture à haute voix « redevient une activité récurrente souvent
ritualisée qui appartient à la pratique quotidienne des enseignants qui suivent
l’approche communicative » (RIQUOIS 2019 : 154), la consigne « lisez à
haute voix » est absente des manuels représentatifs de cette époque, du moins
de ceux qui ont servi de base à notre étude, et la lecture à haute voix devient
entre les mains de l’enseignant un moyen pour faire développer différentes
stratégies de lecture qui correspondent aux différents types de compréhension.
La lecture à haute voix que nous faisions faire à nos élèves était une lecture
« linéaire », deuxième étape après une première lecture silencieuse (collective
ou individuelle, d’après les guides pédagogiques) qui contribuait à la
vérification des hypothèses de compréhension, à l’interprétation du contenu
du texte, à la réalisation des activités l’accompagnant. La lecture expressive
n’était pas proposée puisqu’ elle se fonde sur la compétence phonologique qui
était délaissée des objectifs d’enseignement de cette période-là.
Cet acte de lire se transforme en action de lire dans l’Approche
Actionnelle (désormais AA) où le lecteur agit/lit dans le but de traduire
une tâche quotidienne et de communiquer le sens que lui-même a perçu et
compris au moyen du texte lu. La lecture-compréhension évolue en lecturecommunication, la lecture silencieuse est complétée par une lecture à haute
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voix et le texte, vivant et non découpé de son contexte réel, est lu dans un
objectif communicatif précis.
Nos hypothèses de recherche que nous vérifierons au moyen de notre
enquête s’articulent autour des points suivants :
a) il y aurait une évolution quant à la façon d’aborder l’activité de lecture
à haute voix entre ces deux méthodologies ;
b) l’activité de lecture à haute voix dans sa dimension expressive
rejoindrait les principes de l’Approche Actionnelle plus que ceux
de l’Approche Communicative dont elle est la suite, (l’acte de lire se
transforme en action de lire) et de ce fait elle devrait être présente dans
les manuels utilisés pour l’enseignement du FLE selon l’Approche
Actionnelle (consigne+contenu, en d’autres termes, que l’on trouverait
des consignes invitant les élèves à lire à haute voix et que le contenu
des activités ferait développer l’expressivité de la production orale des
élèves) ;
c) les textes littéraires seraient accompagnés d’activités de lecture
expressive ;
d) les activités de lecture à haute voix inviteraient les élèves à développer
et à se servir de la compétence phonologique puisque dans sa dimension
communicative, la lecture à haute voix présuppose la bonne qualité
sonore du message communiqué.

2. Outil de recherche
Si nous avons choisi de faire l’état des lieux sur la compétence de lecture
à haute voix à travers les manuels, c’est parce que le manuel est un « outil
privilégié de la formation des enseignants » (RIQUOIS 2010 : 248), un support
de cours pour les apprenants, une aide à sa préparation pour les enseignants,
avec des objectifs et des activités préparées et conçues par des didacticiens
instruits selon les principes méthodologiques dont se réclament les manuels.
De son côté, le guide pédagogique qui complète les manuels offre des
propositions didactiques récentes et constitue un outil d’autoformation surtout
pour ceux qui n’ont ni le temps, ni la possibilité de suivre des séminaires de
formation. Dans ce sens, le choix du manuel et de son guide pédagogique
informe sur les pratiques des enseignants qui les ont choisis et s’en servent.
L’absence ou la présence de l’activité de lecture à haute voix dans les manuels
est la preuve d’une ligne directrice pour l’enseignement du FLE et oriente les
objectifs d’enseignement des enseignants.
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3. Corpus/public/niveau
Pour que notre corpus de recherche soit le plus représentatif possible
même pour ce début d’enquête, nous avons choisi trois manuels utilisés pour
l’enseignement du FLE selon les principes de l’Approche Communicative
rédigés entre 1988 et 1996 et trois manuels utilisés pour l’enseignement du
FLE selon les principes de l’Approche Actionnelle, rédigés entre 2013 et 2017.
Le public choisi : grands adolescents et adultes.
Le niveau visé par les manuels enseignant le FLE selon l’Approche
Actionnelle est le B1 ce qui correspondrait à un niveau de préparation au DELF
1er degré pour les manuels de l’Approche Communicative, selon le site de l’IFA.2
Étant donné que notre enquête porte sur la lecture à haute voix dans sa
dimension expressive, nous avons pensé que le public mentionné ci-dessus aurait
un savoir socioculturel, un niveau de compétences communicatives et langagières
et une maturité qui lui permettraient d’affronter la difficulté linguistique (tant sur
le plan de la morphosyntaxe que sur celui de la prononciation) et la thématique
socioculturelle des textes proposés dans les manuels étudiés. Nous avons
également pensé que, vu l’âge et le niveau, et le fait que ces textes à partir
de ce niveau se prêtaient à l’apprentissage de la langue et de sa culture, les
enseignants feraient de la lecture un objectif d’enseignement dans leurs cours.
Pourtant, selon une enquête que nous avons effectuée et dont les résultats ont été
communiqués lors du 3e Congrès européen des professeurs de français3, plus on
montait en niveau selon les prescripteurs du CECRL, plus le temps consacré par
les enseignants à la lecture à haute voix baissait.

2

http://www.ifa.gr/el/examens-el/diplomes?id=142.

3

Dont le graphique ci-dessous.
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Les manuels choisis pour la réalisation de notre enquête sont les
suivants : Le NOUVEL ESPACES 2 (éditions Hachette), LE NOUVEAU SANS
FRONTIERES 2 (éditions CLE International), Panorama 2 (éditions CLE
International), conçus selon les principes de l’Approche Communicative, et
Tendances B1 (éditions CLE International), Écho B1.1 et Écho B1.2 (éditions
CLE International), LE NOUVEL édito Niveau B1 (éditions Didier), conçus
selon les principes de l’Approche Actionnelle.

4. La place de la lecture à haute voix
dans les manuels appartenant à l’Approche Communicative
Aucun des trois manuels que nous avons étudiés appartenant à
l’Approche Communicative ne contient dans le livre de l’élève de consigne
appelant les élèves à une lecture à haute voix. La consigne courante dans
les livres de l’élève des trois manuels, lorsque celle-ci y figure, est « lisez »,
le type de lecture n’est pas mentionné et renvoie à une lecture individuelle,
collective, silencieuse implicitement proposée dans LE NOUVEAU SANS
FRONTIERES 2 et dans PANORAMA 2 (on ne trouve pas la qualification
« silencieuse ») alors que dans LE NOUVEL ESPACES 2 le type de lecture
silencieuse est explicitement proposé dans le guide pédagogique. Ce type de
lecture renvoie à des activités d’interprétation/compréhension et d’analyse du
contenu du texte, individuelles ou collectives. La lecture silencieuse devient
le moyen pour le développement des différentes stratégies de lecture afin de
parvenir aux différents types de compréhension des écrits et de développer des
compétences communicatives et langagières tant à l’oral qu’à l’écrit.
On s’attendrait à ce que l’exploitation des textes littéraires, qui figurent
dans ces manuels, inclue la lecture à haute voix, pourtant là encore le type de
lecture associé est la lecture silencieuse, individuelle, proposée explicitement
(LE NOUVEL ESPACES 2) ou implicitement (LE NOUVEAU SANS
FRONTIERES 2 et PANORAMA 2). À trois exceptions près, deux poèmes et
un extrait d’une pièce de théâtre qui invitent (une fois explicitement et deux
fois implicitement) à une lecture à haute voix. Il s’agit d’un texte par manuel.
a) Un poème de Raymond Queneau, « L’espèce humaine », pour lequel
les auteurs proposent aux élèves une lecture rapide et individuelle pour sa
compréhension et une lecture à haute voix une fois qu’ils ont compris le sens
du poème : « Ne lire ou ne faire lire à haute voix que lorsque les étudiants en
ont élucidé le sens général » (LE NOUVEL ESPACES 2, guide : 45). C’est la
seule fois où le mot lecture à haute voix apparaît. Les autres poèmes sont lus
de manière rapide, silencieuse ou sans précision particulière sur le type de
lecture et écoutés « Faire lire le poème silencieusement, puis faire écouter
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l’enregistrement. Distribuer les questions à des groupes différents. Correction
orale collective » (LE NOUVEL ESPACES 2, guide : 87).
b) Un poème de Jacques Prévert, « Le message », dont la consigne est
assez ambigüe, laisse des interprétations diverses et ambivalentes et inviterait
implicitement à une lecture à haute voix. « Mimez chaque vers de ce poème »
(LE NOUVEAU SANS FRONTIERES 2, livre de l’élève : 63), qui renverrait à
une récitation, présuppose une lecture expressive donc à haute voix, fondée sur
une bonne articulation et une accentuation expressive qui traduit le genre du
message et les sentiments de son auteur. Par ailleurs, « mimez » supposerait que
l’élève mime la lecture de l’enseignant qui lui sert de modèle phonologique.
Dans ce sens, l’apprenant lit, voire répète, voire « mime » le sentiment tel qu’il
est interprété et proposé par l’enseignant, avec son débit à lui, son intonation
à lui, la mélodie que lui donne au vers. Ce que la consigne ne nous permet
pas de comprendre, c’est si l’élève répète en lisant ou s’il répète en produisant
sans support écrit. Dans la mesure où il lit en répétant à partir du modèle de
son enseignant, on parle de lecture/répétition et l’apprenant est en position
sécurisante : sa production n’est pas mal jugée par ses camarades étant donné
que la lecture n’est pas le fruit de sa propre interprétation qui risque de ne
pas être la bonne. Dans ce sens, il n’y a pas d’interaction entre le texte et
l’élève/lecteur. En d’autres termes, la lecture du poème n’est pas active. Nous
pouvons parler d’un acte de lire. Une autre interprétation du verbe « mimer »
a affaire avec la gestuelle et dans ce sens, l’activité inviterait l’élève à faire les
gestes qui correspondent au sens du poème. Aucun conseil relatif à la lecture
à haute voix n’est présent dans le guide pédagogique.
c) Un extrait d’une pièce de théâtre de Courteline, « Le commissaire
est bon enfant » (Panorama 2 : 28-29) dont l’étude des traits de caractère
des personnages, l’intonation caractérisant leurs propos, les gestes et les
déplacements correspondants constituent un travail préparatif à une lecture
expressive/interprétation théâtrale qui peut être mise en scène et conduire à
un jeu de rôles qui n’est pas loin d’une interprétation théâtrale. Le geste et le
mouvement renvoient au rythme, le rythme à la prosodie et la prosodie à la
lecture expressive, au jeu de rôles.
Pour l’Approche Communicative, les activités communicatives les
plus authentiques sont « les jeux de rôle, les simulations, les résolutions de
problèmes etc. La lecture à haute voix rentre dans la catégorie des activités
non communicatives comme les exercices structuraux ou les exercices de
simple répétition » (GERMAIN 2001 : 211 cité par LAH 2013 : 203), et sert
plutôt de moyen pour le développement des compétences linguistiques.
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5. La place de la lecture à haute voix
dans les manuels appartenant à l’Approche Actionnelle
Dans les trois manuels relevant de l’Approche Actionnelle, aucune
consigne n’appelle les élèves à lire à haute voix, du moins explicitement. Les
consignes que l’on y trouve, « Lisez », « Lecture du document, du tract de
l’article », etc., accompagnent l’exploitation du texte proposé et renvoient à
une lecture silencieuse qui n’est pas mentionnée explicitement non plus.
Cette lecture silencieuse aboutit à la réalisation d’activités associées
aux textes lus et vise à la compréhension des écrits (les différents types de
compréhension/globale, détaillée, sélective, fine renvoyant aux différentes
stratégies de lecture), au développement de la compétence linguistique
(lexicale, grammaticale, prosodique), à la production orale et/ou écrite, au
développement de l’esprit de synthèse et du résumé, à la capacité d’ordonner
les idées.
La typologie des activités accompagnant les lectures consiste en des
questions à réponses ouvertes libres ou guidées par le contenu du texte donc
en des activités de production orale, des activités à trous, de classement,
d’association, mixtes (compréhension+production) et conçues assez souvent
selon les exigences des examens du DELF.
À la différence des activités relevant de l’Approche Communicative, au
moyen des activités relevant de l’Approche Actionnelle, les élèves apprennent
à utiliser ce qu’ils ont appris, dans le cadre d’une tâche de vie quotidienne.
Bien que la lecture à haute voix soit absente des consignes et des objectifs
des manuels, implicitement elle est présente et dépend de l’utilisation qu’en
fera l’enseignant pour atteindre les objectifs visés par certaines activités. La
lecture à haute voix implicite est associée aux textes littéraires que l’on trouve
dans les manuels.
Dans Écho B1.1, il n’y a pas de consigne incitant à une lecture à haute
voix, ce qui est le cas dans Écho B1.2, où à deux endroits (page 65 : extrait
d’un film ; page 128 : extrait d’une pièce de théâtre) les activités invitent à
une préparation implicite à la lecture expressive. Pour ce qui est de l’extrait
du film, les élèves lisent chaque phrase, et sont appelés à comprendre et à
caractériser le sentiment qu’elles expriment et le ton sur lequel elles auraient
pu être dites. Cette étape de compréhension sélective pourrait être complétée
par une activité de lecture expressive qui n’a pourtant pas été proposée.
Il en est de même pour les deux extraits de pièces de théâtre que l’on
trouve dans Écho B1.2 et dans LE NOUVEL édito 1. Dans l’extrait d’une pièce
de théâtre écrite par Rolland Dubillard « Les Diablogues et autres inventions
à deux voix » (Écho B1.2 : 128), l’activité invite les élèves à imaginer une
mise en scène pour le dialogue, à se transformer en metteurs en scène et à
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mettre en scène les deux acteurs participant à cet extrait, en focalisant sur
l’intonation des phrases, les gestes et les déplacements des personnages (entre
parenthèses dans la consigne). La consigne et l’explication donnée entre
parenthèses invitent les élèves à travailler la compétence phonologique et plus
précisément la composante prosodique (intonation, accentuation, rythme)
et à mettre en relation la mélodie de la voix et le rythme de la phrase lue
avec le geste et le mouvement du corps. Voilà une activité actionnelle qui
s’oppose au caractère statique et à l’immobilisme d’une lecture mécanique.
Les élèves lisent le dialogue en bougeant dans la classe, en gesticulant, en
rythmant leur phrase, en prenant des risques d’interprétation, en mettant en
valeur leurs sentiments par le biais de l’accentuation expressive avant de le
jouer. Comme l’a dit Riquois « La structure de la classe est bouleversée. La
communication ne passe plus uniquement par la langue mais fait intervenir
le corps en libérant la parole des apprenants » (RIQUOIS 2010 : 250). Il en
est de même dans le manuel Tendances qui foisonne en textes littéraires et en
activités de lecture. Aucune lecture à haute voix n’est pourtant proposée. Il
y a tout de même quatre endroits dans le manuel, deux extraits de pièces de
théâtre et deux extraits de films, pour lesquels les auteurs auraient pu proposer
une lecture à haute voix et même une lecture expressive. Les activités qui
encadrent les textes incitent les apprenants à un travail de compréhension et
de préparation au niveau de la kinésique, de la prosodie, et des expressions
du visage traduisant les sentiments des protagonistes (groupes rythmiques,
accentuation, intonation) qui pourrait se terminer par une lecture expressive,
dernière étape avant l’activité d’interprétation théâtrale (Tendances :
« Découper la chaîne sonore », « S’aider de l’intonation », « Distinguer les
sons proches » (p. 16) ; « Lisez le sketch. Caractérisez chaque personnage
avec les mots ci contre ». « Par deux jouez le sketch. Trouvez les gestes,
les intonations et les expressions du visage ». « Jeu de rôles. Par deux jouez
une des scènes suivantes » (p. 52) ; « Lisez la scène ». « Voici les moments
d’une dispute. Remettez les dans l’ordre » (p. 67) ; « Lisez la scène du film…
Répartissez-vous les deux rôles ». « Avec votre partenaire, imaginez la fin de
la scène. Jouez-la devant la classe ». (p. 95)).
Même si la lecture théâtrale rapporte une situation éloignée des
interactions que l’on est susceptible de rencontrer dans la vie quotidienne,
même si la forme d’expression ne contient pas les spécificités de l’oral, même
si la diction paraît peu naturelle (MORAZ, PRIKHODKINE 2011 : 108),
elle est active, elle implique les apprenants dans une interaction où le corps
et le langage s’allient pour transformer un texte écrit en document sonore
authentique. Donc, le projet de mise en scène prépare les élèves à une
performance orale qui tient compte d’une lecture à haute voix fondée sur
l’intonation expressive.
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La lecture à haute voix est également absente dans LE NOUVEL édito
même quand il s’agit de textes littéraires ou de poèmes à une exception près :
l’extrait de la pièce de théâtre de Jean-Michel Ribes, Musée haut, musée
bas, Actes Sud, 2004 (LE NOUVEL édito 1 : 147) où les auteurs demandent
explicitement aux élèves de faire une lecture expressive. Les auteurs
proposent la compréhension des écrits au moyen d’une lecture silencieuse qui
conduit à une production orale. La production orale consiste en une lecture
expressive, donc à haute voix, de l’extrait de la pièce de théâtre qui prépare
les élèves à l’acquisition de la compétence de lecture. Les auteurs les invitent
à effectuer par deux une lecture expressive de la pièce. « Par deux, faites
une lecture expressive de ce dialogue ». En d’autres termes, les élèves sont
appelés à lire par deux le dialogue de la pièce donc à interpréter des situations
et des sentiments sans qu’un travail de préparation à cette performance ne
soit proposé (des activités ciblées sur l’accentuation expressive, le rythme,
l’intonation adéquate au contenu) puisque les activités de compréhension qui
précèdent ne préparent en aucun cas cette lecture expressive. Les propositions
du guide pédagogique insistent toutefois sur les points qui déterminent la bonne
qualité de la lecture sans expliquer pourtant comment et par quelles activités
y parvenir : « [en binômes, puis s’exprimer devant la classe] Afin de faire
une lecture expressive de cet extrait littéraire, les apprenants ne doivent plus
avoir de problème de déchiffrage. Le texte doit avoir été bien préparé et son
sens doit être clair. Bien veiller à l’articulation, la ponctuation, l’intonation, au
rythme et aux liaisons. Possibilité de faire jouer cette courte scène en classe
par plusieurs groupes. Puis, échanger sur les différentes interprétations de
chacun » (LE NOUVEL édito 1, guide pédagogique : 156).
Pour les autres textes littéraires que l’on trouve dans le même manuel,
après la lecture qui permet la compréhension du document, la production orale
consiste en des réponses libres à des questions relatives au sujet. Aucun travail
sur l’accentuation, le rythme et l’intonation qui sous-tendent une lecture
expressive et une récitation du poème de Musset absentes des productions
orales proposées dans le manuel (livre de l’élève : 80). Il en est de même
pour l’exploitation du texte de Jules Verne (livre de l’élève : 95), et pour celle
du texte de Perec (livre de l’élève : 111) ou celle du texte de Rufin (livre de
l’élève : 167).

6. Conclusion
Aussi bien dans les manuels relevant de l’Approche Communicative
que dans ceux de l’Approche Actionnelle on trouve seulement deux appels
explicites à une lecture à haute voix. L’un concerne un poème et on le trouve
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dans les manuels relevant de l’Approche Communicative et l’autre, un extrait
de pièce de théâtre et on le trouve dans les manuels relevant de l’Approche
Actionnelle. Dans le cadre de cette dernière, l’exploitation prosodique, assez
superficielle mais moins que dans l’AC, des extraits de pièces de théâtre
et de films conduit implicitement à une lecture expressive nécessaire à la
représentation théâtrale proposée par les activités du manuel. En effet, les
activités qui encadrent ces textes portent sur l’articulation correcte des sons
et sur les éléments suprasegmentaux qui sous-tendent une lecture à haute
voix expressive. Nous pourrions donc parler d’une évolution quant à la façon
d’aborder l’activité de lecture puisqu’il y a un effort de la part des concepteurs
des manuels selon l’AA de travailler sur la compétence phonologique et de la
considérer comme support fondamental pour une lecture à haute voix réussie.
Pour ce qui est du nombre des activités interpelant à une lecture à haute
voix, celui-ci est restreint aussi bien dans les manuels relevant de l’AC que
dans ceux de l’AA.
Le type de textes auquel sont reliés des appels implicites ou explicites à
une lecture à haute voix sont des textes littéraires (pièce de théâtre et poèmes)
et des extraits de films et on les trouve aussi bien dans les manuels relevant de
l’Approche Communicative que dans ceux de l’Approche Actionnelle. Le texte
littéraire pourrait être utilisé davantage pour apprendre aux élèves à bien lire à
haute voix. L’élève/lecteur peut se transformer en lecteur/acteur au sens propre
et figuré lorsqu’il lit un texte littéraire et dans le cas des manuels présentés,
une pièce de théâtre, ou un extrait de film. Au sens figuré, puisqu’il interagit
avec le texte, il pénètre dans le texte, il élucide des caractères, des sentiments
et des comportements, il les filtre dans son crible psychologique et sentimental,
il change de personnalité, pour adopter ensuite des intonations et des gestes
adéquats qui le transformeront en un Autre, en un Acteur au sens propre du
terme. L’élève lit silencieusement, comprend, ressent, filtre, se transforme, lit à
haute voix dans un objectif communicatif précis, dernière étape avant de jouer
son rôle en public. Le texte littéraire et plus particulièrement les pièces de théâtre
et les poèmes, dans l’Approche Actionnelle, sont orientés vers un apprentissage
des stratégies de lecture adaptées à la lecture de ces textes. Au moyen de projets
de mise en scène et de récitation théâtrale les auteurs incitent implicitement à une
lecture expressive préalable qui tient compte d’une compétence phonologique
requise. Toutes les activités qui encadrent ce type de textes ont pour objectif le
développement de l’accentuation et de l’intonation expressive.
L’élève/lecteur ressent, interprète, lit, communique un sentiment, un
comportement, une émotion, donne aux graphèmes du relief, les transforment
en mélodie porteuse de sens.
Ce type de lecture dans laquelle l’élève s’investit corps et âme ne
peut être, sûrement pas, qualifié de lecture mécanique. Meta Lah mentionne
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(2013 : 204) que la lecture à haute voix n’est pas communicative. Pour nous,
la lecture à haute voix n’est pas communicative dans la mesure où elle n’est
pas expressive. Ce qui importe c’est comment on communique et de quels
outils on se sert pour le faire. Ce qui nous amène à réfléchir sur le rôle de la
compétence phonologique et particulièrement de la composante prosodique
dans l’action de lire, une composante qui devrait être davantage travaillée en
classe de FLE.
En tant que formateurs de formateurs, nous savons que les enseignants ont
le guide pédagogique comme outil de formation. Nous espérions donc pouvoir y
trouver des activités et une formation à l’enseignement de la lecture. Toutefois,
d’après notre enquête, nous n’avons pas trouvé de conseils précis et clairs qui
guident les enseignants sur la manière d’enseigner ce type de lecture.
Enfin, dans les manuels relevant de l’AA, adressés à un niveau B1,
public grands adolescents qui ont servi de base à notre recherche, nous
espérions trouver plus fréquemment des activités de lecture à haute voix et
des directives pour l’enseignement de cette compétence ce qui n’a pas été
vérifié par notre enquête et qui justifie ainsi le fait que plus le niveau monte,
moins les enseignants proposent des activités de lecture à haute voix.
Éventuellement, les auteurs des manuels se conforment, à tort à notre
avis, aux prescriptions du CECRL considérant la lecture à haute voix comme
une activité mécanique et la bannissent des objectifs d’enseignement et des
activités de leurs manuels.
Nous clôturerons notre étude en allant un peu plus loin que Meta Lah
(2013 : 204) quand elle dit que « la question qui se pose est comment introduire
la lecture à haute voix en classe, comment corriger la prononciation et surtout
comment faire de cette activité une activité utile ». Il serait souhaitable
que, dans les manuels de FLE à venir, le développement de la compétence
lectorale devienne un objectif d’enseignement pour tous les niveaux, que
la lecture à haute voix soit introduite dans les classes de langue aussi bien
pour le développement de la production orale en général que pour celui de la
compétence phonologique en particulier et qu’il y ait plus de conseils quant à la
façon de l’enseigner dans les guides pédagogiques. Lire à haute voix, comme
nous l’avons vu plus haut, peut être une activité motivante par son aspect
théâtral et donc utile pour l’apprentissage d’une langue étrangère et de ses
composantes langagières et communicatives. Elle est également utile puisque
grâce à elle l’enseignant peut faire développer et corriger la prononciation
de ses élèves au moyen d’activités diverses et variées portant sur les faits
segmentaux et surtout suprasegmentaux. L’activité de lecture à haute voix
devient ainsi entre les mains de l’enseignant en même temps moyen et objectif
d’enseignement. On fait lire pour enseigner à bien prononcer et on fait bien
prononcer pour enseigner à bien lire.
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ОД КОМУНИКАТИВНОГ ДО АКЦИОНОГ ПРИСТУПА:
ВЕШТИНА ЧИТАЊА НАГЛАС У УЏБЕНИЦИМА
У оквиру овог чланка настојали смо да испитамо постојање активности за развој вештине читања наглас у уџбеницима заснованим на комуникативном и акционом приступу. Истраживали смо да ли је и на који
начин компетенција читања присутна у датим уџбеницима, да ли обухвата
активност читања наглас, као и то које су врсте активности понуђене у педагошким приручницима и какви се методолошки савети у њима дају ради
укључивања читања наглас. Резултати до којих смо дошли показали су да
је овакав тип читања веома ретко експлицитно представљен у уџбеницима поменутих приступа и подразумева искључиво коришћење одломака
књижевних дела.
Кључне речи: експресивно читање, комуникативни приступ, акциони приступ, уџбеници, актуелно стање, фонолошка вештина, супрасегментални елементи
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LE BLOG PÉDAGOGIQUE
COMME OUTIL D’ENSEIGNEMENT/
APPRENTISSAGE DU FLE
Dans la présente analyse nous tenterons de mettre en lumière le blog
pédagogique avec tous ses avantages et inconvénients, qui, dans la nouvelle ère
technologique, émerge en tant qu’un outil d’enseignement/apprentissage à part
entier. En partant de la définition de Matagne, Berhin et Orban de Xivry (2007)
qui par un blog pédagogique entendent un blog défini par « une pratique et/ou
une diffusion de contenu aidant au processus d’apprentissage ou résultant de
celui-ci, dans le monde de l’enseignement » l’objectif principal de cette étude
est de confirmer ou d’infirmer l’hypothèse que le blog pédagogique apporte de
nouvelles tendances dans la préparation des cours du FLE, qu’il est un facteur
de motivation des apprenants et qu’il fait naître de meilleurs liens sociaux entre
le concepteur du blog/l’enseignant et le public/les apprenants. Nous vérifierons
si cette interaction entre l’enseignant et les apprenants, qui se produit dans ce
nouvel espace numérique enrichi par les contenus multimédias, crée de nouveaux
potentiels éducatifs et un certain prolongement de la classe. Cette étude ne
donnera pas qu’un aperçu théorique de ce nouvel outil d’enseignement, mais
aussi elle proposera une analyse qualitative des blogs pédagogiques d’après
l’enquête menée auprès de nos étudiants, qui ont travaillé avec le blog en tant
qu’apprenants et en tant que concepteurs de leurs propres blogs pédagogiques.
Mots-clés : blog, TICE, FLE, enseignant, apprenant

1. Introduction
Dans la présente communication, à part la détermination théorique
du blog pédagogique, qui est un outil d’enseignement tout nouveau, nous
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ferons une analyse des avantages et des inconvénients de l’utilisation du blog
pédagogique dans l’enseignement/apprentissage du FLE. Notre hypothèse
initiale est que le blog pédagogique apporte de nouvelles tendances dans
la préparation des cours du FLE, qu’il est un facteur de motivation des
apprenants et qu’il fait naître de meilleurs liens sociaux entre le concepteur
du blog/l’enseignant et le public/les apprenants. Nous confirmerons ou
infirmerons cette hypothèse initiale en analysant les réponses obtenues de la
part des participants à l’enquête menée. Les répondants à l’enquête étaient nos
étudiants qui ont travaillé avec le blog en tant qu’apprenants de TICE et en
tant que futurs enseignants/concepteurs de leurs propres blogs pédagogiques
dédiés à l’apprentissage du FLE.

2. Les TICE et la réalité numérique
Avant de parler de l’utilisation des blogs dans l’enseignement, il faut
mentionner le terme TICE. C’est l’acronyme qui signifie Technologies
de l’Information et de la Communication pour l’Éducation. D’après le
Dictionnaire pratique de didactique du FLE les enjeux des TICE sont
considérables puisqu’elles « donnent aux apprenants l’accès au savoir »
tout en mettant « les richesses du multimédia au service de la modernisation
pédagogique ». De même, les TICE « donnent aux futurs citoyens la maîtrise
des nouveaux outils de communication » et mettent en lumière la compétence
interculturelle (ROBERT 2008 : 199).
L’autre terme synonyme utilisé en didactique est la technologie
éducative qui est défini d’après Pedagoški leksikon [Lexicon de pédagogie] en
tant que « processus systématique et organisé d’application de techniques et
technologies contemporaines dans le but d’améliorer la qualité du processus
éducatif (efficacité, optimalité, faisabilité, etc.). C’est une façon systématique
de conception et d’évaluation du processus éducatif, c’est-à-dire de
l’apprentissage et de l’enseignement, en utilisant la technique d’enseignement
contemporaine » (PEDAGOŠKI LEKSIKON 1996 : 334). La technologie
éducative se développe grâce à l’accès presque illimité à Internet et à des
ordinateurs portables, des tablettes et des smartphones (qui, d’ailleurs, a
beaucoup changé notre vie au XXIe siècle). De cette façon l’enseignement
du français langue étrangère a beaucoup évolué de l’enseignement du dernier
siècle, qui n’a pas eu l’accès (instantané) à tous ces médias. En adaptant et
en créant de nouveax dispositifs numériques à exploiter pour la classe de
langue l’enseignant du XXIe siècle devient « producteur et non seulement
consommateur de contenus numériques » (CORDINA, RAMBERT et al. 2017
: 12). Cela sous-entend un certain niveau de littératie numérique qui comprend
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« une vaste capacité de participer à une société qui utilise la technologie des
communications numériques dans les milieux de travail, au gouvernement,
en éducation, dans les domaines culturels, dans les espaces civiques, dans les
foyers et dans les loisirs » (HOECHSMANN, DEWAARD 2015 : 5).
Si l’enseignant dispose d’une connexion Internet et d’un ordinateur
qui peut être projeté sur un écran dans la classe « la quantité de documents
authentiques disponibles à être vus, écoutés, et lus par les apprenants devient
infinie (chansons, articles de presse, vidéos, films, émissions radio, images)
» (CORDINA, RAMBERT et al. 2017 : 14). L’introduction du numérique
dans l’enseignement/apprentissage du FLE qui se déroule du début de ce
siècle, n’est pas une révolution pédagogique, mais plutôt une innovation
pédagogique enrichissant des courants pédagogiques déjà existants (Ibid.: 16).
Selon l’auteur Lebrun « les bénéfices les plus flagrants de l’intégration des
technologies de l’information et de la communication dans l’enseignement
sont à rechercher parmi les méthodes ouvertes et actives [parmi lesquelles le
blog] car elles contribuent à la préparation des personnalités “fortes” que la
société revendique » (LEBRUN 2002 : 186).
2.1. Le terme blog
D’après l’Encyclopédie Universalis le terme blog provient du motvalise weblog, qui est une contraction des mots anglais web et log signifiant
« carnet de bord sur Internet ». Le blog a vu le jour en 1999 aux États-Unis.
Dans le dispositif du blog les deux services précédemment distincts ont été
réunis pour la première fois : l’un comprend les outils d’autopublication (les
pages ou les sites personnels), l’autre les outils de communication collective
(les forums, les chats) (ENCYCLOPÆDIA UNIVERSALIS [en ligne],
consulté le 5 août 2019). Les blogs ont apparu en tant qu’une sorte de « filtres
de l’Internet », c’est-à-dire que les concepteurs de blogs y ont commencé à
présenter les informations les plus pertinentes suivies par des commentaires
personnels. Au début ce n’étaient que les designers web et les développeurs de
logiciels qui écrivaient les blogs (TRÉDAN 2005 : 2). Dans les années 2000
le blog a connu un essor très important et le nombre de blogs a rapidement
atteint plusieurs millions. Quant aux types de blogs, il y a ceux sur lesquels
les internautes publient de différentes sources multimédias et ceux qui sont
spécialisés d’après le type du contenu publié : vlogs (vidéoblogs), photoblogs
ou audioblogs (ENCYCLOPÆDIA UNIVERSALIS [en ligne], consulté le 5
août 2019).
Le Petit Robert définit le blog comme un « carnet de bord sur internet,
animé par un individu ou une communauté » (LE PETIT ROBERT 2006). Le
Meur et Beauvais ont défini le blog comme un « site Web personnel composé
essentiellement de billets d’actualité, publiés jour après jour ou au gré des
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humeurs et apparaissant selon un ordre antéchronologique, les plus récents
figurant en haut de pages » (LE MEUR, BEAUVAIS 2005 : 1) Les articles
publiés sur un blog peuvent être commentés par les internautes, et on peut y
ajouter des liens externes menant vers d’autres sites traitant une thématique
similaire. L’auteure Roboredo Seara trouve que « la facilité de la création
en ligne et l’interactivité sont[…] deux facteurs essentiels du développement
vertigineux du phénomène blogging » (ROBOREDO SEARA 2010 : 242).
Il existe toute une gamme de termes synonymes du mot blog : blogue,
weblog, carnet web, cybercarnet, joueb, journal web, bloc-notes etc. (KLEIN
(dir.) 2007 : 11). Pourtant, le terme anglais blog (ensemble avec le mot anglais
weblog dont il est la forme contractée) reste le plus répandu dans l’espace
francophone et c’est pour cette raison que nous avons décidé de l’utiliser dans
notre article.
2.2. La visibilité sur Internet
Quant aux résultats des recherches ou de bonnes pratiques de
l’enseignement du FLE, le blogging peut nous aider à « accroître sa visibilité »,
à repenser nos propres pratiques, à échanger les idées (HÉNAFF 2009 : 386).
Cette visibilité accrue grâce au blog comprend les contenus pédagogiques
publiés. Par le biais des blogs les enseignants partagent des contenus
pédagogiques prêts à l’utilisation, ainsi que des contenus mulitmédias qui
peuvent être didactisés et exploités en classe du FLE. De plus, tous les contenus
une fois publiés restent à la disposition des enseignants, des apprenants et du
monde entier (CORDINA, RAMBERT et al. 2017 : 18).
2.3. Blogs pédagogiques et leurs types
Matagne, Berhin et Orban de Xivry définissent le blog pédagogique
comme « une pratique et/ou une diffusion de contenu aidant au processus
d’apprentissage ou résultant de celui-ci, dans le monde de l’enseignement »
(KLEIN (dir.) 2007 : 126). Selon Aaron Patric Campbell (2003) il existe trois
types de blogs pédagogiques : le blog du tuteur (« the tutor blog »), le blog
de l’apprenant (« the learner blog ») et le blog de la classe (« the class blog »)
(CAMPBELL : 2003).
Le blog du tuteur représente un espace de cours prolongé : l’enseignant
peut y publier les leçons, les textes intéressants, les activités et les devoirs
pour ses apprenants. Il peut y ajouter toutes les précisions qui concerneront
par exemple la date limite pour rendre les devoirs à la maison etc. C’était le cas
aussi avec le blog que nous avons utilisé dans notre pratique de l’enseignement
d’où ce témoignage d’un étudiant qui parle des plus grands avantages du blog
utilisé par le professeur :« ce sont les consignes [des activités] étant toujours
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disponibles pour consulter et c’est pratique parce qu’il y avait toujours un lien
sur Internet où se trouvent les devoirs ». Grâce aux liens externes qui peuvent
être publiés sur un blog menant vers les sites utiles pour l’apprentissage de la
langue française les apprenants peuvent approfondir leurs savoirs et savoirfaire en lisant les sites qui existent déjà (avec de différents types de sources
telles que audio, vidéo, textes, images, quiz interactifs etc.). Cette liste de liens
externes offre une possibilité d’apprentissage en autonomie avec un certain
suivi de la part de l’enseignant. De cette façon les apprenants feraient des
recherches des sites en langue cible et seraient plus à l’aise avec ce type de
documents authentiques. Il est souhaitable que le blog ait une présentation
du cursus et un schéma d’évaluation. Ceci est indispensable surtout pour
l’enseignement à distance (Ibid.).
Le blog de l’apprenant peut être fait par un apprenant ou par un groupe
d’apprenants. Les blogs créés par des apprenants sont utiles sur plusieurs
aspects. Ils peuvent développer non seulement les compétences langagières
chez les apprenants, mais aussi ils rendent les apprenants créatifs et les aident
à acquérir les savoirs interdisciplinaires et les compétences interculturelles.
Quant aux blogs créés par plusieurs apprenants, cela favorise la collaboration
entre les membres du groupe et ainsi naît l’esprit du groupe et la satisfaction
d’avoir créé quelque chose en commun. Enfin, en écrivant le blog l’apprenant
devient plus expérimenté avec les moteurs de recherche pour les documents
authentiques en français (Ibid.).
Quant au blog de la classe Campbell y voit soit un carnet en ligne où
les apprenants d’une classe sont invités à publier des messages, des images,
des liens etc. et qui concernent le thème abordé en cours, soit une sorte de
développement d’un projet dédié à l’apprentissage de la langue étrangère ou
encore un échange virtuel international (Ibid.).
2.4. Les avantages et les inconvénients du blog pédagogique
Un grand avantage du blog est sa facilité de création et de mise à jour
régulière ou à son propre gré. De cette façon, tout le monde est, en quelque
sorte, invité à créer, publier, échanger, commenter en enrichissant ses propres
savoirs. L’essor du blog va de pair avec une forte croissance de l’utilisation
d’Internet et sa vulgarisation (DESAVOYE, DUCAMP et al. : 2005).
Aujourd’hui n’importe qui peut créer son propre espace sur Web et y diffuser
du contenu, ce qui était, pendant des années, exclusivement le travail des
programmeurs. D’après Hoechsmann et Dewaard les blogs « sont idéalement
conçus pour le dialogue et la création d’une communauté en classe. Commenter
le blog d’une autre personne peut contribuer à une conversation numérique
sur des enjeux ou des questions présentées d’une variété de perspectives »
(HOECHSMANN, DEWAARD 2015 : 37).
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La création d’un blog ne demande ni sources financières ni savoirs
supplémentaires que possède un programmeur, vu qu’aujourd’hui plusieurs
plateformes offrent la création gratuite des blogs (blogger, wordpress etc.)
et que cette création se fait en quelques clics de souris. De plus, la mise à
jour des informations et des articles du blog est très facile et rapide. Une
fois le blog créé, tout le monde participant au processus de la formation
est invité à publier et/ou commenter. La réactivité des apprenants est très
importante parce que de cette façon l’enseignant peut se rendre compte de
la créativité de ses apprenants, de ce qu’ils pensent et il peut éventuellement
les évaluer. L’enseignant-blogueur peut aussi recevoir des commentaires
d’autres enseignants appartenant à son champ disciplinaire. De cette façon les
enseignants ont la possibilité d’échanger des idées et l’enseignant-blogueur
peut obtenir une sorte de feedback quant à son journal éducatif. Grâce aux
TICE l’enseignant peut instantanément remédier à un problème qui se pose
devant ses apprenants et qui semble difficile à résoudre. Force est de constater
qu’une sorte de prolongement de la classe naît avec l’apparition du blog : sur
blog le cours ne finit pas après l’école. Enfin, en utilisant le blog, les apprenants
n’améliorent pas que leurs compétences linguistiques et interculturelles, mais
aussi leurs compétences pragmatiques informatiques.
Avec l’intégration du numérique dans l’enseignement (le blog
pédagogique y compris) la notion du « maître » disparaît progressivement
et naît le guide-accompagnateur de ressources numériques (CORDINA,
RAMBERT et al. 2017 : 19). De là naissent de meilleurs liens sociaux entre
l’enseignant et les apprenants, ce qui est surtout encourageant pour les
plus timides. Tous « les commentaires, retours et critiques » publiés sur les
blogs des apprenants encouragent les apprenants à s’exprimer, « à défendre
leurs idées, leurs écrits face au public » (HÉNAFF 2009 : 386). Même les
apprenants plus timides sont invités à s’exprimer soit à l’écrit, soit à l’oral (en
utilisant les outils pour l’enregistrement de la voix, par exemple). Dans les
blogs s’exprimer devant le public prend un autre sens, et l’apprenant n’est plus
gêné par le public dans une salle de classe. Les tâches proposées sur les blogs
peuvent être très motivantes si elles sont bien précises et si les apprenants en
connaissent les objectifs.
Il est incontestable que les blogs ont de multiples atouts, mais il se pose
la question : Est-ce que les blogs ont certains inconvénients ? Il est vrai que
blog aide les apprenants dans le processus de l’acquisition des savoirs et des
savoir-faire. Pourtant, il ne peut pas remplacer le contact personnel entre
l’enseignant et ses apprenants. Ceci est indispensable pour l’interaction orale
entre l’enseignant et ses apprenants et entre les apprenants eux-mêmes. L’autre
inconvénient, qui est valable surtout pour l’auteur du blog, est que le blog
demande des heures de travail supplémentaire pour la publication des articles.
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Mais si les heures consacrées à l’organisation et à la présentation visuelle du
blog portent leurs fruits, alors le temps n’est pas gaspillé. Plus précisément,
si le blog aide au processus d’acquisition des compétences linguistiques,
interculturelles et pragmatiques et s’il motive les apprenants à travailler, cela
représente une grande récompense pour l’enseignant. Enfin, certains prérequis
de base sont indispensables : un certain niveau de littératie numérique de base
est nécessaire pour organiser le blog et pour commencer à publier les articles.
Une contrainte technique qui se pose devant les enseignants, les apprenants et
les écoles est l’accès à Internet.
2.5. Intégration des blogs dans des dispositifs scolaires
D’après les auteurs Lapointe et Drouin le blog intégré dans les dispositifs
scolaires de l’enseignement possède trois rôles fondamentaux. Tout d’abord le
blog représente un espace d’écriture : les enseignants amènent les apprenants à
écrire, à commenter et à dialoguer en pratiquant leur français. Puis, le blog sert
d’instrument de gestion de contenu, c’est-à-dire sur le blog on peut afficher
« les exercices pratiques, les références bibliographiques, les informations
complémentaires au cours » (en évitant les vieilles photocopies et en sauvant
du papier). Le troisième rôle fondamental des blogs est le fait qu’ils sont
devenus un lieu de discussion vu que « si on attire les étudiants en un lieu
unique, il devient plus facile de les inciter à intervenir, commenter, dialoguer,
entre eux ou avec les autres » (LAPOINTE, DROUIN 2007 : 135–136).
Ce qui rend l’intégration des blogs dans des dispositifs scolaires difficile,
ce sont les contraintes techniques : c’est-à-dire si l’institution scolaire et les
apprenants possèdent des ordinateurs (avec ou sans projecteur), des tablettes
ou des smartphones et s’ils ont l’accès à Internet. L’autre contrainte est un
minimum de compétence informatique et maîtrise technique du blog de la part
des enseignants.

3. Blog pédagogique dans le contexte universitaire
de notre pratique de l’enseignement
Dans notre pratique de l’enseignement des Technologies de l’Information
et de la Communication pour l’Éducation (TICE) au Département de la langue
et littérature françaises de la Faculté de Philosophie (Université de Niš), nous
avons mené les blogs pour y publier toutes les activités qu’il fallait faire
pendant le semestre.3 Les articles publiés sur les blogs comportaient aussi
des explications sur la manière de réaliser certaines activités ou d’utiliser
Nos blogs sont disponibles aux adresses suivantes : http://tice2019.blogspot.com/ et https://
ticequatriemeannee.blogspot.com/.
3
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certaines plateformes afin de créer des activités pour un cours du FLE. Toutes
les explications étaient enrichies de photos, vidéos, textes ou liens menant
vers d’autres sites. De cette façon, le blog a remplacé les photocopies, et
il était disponible en tout lieu et à chaque instant sur les ordinateurs ou les
smartphones des étudiants. De plus, ce dispositif a fait en sorte que nous
puissions optimiser le temps dans la classe, vu que certains prolongements
du cours en ligne ont eu lieu avant et après les cours en présentiel. Dans le
cadre de la matière que nous avons enseignée nos étudiants, futurs enseignants
du FLE, ont eu également la possibilité de faire leurs propres blogs dédiés à
l’apprentissage du FLE de différents niveaux (de A1 à B2).4
Afin de mieux comprendre et analyser l’expérience de nos étudiants
dans l’utilisation du blog pédagogique nous avons mené une enquête auprès
des étudiants concernés. Au total il y avait 24 répondants.5 Toutes les réponses
étaient anonymes. Il y avait au total 12 questions : 4 questions fermées et 8
questions ouvertes. D’après les réponses aux questions fermées nous avons
fait une analyse quantitative (du blog pédagogique en tant que facteur de
motivation et de l’utilité du blog pédagogique) et les réponses aux questions
fermées nous étaient très utiles à rédiger l’analyse qualitative (des côtés
positifs et des côtés négatifs du blog pédagogique). L’enquête a eu pour
objectif d’identifier les avantages et les inconvénients des blogs pédagogiques
pour l’enseignement/apprentissage du FLE. Les étudiants ont été demandés
d’expliquer les caractéristiques positives et négatives des blogs pédagogiques
des deux côtés : du côté de l’apprenant des TICE et du côté du concepteur
de son propre blog dédié à l’enseignement/apprentissage du FLE. Avant de
mener cette enquête on s’est posé deux questions principales : Le blog est-il
motivant pour les étudiants ? Est-ce que le blog est utile à l’apprentissage ?
3.1. Blog pédagogique en tant que facteur de motivation
La majorité des participants à l’enquête trouvent que le blog a été
motivant pour leur apprentissage. Presque les deux tiers (58,33%) des étudiants
pensent que le blog a été très motivant pour eux, tandis qu’un tiers (33,33%)
trouve le blog motivant. Seulement 8,33% des étudiants trouvent le blog peu
motivant, et personne ne trouve le blog pas si motivant ou pas motivant (voir
le graphique no1).

4
Voici deux exemples de blogs de mes étudiants : https://ticecafe1.blogspot.com/, https://
lafrancophonietice2019.blogspot.com/. Je tiens à remercier mes étudiantes Monika Tanić,
Katarina Radenković, Milica Stevanović et Sofija Filipović pour leur permission de citer leurs
blogs en tant qu’exemples dans cet article.
5

Je remercie chaleureusement mes étudiants d’avoir participé à cette enquête.
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Le graphique no1
Ces réponses favorables sont suivies par les commentaires souvent très
positifs. La source de cette motivation se trouve tout d’abord dans le fait que c’est
une nouvelle approche peu exploitée dans leur formation : « c’était une nouveauté
dans mon éducation, et j’étais motivé d’explorer ce moyen d’enseignement » ;
ou dans le fait que tout simplement « c’est motivant et intéressant d’utiliser la
nouvelle technologie pour les cours ». Une étudiante trouve que le blog l’a rendue
plus créative pour créer ses propres exercices et son propre blog. Un participant
à l’enquête croit qu’il était motivé parce que le blog utilisé en cours « était bien
écrit, avec une communication directe, avec des petits messages motivants ». Les
apprenants ont aimé le blog parce que « c’était une approche plus ludique » et ils
constatent qu’aussi le choix des exercices et des jeux avait un effet important sur
leur motivation. D’après un participant à l’enquête, lors de l’utilisation du blog
en cours ou en dehors de la salle de classe il apprenait sans s’en apercevoir, ce
qui veut bien dire qu’il était motivé. Pour créer un blog pédagogique motivant il
est important non seulement de faire de bonnes activités avec des objectifs bien
précis, mais aussi de bien présenter le contenu : « premièrement, la présentation
et l’organisation visuelles du blog sont très motivantes pour les apprenants. Il y
a beaucoup d’activités intéressantes avec les consignes claires qui motivent les
apprenants à travailler ».
3.2. Le blog vu de la part des apprenants
Comme nous avons déjà dit, l’enquête menée auprès des 24 étudiants
des TICE comportait deux parties principales : l’une concernant le point
de vue de l’apprenant des TICE, qui suivait le blog de l’enseignant, l’autre
concernant le point de vue du jeune concepteur du blog (futur enseignant)
dédié à l’apprentissage du FLE.
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D’après leur expérience de l’apprenant des TICE, les participants à
l’enquête ont trouvé certains inconvénients à l’utilisation du blog. En premier
lieu, et deux apprenants l’ont souligné, c’est qu’afin d’utiliser le blog il est
indispensable de posséder un minimum de littératie numérique, c’est-à-dire
«il faut « apprendre » à utiliser le blog » et c’est la raison pour laquelle « c’est
seulement un peu difficile au début de comprendre comment ça fonctionne ».
L’autre inconvénient du blog utilisé en cours était le fait que « parfois on
ne peut pas trouver vite ce que l’on cherche », mais cela dépend toujours
de l’organisation d’un blog bien précis, et cela n’est pas le cas avec tous les
blogs. De toute façon, on tire la conclusion que la bonne organisation du
blog est indispensable à la visibilité de tous ses éléments. Et, enfin, ce qu’on
trouve parmi les commentaires concernant les points négatifs du blog est une
contrainte technique indispensable : « accès à l’Internet ».
Quant aux avantages de l’utilisation du blog, ils sont beaucoup plus
nombreux que les inconvénients, d’après les réponses des participants à
l’enquête. Plusieurs étudiants ont mis en évidence la disponibilité du blog
et la facilité de l’utiliser : « visible pour tout le monde, accessible de chaque
ordinateur et smartphone, facile à utiliser » ; « je peux consulter le blog
même aujourd’hui, les autres peuvent le consulter, je peux mettre les images
et les applications dans un texte, tout le monde peut voir ton blog, tu n’as
pas besoin d’USB, c’est plus pratique ». D’autres ont constaté que le blog est
« innovatif, dynamique », qu’il incite d’un côté « la motivation, la créativité »
et de l’autre côté « la participation à la classe ». Les participants trouvent que
cours avec le blog « est plus intéressant qu’un cours ordinaire », que le blog
est « ludique, moderne », puis qu’il « motive à travailler » et « donne envie
d’apprendre ». L’innovation et la possibilité de varier ses propres pratiques
de l’enseignement comptent parmi les plus grands bénéfices apportés par le
blog pédagogique. L’innovation et la variation de la pratique apparaissent à la
rencontre de la technologie et de l’enseignement. Cette rencontre « développe
l’imagination » chez les apprenants et nous fait découvrir « des possibilités
illimitées pour créer des activités ».
3.3. Le blog vu de la part des jeunes concepteurs du blog
Dans notre pratique de l’enseignement des TICE, nos étudiants, futurs
enseignants du FLE, ont été amenés à devenir eux-mêmes les concepteurs
des blogs dédiés à l’apprentissage du FLE de différents niveaux (de A1 à B2).
D’après leur expérience de concepteurs du blog, on peut constater que les
étudiants ont trouvé plus de côtés positifs que négatifs de l’utilisation du blog.
Nos répondants à l’enquête trouvent que les plus grands inconvénients
du blog concernent le temps indispensable à sa création (« le temps consacré
à l’aspect visuel du blog » ; « la création des blogs exige beaucoup de temps
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»), ainsi que son organisation (« l’organisation du blog était un peu difficile
»), ce qui est d’ailleurs le défi que chaque enseignant doit surmonter lors de la
préparation et de la gestion de chaque cours. D’ailleurs, un étudiant avoue qu’
« il était difficile d’organiser le contenu et au début de trouver les parties que
nous voulons partager sur le blog parce que c’était la première fois que nous
faisions le blog ». L’avis d’un étudiant, concepteur du blog, est que le blog
pédagogique a peu d’inconvénients « parce qu’on peut influencer sur toutes
les caractéristiques du blog, on peut le construire de la façon qui nous semble
la plus appropriée. »
De l’autre côté, les avantages du blog sont multiples. En premier lieu,
d’après le constat d’un étudiant il représente « la possibilité d’exprimer la
créativité et de s’approcher des étudiants ». Un autre y ajoute : « il permet de
créer une histoire, les liens successifs entre les exercices/tâches, les images et
liens externes... Il permet d’être un enseignant créatif, de créer des matériaux
créatifs ». Il est intéressant de noter qu’un troisième étudiant a trouvé que
cette créativité ne concerne pas que l’enseignant, mais aussi l’apprenant :
« le blog améliore la créativité chez l’élève ». L’autre avantage du blog est
le fait qu’il peut servir d’un moyen d’évaluation et de suivi des progrès des
apprenants : « nous pouvons voir toujours le progrès de nos apprenants par
exemple ». Ce qui fait la grande distinction entre le blog et les méthodes dites
classiques est la disponibilité du blog : « les apprenants peuvent l’utiliser
à chaque moment », c’est-à-dire avant, pendant ou après les cours, puis, en
faisant les activités sur le blog et en écrivant directement sur le blog « les
élèves peuvent s’organiser à sa propre manière ». Les blogs (et surtout s’il
s’agit des blogs de classe) peuvent être très souvent un lieu de collaboration :
« il est intéressant de travailler dans un groupe (mais cela dépend de la
personne) ». Tout cela va de pair avec « les courants pédagogiques les plus
actuels qui privilégient précisément le travail collaboratif, la participation et
la construction des connaissances de manière active et dans un contexte réel »
(SANCLER 2008 : 141-142).
En somme, les étudiants, qui étaient créateurs de leurs propres blogs
dédiés à l’apprentissage du FLE, disent qu’une des caractéristiques les plus
positives du blog est qu’on a la possibilité de créer des activités pertinentes
pour les apprenants au format texte, vidéo, audio, image directement sur le
blog ou en mettant un lien externe qui mène vers une activité créée sur les
plateformes spécialisées (Padlet, Kahoot, Nearpod, Educaplay, etc.) et qu’on
les publie avec une grande facilité. Certains d’entre eux ont apprécié le fait
qu’ils pouvaient créer les activités eux-mêmes « choisir un thème, en fonction
des besoins des élèves et de leurs intérêts, puis créer de nombreux jeux
intéressants pour les enfants ». Pourtant, les jeunes concepteurs des blogs ont
trouvé un problème qui se pose, d’ailleurs, devant presque chaque bloggeur/
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enseignant, et c’est « le manque de motivation à continuer la création des
posts, puisqu’il y a déjà trop de sites similaires ». Un autre obstacle que nous,
les enseignants, devons surmonter est le manque de créativité, ou en d’autres
termes, le fait qu’il n’y a « pas beaucoup de possibilités pour rendre le texte
plus attractif ». Si nous ne sommes pas créatifs et motivés à blogger, il faut
donc minimiser cette activité et essayer de trouver dans sa propre boîte à
outils d’enseignant d’autres types d’activités en cours avec ou sans les TICЕ.
Il est souhaitable d’utiliser le blog, et les TICЕ en général, dans la mesure qui
convient tant au enseignant qu’aux apprenants.

4. Conclusion
Grâce à nos propres pratiques de l’utilisation du blog dans les différents
cours nous pouvons constater que cet outil peut être utile et motivant pour
les apprenants s’il est bien conçu et s’il rend l’acquisition des compétences
linguistiques, pragmatiques et interculturelles plus facile, plus souple et enfin
plus innovante. Notre enquête a montré que la grande majorité des apprenants
étaient très motivés ou motivés (au total 91,66%) lorsque nous avons utilisé
le blog dans l’enseignement. Le pourcentage total de ceux qui trouvent le
blog très utile ou utile à l’apprentissage est encore plus important (au total
95,83%). Un des répondants à l’enquête a très bien résumé son expérience
en présentant les raisons pour lesquelles le blog est utile : « je le trouve utile,
parce que ça brise la monotonie des sujets trop arides. Le concept des cours
peut être très intéressant aux étudiants plus âgés, aux petits aussi, je suppose.
Je le trouvais innovatif, intéressant, et en même temps éducatif ».
Il existe aussi certains avantages de l’utilisation des blogs pédagogiques
pour les enseignants eux-mêmes. La diffusion des contenus pédagogiques sur
les blogs a un grand effet positif sur leur pratique d’enseignement : les matériaux
rendus publics grâce aux blogs restent à la disposition de tout enseignant en
tant que pistes de réflexion et idées à développer. De cette façon l’enseignant
crée sa propre boîte à outils qui ne cesse jamais de se développer. En plus, les
commentaires des autres enseignants sur le blog peuvent représenter une sorte
de feedback sur son travail.
Quant à l’intégration du blog dans les milieux scolaires, il ne s’agit pas
seulement de prendre en compte les contraintes techniques et informatiques, il
faut repenser les méthodes utilisées et préciser bien les objectifs. Cela est dû
au fait que la didactisation dеs documents authentiques, la création de toutes
les activités sur le blog, parfois nécessite certains ajustements, changements,
et plus de précisions par rapport aux activités exploitées en cours. Donc, il est
vrai que le blog apporte certains changements dans la préparation des cours du
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FLE, qu’il demande des heures supplémentaires de travail, mais la motivation
et le progrès des apprenants sont la récompense pour chaque enseignant. Un
autre fruit du travail sur le blog est le développement de la créativité chez les
apprenants, mais aussi chez l’enseignant, ainsi que l’apparition de meilleurs
liens sociaux entre l’enseignant et ses apprenants. Et enfin le temps consacré
au blog fait en sorte qu’il y ait un certain prolongement des cours en dehors
de l’école, vu que les apprenants font les activités publiées sur le blog à la
maison. Les avantages de l’utilisation du blog dans l’enseignement du FLE
et dans l’enseignement en général sont multiples. Pourtant, il ne faut pas
regarder le blog comme un miracle qui va remédier à tout problème concernant
l’acquisition des compétences communicatives. Il n’est pas une méthode à
part, mais un outil qui peut nous aider dans notre pratique s’il est utilisé d’une
manière appropriée.
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Стефан Ј. Здравковић

ЕДУКАТИВНИ БЛОГ КАО СРЕДСТВО У
НАСТАВИ/УЧЕЊУ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА КАО СТРАНОГ
У раду aнализирамо едукативни блог који се у новој ери технологије
појављује као посебно наставно средство, са свим својим предностима
и недостацима. Полазећи од дефиниције Матања, Берхина и Орбана
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де Гзиврија (2007) који едукативни блог дефинишу као „праксу и/
или ширење садржаја који потпомажу процесу учења или који из њега
произилазе у наставиˮ, главни циљ овог рада јесте да потврди или оповргне
хипотезу да едукативни блог доноси нове тенденције у припреми часова
француског језика као страног, да утиче на повећање мотивације код
ученика и да доприноси настанку бољих друштвених веза између аутора
блога − наставника и његове публике − ученикâ. У раду испитујемо да
ли интеракција између наставника и ученикâ, која настаје у датом новом
дигиталном простору обогаћеном мултимедијалним садржајима, ствара
нове едукативне потенцијале и одређени продужетак часа. Овај рад се не
ограничава само на теоријско одређење овог новог наставног средства,
него ће и предложити једну квалитативну анализу едукативних блогова на
основу анкете која је спроведена међу студентима који су имали прилике
да раде са блогом и као корисници и као аутори сопствених едукативних
блогова.
Кључне речи: блог, нове технологије у настави, француски језик као
страни, наставник, студент
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ПЕРИОДИЗАЦИЈА СРПСКЕ КЊИЖЕВНОСТИ
ЈОВАНА СУБОТИЋА
Поред бројних других подручја у којима се са успјехом исказивао,
Јован Суботић је оставио трага и у теорији српске књижевне историје.
Он није био историчар књижевности, али је у неким својим радовима
који припадају овој науци дошао до рјешења која су често примјењивана и преузимана, а ни до данас нису изгубила своју оправданост. Иако у
расправи „Неке черте из повестнице сербског књижестваˮ књижевноисторијски доста поуздано сагледава књижевност прве половине деветнаестог
вијека, у њеној проширеној варијанти на њемачком језику те у предговору
антологији Цветник српске словесности Суботић успоставља самосвојан
периодизацијски концепт цјелокупне српске књижевности, потврђујући
тиме један од кључних принципа сваке релевантне књижевне историје: да
се поједини дијелови једне националне књижевности, као и питање закономјерности њеног развитка, не могу приказати без увида у њену цјелину.
Књижевноисторијска рјешења која је утемељио представљају Суботића
као свестраног ствараоца који је умио да књижевноисторијски мисли и
имао изражену књижевноисторијску свијест.
Кључне ријечи: Јован Суботић, историја српске књижевности, књижевноисторијска свијест, периодизација српске књижевности.

1. Статус Јована Суботића у српској књижевности у битној мјери
одредила су два негативна, изразито нетачна, књижевноисторијска суда
изнесена о његовом дјелу. Оба су изрекли угледни историчари српске
књижевности.
Јован Скерлић у Историји нове српске књижевности Суботићев
портрет закључује сурово негаторском формулацијом: „Суботић је имао
јаку радну снагу и велике амбиције, и што је један човек без талента и
дух без оригиналности могао дати, то је он дао. Он је у српској књижевности остао као примерак одличног медиокритетаˮ (SKERLIĆ 2006:
177). У одјељку посвећеном Суботићу Скерлић, углавном, наводи основне ауторове биографске и библиографске податке, нотира утицаје под
1
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којим је Суботић био као пјесник и износи неколика запажања о његовом
драмском раду. Укратко, за овако неповољан завршни суд Јован Скерлић
не подстире увјерљиву аргументацију.
Већ на почетку књижевноисторијског портрета Јована Суботића
Миодраг Поповић у Историји српске књижевности: Романтизам (књига 2) о овом ствараоцу саопштава негативну оцјену у облику доскочице:
„Био је у мундиру не само на служби но и у књижевности: увек одмерен,
дотеран, пун мудрих реченица, углачаних стихова и драма написаних по
важећим поетикамаˮ (POPOVIĆ 1985: 97). Анализирајући Суботићеве
пјесничке збирке, поједине циклусе и пјесме, Поповић наглашава пјесникову неселективну подложност утицајима, стваралачку неоригиналност те поетичку неуједначеност. Сличне примједбе износи и поводом
Суботићевих драма. Ако су критике поводом Суботићевих драма разложне (касније ће више пута бити потврђене!), необично је што Поповић не увиђа умјетничку аутентичност појединих Суботићевих пјесама,
нарочито оних које тематизују судбину човјека, сложена питања његовог поријекла и суштине бића. Стиче се утисак да Поповић почетним
оспоравањем, које претходи анализи, уопште није желио да проникне у
врлине Суботићевог пјесничког гласа. Најзад, прилично суздржано, са
доста чињеничких нетачности, Поповић се дотиче појединих Суботићевих књижевнотеоријских и књижевноисторијских радова.
Најодмјеренији је у сјенчењу стваралачког лика Јована Суботића
био Славко Леовац у својој књизи Портрети српских писаца XIX века.
Сматрајући поезију највреднијим дијелом Суботићевог књижевног рада,
Леовац анализира његове најуспјелије пјесме у којима је неупитна пјесникова оригиналност. Он издваја циклусе и најбоље пјесме којих није
мало и које по својим умјетничким домашајима представљају Суботића
као значајног пјесника не само у оквирима епохе у којој је интензивно
стварао и дјеловао (LEOVAC 1979: 87–98).
У зборнику Заснивање националне критике Драгиша Живковић изриче више афирмативних запажања о Јовану Суботићу наводећи његове
бројне заслуге за српску књижевност на више планова. Према Живковићевом мишљењу, Суботић „је један од најзаслужнијих људи за правилно и теоријско и практично развијање наше књижевности у националном духуˮ (ŽIVKOVIĆ 1983: 16). Већ четрдесетих година деветнаестог
вијека, као уредник Сербског летописа, Суботић у Матици српској усамљенички подржава Вукове идеје о српском језику и правопису. Као цензор за српске књиге одобриће за штампу књигу Ђуре Даничића Рат за
српски језик и правопис (1847), „што није непознато, мада се довољно не
истичеˮ (MILOSAVLJEVIĆ 2012: 27). Године 1847. предлаже Матици да
се у Сербском летопису штампају прилози писани Вуковим правописом.
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Одбија наредне године да се његова Граматика, награђена са сто дуката,
штампа старим правописом2.
Студија Петра Милосављевића под насловом „Књижевнотеоријска
мисао Јована Суботићаˮ једна је од најбољих која је до сада објављена
о овом свестраном ствараоцу. Детаљном анализом Суботићевих небелетристичких књига и расправа, Милосављевић аутора Науке о србском
стихотворенију представља као релевантног теоријског мислиоца чији
главни радови из ове области ни до данас нису изгубили актуелност. Из
комплекса теоријских питања којима је био посвећен Суботић, а које Милосављевић сагледава, у овом раду ћемо детаљније размотрити поједине
аспекте књижевноисторијске мисли Јована Суботића.
2. Књижевноисторијска расправа Јована Суботића под насловом
„Неке черте из повестнице сербског књижестваˮ, објављена у два наставка у Сербском летопису (1846/1847), представља круну ауторовог рада
на „формулисању поетике наше националне књижевностиˮ (ŽIVKOVIĆ
1983: 19)3. Суботић књижевноисторијски представља српску књижевност
од Доситеја Обрадовића до четрдесетих година деветнаестог вијека, због
чега се његов текст једним дијелом може сматрати и као књижевнокритички осврт на књиге чијем објављивању је као савременик свједочио. И
поред тога, Суботићева расправа је по свом претежном усмјерењу књижевноисторијска. Два мјеста увјерљиво назначавају његов књижевноисторијски концепт. Критикујући садржај књиге Емануела Јанковића Физическо сочиненије о изсишенију и разделенију воде из ваздуха на земљу
(1787), Суботић закључује: „Ово је дело за повестницу нашег књижества
значајно, јер оно показује да се књижество наше није из потребе народа
ни из главе генија нашег родило, па показује да се не само страним утицањем почело него показује да се баш онако почело како не би требалоˮ
(SUBOTIĆ 1983). Слиједећи логику изнесеног запажања, уочавамо књижевноисторијски приступ за који су од подједнаке важности моменти
који потврђују поетички курс који Суботић заговара и образлаже, али
подједнако и они чиниоци који нису на линији тог модела. Аутор је очигледно свјестан да би без тако отвореног приступа свака аналитичка оп2
Треба подсјетити да је Суботић у два наврата уређивао Сербски летопис (1842–1847. и
1850–1853). Био је и предсједник Матице српске (1868).
3
О Суботићу, Драгиша Живковић у предговору хрестоматији Заснивање националне
критике износи наглашено афирмативан коначни суд: „За оно доба може Суботићу
служити на част што је први дао тако и идеолошки и књижевно тачну оцену наше
књижевности онога доба и што је успео да се објективно уздигне изнад страсти тадашње
борбе у нашој књижевности и да укаже на револуционарни значај дела Вука Караџића,
али и на заслуге романа Милована Видаковића (ŽIVKOVIĆ 1983: 21).
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тика била непотпуна и селективна. На другом мјесту, Суботић разликује
становиште прошлости и становиште садашњости кад оцјењује значај писаца, дјела, појава и књижевних тежњи, дакле, примарних елемената који улазе у регистар књижевноисторијских истраживања: „У историји литературе наше нема Давидовић оне важности коју је за време
док је делао имао, и то зато што никоји особити правац не репрезентираˮ
(SUBOTIĆ 1983: 205). Резултантни књижевноисторијски приказ једног
раздобља успоставља се на пресјеку два вида темпоралног сагледавања:
изохроног (унутрашњег) и спољашњег, накнадног (оног који је лоциран
у временски тренутак из којег са та реконструкција врши).
Доситејеве Басне (1788) Суботић сматра дјелом којим је утемељена
нова српска књижевност. Зашто је овој књизи приписан толики значај?
Зато што су басне написане народним језиком и зато што тематизују
народне потребе: „Обрадовић је делом показао шта треба да се за народ
пише и како ваља да му се пише. И заиста у следујућој десетини таки
видимо двоје у књижеству, које је само његовим поводом постало, а то
је: прво, славено-србски језик и тежње на практическу народну користˮ
(SUBOTIĆ 1983: 198). Због свега наведеног Доситејево мјесто у српској
књижевности и култури је изузетно: „И на овај је начин могао Доситеј Обрадовић учитељем и просветитељем свога народа постати, и себи
неувени венац славе и чести ивечити спомен у срцу народа прибавитиˮ
(SUBOTIĆ 1983: 197). Главни недостаци других књига из овога периода
су у томе што нису саображене народним потребама, што су народу неразумљиве и некорисне.
Након Доситеја, велике заслуге за утемељење националне књижевности припадају Вуку Караџићу, који је своја дјела писао чистим народним језиком. Ни друге Вукове заслуге Суботић не пропушта поменути,
нарочито реформу правописа, којој посвећује знатну пажњу. Занимљива
је његова компарација између Вука и Доситеја: „Доситеј је увео народни језик у књиге, Вук нам је показао који је то народни језик; Доситеј
нам је показао да треба народним језиком књиге писати, Вук пак показао нам је како треба да пишемоˮ (SUBOTIĆ 1983: 204). Јован Деретић
је истакао двоструку важност Суботићеве расправе „Неке черте из повестнице сербског књижестваˮ: „Тежиште његова прегледа је на два
битна момента, на прихватању европске културе и на увођењу народног
језика у књижевностˮ (DERETIĆ 1996: 63). На основу Суботићевих ставова могућно је сагласити се само са другом Деретићевом тврдњом. За
прву нема упоришта у Суботићевим схватањима, јер је он у механичком
преношењу европског искуства видио опасност за национални карактер
књижевности за који се залагао: „Само је по себи јасно да је списатељ
овога времена жарка ревност: народу своме користи европејске просве-
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те наједаре прибавити – на стрампутицу навелаˮ (SUBOTIĆ 1983: 196).
Главне Суботићеве заслуге Деретић са разлогом види у његовом високом
вредновању народне поезије која је извршила снажан утицај на конституисање националне књижевности. Поредећи српску народну поезију са
репрезентативним пјесничким достигнућима других европских народа,
при томе не занемарујући ни њену самосвојност, Суботић пише: „Поетичку дејствителност давала је пређашњост, поетичка дејствителност била је
садашњост; одушевленије певца није било субјективно него објективно,
није било начињено него непроизвољно. И тако је дејствителност оно што
у српским народним песмама читатеља усхићава, дејствителност скрижђу
поетичка, и опет сасвим истинита. Јединство материје и форме – друга је
велика заслуга србске народне поезије, а особитост у изводу, као народни
значај, треће што истим песмама особито место у поезији света, у реду
са другима самосталнима даје. С овим се не могу ни други гдекоји ни од
најпросвећенијих народа Европе похвалити; ово је преимућство у коме
Србљи, чини нам се најближе до старих Грка стоје. Србска је поезија, као
и грчка, прва особа са опредељеним, собственим, одликујућим значајем; у
њој је индивидуална материја, индивидуална форма и индивидуална боја;
подпуни, дакле, характер. И само овако оправљене могле су народне песме
онда изображеној Европи као неки феномен засијати, кад ниједна народна
поезија смела није поред ученог стихотворства главе подићи; само тако
могло је бити да су страни духови, који су на песме свога народа као на као
тепање детета гледали, у српским народним песмамама глас новога, још у
цвету младости раскоштствујућег Фива чули. Србске народне песме нису
него као што су код других народа производи стихотворни најсилнијих
генија у народуˮ (SUBOTIĆ 1983: 201–202).
Издвајајући посебне моменте у конституисању нове српске књижевности (периода који разматра), Суботић се руководи сљедећим критеријумима: употреба народног језика, народни карактер (предмет) књижевности те аутентичност (изворност) књижевног стварања. Настојећи
да што поузданије освијетли унутрашње кретање српске књижевности
прве половине деветнаестог вијека, Суботић у овом динамичном раздобљу издваја три микроформацијске цјелине: 1) прва деценија 19. вијека, 2) период од 1810. до 1826. године и 3) временска дионица од 1827. до
половине деветнаестог вијека.
Поред Доситеја и Вука, који су највише урадили на заснивању националне књижевности, Суботић истиче значај Милована Видаковића,
Лукијана Мушицког и Симе Милутиновића Сарајлије. На примјер, Милован Видаковић је много допринио стварању читалачке публике, као
нужног предуслова књижевног живота, будући да су му дјела била много
читана (иако им је језик био славено-сербски).
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У расправи „Неке черте из повестнице сербског књижестваˮ Јован
Суботић узима у обзир и културноисторијски аспект књижевне историје.
Наглашава важност Давидовићевих Новина, значај Матице српске и њеног Летописа; назначава чиниоце који доприносе погоднијем амбијенту за књижевно стварање, као и оне који онемогућавају књижевни развој.
Суботић не пропушта да се осврне и на друштвени статус књижевности:
„списатељствовање свакога уваженија лишено и као напразно трошење
времена и дангуба сматраноˮ (SUBOTIĆ 1983: 206).
Након што смо укратко представили главни књижевноисторијски
текст Јована Суботића, неопходно је поставити сљедеће питање: какав
је његов однос према теоријским рјешењима српске књижевне историје
која му непосредно претходе? Он напушта биографско-библиографски
приступ својствен књигама и радовима којима се конституише књижевноисторијски као посебан вид проучавања српске књижевности. У односу на Добровског, Соларића, Копитара, Бојића, Мушицког и Шафарика, Суботићев концепт представља драгоцјен квалитативни помак. Њега
примарно занимају она дјела српских писаца која су опредијелила карактер и ток књижевности, на основу којих се могу одредити закономјерности унутрашњег књижевног кретања. Зато у Суботићев истраживачки
видокруг улази комплекс разноврсних питања: главни писци и њихова
најважнија дјела, природа и предмет књижевности, културноисторијски
чиниоци, нужни предуслови за развој књижевности, компаративни и аксиолошки аспекти књижевне историје, откривање мијена у књижевности
и назначавање законитости њиховог смјењивања.
Расправу „Неке черте из повестнице сербског књижестваˮ, проширену невеликим уводним и закључним дијелом, Јован Суботић објављује
1850. године у Бечу у облику књижице под насловом Einige Grundzuge
aus der Geshichte der serbishen Literatur. Посебно је важан уводни дио
у којем Суботић врши подјелу цјелокупне српске књижевности. Прије
него што наведемо Суботићев периодизацијски концепт, неопходно је
укратко приказати како је то питање рјешавано прије овога аутора.
Утемељивач славистике, Јозеф Добровски, је у свом зборнику
Slovanka (1814), у одјељку под насловом Serbica, извршио „прву периодизацију српске књижевностиˮ (PEVULJA 2012: 319). Српску књижевност Добровски је подијелио на старију и новију: старија се завршава
са Ђорђем Бранковићем, док новија започиње са Захаријом Орфелином
(ĐORĐEVIĆ 1974: 15). Само годину дана послије Добровског, позивајући
се на њега, Лазар Бојић ће у књижици Памјатник мужем у славеносербском књижеству славним (1815), такође примијенити овај дводјелни периодизацијски концепт српске књижевности видећи, као и његов претходник, као граничне писце Ђорђа Бранковића (завршетак старе) и За-
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харију Орфелина (почетак нове). Излажући српску књижевност у својој
Историји словенског језика и књижевности према свим нарјечјима
(1826) Павел Јозеф Шафарик задржава већ опробани периодизацијски
модел: „Са Бранковићем може се прикладно закључити први период
славено-српске књижевности, други или нови почиње са Жефаревићем
и траје до наших данаˮ (KOSTIĆ 1988: 45). Као што се види Шафарик
не саопштава оригинално рјешење периодизације српске књижевности.
Незнатна разлика у односу на већ примјењена рјешења је у томе што он
комбинује термине први период и нова књижевност те што почетак ове
друге везује за Стематографију (1741) Христифора Жефаровића.
Суботићеву периодизацију Драгиша Живковић описује на сљедећи
начин:
„У том Уводу немачког издања своје књиге Суботић дели нашу
књижевност на три периода: први од XII до XV века (помиње наше биографе: Саву, Доментијана, Данила, Цамблака), други од XV до XVII
века (дубровачка књижевност; главни представник те књижевности је
Гундулић са својим Османом, а поред њега помиње Држића, Менчетића,
Палмотића и Ђорђића), трећи – од друге половине XVIII века до 1840, о
ком периоду говори у својој књижициˮ (ŽIVKOVIĆ 1983: 19–20).
Практично истоветан периодизацијски модел Суботић ће задржати
и у предговору својој антологији Цветник српске словесности (1853)4,
у којем ће навести још важних запажања и прецизирања. Суботић сваки вијек српске књижевности представља преко главних стваралаца,
а уважава и генезу књижевних кретања. Наглашава како су поједина
стремљења започета у једном а кулминативну тачку достигла у наредном вијеку. На примјер, „дубровачка књижевност достиже своју вршну
точкуˮ у дјелима Гундулића и Палмотића. Осамнаести вијек је важан
због тога што се „књижевност и код аустријских Срба источне цркве
подиглаˮ (SUBOTIĆ 1853: 5). Као најважније писце из овога вијека наводи: Алексија Везилића, Јована Рајића, Доситеја Обрадовића, Григорија
Трлајића, Павла Ђулинца, Христифора Жефаровића, Захарију Орфелина
и Јована Авакумовића.
Главни дио предговора гласи:
„Из горе изложеног прегледа развитка српске словесности види се
да у њој три особита, разлучна, окружена књижества стоје.
Прво се почиње са споменицима језика из XII в., достиже свој цвет
у делима краља Стефана, Архиепископа Саве, и монаха Доментијана, па
Миодраг Поповић Цветник српске словесности, погрешно и супротно његовом наслову,
означава као „прву антологију српских и хрватских песникаˮ (POPOVIĆ 1985: 102). Сава
Дамјанов такође погрешно означава ову важну Суботићеву књигу као „прву историју
српске и јужнословенске књижевности од средњег века до ауторовог добаˮ (DAMJANOV
2009: 277). Он не наводи ни тачан наслов ни годину њеног објављивања.
4
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онда све већма и већма опада, док у омањим летописима сасвим неизслаби.
Друго се почиње са Ђорђем Држићем, подиже се у А. Чубрановићу,
Д. Рањини и Дом. Златарићу, и достиже најлепши цвет свој у Ив. Гундулићу, Јун. Палмотићу и Игн. Ђорђићу, па онда изнеможе, и у преводима
Бетондића и Перка де Сорго стињава се!
Треће се почиње са распаљивањем огња словесдности по различним покрајинама, и осиљава се и диже до у наше дане.
Из овога се види, да се наша књижевност за извесна времена невеже. Књижество српско подобно је цветном бокору од три струка, од којих
је сваки за себе из општег корена изтерао.
И по овом органском развитку морамо српску литературу у три периода поделити, од којих ће првиј садржавати стару, другиј дубровачку,
трећиј нову литературу србску.
Првиј период почиње се с крајем XII стољећа (1189–1699).
Другиј период почиње са половином XV века, па тече до половине
XVIII стољећа (1450–1750).
Трећиј период почиње са XVIII веком и траје и данасˮ (SUBOTIĆ
1853: 5–6).
Очигледно је да се састављач Цветника српске словесности поред
строго умјетничких руководио и књижевноисторијским разлозима. Зашто свој антологијски избор, у коме предност увијек имају естетички критеријуми састављача, Суботић започиње периодизацијом српске књижевности, што није уобичајно за књиге овога типа? Одговор је крајње
једноставан: зато што код њега, и кад приказује одређена књижевна раздобља и када саставља антологијске изборе, снажно пулсира књижевноисторијска свијест, која је једновремено и израз интегралне националне
свијести5.
Периодизација српске књижевности коју је установио Јован Суботић
значајан је прилог теорији српске књижевне историје и важан напредак у
односу на скромно залеђе на које је могао да се позове или ослони у овим
рјешењима6. Водећи рачуна о самосвојним путањама књижевних кретања,
Суботић увиђа да се поједини дијелови српске књижевности преклапају,
5
Ту свијест Суботић испољава, као млад човјек, у својој бесједи „Идеја народа, сила
њена над духовима људи и дужност чланова народа спрам свога народаˮ, изговореној
у Матици српској, на дан Светог Саве 1840. године (SUBOTIĆ 1840). Такође, поред
осталог, и у тексту „Неке мисли о савезу књижевном Словена на југу и тога савеза
именуˮ, објављеном у Сербском летопису 1839. године (SUBOTIĆ 1939).
6
Петар Милосављевић подсјећа: „Пре Суботића, двадесетих година, троделни модел
српске књижевности направио је Вук Караџић када је српске епске песме објављивао у
три књиге, групишући их на оне које говоре о старим временима, на оне о средњим и на
песме о новим временимаˮ (MILOSAVLJEVIĆ 2012: 49).
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у појединим временским раздобљима напоредо трају. То је чињеница коју
књижевни историчар мора констатовати иако, у случају српске књижевности, није условљена строго литерарним разлозима, већ увијек недокучивим закономјерностима историјских путева српског народа.
Суботићев периодизацијски концепт српске књижевности прихватиће најприје Ватрослав Јагић у својој Хисторији књижевности народа
хрватскога и српскога (1867) а затим и Стојан Новаковић у Историји
српске књижевности (прво издање 1867, друго 1871. године). Послије ће
га у својим књижевноисторијским синтезама, придруживши му четврти
дио (народну књижевност), усвојити и Павле Поповић и Тихомир Остојић.
За све ове ауторе карактеристично је да се нису позивали на Суботића,
иако су прихватали његову подјелу. Тако је његова периодизација постала
општеважећа вриједност српске књижевне историје. Упутно је нагласити
да она данас не припада искључиво историји ове науке, као једно од њених
рјешења које је у одређеном периоду било примјењивано, а затим застарјело, што је иначе у свакој науци чест случај. Макроформацијска сегментација српске књижевности на четири дијела (стару, средњу, народну и нову
књижевност), представља базични оквир система српске књижевности,
теоријски предуслов за увид у њену цјелину и, сљедствено, сегментације
изведене по различитим основама и критеријумима.
3. Судбину књижевног дјела Јована Суботића нису одредили негативни судови књижевних историчара које смо цитирали на почетку овога
рада. За њега се не може рећи да је полузаборављен стваралац. Такав став
се намеће на први поглед и више је мотивисан несразмјером између његовог данашњег књижевноисторијског статуса и високог друштвеног положаја и књижевног угледа који је имао у вријеме свог најинтензивнијег
дјеловања: „Он је отварао и затварао разне свечаности, уређивао часописе, био у свим жиријима, председниковао, држао погребне говоре и писао
некрологе писцимаˮ (POPOVIĆ 1985: 97). Суботићев драмски рад пао је
у заборав након великог успјеха који је имао средином и крајем деветнаестог вијека. Његово пјесничко дјело маргинализовано је силовитим успоном романтичарске стилске формације, али није трајно изгубило значај.
Суботићева заступљеност у најрепрезентативнијим антологијама српске
поезије то рјечито потврђује. У Антологији српског песништва Миодрага
Павловића, књизи заслужној за реактуелизацију и ревалоризацију поезије
српског класицизма, Суботићу је указана знатна пажња. Заступљен је са
три пјесме, а романтичар Ђура Јакшић, поређења ради, са двије. Заслужан за афирмацију Јована Суботића као пјесника, Павловић у предговору
својој знаменитој антологији пише: „Јован Суботић је био наше највеће
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изненађење приликом рада на антологији. Његова песма тако изузетне
вредности, Ембриону, остала је више од сто година незапажена; једна од
наших најбољих песама о постојању уопште, тако дуго није ни постојала
у трезору наше поезије! Чудна је то песма, и тако мало она личи на оно
што је био главни тон наше поезије деветнаестог века! Зрела мисаоно и
уметнички, а написана руком човека од двадесет и четири године! Има код
Јована Суботића и других вредних песничких творевина што су расуте
као пабрици по широком простору осталих неизразитих стихова. Ипак је
то песник кога још морамо пажљиво испитиватиˮ (PAVLOVIĆ 1969: 34)7.
Драгиша Живковић је потенцирао његов допринос формулисању поетике нове српске књижевности, док је Петар Милосављевић указао на незаобилазност Суботићеве књижевнотеоријске мисли. Приређујући 2009.
године за штампу друго издање Суботићеве петотомне Автобиографије,
Сава Дамјанов је аргументовано устврдио да је „њен аутор био мајстор
приповедања, умео је динамично и луцидно да исприча не само свој живот
него и живот епохе чији је савременик биоˮ (DAMJANOV 2009: 275). Све
наведено потврђује тезу да је књижевноисторијски статус једног писца изразито промјењива категорија и да зависи колико од самог писца толико
и од промјена читалачких склоности и очекивања те динамичних мијена
интерпретативних приступа.
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Duško Pevulja

JOVAN SUBOTIĆ’S PERIODIZATION OF SERBIAN
LITERATURE
Among various different fields in which he was greatly successful, Jovan
Subotić also left his mark when it comes to theory of Serbian literary history.
He was not a literary historian but in some of his papers that belong to this field
he came to conclusions that were often applied and taken over, and haven't
lost their value even today. Although reliably perceiving literarture of the 19th
century from the literary-historical aspect, in his paper ,,Неке черте из повестнице сербског книжестваˮ, in its expanded version in German language
and in the preface of the anthology Цветник српске словесности, Subotić
establishes his own periodization concept of the entire Serbian literature,
confirming one of the key aspects of every literary history- that the isolated
parts of a national literarture, as well as the problem of its developement, can't
be shown without the insight into it as a whole. Various literary-historical
theories that he established represent Subotić as a versitile author who knew
how to think and had a specific literary-historical awareness.
Key words: Jovan Subotić, history of Serbian literature, literary-historical
consciousness, periodization of Serbian literature.
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КОНЦЕПТ ИМПЛИЦИТНОГ ЧИТАОЦА
ВОЛФГАНГА ИЗЕРА
У раду се систематизацију и критички разматрају теоријско-методолошка истраживања имплицитног читаоца, концепта који је афирмисао Волфганг Изер (Wolfgang Iser), значајан теоретичар читања у савременој науци
о књижевности. Концепт имплицитног читаоца се сагледава у релацији са
сродним методолошким концептима наратолога и теоретичара читања (наративном и ауторском публиком Џејмса Фелана), при чему се, у рекурзивном
односу, осветљавају и нове перспективе концепта који је предмет разматрања
овог рада. Значајан део рада посвећен је активностима, могућностима и ограничењима емпиријског читаоца у улози имплицитног читаоца. У закључку
рада указујемо на допринос концепта имплицитног читаоца савременим теоријама читања и на разлоге његове актуелности у науци о књижевности.
Кључне речи: Волгфанг Изер, имплицитни читалац, празно место,
значење, теорије читања

1. Теоријско-методолошки оквир истраживања
Волфганга Изера
Волфганг Изер је својим укупним књижевнотеоријским радом2 значајно допринео савременим теоријама читања.3 Након Романа Ингардена,
1

mirjana.bojanic.cirkovic@filfak.ni.ac.rs

Прву фазу Изерових теоријско-методолошких истраживања карактерише корекција
формалистичког иманентизма у смеру редефинисања дела као затворене и довршене целине
у отворен, процесуалан и динамичан текст, а потом и дијалошка релација између поступака
очуђавања (остранение) и празних места (gaps) у структури књижевног текста на основу
њихових позитивних ефеката у процесу активног читања. У овој фази Изер кодификује концепт
енкодираног читаоца. Другу фазу Изерових истраживања карактерише спој феноменолошке
и рецепционистичке оријентације, а у њој се поменути аутор фокусира на процес читања,
читаочеву интеракцију са текстом, његове селекцијске одлуке, улогу лутајућег мотришта
(Wandering Viewpoint), конкретизацију и, најзад, на концепт имплицитног читаоца. Трећу фазу
истраживања поменутог теоретичара (The Range of Interpretation) карактерише приближавање
антрополошким и посткласичним, когнитивно усмереним наратолошким студијама.

2

3

О савременим теоријама читања писали смо у истоименом раду, објављеном у часопису
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Волфганг Изер је први теоретичар читања који је теоријско-методолошки прецизно осветлео усмеривачку и контролну функцију празних места
(gaps) у процесу читања и њихову улогу у интеракцији читаоца и текста,
при чему је нарочито указао на потенцијал празних места за читаочеву
сатворачку улогу у конфигурацији значења. Потом, наведени теоретичар
је значајан за афирмацију имплицитног читаоца као важног интерпретативног метода, насталог у релацији према Бутовом (1961) имплицитном
аутору, а, унутар наративног комуникацијског канала, подређеног стварном аутору и емпиријском читаоцу. У теорији читања Волфганга Изера
сусрело се више различитих теоријских поставки – од феноменолошких,
наратолошких, рецепционистичких, до оних афирмисаних у крилу критике читалачког одговора, што је у дијахронијским прегледима често
резултовало сврставањем Изерових истраживања у дивергентне теоријске оквире.4 Међутим, управо је методолошка интерференција (превазилажење формалистичке ригидности, али задржавање значаја структуре
текста и његове подстицајне улоге у процесу читања) оно што Изерова
истраживања чини актуелним.
Кодификовање концепта имплицитног читаоца сматрамо највећим
Изеровим доприносом теоријама читања, а универзалност и широк домен његове апликативности, бројни концепти5 настали у настојању да
се опише онај сегмент имплицитног читаоца који се односи на начине
попуњавања празних места, нови проблеми изнедрени из поменутог интерпретативног метода као што је његова мултипликација унутар једног
текста, права су потврда виталности овог Изеровог концепта.

2. Концепт имплицитног читаоца
Полазећи од замерки концептима читалаца усмерених ка резултатима (ефектима, реакцијама)6 емпиријских читалаца, Изер своју теорију
Philologia Mediana бр. 10, 2018. (в. Бојанић Ћирковић 2018: 89–102).
4
Изерова имплементација дивергентних методолошких оријентација наишла је и
на критике. Стенли Фиш у тексту Why No One’s Afraid of Wolfgang Iser (1981) Изеров
методолошки синкретизам назива свесним подилажењем опречним теоријским
поставкама са циљем да се и формалистима и деконструктивистима омогући да унутар
једне теорије читања пронађу „баш оно што им одговара” (FIŠ 1981: 1–2). Фишове замерке
Изеровој теорији највише се односе на пренаглашавање приоритетности и стабилности
текста, те на његов усмеривачки и контролни карактер (уп. са потпуно супротним
Фишовим тезама о читању као стварању текста устудији Interpreting the Variorum).
5
Ово се односи на одређене асимилације или модификације овог концепта унутар
посткласичних наратолошких оријентација. О њима пишемо у завршном делу рада.
6

Унутар критике читалачког одговора, превасходно психолошке и психоаналитичке
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читања заснива на потенцијалу у тексту који изазива „ре-креативну дијалектику у читаоцу” (IZER 1978: 30). Тако је у теорији читања овог аутора
узета у обзир читаочева улога која је, с једне стране, уписана у текст, а
која се реализује и на историјском, и на појединачном плану јер опште
околности и читаочева знања неминовно утичу на сам процес читања.
При одређењу фигуре имплицитног читаоца7, Изер, доследно
својим теоријским поставкама у вези са процесом читања, полази од
„места” са којег текст читаоца позива на интеракцију са њим. На Ингарденовом трагу, овај текстуални минус-елемент (односно минус-релацију,
минус-аспект) Изер назива празним местом. У овом сегменту Изерове
теорије који се односи на функције ненаписаног дела текста налазимо
не само разлику у односу на Ингарденову концепцију читања, већ и полемику са њом. За разлику од теорије Романа Ингардена где места неодређености означавају само оно што књижевним уметничким делима a
priori недостаје, а то је свестрана дефинисаност, и који сматра да места
неодређености треба што више отклонити већ приликом компоновања
књижевног уметничког дела, Изер празнине у тексту сматра пожељним
јер стимулишу читаочево учешће; оне га увлаче у радњу, наводе да конкретизује оно што је у тексту сугерисано и позивају га на „ukrcavanje u
tekst” (IZER 2002: 144) и интеракцију са њим, али уз извесна ограничења
која поставља написани део текста, што је опште место не само Ингарденове и Изерове, већ и потоњих теорија читања.
Иако Волфганг Изер у првим радовима из области теорије читања
истиче да су празнине у тексту оно што покреће (и, истовремено, контролише) читаочеву активност, опсежније их одређује тек у Чину читања,
насталом током рецепционистичке фазе његових теоријских разматрања
процеса читања:
„Praznine upućuju na to da različiti segmenti i primerci teksta treba
da budu povezani, iako sam tekst ne nalaže tako. One su nevidljivi spojevi
teksta, koji jednovremeno razdeljuje sheme i tekstualne perspektive i podstiču
stvaranje ideja kod čitalaca. Naravno, kada su sheme i perspektive opet
povezane, praznine ’nestaju’.” (IZER 1989: 55)
оријентације, постоји низ студија усмерених ка истраживању реалних читалаца и
њихових субјективних доживљаја конкретног књижевног текста. У овом контексту,
каракеристичан је концепт трансактивног читаоца који афирмише Норман Холанд.
7
Годину дана након Изеровог увођења имплицитног читаоца у корпус теорија читања,
Џералд Принс (1973) у нешто измењеном значењу уводи термин „Lecteur Virtuel”
(текстоцентрични концепт) којег постулира имплицитни аутор, а Волф Шмид, више
усмерен ка пољским теоретичарима рецепције, уводи концепт „Abstrakter Leser” који
потом раздваја на две инстанце: „Presumed Addressee” и „Ideal Recipient”, при чему је
овај други члан ближи Изеровом значењу.
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Волфганг Изер имплицитног читаоца у истоименој књизи (Implied
Reader)8 одређује као „ulogu čitatelja upisanu u roman”, односно као стратегију текста и „uvjet mogućeg djelovanja” (IZER 1989: 64). Међутим, прагматички оријентисан Волфганг Изер значење књижевног уметничког
дела сагледава као нешто што се констутиише тек у историјски конкретном односу између текста и читаоца: „A kad čitaočeva imaginacija oživi te
’naznake’,one, sa svoje strane, počinju djelovati na napisani dio teksta. Tako
otpočinje cijeli jedan dinamički proces.” (IZER 2002: 142–143) Овој читаочевој улози у изградњи виртуелне димензије текста посвећено је читаво
поглавље Изеровог Имплицитног читаоца, а поменута „улога” – суделовање, уплетеност, за који год од ових синонима се определили, могућа
је захваљујући иманентном својству књижевноуметничког текста – празнинама које читалац испуњава својим закључцима, пратећи текстуалне
импликације. Грађу коју је Волфганг Изер истраживао и на основу које
је описао концепт имплицитног читаоца чине дела Хенрија Филдинга,
Џејмса Џојса, Вилијема Текерија, Тобијаса Смолета, Самјуела Бекета,
Вилијама Фокнера, Валтера Скота, Џона Бањана.9
Позиција са које Изер (1989: 53) дефинише концепт имплицитног читаоца у првој фази својих истраживања („Апелативна структура
текста”, Имплицитни читалац) је феноменолошка, ингарденовска јер
„čitatelj izvodi smislenu konfiguraciju romana” уз „neophodne kontrole koje
će spriječiti da se dopušteni prostor aktuelizacije po želji proširuje” (IZER
1989: 53).10 Међу текстуалним „контролама” које усмеравају читање,
Изер као најефектнија експлицитна средства издваја коментаре. Поред
приповедачевих коментара (у првом реду апелативних), Изер (1989: 53)
средствима експлицитног управљања сматра и разне видове паратекста
као што су аутопоетичке белешке, есеји о теорији жанра и сл.
Поред експлицитног управљања, концепт имплицитног читаоца
као стратегија текста и читања обухвата и имплицитно управљање реакцијама емпиријског читаоца и његовом конфигурацијом значења романа.
Након анализе читаочеве „улоге уписане у текст” Филдингових романа11,
8
Прво издање Изерове монографије Имплицитни читалац било је на немачком језику
(Der implizite Leser. Kommunikationsformen des Romans von Bunyan bis Beckett, 1972).
Цитате из ове Изерове књиге у раду наводимо према енглеском издању, из исте године.
9
Навешћемо проблеме које је истражио Волфганг Изер у опусу поменутих писаца:
наративна прогресија Пилгрима и њен ефекат у процесу читања; читаочева улога у Џозефу
Ендрјусу и Тому Џонсу; читалац као саставни елемент реалистичког романа; генерисање
значења и естетички одговор у Смолетовим пикарским романима; перцепција, време и
акција као модуси субјективности у Буци и бесу; комуникацијске схеме у Уликсу и др.
10

Уп. са INGARDEN 1971: 54.

Приликом описивања имплицитног читаоца Филдингових романа Изер анализира
целокупни сигнални комплекс који било експлицитно, било имплицитно управља
11
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Изер систематизује њихова средства имплицитног управљања процесом
читања, те издваја:
а) скицирани контрастни принцип као „primarno određenu strategiju
[Fildingovih] romana” (IZER 1989а: 56) и садржитеља важних напомена за
улогу намењену емпиријском читаоцу. Контраст као стратегија Филдингових романа постоји на више структурних нивоа, а, по Изеровом запажању,
најопсежнији је на нивоу фабуле. Према Изеровим запажањима, Филдингов
имплицитни аутор кључ романескне радње држи у контрастној релацији.
Дакле, једна од стратегија Филдингових романа је интендирање читања путем скицираног контрастног принципа, са циљем да емпиријски читалац
премости „razliku kontrastne relacije”, те да се „uključi u tvorbu predodžaba
nužnih za shvaćanje intendiranog fenomena” (IZER 1989: 55). Преузимање улоге читаоца уписаног у Филдингов роман, дакле, резултује „рефлектованим
читањем” и у том процесу позитивно утиче на на изоштравање запажања
емпиријског читаоца. Преструктурирана контрастна опозиција текста уједно је и средство контроле12 у процесу читалачког конструисања виртуелне
димензије текста, односно, естетског пола романа Хенрија Филдинга.
б) празна места текста као „misaone pauze ponuđene čitatelju” (IZER
1989а: 59).13 Проблем празних места Изер најпре разматра у „Апелативној
структури текста”, објављеној две године пре књиге Имплицитни читалац. Емпиријски читалац испуњава празна места текстовним импликацијама или наслућивањима.14 Иако Изер то не експлицира, јасно се уочава да
су принципи које издваја у оквиру анализе улоге читаоца уписаног у текст
градирани према степену њихове динамике у процесу читања. Попуњавање празних места импликацијама из текста додатно динамизује процес
читања као „стављања у интеракцију” опозиције уписане у сам књижевноуметнички текст. У процесу читања, „мисаоне паузе” стимулишу читаоца
да се удуби у догађање у наративу, како би могао да конструише његов
смисао.
реакцијама емпиријског читаоца и његовом конфигурацијом значења.
12
Изер стратегију опозиције квалификује и као „značajnu strategiju manipulacije čitatelja”
(IZER 1989: 56).

Једна од таквих „мисаоних пауза” у Филдинговим романима настаје услед ауторовог
сажимања приче на значајне догађаје (IZER 1989: 59), док је већи део празних места
последица контраста као композиционог принципа Филдингових романа.
13

14
У Чину читања Изер (1978: 169) још једном истиче контролну функцију празних места
и негација у процесу интеракције између текста и читаоца, односно, током читања:
празна места остављају отвореним конекције између перспектива у тексту, те подстичу
и усмеравају читаочеву активност (операције) у тексту, док негације призивају познате
и одређене елементе текста како би их искључиле, односно, оне усмеравају читаоца да
усвоји одређену позицију у односу на текст. О функцији негација у процесу читања из
угла когнитивне наратологије писала је MILOSAVLJEVIĆ MILIĆ 2015: 57–82.
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в) фингирани дијалог са читаоцем као средишње начело структурирања Филдиноговог романа (подржано и паратекстуалним елементима,
те есејима поменутог аутора), у оквиру којег је фреквентна улога адвоката коју поменути аутор приписује својим читаоцима.15 Примарну функцију ове, како је сам назива, „правне метафорике” Филдингових романа,
Изер налази у „navođenju čitaoca na odmjerene sudove” (IZER 1989: 64).
г) уметнуту причу16 као „појачало” које служи да се осигура читаочево „razumijevanje u smislu autorove namjere” (IZER 1989а: 56). Међутим, Изер (1989: 56) наведену стратегију из угла њене ефикасности
оцењује као естетски мање вредну, а „razlog je u prevelikoj jasnoći čitatelju
nametnutog zaključka” (IZER 1989: 58), односно, у одсуству поверења
према извантекстовном читаоцу.17
Изеров закључак о уграђеним стратегијама читања Филдингових
романа више иде у прилог средствима контроле читалачке реакције, него
афирмацији читалачке слободе; међутим, његов општи став по питању
евентуалне контроле читалачке реакције потире априорну ефикасност
чак и најдиректније стратегије, као што су апелативни коментари и уметнута прича. Иако је Филдинг као романописац велику пажњу посветио
избору стратегија које ће у што већој мери осигурати читаоцу његових
романа „razumevanje u smislu autorove intencije”, оне су пре „okvir sa
selektivnim odlukama” (IZER 1989: 64) него скуп средстава за детерминисање реакција читалаца, ако ни због чега другог, онда због хетерогености
саме читалачке публике међу којом ће се свакако наћи и онај скептични
читалац који ће у минималној мери преузети улогу имплицитног читаоца
Филдинговог романа, односно следити улогу читаоца уписану у роман.
Јован Попов (1993: 62) пишући о Изеровој теорији читања закључује да
овај аутор не пренебрегава оно што је у самој бити читања – неисцрпивост: „Ако би читалац послушно и до краја обављао оно што текст од
њега захтева, не би ли у том случају изгубио своју функцију?”
Поред доприноса који се огледа у оцртавању концепта имплицитног читаоца и примеру његове апликативности у контексту Филдингових романа, интересантно је запажање Волфганга Изера (1989: 66) у вези
са оцртавањем Филдингове ауторске публике (иако терминолошки није
15
Примера ради, у једном од есеја Филдинг пише о публици коју прижељкује: „uvjeren
sam da će većina mojih čitatelja biti bolji advokati jadnom Jonesu” (IZER 1989: 63).
16
Функцију уметнуте приче Изер експлицира и на следећи начин: „Umetnute priče
izvrću intenciju glavne radnje u njezinu suprotnost, da bi na taj način čitateljev pogled bez
nesporazuma usmjerile na središnju temu.” (IZER 1989: 58)
17
На односу узајамног поверења аутора и ауторске публике изграђена је теорија наративне
етике Џејмса Фелана. У оквиру ове теорије, Фелан је фокусиран на анализу наративних
техника (у првом реду, непоуздане нарације) које указују веће поверење читаоцу.

448

Мирјана Д. Бојанић Ћирковић

уобличено кроз наведену синтагму): ауторска публика поменутог романописца (односно, његов жељени читалац од крви и меса) није класно
диференцирана, али се рачуна на низ њених компетенција, међу којима
су способност изоштреног запажања (оштроумље) и умеће надилажења
социјалне опозиције у роману, те способност за спознају саме људске
природе.
У другој фази својих теоријских разматрања (у Чину читања и у
радовима насталим након ове монографије) Изер ће инсистирати на томе
да су места неодређености у потпуности променила однос између текста
и читаоца. Тако интеракција између текста и читаоца сада не само да
подразумева обострани утицај, већ у значајнијој мери бива усмеравана
читаочевим диспозицијама. Како су закони који регулишу међуделовање
текста и читаоца расути у тексту, читалац их „мора најпре сабрати или,
у већини случајева, поново саставити да би се могао успоставити било
какав референцијални оквир” (IZER 1989: 53).
У монографији Чин читања, која представља даљу разраду поставки о читању као интеракцији између текста и читаоца, односно као
динамичком процесу производње значења и естетског пола дела, Изер
подробније описује елементарне активности (операције) на које текст
подстиче читаоца. Тежиште ове Изерове студије је на ефектима, одговорима и својствима – али не ни текста, ни читаоца, већ њихове интеракције. Текст се и даље посматра као скуп инструкција, те Изер опет
полази са овог поља јер у њему налази потенцијал значења текста, чије
је описивање један од циљева поменуте Изерове студије. Чин читања
обогаћује Изеров теоријски корпус18 новим појмовима и концептима као
што су „лутајуће мотриште” (wondering viewpoint), тема као сегмент
перспективе на којем се тачка гледишта зауставља у процесу читања, односно „важна информација” (IZER 1978: 96), те хоризонт као позадински план на који се пројектује сваки наредни сегмент наратива. Концепт
имплицитног читаоца Чином читања продубљен је у смеру интеракције између текста и читаоца те је, како се може закључити из поменуте
Изерове књиге, модификација овог концепта у дијахронијском прегледу
Изерових теорија замашно искорачила ка чину осмишљавања у процесу читања. Поменути концепт је проширен „лутајућим мотриштем” као
модусом читаочеве присутности у тексту. Текст, раслојен на „unutarnje
horizonte sjećanja i očekivanja” (IZER 1992: 158), сам по себи, без активног читања, не може да стави у интеракцију перспективе текста, те да
доведе до конфигурације његовог значења. Процес интеракције текста и
читаоца јесте скициран, али без чина активног читања остаје нефункцио18 Кључне речи Изерове теорије читања до Чина читања јесу празнине (gaps/blanks/
vacancies), негација, кохеренција и осмишљавање.
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налан. Основ Изеровог схватања текста јесте присуство читаоца у тексту, при чему се мисли на ингарденовски активно читање где лутајуће
мотриште разлаже текст на његове интеграцијске структуре, синтетише
их, групише, сажима и непрестано модификује услед новоосветљених
перспектива текста.

3. Емпиријски читалац у улози имплицитног читаоца:
активности, могућности и ограничења у конфигурисању
значења књижевног дела
Сам ток процеса читања, из угла активности емпиријског читаоца, почиње селекцијским одлукама које су назначене у тексту: „lepeza
mogućnosti značenja [...] je strukturno unaprijed zadana svakoj subjektivno
uvjetovanoj realizaciji.” (IZER 1992: 163–164) Дакле, у самом тексту
постоје модалитети који врше директан утицај на читаочеве селекцијске
одлуке и процес конфигурације значења. Иако је, по Изеру, конфигурација значења и реализација естетског пола дела условљена и одвија се
само у домену могућности назначених у тексту, она је подједнако условљена читаоцем те, позивајући се на Сартра, Изер (1992: 164) такође заузима став да „čitatelj ipak mora napraviti baš sve iako je sve već napravljeno.”
Када је у питању емпиријски читалац, Изер осветљава „удео илузије” у
процесу читања, односно на степену читаочеве уплетености у текст. Поменуте одлике чина читања Изер појашњава на следећи начин: најпре,
предуслов читања као интеракције између текста и читаоца подразумева
остављање реалности и субјективног искуства за собом, те предано и
помно, односно, како ће посткласичне теорије читања то артикулисати,
уроњено (immersed) читање:
„Putem ustrojavanja mi participiramo u tekstu, a to znači da smo obuzeti
onime što proizvodimo. Stoga često imamo dojam da za vrijeme čitanja živimo
neki drugi život. [...] To sudelovanje u tekstu je iluzija utoliko što zbog ovakve
obuzetosti ostavljamo za sobom ono što jesmo.” (IZER 1992: 168).
Иако је, како сматра Волфганг Изер, у природи процеса читања „остављање за собом онога што јесмо”, овај аутор не занемарује „interakciju
između sadašnjosti teksta i našeg iskustva potisnutog u prošlost.” (IZER 1992:
174) Наше субјективно искуство има великог удела у селекцијским одлукама током чина читања јер се селекцијске одлуке најпре врше „prema
onom delu stranog iskustva koji se još čini poznatim.” (IZER 1992: 167) У
одељку „Карактер догађања као корелат свести текста” Чина читања,
Изер експлицира овакав вид интеракције читаочевог искуства са самим
текстом у поменутом процесу:
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„Kad u čitanju nekog fikcionalnog teksta nastane interakcija između
njegove nazočnosti u meni i mojeg iskustva nastalog u prošlosti, koja se
manifestira u izmeničnom djelovanju preslojavanja i oblikotvorenja, onda
to znači da shvaćanje takvog teksta nije pasivni postupak usvajanja, već
produktivni odgovor na doživljenu diferenciju.” (IZER 1992: 176)
Можемо закључити да читаочево стечено искуство, поред тога што
врши директан утицај на читаочеве селекцијске одлуке, током интеракције са текстом поново оживљава, преслојава се, преобликује, односно,
рекреира.19
Изерова теорија читања значење књижевног текста сагледава се
као Gestalt, односно као конфигурацију коју, иако насталу сажимањем,
односно читаочевом селекцијском одлуком између више могућности, те
укидањем напетости услед неодређеног или неизреченог20, непрестано
подривају латентне тензије јер се ни читаочев „udeo u Gestaltu”, како би
рекао Изер (1992: 160), ни само значење текста не исцрпљују поменутим
активностима.21
С обзиром на то да се у Чину читања налазе и сегменти посвећени улози читаочевог индивидуалног искуства у процесу интеракције са
текстом, Изер своје ставове о контроли интеракције ипак значајно модификује у односу на оне изнете у претходним текстовима. На питање: „Ко/
шта врши контролу интеракције између текста и читаоца?”, Волфганг
Изер (1992: 176) даје јасан одговор: „Nijedan vladajući kod ne može izvršiti
tu kontrolu, kao ni iskustva sedimentirana u čitatelju; jer, estetsko iskustvo
transcendira njih oboje.” Овим је у великој мери текстоцентрични концепт
имплицитног читаоца надграђен оним што је у самој природи процеса
читања – непрестаним читаочевим лебдењем између обузетости текстом
19
Наведена промена је опште место посткласичних наратолошких концепција усмерених
ка когницији и процесу читања, те се она, примера ради, код Пола Рикера означава
као мимезис III, односно као реструктурирање (рефигурисање) читаочеве перцепције
стварности путем наратива, а код Вернера Волфа (WERNER WOLF 2006) одређује као
модификација когнитивног оквира. Проширење когнитивних оквира путем ангажовања
са искуством отеловљеним путем наратива овде обухвата физичке, друштвене и културне
параметре.

Поменуте активности које је могуће реализовати тек „присуством у тексту”, односно
модусом лутајућег мотришта, само су један корак кроз текст, односно један моменат у
процесу читања. Свако тренутно формирање значења Изер назива перцептуалном поемом.
С обзиром на то да се односи на повезивање и конкретизацију импликованих аспеката у
тексту, те на нешто што се током читања непрестано модификује, перцептуална поема је
увек корак ка формирању значења књижевноуметничког текста.
20

„Selekcijske odluke pri čitanju istovremeno proizvode izvesni višak mogućnosti.” (IZER
1992: 167) Управо тај испрва занемарени вишак могућности, током читања може постати
значајан за конфигурацију значења књижевноуметничког текста јер може изменити смер
читаочеве селекцијске одлуке и, самим тим, модификовати претходно конфигурисано
значење.
21
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и његовог проматрања, „покретањем” текста и уплитањем у његово догађање које само емпиријски читаоци могу омогућити. Бити у интеракцији са текстом, по Изеру, значи бити присутан у тексту.
Примарна функција имплицитног читаоца јесте пружање смерница
за актуализацију значења књижевног текста. Али чињеница да актуелизација текста може бити извршена на различите начине у складу са историјским или индивидуалним околностима, а за које има импликација
у тексту, уједно је и аргумент да је структура текста та која омогућава
различите начине испуњавања. Процес актуелизације увек је селективан
и било која актуализација може се разматрати у контексту других, потенцијално присутних у текстуалној структури.22
Када је у питању конфигурација смисла књижевног текста, што
је једна од примарних функција узимања улоге имплицитног читаоца,
можемо закључити да је Изер одбацио класична тумачења значења23 и
створио простор за успостављање нове, модерне концепције те теме. По
Изеру, значење књижевног текста се конфигурише у читаочевој свести на различите начине у зависности од његовог дејства на читаоца,
те у односу на читаочеве индивидуалне особине, социјално окружење,
друштвеноисторијске норме које је усвојио одређени читалац али које,
с друге стране, предодређују потенцијалног читаоца одређеног књижевног текста. Значење књижевног текста, дакле, није само резултат откривања његових смисаоних потенцијала, већ делом улази у домен деловања
текста у читаоцу јер, као што смо већ истакли говорећи о Изеровој теорији читања, откривене многоструке везе у тексту продукт су читаочеве
активности.

4. Допринос концепта имплицитног читаоца
савременим теоријама читања
Од 1972. године, када је афирмисан истоименом монографијом,
концепт имплицитног читаоца значајно је модификован. Док је у првој фази Изерових истраживања имплицитни читалац био више текстоцентричан концепт, са прихватањем одређених рецепционистичких
ставова и концепата критичара читалачког одговора у вези са процесом
22
Уп. „Each actualization therefore represents a selective realization of the implied reader,
whose own structure provides a frame of reference within which individual responses to a text
can be communicated to others. This is a vital function of the whole concept of the implied
reader: it provides a link between all the historical and individual actualizations of the text and
makes them accessible to analysis.” (Иzer 1978: 37–38)
23
Ово се односи на платоновско схватање књижевног дела као репрезентације одређеног
значења које је унапред дато и садржано у њему, а које се открива („извлачи” из дела) у
поступку читања и интерпретације.
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читања, преко Чина читања, па надаље, домен Изеровог имплицитног
читаоца проширује се на стање напрегнутости у којем се емпиријски читалац налази када прихвати улогу уписану у текст. Стога ћемо запажања
о Изеровом концепту имплицитног читаоца систематизовати узимајући у
обзир и онај аспект који се односи на уграђену стратегију читања, и онај
који обухвата активности емпиријског читаоца.
Имплицитни читалац:
1. „присутан” је у сваком књижевноуметничком тексту;
2. није стварни читалац, већ је текстуални елемент, односно ентитет
изводљив из текста; уцртана условност актуализације текста и улога коју у интеракцији са њим треба да преузме емпиријски читалац;
3. обухвата и сет менталних операција које су укључене у процес
читања: селекције у избору и организовању информација, процесе
отклањања празних места у тексту уз ограничења која поставља
текст и др.;
4. не јамчи априорну потпуну реализацију; напротив, може да се
реализује само селективно.
С друге стране, емпиријски читалац, као онај ко у процесу рецепције реализује уграђену стратегију текста и открива његов семантички
потенцијал, према Волфгангу Изеру:
1. има улогу сабирања перспектива које су назначене у књижевном
тексту и конфигурисања значења онога што је репрезентовано тим
перспективама;
2. реализује најмање једну од могућих уцртаних актуализација
књижевног текста;
3. констутуише значење текста вођен и условљен текстом. Текст не
обухвата идеје стварног читаоца, али на њих делује.
Теоретичари који су писали о Изеровом имплицитном читаоцу указали су на вишеструке доприносе овог концепта. Џејн Томпкинс (1980:
16) Изеровог имплицитног читаоца дефинише као спону између произвођача и конзумента чија је функција да, дајући смернице кроз текст,
управља рецепцијском равни. Наглашавајући текстовну позицију имплицитног читаоца, Томпкинс закључује да се Изер у првим теоријским
текстовима није много удаљио од формализма.24 Јован Попов (1993: 62)
Изеровог имплицитног читаоца одређује као „стање напрегутости у
којем стварни читалац живи када прихвати своју улогу”, чиме је имплицитно скренуо пажњу на амбивалентан (али, у контексту његових „по24
Овакав закључак Џејн Томпкинс произилази из опредељења поменутог аутора да у
своју хрестоматију унесе само Изеров текст о феноменолошком приступу процесу
читања, објављеном пре Чина читања.
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лова”, комплементаран) карактер поменутог концепта: он је и стратегија
текста и улога коју преузима стварни читалац, а кључни ефекти који се
у процесу читања остварују узимањем наведене улоге (и који подстичу
даље читање текста) јесу напрегнутост и неизвесност. Горана Раичевић
(1997), аутор значајне студије о критици читалачког одговора, теорију
Волфганга Изера сврстава у методолошки корпус који читање одређује
као креацију. Снежана Милосављевић-Милић (2006: 32) Изеров највећи
допринос савременим теоријама читања налази у издвајању апелативног
коментара као једне од димензија неодређености у тексту. На овај аспект
Изерове теорије често ће се позивати реторички теоретичари читања при
разматрању ефеката непоузданог приповедања у процесу читања.

5. Након Изера: празно место и начини
његовог превазилажења
Да су места неодређености (Ингарден), неизговорене информације
(Perelman and Olbrechts-Tyteca 1969: 8), празна места (Изер), пукотине
(rupture, Рабинович 1987), како год терминолошки одредили разне видове
ускраћивања информација и перспектива у књижевном делу, саставни део
његове структуре, запажање је које у домену теорије књижевности можемо пратити од Ингардена, преко критике читалачког одговора, до когнитивних наративних теорија, а у читалачкој пракси готово увек, независно од
књижевноисторијског периода коме припада дело које читамо.25 Оно што је
важније од констатације њиховог постојања у структури књижевног дела26,
25
Иако постоје поједине студије (IZER 1978: 100–100) које устврђују смањење празних
места у делима реализма, а пораст у модернистичким и постмодернистичким делима,
општи је став писаца, теоретичара и читалаца да свет књижевног дела, односно да
његови поједини елементи никада не могу бити свестрано приказани.

Концепт могућих светова, афирмисан унутар модалне логике али и савремених
когнитивнолингвистичких истраживања, значајно је утицао на сагледавање природе
фикционалног текста. Основна теза теоретичара књижевности усмерених ка теорији
могућих светова тиче се непотпуности фикционалних светова, што је последица
њиховог конструисања. Међутим, у овом контексту, непотпуност фикционалног света
је његова универзална позитивна одлика јер доприноси његовој екстензивности и има
важну улогу у процесу читања: „Varijabilna zasićenost fikcionalnih svetova predstavlja
izazov za čitaoca; utoliko veći, ukoliko se zasićenost sveta smanjuje.” (DOLEŽEL 2008: 178)
У односу на ову тезу чију традицију можемо пратити унутар других методолошких
оријентација у проучавању књижевности (од феноменолошке, па до критике читалачког
одговора), истраживање алтернативних, неактуелизованих (виртуелних) светова приче
као последица непотпуности фикционалног текста и видова његове екстензивности,
новијег је датума. У светској науци о књижевности екстензивност „света приче” предмет
је анализе Лубомира Долежела и Мери-Лор Рајан, а у нашој науци о књижевности овај
проблем дуги низ година истражује Снежана Милосављевић Милић. Поменута аторка
26
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јесте њихов ефекат у процесу читања који увек резултује читаочевом интеракцијом са текстом.
Када је у питању читаочева активност током попуњавања поменутих недоречености и ускраћивања, дијахронијским прегледом теорија читања уочавамо да су теоретичари оријентисани ка читаоцу били
су усмерени ка различитим аспектима овог процеса: у тежишту феноменолошке теорије читања Романа Ингардена била је структура књижевноуметничког текста; Волфганг Изер је међу првим теоретичарима
дао типолошки преглед празних места, указао на интерактивни процес
њиховог попуњавања импликацијама из текста, а начин тражења спона
назвао је „модусом лутајућег мотришта” унутар којег је указао на конкретне читаочеве активности, од сажимања до интерференције оквира у
процесу читања. Изер је уједно први теоретичар читања који је указао на
динамичку активност конфигурисања значења књижевног текста. Паралелно са Изером који при опису процеса читања полази од енкодиране
стратегије текста, те у његовој структури налази узроке потоњих ефеката
у поменутом процесу и у конфигурисању значења, поједини теоретичари
читалачког одговора (Стенли Фиш, Норман Холанд) усмеравају се ка опису реакција стварних (емпиријских, извантекстовних) читалаца у процесу попуњавања празних места, односно током читања књижевног текста. Потом, једна струја теоретичара читања (Харолд Блум, Хејден Вајт,
Стивен Гринблат, Елен Сполски и др.) усмерава се ка анализи утицаја
контекста (историјског, идеолошког, родног) на интерпретацију књижевног текста.
У контексту теорије могућих светова (DOLEŽEL 2008: 177–181),
празнине у текстури наратива сматрају се нужним и универзалним
својством фикционалних светова, а као њихова примарна функција издваја се екстензивност, што природно проистиче из концепта света приче такође афирмисаног унутар поменуте теорије, а методолошки даље
развијаног у посткласичној, когнитивној наратологији. Окренути ка читаоцу, когнитивни наратолози највећи изазов процесу читања налазе управо у варијабили засићености (односно, интензивирању непотпуности)
фикционалних светова. На Изеровом трагу, когнитивни теоретичари читања процес читања одређују као интеракцију између текста и читаоца, при чему одлуке емпиријских читалаца у вези са превазилажењем
непотпуности текста резултују различитим реализацијама27. Когнитивни
теоретичари читања заинтересовани су и за естетску функцију празнина,
је, указујући на поређења и симулиране наративе као видове виртуелних наратива и
осветлевши њихову улогу у процесу читања, дала значајан допринос посткласичним
наратолошким истраживањима и савременим теоријама читања.
По Изеру, највећи степен читаочеве слободе у конфигурисању значења наратива налази
се у самосталности и субјективности његових одлука (закључивања).
27
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односно имплицитности у тексту. Међутим, први корак у вези са превазилажењем празнина и даље су импликације, односно контекстуални,
реторички, конотативни или други видови имплицитности који се даље
могу разложити на позитивне (различите маркере наговештаја присуства
недостајаће информације у виду алузија, инсинуација и др. текстуалних,
односно „ко-текстуалних” сигнала) и негативне (лакуне). Лубомир Долежел празнине у текстури наратива класификује према њиховом опсегу и
функцијама које врше.28
На појединим Изеровим (1978: 140) запажањима у вези са функцијама емпиријског читаоца, попут оног да читаочево искуство неизбежно „боји” свет књижевног дела јер га, приликом формирања менталних
слика (на основу информација из текста), неминовно надграђују залихе
личног искуства читаоца, изграђено је више концепата посткласичних
когнитивних наратолошких истраживања, почев од оквира (frame), преко разних видова натурализација наратива, ауторске публике и др. Од
последње деценије 20. века, когнитивно усмерени теоретичари читања
истражују утицај когнитивних оквира и скрипти (схема) током процеса
читања, односно, интеракцију између читаочевих когнитивних способности, усвојених лингвистичких, социјалних и културних информација
и књижевног текста који је предмет рецепције. Стога можемо закључити
да најзначајнији допринос имплицитног читаоца савременим теоријама
читања лежи управо у сусрету текста и емпиријског читаоца унутар једног концепта, односно у амбигвитетном29 карактеру имплицитног читаоца (као текстуалне стратегије и интерпретативног метода, односно као
улоге коју узима емпиријски читалац). Готово сви поменути посткласични концепти који се односе на читаочев удео у процесу конфигурисања
значења текста имају амбигвитетни карактер.
Концепт имплицитног читаоца заступљен је и у посткласичној реторичкој теорији наратива Џејмса Фелана; међутим, Фелан поменути
Изеров концепт користи као синоном свом концепту ауторске (идеалне)
публике.30 Реторички и наративно-етички усмерене студије Џејмса Фела28
На сличан начин, Мери-Лор Рајан (1980: 303–422) наративе класификује на основу
степена њихове непотпуности, односно степена „пражњења” идеалног модела потпуног
света (стварног света). Тако највиши степен потпуности, како сматра поменута ауторка,
поседује реалистичка фикција.

Слично истиче и аутор одреднице „Implied Reader” у Routledge Encyclopedia of Narrative
Theory (NINING 2008: 240).

29

Концепт ауторске публике Џејмса Фелана односи се на хипотетичку идеалну публику за
коју аутор конструише текст и која ће га у потпуности разумети, односно која ће открити
и функцију имплицитног аутора (у Фелановој теорији, спољашњу и унутрашњу форму –
избор и распоред елемената) и уграђену стратегију читања, а, самим тим и значења датог
наративног текста.
30
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на осветлеле су на вишеструке могућности примене Изеровог концепта
у тумачењу широког корпуса прозног (али и стиховног) стваралаштва.
Имплицитни читалац, односно уграђена, интендирана стратегија читања
и (идеална) ауторска публика у Фелановој теорији се анализирају преко кључних проблема унутар интеракције текста и читаоца: наративне
прогресије и читалачких судова који директно усмеравају даље читање,
стратегија и функција поуздане/непоуздане нарације у процесу читања,
односа између нестабилности у тексту и тензија у дискурсу у процесу
рецепције, и др.31
Посткласичне наратолошке концепције попут теорије урањања и теорије ума развиле су потенцијал Изеровог лутајућег мотришта и трагања
за импликацијама зарад превазилажења места неодређености, те разне видове конкретизација. На читаочевом откривању мреже поступака помоћу
којих ће приповедано моћи да повеже са са познатим моделима перцепције стварности и тако га натурализовати32, утемељено је више концепата
посткласичне наратологије међу којима су најутицајнији оквири и скрипти, наративизација, утеловљење (искуственост) и нормализација.
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Мирьяана Боянич Чиркович

КОНЦЕПТ ИМПЛИЦИТНОГО ЧИТАТЕЛЯ
ВОЛФГАНГ ИЗЕРА
В работе систематизируют и критически рассматривают теоретическо-морфологические исследования имплицитного читателя, концепт
афирмисанный Волфгангом Изером, являющийся значительным тэоретиком чтения в современной науке о литературе. Концепт имплицитного
читателя соображается и в отношении с подходящими методологическими концептами наратологов и теоретиков чтения (наративной и авторской
публикой Джеймс Фэлана) при чем в рекурсивном отношении осветливаются и новые перспективы концепта который является предметом обсуждения этой роботы. Значительная часть работы посвещен активностям,
возможным ограничиванием эмпирического читателя в роли имплицитного читателя. В выводе роботы указываем на вклад концепта имплицитного
читателя современным теориям чтения и на причины его актуальности в
науке о литературе.
Ключевые слова: Вольфганг Изер (Wolfgang Iser), имплицитный читател, разрыв, значение, теории чтения
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ПРЕГЛЕД СТАВОВА О ПРИРОДИ
КЊИЖЕВНЕ КРИТИКЕ У СРПСКОЈ НАУЦИ
О КЊИЖЕВНОСТИ
Проблематични статус књижевне критике у оквиру науке о књижевности присутан је готово од момента диференцирања свести о постојању
ове посебне научне области која се бави тумачењем и вредновањем књижевних дела. Ово истраживање спровели смо са циљем да систематизујемо део теоријских ставова о природи књижевне критике, које проналазимо
у српској науци о књижевности током 20. века. Размишљања о књижевној
критици, као и о теоријском дискурсу у књижевнокритичким есејима, разматраћемо преко метакритичких ставова присутних најпре у канонским
текстовима класика српске књижевне критике – Љубомира Недића, Богдана Поповића и Јована Скерлића, а потом и код низа филолога који су стварали током 20. века – Бранка Лазаревића, Исидоре Секулић, Милана Богдановића, Зорана Мишића, Драгана М. Јеремића, Петра Џаџића, Предрага
Палавестре и других. Управо због своје хетерогене природе, а имајући у
виду поделу на академску и текућу критику, у прегледу ставова о природи
књижевне критике уочавамо да код критичара постоји стална потреба за
њеним поновним дефинисањем и одређивањем њене улоге у оквиру науке
о књижевности, као и њеног односа према књижевности, кроз читав 20.
век до данашњег дана.
Кључне речи: књижевна критика, метакритика, академска критика,
дневна критика, српска филологија

1. Уводна разматрања и циљеви истраживања
Књижевна критика и данас представља подручје науке о књижевности са најпроблематичнијим статусом. Будући да подразумева интер1
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Рад представља резултат истраживања на пројекту Истраживања књижевне прошлости
и садашњости на простору југоисточне Србије Филозофског факултета Универзитета у
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претацију и вредновање књижевних дела, критика у најширем смислу, уз
академску, обухвата и дневну критику.3 Поред појављивања у научним,
ње има и у књижевно-научним часописима (који објављују како уметничке, тако и научне текстове), као и у дневним листовима, где је поред
научника могу писати и филолози/хуманисти без научних претензија,
али и сами писци или поштоваоци лепе књижевности. Баш зато што је
реч о хетерогеном подручју које не мора у целости припадати научном
дискурсу, књижевни критичари често имају потребе да говоре о њеном
положају у оквиру науке о књижевности, као и о односу према лепој
књижевности, уз издвајање различитих видова критике.
Главни подстицај за ово истраживање и јесте кренуо из самих текстова српске филологије, односно науке о књижевности, где се од почетка 20. века, од успостављања наше модерне науке о књижевности и
заснивања унутрашњег присутпа у проучавању текстова, проблематизовало питање природе књижевне критике, њених циљева и научних домета. Да би протумачила тоталитет књижевног дела, критика се отвара
ка различитим методолошким интерпретативним могућностима, али се
проблем субјективности, упркос томе што би сваки за науку релевантни
интерпретативни чин требало да има утемељење у одређеној теоријској
поставци, издвајао као разлог за преиспитивање њеног места у оквиру
науке о књижевности. Уочавање метакритичког дискурса у различитим
текстовима о којима ће бити речи, нагони на хронолошко проматрање
развитка самог појма књижевне критике, односно ка својеврсној компарацији тих виђења и ка запажању сродности/разлика одређених идејних
постулата.
Циљ овог прегледа је да укаже на перманентност покушаја давања
одоговора на питања о природи и функцији књижевне критике кроз цео
20. и две деценије 21. века. Настојимо да скренемо пажњу на велику индикативност понављања овакве врсте упитаности, која често може бити
повезана са тиме што подручју књижевне критике у најширем смислу,
како смо то већ поменули, могу припадати и текстови које пишу само љубитељи литературе и пасионирани читаоци са недостатком формалног
образовања из области филологије.
3
Под књижевном критиком Антоан Компањон подразумева ону врсту дискурса о
књижевним делима који наглашава искуство читања, описује, тумачи, процењује смисао
и дејство дела на читаоце, не нужно научнике и стручњаке. Компањон има у виду сам чин
рецепције који деле професионални и обични читаоци. Говорећи о књижевној историји,
с друге стране, издваја чиниоце који су изван искуства читања, на пример концепцију
или преношење дела, као и друге елементе незанимљиве лаику (2001: 20). Упозорава и
на то колико је сам појам књижевне критике проблематичан будући да се употребљава
у општем и посебном смислу – истовремено, он означава „све књижевно проучавање и
искуство суђења (2001: 260), али указује и на потребу приближавања историје и критике,
које се морају развијати у садејству, водећи рачуна о међусобној разлици (2001: 262).
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2. Књижевна критика и метакритика
„Критика је прва модерна књижевна врста која у нову српску књижевност није дошла са закашњењем, него се у њој јавила и развијала
упоредо са развитком у другим већим и срећнијим књижевностима, у
истом синхроничном кругу са општим развојем њене форме и значења,
у пуном симултанитету и по истим начелима и фазама једног општег
књижевноисторијског процеса.” (PALAVESTRA 2008: 8‒9). Кроз читав
развој наше модерне теоријске мисли о књижевности, од самог краја
19. века и заснивања унутрашњег приступа у проучавању књижевности у радовима Љубомира Недића, па све до данас, филолози понаособ
покушавају да дефинишу књижевну критику и одреде њено место у оквиру науке о књижевности. Нарочито после педесетих година, критика
постаје предмет сопственог проучавања, ауторефлексије, више него у
ранијим епохама:
„Метакритика4 представља засебан сегмент књижевне критике у српској
књижевности друге половине 20. века. Готово да нема значајнијег критичара који није настојао да критички осветли књижевни жанр којим се бави,
да медитира (често и ламентира) о значају и улози посла којима се бави,
односно да разуме природу и смисао књижевне критике и њену функцију
у култури. Неки су изградили целовите теорије књижевне критике (Зоран
Гавриловић, Светозар Пeтровић, Предраг Палавестра, Сретен Марић),
други су написали пролегомене за теорију критике, трећи су експлицитно
изложили своје критичке поетике, односно своја вјерују.” (RADULOVIĆ
2013: 457)

Најобимније систематско проучавање и објављивање српске књижевне критике је остварено на на пројекту Института за књижевност и
уметност, у оквиру којег је штампано 25 књига библиотеке Српска књижевна критика (Историја српске књижевне критике од почетака до
модерног доба). Сама едиција покушала је дати одговор на питање шта
све може бити обухваћено појмом српске књижевне критике, те је у том
смислу требало најпре одговорити шта је критика и утврдити њене ка4
Метаритика испитује логику интерпретативних и вредносних судова (IGLTON 1987:
138). Под појмом метакритике овде управо имамо у виду теорију књижевне критике,
односно теоријске покушаје да се „преосмисли и контекстуализује књижевнокритичка
пракса” (PERIŠIĆ 2014: 7). Систематизујући ставове у науци, Игор Перишић упућује
на двојаку могућност употребе термина метакритика: у ширем смислу, то је модерније
име теорије књижевности (критика у англоамеричком смислу), односно оне теорија која
је превредновала свој дисциплинарни статус у односу према другим хуманистичким
дисциплинама и заправо постала интердисциплинарна (2014: 37), док је у ужем смислу
то ознака за оне текстове који у себи имају метакритички слој на начин књижевне теорије
или теоријске прозе.
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рактериситке као посебне форме. Испитан је и однос критике према владајућим идејама и идеологијама културе појединих историјских и књижевних епоха. Назначене су морфолошке и типолошке промене критике,
измене поступка и развоја књижевних вредности, разјашњене су њене
етичке и естетичке основе, главне етапе у развоју, а све то је сагледано и
у ширем друштвеном контексту.
Овом приликом се не можемо задржати на свим текстовима који
садрже метакритичке осврте о природи књижевне критике, будући да је
реч о веома продуктивном периоду и богатом корпусу, на шта указује
и двотомна Палавестрина Историја српске књижевне критике (2008)
рађена по принципу поделе на периоде и ауторе, а која обухвата нешто
шири период од оног који нас овде интересује (1768‒2007). Зато смо одабрали да се задржимо на оним текстовима, односно деловима текстова
из програма курса Српска књижевност 20. века – критика и драма, који
се према акредитацији ОАС србистике из 2008. године изучавао на Филозофском факултету Универзитета у Нишу. Бавећи се овим канонским
текстовима имамо у виду управо оне идеје које ће имати најснажнији
утицај на потоњи низ генерација филолога.
Проблем са књижевном критиком почиње још од самог термина.
Кровни термин – наука о књижевности – који постоји у нашој филологији, рецимо, не постоји у енглеском језику (за разлику од немачког и руског), те англосаксонско говорно подручје за овај појам користи термин
критика. Врло често се, дакле, појам критике јавља као општи појам под
који се подводе све области проучавања или писања поводом књижевности (PERIŠIĆ 2014: 21). Веома симплификована дистинкција између
теорије, историје и књижевне критике, лако се и у нашој науци о књижевности доводила у питање. Наиме, може се уочити суспектност истраживача према постављању књижевне критике у област науке о књижевности, о чему сведоче и речи Светозара Петровића који науком у правом
смислу те речи означава још једино теорију књижевности: „Књижевна
критика, закључили смо, није наука, и неће то постати.” (2009: 121)
Издвајање појма текуће, односно дневне критике, и њено позиционирање у односу на критику уопште, враћа нас поменутој подели на
две врсте књижевнокритичког дискурса. Са једне стране треба издвојити дневну критику која прати и вреднује, од оне друге, академске, која
подразумева присуство методолошких принципа на основу којих се дело
интерпретира, али која се углавном бави већ канонизованим литерарним
корпусом. Игор Перишић предлаже да ову врсту критике означимо као
естетичку или књижевнотеоријску уместо као академску (2013: 165, 166).
Притом он предлаже поделу књижевне критике на: теоријску као критику која није импресионистичка (заснована на неким научним начелима
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и методологији), естетичку која залеђе има у естетици као филозофској
дисциплини и књижевнотеоријску која настаје на књижевној теорији као
књижевној естетици, односно естетици суженој на област књижевности
(2013: 171‒172).
За наше истраживање битно је шта Михајло Пантић, на врло једноставан и прегледан начин, говори о употреби појма књижевне критике
у нашој филологији. Он је у различитим традицијама добијао другачија
значења и креће се између англосаксонског схватања критике као целокупне мисли о књижевности и германског схватања у којем је појам сужен на означавање дневне критике. „Осећање и употреба тог термина
на нашим просторима негде је између тих крајности”. (1984: 133) Појам
критике не захвата области теорије и историје књижевности, мада их у
много чему додирује. Веома је битно да књижевни критичар не искључује књижевног историчара, нити да овај други у својим истраживањима заобилази књижевну теорију (1984: 133). Област књижевне критике
обухвата и означава читав низ критичких жанрова установљених на другачијим основама од дневне критике: критичку прозу, есеј, нацрте, анализе, студије и остале, углавном, хибридне форме. У оваквој хетерогеној
структури књижевна критика обитава и данас.
Управо поменута хетерогеност текстова који данас припадају области књижевне критике, за нас је индикатор константног понављања
питања о њеној природи и функцији, али и видовима у којима се појављује. Одатле и полази велики проблем у одређењу самог појма, његовом односу према науци и уметности, а што ћемо уочити у прегледу ставова кроз један век развоја српске филологије.

3. Преглед ставова о природи књижевне критике
у српској филологији
Сачинићемо кратак преглед метакритичких ставова наших истраживача на пољу науке о књижевности. Битно је на почетку уочити да
се експлицитни ставови истраживача често могу разликовати од самих
резултата критичких врденовања и принципа које су директно примењивали у појединачним огледима.
Зачетник унутрашњег приступа у проучавању књижевности код
нас, као и саме естетичке критике5, Љубомир Недић, сматра да је у њеРазматрање појма вредности код Недића може се читати упоредо са појмом вредности
код Мукаржовског (1987). Недић донекле антиципира идеје Мукаржовског о универзално
важећој вредности у развоју уметности, из текста „Може ли естетска вредност у
уметности имати универзално важење” објављеног 1937. године. Када је реч о књижевној
критици, проблем субјективности води нас питању укуса, односно естетских вредности
5
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гово доба, крајем 19. и почетком 20. века, критика заостала у односу на
књижевну продукцију. У тексту „Новија српска лирика и њени критичари” он резимира постојеће облике критике које сматра превазиђеним
‒ тзв. критику коњичких скокова Светислава Вуловића која од реконструисаних података из песама саставља живот песника, потом импресионистичку критику Светислава Вуловића, односно тзв. политичку критику где се књижевности суди на основу приватне пишчеве личности, и
на крају тзв. реалну критику Светозара Марковића, која се једина бави
књижевним делима, али искључиво питањима садржине, не и форме, и
представља вид утилитарне критике (1977: 69‒77). У тексту насловљеном „О књижевној критици” издваја три типа критике: дневну (текућу),
потом ону која расправља општа питања, где Недић заправо описује оно
што данас сматрамо теоријом књижевности, па можемо рећи да појам
критке употребљава у оном смислу у којем се он данас користи на англосаксонском језичком подручју, и на крају критику која проучава (1977:
226‒241). Занимљиво је да и поред увиђања неопходности повезивања
књижевне критике и историје књижевности, Недић књижевну критику
сматра делом уметности, граном књижевности, односно књижевношћу
самом, ценећи посебно баш ту критику која није усмерена искључиво на
вредновање, већ управо на тумачење дела.
Богдан Поповић продубљује унутрашњи приступ у проучавању
књижевности, те тако и појам естетичке критике. Притом је сам колебљив
када су њени принципи у питању: на средини је између две крајности од
којих једна каже да су естетички принципи непроменљиви, а друга да не
може бити никаквих правила за уметничко стварање. Иако је наставио
Недићеве идеје о значају емоционалности у рецепцији књижевноуметничког дела, Поповић није успео да оствари естетичку теорију засновану
на емоцијама које дело изазива и која га пре свега тумачи па тек онда
вреднује, али је у својим разматрањима о природи књижевне критике
био веома јасан. Он је против историјске критике где је књижевно дело
само документ одређене епохе и заступа естетичку и стилистичку критику зато што она захтева непристрасност критичара. Иако остаје упамћен
као један од наших водећих теоретичара књижевност с почетка 20. века,
Поповић науку о књижевности најчешће сагледава кроз однос историје
књижевности и књижевне критике. Проблем књижевне критике види
баш у томе што књижевнокритички посао ради много званих, још више
незваних, а мало изабраних (1977: 59). Како Поповић каже, нама је потребна тзв. паметна критика (1977: 59), али би ваљало када би она имала
неки знак по којем бисмо је могли распознавати. Грешка је што се њоме
баве новинари, те се отуда Поповић посебно залагао за педагошки метод
једног књижевног дела.
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васпитавања укуса као део системског образовања професионалних критичара6. Укус је потребан не само да би се читала лепа књижевност, већ
и књижевна критика. Подвукавши ову сличност, он донекле имплицитно
критику приближава подручју књижевности, будући да је и за једно и
за друго неопходан негован укус (1977: 60), али је за разлику од Недића
посматра у оквирима науке о књижевности, те наглашава неопходност
професионалног усавршавања за такву делатност.
Један од најутицајнијих критичара с почетка века, Јован Скерлић,
определио се за „уништење” естетике и демократизацију уметности7,
али никада није постао антиестетичар. У својим импресионистичким
критикама оставио је запажене интерпретативне судове, залажући се за
неку врсту транспоноване субјективности, односно синтезе спољашњег
и унутрашњег приступа у тумачењу. Скерлић прави разлику између догматичке и импресионистичке критике, дајући замерке и једној и другој
(2000: 13‒22). Критика је за њега превасходно чин суђења, између науке
и уметности. Догматичка верује у унапред задати идеал лепог као универзални8, док импресионистичка такође има теорију, али прикривену, и
занемарује социјалну страну уметности. Импресионистичка критика је
за Скерлића свакако боља од догматичке, будући да признаје ту немоћ да
се дâ непроменљиво решење.
Павле Поповић9, историчар старе књижевности, сматра се и утемељивачем модерне историјске критике код нас. Заступао је идеју одустајања
од искључиво филолошког метода у тумачењу књижевности и истицао
да је највећа мана наше критике што није организована. Критика треба да
оцењује, тумачи и објашњава, указује на књижевни развитак, да утиче на
укус, да одражава однос прошлости и савремености, да буде отпорна и независна. Универзитетску историјску критику строго је одвајао од дневне и
импресионистичке. Иако је првој замерао спорост, залагао се против дневне
критке. Оно што Поповић означава критиком је најближе одређењу науке о
књижевности у целини, засноване на историјским принципима. Поред филолошке и критике укуса (литерарни правац), он управо скреће пажњу на
историјску критику која је неопходна српској књижевности.
Павле Поповић, Јован Скерлић и Богдан Поповић јасно су се изјашњавали за издвајање академске критике и њено позиционирање у ок6

О томе пише у тексту „О васпитању укуса” (POPOVIĆ 1977: 67‒93).

Погледати текст „Уништење естетике и демократизација уметности” (SKERLIĆ 2000:
23‒43).
7

Како је то, заправо, само идеал једне епохе, у томе се огледа њена парцијалност, а тиме
и мањкавост.
8

Погледати текстове „Критика у српској књижевности”, „Проучавање српске
књижевности” и „Стање данашње српске књижевности” (POPOVIĆ 1979).
9
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виру науке о књижевности, те указивали на неопходност посебног образовања за овакав критичарски посао, али нису занемарили чињеницу да
постоји и други облик критике, текућа или дневна критика, чији ствараоци нису испуњавали овај предуслов. Таквој академској критици додељивали су место унутар науке о књижевности.
Већ Бранко Лазаревић чини повратак естетичкој, али остаје на
подручју импресионистичке критике10. Његов панхуманистички естетизам, где је уметност утеха у песмистичкој визији стварности, уводи
и појмове естетичког хедонизма и интегралне естетике и опредељује се
за тзв. тоталну критику која подразумева принцип интегралности11. У
тексту „Критички поступак” (1975) и Лазаревић критику посматра као
књижевност. Сматра да она није никакав посредник између уметника и
публике, и да, иако критичар обрађује грађу која је већ обрађена, она за
њега остаје оригинална. Критика је исто што и било које друго уметничко стваралаштво за које је потребан таленат, јер је она у својим циљевима
стварање, а само у својим поводима суђење. Лазаревић се, као што ће то
у другој половини 20. века учинити Петар Џаџић и Драган М. Јеремић,
бавити и критичаревом личношћу. Критичар тако мора бити спонтан и
свестран, прилагодљив, слободан и плуралиста. У овом плурализму се
види интенција ка каснијем инсистирању на методолошком плурализму
у тумачењу књижевног дела. Сматра да су слаби критичари и слаби писци унели забуну у погрешно разумевање инфериорног положаја критичара у односу на писца, јер само велики критичар може бити велики
уметник.
Исидора Секулић, за коју се често каже да није имала јединствен
критичарски метод, указивала је на значај критике и независно од књижевних дела12. Она посебно инсистира на разликовању аутентичне од неаутентичне критике, сматрајући прву веома важном, али сагледавајући је
само као самосталну грану књижевности. Аутентична критика заснована је на интерпретацији, а не на пукој анализи13. Уметнички књижевни
идеал се мора налазити у аутентичном критичару, а дневна критка која
је спољна, механичка и брза, не може бити аутентична јер се често бави
више писцима него делима. За дневну критику каже да је пишу критичари осионих навика и површног читалачког познавања књижевности.
У обзир смо узели његове радове „Стваралачка критика” (LAZAREVIĆ 1975: 325‒348)
и „Критички поступак” (LAZAREVIĆ 1975: 349‒375).
10

11

Негде се наслућује и концепт тоталне уметност и антиципира мултимедијалност.

Погледати њене есеје „Проблем критике и критичарских талената” (SEKULIĆ 1977:
84‒89) и „Критка из дана у дан” (SEKULIĆ 1977: 90‒96).
12

13
Секулић прави разлику између анализе и интерпретације. Док анализа зависи само од
науке и савременог укуса, интерпретација зависи од талента критичара као уметника и
писца.
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Они је доживљавају као лични тријумф, не размишљајући о делу које је
инспирисало њен настанак.
Милан Богдановић (1979: 27‒36) такође остаје на путу афирмације импресионистичке критике, тврдећи да она значај постиже онога
тренутка када престаје да буде пуко оцењивање. Њега, заправо, теорија
критике није много интересовала, иако је говорио о њеној природи. Критичар постаје стваралац када пређе уске границе чистог критиковања.
Упозоравајући на то да је прошло време великих критичарских ауторитета, Богдановић сматра да је критика на лошем гласу баш зато што је
више побијала, а мање афирмисала14. Критичар треба да се клони педантерије, а да се све више труди да буде добар стваралац и зато он мора
имати неограничено животно осећање. Богдановић уопште не говори о
формалном образовању критичара нити критику посматра као део науке
у ужем смислу те речи.
Бранко Лазаревић, Исидора Секулић и Милан Богдановић, више су
на трагу ранијих Недићевих размишљања о природи критике ван подручја науке, него што остају поборници афирмације академске критике
школованих критичара какви су били Богдан Поповић, Павле Поповић и
јован Скерлић.
И у другој половини 20. века проблем одређења књижевне критике
и њеног места између науке и уметности не јењава. Зоран Мишић се у
тексту „Песничко и критичарско искуство”15 (1976) бави посебно понором између критике и писаца. Он као да имплицитно осуђује оно схематично тумачење књижевности које је могло настати под утицајем структуралистичких и формалистичких истраживања. Наиме, Мишић каже
да се права поезија никада неће отворити критичару (већ читаоцу) и да
му никада неће дати алат у руке који би му помогао да је „вивисекцира”.
Имплицитно скреће пажњу и на методолошки плурализам у проучавању
књижевности, али и на склоности критичара да се определе за један метод у тумачењу и њега држе не би ли се ослободили импресионистичког
писања. Међутим, као главну карактеристику тог плурализма, он издваја
тзв. методолошку нетрпељивост, док је у запећку остала једина права
критика, синтетичка и интегрална. То је критика која не робује једном
методу како би се ослободила импресионизма. Уместо да се критика приближава поезији, поезија се приближава критици16. Мишић ипак велича
О томе Богдановић говори у тексту под насловом „Писци и критичари”, објављеном
1928. године.
14

15

Мишић је овај текст објавио 1956. године.

Ово Мишићево запажање може бити интересантно посматрати и у данашњим
околностима, када имамо у виду ствараоце који пишу на обе стране, односно који су и
критичари и писци уметничке књижевности. Нарочито они писци који имају формално
филолошко или шире хуманистичко образовање, у својим уметничким текстовима
16
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непосредност сазнања, залажући се како за аутентичну поезију тако и за
аутентичну критику мимо доктрине. Ти његови ставови казују да је много слободније схватао појам књижевне критике и да није инсистирао на
њеном стриктном припадању подручју науке о књижевности.
Петар Џаџић у тексту из 1960. године, „Критика јуче и данас”
(1996а: 9‒19) не пориче субјективност критике, али са друге стране увиђа
њену повезаност са профилом времена у којем она настаје. Упућује на то
да је идеал књижевне критке био да пронађе један универзални образац
лепоте, али уметност нашег времена (и било којег другог, прим. аут.) не
познаје тако нешто. Уместо једноставног оцењивања, задатак књижевне
критике јесте да се бави пажљивим тумачењем вредности. Критика треба
да се занима за естетску реалност дела, а да притом нема у виду само
један естетски или етички идеал. Са друге стране, то не значи да критка може престати да буде суђење, али је јасан Џаџићев нагативан став
према текућој критици која је само вредновање и егзегеза без закључне анализе. Међутим, проблем нове критике је што жели да описује а
не да оцењује, док само оцењивање, оно најузбудљиве и најосетљивије,
препушта новинарима. Вредност критике треба тумачити другачије у
односу на вредност књижевности. Треба је снажније контекстуализовати јер она увек говори из неког одређеног временског тренутка. Иако се
врло негативно осврнуо на новинску критику опредељену само ка чину
суђења вредности и сматрао да критика мора имати обзира према научном начину мишљења, она и за Џаџића није наука, већ делатност човековог духа која је ангажована књижевним делом. Оно што је важно упркос
постављању критике ван области науке, јесте да се њен дух не сме супротставити духу науке. Тако Џаџићево виђење књижевне критике опет ову
стваралачку активност посматра тако да она припада и једном и другом
пољу – и књижевности и науци.
Џаџић се, како смо поменули, посебно бавио личношћу самих критичара и њиховим професионалним профилом. За њега је критичар егзистенција недовршена и отворена, па зато говори о критичаревом неригидном ја (1996б: 9‒61)17. Критичар мора имати сензибилитет и осећај за
нове вредности, али и способност непосредног изрицања суда и вредновања када то нико раније урадио није. Џаџић није претерано наклоњен
методологији, јер сматра да свака метода поред тога што даје, прилично
и ограничава. За критику је зато боље да се користи тоталном методом,
односно да се залаже за методолошки плурализам. С друге стране, сама
могу лако да подлегну захтевима и мерилима теорија. Будући да и сами пишу критику,
односно да се баве науком, они своју књижевност могу подредити и интерпретативним
могућностима у оквиру „пожељних” методолошких путева.
17

Текст „Човек са теразијама или неригидно критичарево ја” објављен је 1975. године.
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природа науке о књижевности је таква да не испуњава научне принципе
као друге науке. Не верује превише ни у методе критичарског суђења, ни
у књижевне групације са заједничком естетичком идејом и залаже се за
аутономију критике која не би требало да буде изманипулисана. Отуда је
критика индивидулни чин који много зависи од способности самог критичара. Тежња за „продужењем ритма другог” у себи је иницијални чин
критике, а критичар је увек спреман за авантуру потпуне идентификације
али и потпуне критичарске дистанце. Осим тога, Џаџић скреће пажњу на
то да критика не може бити трансисторична и да остаје у дослуху са
временом у којем је настала, са датом традицијом и културом. Посебно
је сматрао да треба одвојити текућу критику од науке о књижевности, образлажући своју тврдњу тиме да критика подразумева оцену коју наука о
књижевности не мора да подразумева. Отуда говори о новој критици која
се одриче судијских претензија и постаје партнер књижевном делу, користећи домете свих хуманистичких проучавања. На плану тумачења, то
је иманентна анализа која се бави самим текстом и од њега се не удаљава.
Драган М. Јеремић у тексту „Критичар и естетски идеал” (1965)
издваја пет типова критике: критику као врсту књижевног изражавања,
критику као педагогију укуса, критику као припремање теорије књижевности, критику као руководство књижевног пута, критику као припрему
историје књижевности. И сходно томе пет врста књижевних критичара: уметника, педагога, вођу књижевних група, историчар и теоретичара
књижевности. На почетку је одређује као књижевну врсту (род) коју је
тешко дефинисати, али која свакако представља манифестацију књижевности односно уметности. Сматрао је да су наши критичари највише импресионисти, а најмање естетичари, будући да естетичар утврђује законе
свега што постоји у уметности, а критичар усваја један естетски идеал и
бори се за његово остварење.
Уочавамо да се и код нама временски ближих критичара, који су се
и сами бавили писањем различитих форми књижевнокритичког дискурса, подручје књижевне критике и даље смешта и уобласт књижевности и
у област науке, а да то не мора увек бити условљено припадношћу текста
академској или дневној критици. Појављује се и гранична зона између књижевности и науке као златни пресек и место где књижевна критика најприродније обитава, што се дало уочити и код филолога с почетка 20. века.

4. Ка данашњем поимању књижевне критике
Где је књижевна критика данас на крају друге деценије 21. века
и какав је њен положај у односу на науку и књижевност? За Тихомира Брајовића она је самосвесно читање, док је критичар, аналогно томе,
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самосвесни читалац – „онај који литератури приступа што је непосредније могуће, али са упорним и непопустљивим обазирањем на познавање
теорија, метода и техника разумевања и тумачења” (2009: 7). Критичар
мање или више ужива у читању, по угледу на каквог идеалног, „наивног”
и пријемчивог читаоца, али је у исто време и ауторефлексиван, обазрив
према властитим наклоностима и ненаклоностима, критичан и према
једнима и према другима.
У том смислу, Брајовић говори о критичару као двоструком читаоцу. Поред тога што му је примарни задатак да чита друге, он чита и самог
себе, поседујући (ауто)дијалошку пасију и потребу за (само)разговором
поводом књижевних дела. Као трајно отворена интерпретација и самоинтерпретација, критика постаје облик и жанр, који је и те како примерен
и потребан овом времену свеопштих преиспитивања и превредновања
(BRAJOVIĆ 2009: 8). Књижевна критика има и свој етос и свој ерос, а
налази се између објективности и емпатијске субјективности.
Новица Петковић је пак јасно ставља у границе науке, подразумевајући ослањање на одређену методологију: „Њен је основни задатак тумачење поезије, као и њено вредновање које из тумачења произилази.
Стога се она мора наслонити или, боље речено, мора подразумевати извесну теорију о природи поезије и њеном месту у култури.” (2008: 383)18.
О садашњем статусу критике и о њеној будућности помало циничним
тоном говори и Александар Јерков, песимистично јој наговештавајући
издисај (2013: 411). Сматра да критике нема и да је неће бити, али и да је
једва било, те да је имала епохалан историјски значај једино у доба модерне (2013: 430). Критички плурализам или плуралистичка критика је
једно од могућих одређења српске књижевне критике у другој половини
20. века, а као најважније типове критике издваја књижевноисторијску,
књижевнотеоријску, културолошку и импресионистичку (JERKOV 2013:
458, 459).
Почетак 21. века пред критичаре оставља исте дилеме о природи
књижевне критике као и почетак 20. века, с тим што је ауторитет и критике и критичара данас далеко мањи. Маргинални статус који међу научним радовима добијају критички текстови писани од стране научника
филолога19, довео је до тога да се критиком баве и они аутори који не
припадају научној јавности, те да њихови критички осврти чак узимају
првенствно по бројности у часописној критици. Упркос постојању различитих форми хетерогеног књижевнокритичког дискурса о којем је говоПетковићев став односи се на критику поезије, али се лако може применити на
књижевну критику било којег књижевног жанра.
18

Имамо у виду и непрепознавање књижевне критике приликом квантитативне
валоризације резултата научног рада истраживача.
19
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рио Пантић (1984) долазимо до закљука да је позиционирање књижевне
критике и њен однос према науци и уметности остајао неразјашњен захваљујући и оваквим видовима критике, што примећујемо током читавог
овде наведеног временског периода. Отуда проблематика разврставања
различитих облика критичких осврта у оно што припада или не припада науци истрајава и данас. Афирмативнији став према критици унутар
научне заједнице могао би допринети и њеном квалитету, подробнијим
интерпретацијама и квалитетнијим освртима.
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Jelena S. Mladenović

A REVIEW OF THE STATES ABOUT THE NATURE OF
LITERARY CRITICISM IN THE SERBIAN PHILOLOGY
The problematic status of literary criticism within the philology has been
present almost from the moment of creating this particular philology field that
deals with an interpretation and evaluation of literary works. We have conducted
this research in order to systematize just one part of the theoretical views on the
nature of literary criticism, which we find in the Serbian philology during the
20th century. Reflections on the topic of literary criticism, as well as theoretical
discourse in different essays, will be considered through metacritical attitudes
presented in the canonical texts of the classics in Serbian literary criticism ‒
Ljubomir Nedić, Bogdan Popović and Jovan Skerlić, and then with a number
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of philologists during the 20th century ‒ Branko Lazarević, Isidora Sekulić,
Milan Bogdanović, Zoran Mišić, Dragan M. Jeremić, Petar Džadžić, Predrag
Palavestra and others. The literary criticism needs a constant re-evaluation
in order to justify its belonging to the field of philology. A rethinking of the
relationship between theory and criticism will lead us to the question where is
literary criticism today.
Keywords: literary criticism, metacritics, academic criticism, daily
criticism, Serbian philology
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ИНТЕРТЕКСТУАЛНЕ ВЕЗЕ У
ПОДЖАНРОВИМА ДОМЕНТИЈАНОВОГ
ЖИТИЈА СВЕТОГА САВЕ
У раду се дефинишу (под)жанровске одлике Доментијановог Житија Светога Саве и утврђују се интертекстуалне везе у њима. Уочено је
да се сваки поджанр позива на ауторитативне (византијске) жанрове и да
је конституисан по узору на њих. Притом, жанрови у старој српској књижевности не постоје изоловано, већ су у односу међусобног прожимања.
Циљ овог рада јесте утврђивање извора цитатности у поджанровима, као
и указивање на степен присуства интертекстуалности у Доментијановом
Житију Светога Саве.
Кључне речи: житије, (под)жанр, молитва, похвала, плач, посланица,
беседа, интертекстуалност, интертекстуалне везе, Доментијан

1. Увод
За српску средњовековну књижевност значајно је начело жанра,
док је ауторско начело својствено савременој књижевности. Књижевни
жанрови који се јављају у српској средњовековној књижевности преузети су из византијске књижевности. Притом, ти жанрови нису изоловани
једни од других, већ чине одређени систем који се кроз историју мењао.
Они стоје у односу узајамног прожимања, јер један жанр или више жанрова улази у састав другог. У старој српској књижевности, жанрови
су, поред књижевних, имали и ванкњижевне функције, при чему се мисли на њихове богослужбене, правне и дипломатске функције (KOSTIĆ
TMUŠIĆ 2017: 45). Најважнији принцип у средњовековној књижевности
јесте хијерархијска потчињеност једних текстова другима у зависности
од првобитне светости и актуелне функције датог текста (NAUMOV
2009: 9). Житије је примарни прозни жанр, обимнија књижевна целина
која у своју структуру може примити и друге жанрове. Интерполирани
1

saranemat3@gmail.com

477

Philologia Mediana

у житије, они од жанрова постају поджанрови. У житију се у функцији
поджанрова могу наћи прозни, поетски и прелазни књижевни жанрови.
Прозни жанрови који се најчешће интерполирају у житија јесу посланица и слово (беседа). Када је реч о поетским поджанровима, највише се
уноси служба, а у оквиру ње могу се јавити: тропар, стихира, кондак, канон и акатист. У структури житија чести су и прелазни жанрови од којих
су најфреквентнији: похвала, молитва и плач. У српској средњовековној
књижевности има и мешања жанрова, па тако настају „похвално слово“
или „плачевна посланица“ (BOJOVIĆ 2011: 24).
Српски средњовековни (под)жанрови формално су конституисани
по угледу на византијске жанрове, а садржински по угледу на ауторитативне текстове.2 Присуство Светог писма, Свете Литургије и Светих Отаца
у средњовековном делу одраз је „тројне литерарне светости“ (BOJOVIĆ
2009а: 39), односно интертекстуалности. По дефиницији Ане Бужињске,
„интертекстуалност je концепција према којој сваки књижевни текст апсорбује у себе раније текстове, тако да представља мрежу различитих позајмица које су се у њему наслагале“ (BUŽINJSKA, MARKOVSKI 2009:
363), што се јасно уочава у српским средњовековним књижевним текстовима. Говорећи о присуству интертекстуалности у Житију Светога Симеона Светога Саве, Маја Анђелковић закључује да:
„највећи део корпуса средњовековне књижевности чине дела која се директно или индиректно везују за потребе цркве, литургијски живот, канонске и световне правне прописе. Као таква, она се нужно позивају на
већ добро познате текстове, доказујући њиховим постојањем сопствену
недељивост од хришћанске традиције, стварајући библијску аргументацију реченог, истичући истинитост сопствених речи у којима обитава
света Реч. Интертекстуалност је, дакле, поетичка одлика средњовековне
књижевности (2019: 329).

2. Молитва
Када је реч о конституисању српског средњовековног житија, молитва је један од најзначајнијих књижевних жанрова са изразито поетским елементима. У црквеној књижевности, молитва се јавља као самосталан жанр, али када је у саставу обимније књижевне целине, односно
житија, она има функцију поджанра. Због својих особина, молитва се
сврстава у прелазне жанрове старе српске књижевности. Ђорђе Трифуновић у Азбучнику српских средњовековних књижевних појмова молитве
дели на унутрашње (када се врше мислима) и спољашње (када се гласно
2

Ауторитативни текстови подразумевају библијске, светоотачке и литургијске текстове.
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изражавају појединим речима). Поред тога, оне се деле и на молитве хвале и слављења, молитве благодарности и молитве мољења. Сматра се да
је врхунац вере у молитвама хвале, љубави у молитвама благодарности и
наде у молитвама мољења (1990: 159).
О значају и снази молитве говори се и у Светом писму. У Јеванђељу
по Луки, имајући у виду важност молитвеног обраћања Богу, Христови
ученици ишту од свога учитеља да их научи молити се хришћанском молитвом речима: „Господе, научи нас молити се“ (LK. 11, 1), а Христос
им „каза пак и причу како треба свагда да се моле и да не клону“ (LK.
18, 1), јер се молитва може казивати на сваком месту и у свако време, макар и мисаоним устима. Молитва је, дакле, аманет који Христос оставља
својим ученицима и следбеницима, а његове речи: „Све што иштете у
својој молитви, вјерујте да ћете примити и биће вам“ (MK. 11, 24) представљају суштину молитвеног значаја.
Молитва је потврда богоугодног и подвижничког живота личности
која се у житију глорификује. Кроз призму молитве преламају се зраци
свести глорификованог јунака и она представља најбољу рефлексију његовог унутрашњег бића. Свети Сава је аутор првих српских молитава и
тек са Светим Савом молитвени живот у Срба доживљава своју пуноћу.
У Доментијановом Житију Светога Саве, Савин живот омеђен је и прожет молитвом. Најбоље је то описано речима: „Све што се у том животу
догодило стало је између две молитве“ (BOJOVIĆ 2002: 5), и у њима је
садржана суштина Савиног живота.
Виђен Доментијановим очима, Савин живот почиње молитвом „богочастиве“ (1988: 55) Ане и „самодржавног господина“ (1988: 55) Стефана да им Господ подари чедо које ће посветити Богу и научити богоугодном животу. На овај начин имплицитно се прави паралела са Старим
заветом, односно са Саром и Аврамом, Рахиљом и Јаковом, Maнојем и
његовом женом, али и са Новим заветом, односно са Захаријом и Јелисаветом, да споменемо само неке библијске личности које су у позним
годинама добиле Богом дарована им чеда.
Друга молитва која је важна за Савин живот јесте његова молитва
за исход душе. Она представља најзначајнију молитву у структури Житија Светога Саве. Дакле, Сава је пре свога доласка на овај свет измољен молитвом, али и пред крај овоземаљског живота он се молитвено
обраћа Богу са вером да ће се настанити у вечном животу. Сваки стих ове
молитве представља навод из Давидовог Псалтира, а она сама представља мрежу интертекстуалних веза са Псалмима Давидовим:
„Повиках у печали мојој ка Господу Богу мојем (PS. 119, 1), Господе услушај молитву моју, и вапај мој нека дође ка теби; Не одврати лица
твога од мене; у који дан будем тужио, приклони ка мени ухо твоје, И
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брзо ме услишај; јер ишчезоше дани моји као дим, и кости моје сметоше
се веома (PS. 101, 1–5). И малакса у мени дух мој, и срце моје смете се
у мени. И остави ме сила моја (PS. 142, 4). И подигох ка теби руке моје,
и душа моја као безводна земља жели твога помиловања (PS. 38, 11), и
брзо ме услишај, Господе, сконча дух мој, и не одврати лица твога од
мене (PS. 142, 6–7). И избави ме од непријатеља мојих, Господе; Ка теби
прибегох, и дух твој добри водиће ме на земљу праву; Ради твога имена,
Господе, оживећеш ме по правди твојој; И изведи из печали душу моју,
и милошћу твојом истреби непријатеље моје, и погуби све који досађују
души мојој, јер сам ја слуга твој (PS. 142, 9–12). Услишај ме правдом
твојом и не уђи у суд са слугом твојим јер се пред тобом неће оправдати
ниједан живи (PS. 142, 1–2). И изведи из тамнице душу моју, да се исповеда имену твоме (PS. 141, 7)“ (DOMENTIJAN 1988: 222).3
Ова молитва израз је Доментијанове велике богословске учености,
јер само боговидни ум може створити овакав мозаик најразличитијих
стихова Псалама Давидових.
Између ове две стале су све друге молитве које представљају одраз
Савиног подвижничког и молитвеног живота. То су: молитве Богородици, молитве Богу, светогорске молитве, ватопедске молитве, молитве благодарности и молитве у разним другим потребама. Њих Драгиша
Бојовић издваја у Молитвама Светога Саве4 и на тај начин саставља
својеврсну антологију молитава из Доментијановог и Теодосијевог дела.
Прва молитва изговорена на Светој Гори којом се Сава обраћа
Богу из захвалности што је примљен на Свету Гору Атонску је молитва мољења Господу да управи стопе његове на прави пут и дела добра:
„Господе, управи ме на пут твоје милости“ (PS. 85, 11). Сава се обраћа
Богу као своме покровитељу: „из утробе матере моје ти си покровитељ
мој“ (DOMENTIJAN 1988: 59), што је директна алузија на прву молитву
у овоме житију, а то је молитва Ане и Немање да им Бог подари чедо,
али истовремено и парафраза 70. Псалма: „Тебе се држим од рођења, од
утробе матере моје Ти си бранич мој“ (PS. 70, 6).
Сава се често молио са рукама подигнутим ка небу, „што представља
телесни и визуелни одраз тежње човекове душе ка Богу“ (BOJOVIĆ 2002:
16). А чему би другом тежио он, „богоизабрана зрака“ (DOMENTIJAN
1988: 94) светлости Христове? Сава подиже своје руке ка Господу на3

Слична овој молитви је молитва за исход душе коју изговара Свети Симеон у
Савином Житију Светог Симеона уочи свога упокојења, што је сведочанство
о томе да је Доментијан користио сличне стилске поступке као и његов учитељ
Сава.
4

Уп. BOJOVIĆ: 2002.
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рочито приликом оних молитава којима чини чуда: приликом подизања
раслабљенога, на морској пучини, када моли за падање града. Доментијан за Саву каже да се толико приближио Богу постом и светим молитвама да је и мртве васкрсавао, што представља врхунац примања молитви (BOJOVIĆ 2002: 16–17).

3. Похвала5
Похвала је на граници између поетског и прозног жанра, што је
чини прелазним књижевним жанром. Писана у прози, похвала је, попут
поезије, лирски интонирана и химнично устројена. У структури житија
она представља поджанр којим се прослављају подвизи житијног јунака,
а у њој се износе разлози глорификовања одређеног свеца и она је кључно место у житију где се истиче значај његових подвига.
Похвала у Доментијановом Житију Светога Саве има веома
важну улогу. Ово житије конципирано је тако да се „готово свака приповедна целина окончава похвалним местом или похвалом“ (JUHAS
GEORGIEVSKA 2004: 20). Дакле, често и Доментијанова нарација одише похвалним тоном. Као да је готово кроз сваку страницу Житија Светога Саве уткана мала похвала овом великом српском светитељу.
Доментијанове похвале такође су значајно поље присуства интертекстуалних веза. У њима има поређења Саве са библијским личностима, има цитата, парафраза и алузија на библијске и на друге ауторитативне текстове.
На самом почетку Доментијановог Житија Светог Саве наилазимо
на похвалу. Њу Доментијан уноси одмах након радосне вести о Савином
рођењу. Стога је ова похвала антиципација будућег Савиног живота и
рада на утврђивању православне вере међу Србима:
„И добро васпитан и Богом научен положи добар пример своме
отачаству, и постаде велики пред Богом и испуни се Духом Светим. Јер
из младости своје заволе Бога, и многи у отачаству његову заволеше Бога,
подобећи се њему, и са њиме последоваше Христу од почетка и до сада се
непрестано јављају изабрани Богу [...] И спреми Господу савршен народ:
једне светитеље и учитеље умних стада, друге јави сваком богољубљу,
5
Александра Костић Тмушић у својој књизи Поетски елементи у српској хагиографској
књижевности говори о похвали у ужем и ширем смислу: „У ужем смислу, похвала
представља краћи песнички став. И када се састоји из стихова, она је превасходно
реторски састав“ (2017: 54). Говорећи о похвали у ширем смислу, ауторка каже да је
похвала реторска проза и представља врсту слова. Стога се и веома често назива похвално
слово (2017: 54).
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треће научи сваком правоверју. Сазда многе манастире, и породи многе
зборове доброверних чрнаца Духом Светим, и научи побожности све по
своме отачаству. И устроји им велик и простран пут ка Светој Гори; и у
њој сазда тврде и велике градове, испуни сваким добром, и све предаде
деци свога отачаства [...] И такође устроји пут у Јерусалим и у Синај и у
свако место где се именује име Божје; и ваистину овај свети Илија дође
к нама и ми га не познасмо по нашем жестокосрђу, а он сатвори у нама
дела Божја, и отиде одакле беше дошао“ (DOMENTIJAN 1988: 65).
У овој похвали, Доментијан Саву пореди са Светим Илијом по тежини њиховог подвига, чиме прави алузију на Стари завет, односно на
Прву и Другу Књигу Самуилову, где се говори о пророку Илији и његовом
животу.
Како ће Доментијан изразити благодарност Сави и Немањи због
подизања манастира Свете Богородице Хиландарске ако неће похвалом
овим светитељима? Ова похвала је „састављена од 17 мањих целина,
које све, осим прве, почињу бројном именицом оба, тј. Двојица“ (JUHAS
GEORGIEVSKA 2004: 21). Доментијан Саву и Немању пореди са апостолима по њиховом заједничком задатку, а то је ширење православне вере:
„Обојица истински апостоли, подигнути истинитим Богом на просвећење
и на божаствено научење западне стране“ (1988: 94).
Овим стиховима начињена је алузија на Дела апостолска у којима
је описан рад Христових апостола на ширењу хришћанске вере. Доментијан Саву и Немању у истој похвали пореди са искушаним златом „пошто се ради њихова часнога живота Христос уселио у њихове прекрасне
душе, по истинитом обећању своме, будући да рече: ‘Јер ћу се уселити
у њих, и бићу им као Бог, и они ће ми бити народ’(II KOR. 6, 16)“ (1988:
94). Савин и Немањин живот је, дакле, испуњење божјих речи. На њима
се пројавила милост Христова због многих добрих дела која су ови светитељи учинили.
Још једна библијска алузија присутна је у истој похвали. То је прича о лудим и мудрим девицама из јеванђеља: „Обојица блажене слуге,
које имају будне очи у све часове, чекајући Бога свога са чистом вером“
(DOMENTIJAN 1988: 95). Сава и Немања, у Доментијановој похвали,
подобни су девицама које су спремно дочекале Христов долазак, због
чега су и биле награђене (MT. 25, 1–12). Ова парабола има есхатолошки
карактер, јер упућује на то да треба спремно дочекати судњи дан.
Наредна похвала у структури Доментијановог житија такође се односи на Саву и Немању. То је похвала коју Доментијан смешта у структуру житија пре описа преноса Немањиних моштију у Србију, где су Сава
и Немања „небесни грађани“ (1988: 114) и још на овом пропадљивом
свету „равни анђелима“ (1988: 114), једна душа, а два тела. Обојица су

482

Сара Н. Немат

„земље доброплодне“ (1988: 115), чиме Доментијан прави паралелу са
јеванђељском причом о сејачу и семену (MT. 13, 4–23). Дакле, писац користи иста поређења као и у претходној похвали, али сада са различитим
метафорама. Цела ова похвала у знаку је Доментијанове омиљене антитезе исток–запад.
Имамо у Доментијановом Житију Светога Саве и похвалу која
се односи, поред Светог Саве и Светог Симеона, и на Стефана Првовенчаног. Похвала је написана након крунисања првог српског краља. У
овој похвали Доментијан Немању, Стефана Првовенчаног и Саву пореди
са Светом Тројицом, те „тако и имамо три светила у нашој историји“
(KOSTIĆ TMUŠIĆ 2017: 145).
Од једног ка тројици и од тројице ка једном, Доментијан се у наредној похвали враћа Сави. Он ту похвалу структурно организује као цело
поглавље, Саву први пут назива „богоносцем“ (1988: 209) и пореди га са
Мојсијем који је „боговидац“ (1988: 209). Цела похвала писана је кроз
паралеле на релацији Сава–Мојсије, што значи да Доментијан прави паралелу са Петокњижјем Мојсијевим. Доментијан у овој похвали даје
предност Сави над Мојсијем и ту његова похвална историја достиже свој
врхунац.
Мојсије јесте „боговидац“ (DOMENTIJAN 1988: 209), али је Сава
„богоносац“ (DOMENTIJAN 1988: 209), што је много више, јер није само
Бога носио „у себи и на себи“ (DOMENTIJAN 1988: 209), већ је био „украшен и благодаћу његовом“ (DOMENTIJAN 1988: 209). „Онај велики
боговидац доби таблице закона Богом написана писмена на каменим
плочама; а овај Преосвећени [...] новом апостолском благодаћу прими
Светим Духом назнаменане таблице духовних поука“ (DOMENTIJAN
1988: 211).
„Онај велики боговидац, прообразујући крст победи Амалика; а
овај Преосвећени је побеђивао непријатеље своје осудивши их светом
молитвом и светим крсним оружјем“ (DOMENTIJAN 1988: 212). Ово
место у структури житија доказ је Доментијанове употребе дела Светог
Јована Дамаскина, који говори о многим примерима предизображења
крста у Старом завету, као стваралачки узор и литературу: „И скоро да
изоставим ширење руку Мојсијевих у виду Крста, када он поста победник над Амаликом, као што је данас Крст над ђаволом, кога предизображава Амалик“ (DAMASKIN 2002: 240).6
Овом похвалом Доментијан завршава своје похвалне говоре у Житију Светога Саве (KOSTIĆ TMUŠIĆ 2017: 148). Његове похвале имају
6
О предизображењу крста писао је Драгиша Бојовић у раду Старозаветни образ крста,
где је, на бројним примерима из српске средњовековне књижевности, показано да је крст
посредно деловао и у Старом завету. Уп. BOJOVIĆ 2006.
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„стабилизовану и униформисану структуру“ (JUHAS GEORGIEVSKA
2004: 30). Оригиналност се у њима постиже поетским средствима (симболима, песничким сликама, ефектним контрастима). Доментијан „веома брижљиво приступа конституисању похвала, поступно их припрема
и реализује у оптималном моменту. Постоји добра усклађеност са ужим,
али и ширим контекстом, што сведочи о пишчевом дару да изврши хармонизацију стилски разнородних структура“ (JUHAS GEORGIEVSKA
2004: 30).

4. Плач
Плач се јавља као посебан књижевни жанр у византијској књижевности (KOSTIĆ TMUŠIĆ 2017: 54). Уз плач се синонимски јављају још и
називи риданије, вапај, кричаније, појмови који упућују на сам карактер
плача. Термин плач издвојио се од осталих назива који се везују за ову
референцу, те се овај појам најчешће користи за означавање самог књижевног жанра (TRIFUNOVIĆ 1990: 249). Он је, као и похвала, жанр прелазног карактера. Иако има одлике жанра, плач се у старој српској књижевности најчешће среће у оквиру обимније књижевне целине и тада
има карактер поджанра.7 Плач је близак тужбалицама из српске народне
књижевности, али и библијским изворима (Плач Јеремијин).
Александра Костић Тмушић у Житију Светога Саве утврђује два
права плача и шест описа овог књижевног жанра (2017: 185). Плачевна
историја у Доментијановом делу почиње онда када Ана и Немања пишу
сину у Светој Гори са молбом да дође у Србију како би га видели, јер они
знају да „који су са сузама сејали пожњеће са певањем“ (PS. 125, 5). Ово
је, дакле, плачевна посланица Савиних родитеља (BOJOVIĆ 2011: 24).
Плач из Доментијановог Житија Светога Саве који садржи све
елементе овог жанра, изговара монах Атанасије, Савин ученик, на његовом гробу. Када монаси отворе ковчег са моштима и виде Савино нетрулежно тело, Атанасије подиже Светог Саву и изговара:
„О божја, о љубазна, о слаткога и преосвећенога гласа, богогласни Саво; истинито се обећа да ћеш са нама бивати до скончања века,
боголепни Саво, а ми љубима чеда твоја, имајући те као државу и богомисаону наду, сада се радујемо. Јаој, чуда, братијо, светлијег од свих
чудеса, ужасног и испуњеног неисказанога дивљења. О, велика је Божја
сила, и неисказана су његова чудеса јер се не распаде ни гроб онога који
7
О плачу у српској средњовековној књижевности није много писано, те је допринос
Драгише Бојовића овој теми од изузетног значаја у науци. Он се нарочито бави питањем:
Зашто је плакао Свети Сава? Уп. BOJOVIĆ 2011.
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љуби Бога и чини вољу његову, ни земља не могаде задржати но му још
у животу његову и сама морска пучина послужи, а после смрти земља
се не дотаче његова богоносна тела, но, штавише, као и добромирисни
крин прорасте мирисима побожности онога који је из младости процветао, и, по речи пророчкој: ‘ни тело његово не виде трулежа’ (PS. 15, 10)“
(DOMENTIJAN 1988: 227).
Овај плач Доментијан обликује према деветој песми Канона Пасхе,
када мироносице откривају да је Исус устао из гроба:
„О! божанског, о! љубљеног, о! најслађег Твога гласа!
јер си нелажно обећао да ћеш бити с нама до свршетка века, Христе.
Њега верни за утврђење наде имајући, радујемо се“
< http://www.novisrbljak.narod.ru/PDF_files/Mojirad/pasha.pdf>

Приликом описа Савиног нетрулежног тела, Доментијан употребљава пророчке речи да „ни тело његово не виде трулежа“ (1988:
227). Овај цитат приписује се цару Давиду (PS. 15, 10), али га има и у
Делима апостолским (DELA 2, 31).
Александра Костић Тмушић утврдила је и шест описа плача у Доментијановом Житију Светог Саве, од којих су два описа плача колективна (2017: 185). Њима Доментијан дочарава колико је народ у Србији
туговао због Савиног останка на Светој Гори и како су Срби дочекали
Симеонове мошти. Остали описи плача припадају Светом Сави. Свети
Сава је плакао радосним сузама због свога пострига, сузама скрби због
упокојења Стефана Првовенчаног, а истовремено и скрбним и радосним
сузама након представљања Симеоновог. Радосним, јер је Симеон примио своју плату на небесима, а скрбним, јер је у овоземаљском животу
изгубио саподвижника.
Последњи опис плача у структури Доментијановог Житија Светога Саве јесте приликом Савиног ходочашћа у Јерусалим. То је плач на
Христовом гробу. Сава плаче од радости што га је Господ удостојио да
ходи путевима Сина божјег (KOSTIĆ TMUŠIĆ 2017: 187–190).

5. Посланица
Посланицa припада епистоларној књижевности, а њено порекло
датира још од античких реторских правила фиксираних у формуларном
облику писмовних образаца (BOGDANOVIĆ 1980: 74). У српску средњовековну књижевност посланице су дошле преко византијске књижевности, где су представљале веома прихваћен и често коришћени жанр. Ђорђе
Трифуновић посланице дели на личне (приватне), које су део свакодневне
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преписке владара, црквених достојника, обичних људи, и на књижевне,
какве су посланице светих апостола у Новом завету (1990: 264–271). Српски средњовековни животописци често их инкорпорирају у житија и тада
посланице представљају поджанр у оквиру обимније прозне целине.
Поглавље III из Доментијановог житија: О писању преподобнога Саве
ка родитељима и о звању оца свога у Свету Гору, скоро да је цело написано
у виду посланице. Ово место веома је важно у структури Житија Светога
Саве, јер је оно мотивациони агенс за Немањин одлазак на Свету Гору. Сава
га, у овој посланици која одише љубављу и поштовањем према родитељу,
топло позива да му се придружи у његовом овоземаљском подвигу. О томе
сведоче Савине речи: „Господине мој и оче чедољупче, источна звездо Данице“ (DOMENTIJAN 1988: 72). И да нема у житију других примера Савине
љубави према оцу, овај један био би довољан да посведочи о томе. Сава
овде говори оцу да је и он „ревнујући поревновао“ (I CAR. 19, 10; 19, 14)
по Господу који га је „узео“ (PS. 27, 10) себи, уздајући се у божје речи да
„онога који греде ка њему неће изагнати ван“ (JN. 6, 37). Сава саветује Немањи да је њему „добро приањати Богу“ (PS. 73, 28), те моли свога оца да и
он, последујући њему, дође на Свету Гору (DOMENTIJAN 1988: 72). У овој
посланици садржана је Савина вера у Господа, увереност да иде уским, али
правим путем, жеља да спасе пропадања свога родитеља позивајући га на
саподвижништво у монашком животу, похвала и љубав Савина према Господу. Она представља и компилацију најразличитијих библијских цитата,
парафраза и алузија, које се, попут мозаика, уткивају у текст посланице.
Следеће две посланице које су важне у Доментијановом житију
јесу она у којој Стефан Првовенчани моли Саву да пренесе Немањине
мошти у Србију и Савин одговор Стефану у коме му јавља да ће његова
жеља бити услишена. И оне су сведочанство о великој братској љубави
о којој је говорио Јован Богослов у својим Посланицама (I, II и III JN).
Савину посланицу до речи „господин“ (1988: 113), Доментијан преузима
из Житија Светог Симеона Стефана Првовенчаног парафразирајући је.
Поменуто место из житија доказ је да су средњовековни писци користили као изворе и друга средњовековна дела и ауторе.

6. Беседа
Реторска природа средњовековне прозе нарочито се огледа у беседи.8
Она се у српској књижевности врло рано јавља као жанр (TRIFUNOVIĆ
8
Синоним за беседу је слово, а оно се дефинише као „говор или проповед на одређену
тему из Библије или црквеног календара, но исто тако и на посебну моралистичку тему“
(BOGDANOVIĆ 1980: 74).
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1990: 28), а када се нађе у структури обимнијег прозног текста, беседа
постаје поджанр.
Српским средњовековним писцима најближи узор су Христове беседе из Новог завета. Оне представљају скуп етичких учења и изрека, а
Беседа на гори сматра се програмским делом у коме је изложено читаво
Христово учење.
У Доментијановом делу, беседе представљају важно место испољавања Савине животне мисије. Сава у својим беседама говори о правој
вери и прославља Бога. Прва Савина беседа у житију јесте она коју светитељ изговара након преноса Симеонових моштију у Србију. Доментијан је назива Поученијем Светога Саве ка свему сабору његова отачаства о преподобном Симеону. Дакле, ово је поученије којим светилник
отачаства свога треба да просвети свој народ, говорећи му, на Симеоновом примеру, о сладости православне вере. Ова беседа је важна зато што
се преплиће са похвалним жанром, јер Доментијан у беседу о правој вери
и божјој награди уткива похвалу Светом Симеону:
„Да, ваистину, овај преподобни отац наш тако заволи Бога и усрдно
му последова, да ниједној од светих заповести његових не даде да падне на земљу“ (1988: 119), већ последова речима божјим: „ко претрпи до
краја биће спасен’ (MT. 10, 22) и „за толико љубазно му течење, удостоји
га Владика цар небесни, да је и сретник био његових светих [...] још нам
и чудеса показа кроз њега, да болнима даје здравље и бесове изгони и
после смрти“ (1988: 119).
Поука преосвећенога кир Саве на светоме сабору Лавре свете Богородице важна је за структуру житија, али је значајна и за Савину духовну
и световну делатност. Он, последујући речима Светог апостола Павла:
„Пазите умно стадо ваше у које вас постави Дух Свети као пастире и
учитеље“ (DELA 20, 28), каже окупљенима: „Да, и мени уздигнутом на
овај степен, од сада није ми лепо ћутати, нити да гледајући ми своје ствари будем најамник, а не истинити пастир“ (DOMENTIJAN 1988: 144).
Савин живот је испуњење божјих заповести. Он зна да му, уздигнутом на архиепископски чин, није лепо ћутати. Сава је свој задатак добро
разумео и тежи да га, последујући божанским речима, богоугодно изврши. Уплашивши се новозаветног најамника, он тежи да буде истинити
пастир. Зато одлучује да беседи о правој вери увек када има прилику за
то. И заиста, након ове поуке, Савине беседе у житију ће се умножити.
Прву заповест коју Сава даје својим ученицима јесте да се „прво
држимо праве вере“ (DOMENTIJAN 1988: 148), а другу да имамо љубав
међу собом, јер: „вера спасава љубављу делајући“ (GAL. 5, 6). Сава проповеда о Светој Тројици као јединосушној, а трипостасној, па у наставку
ове беседе, због чега је она и значајна, разлаже и парафразира Симбол вере:
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„И верујемо у једнога од Тројице, ни Оца ни Светога Духа, но Сина
и Бога који се од Бога Оца родио [...] који је увек с њим, који је добротом
све привео из небића у биће [...] од Бога Оца јединосушно му Бог Слово,
који је због множине човекољубља вољом Оца и Духа изволео спасти
своје саздање“ (DOMENTIJAN 1988: 149). Сава говори о Христовој жртви који је „распет безгрешан“ (DOMENTIJAN 1988: 149) и који „окуси
и смрт, и трећи дан ускрсе телом, не видевши трулежи [...] и на небеса
узневши се, седе с десне стране Оца“ (DOMENTIJAN 1988: 149–150).
Дакле, Доментијан из Симбола вере преузима дословне стихове.
Одмах затим следи парафраза Јованових речи, које се надовезују на цитате из Симбола вере: „Јер васкрснуће, рече, мртви и устаће они који су
у гробовима, и они који су сатворили добро са правом вером поћи ће у
васкрсење живота, а они који су сатворили зло, у васкрсење суда“ (JN. 5,
28–29) (DOMENTIJAN 1988: 149–150).
Доментијанов љубљени учитељ и на двору угарског краља изговара
беседу о Богу која прераста у беседу о љубави. Ово Доментијаново слово
прво је слово о љубави у нашој средњовековној књижевности. Доментијан овде наводи један неидентификован цитат, који приписује светопевцу: „Ка матери својој какову имате љубав, ка Богу дужни смо имати још
већу и топлију љубав“ (DOMENTIJAN 1988: 163). Мисао блиску овој
налазимо код Светог Јована Лествичника: „Мати није тако привржена
свом одојчету како је син љубави свагда привржен Господу“ (BOJOVIĆ
2009b: 87). Поменути навод показатељ је присуства патристичких извора
у Савином слову о љубави, али и светоотачке литературе коју је Доментијан радо читао.
Сава ће на двору угарског краља говорити и о вазљубљенима. Он богољупце назива вазљубљенима по угледу на Јована Богослова и у својој
беседи дефинише овај појам: „Јер Богом бише синови човечји названи
љубазним именом вазљубљени. Зато рече Јован апостол: ‘Вазљубљени,
љубимо један другога, као што је Бог љубав’ (I JN. 4, 9)“ (DOMENTIJAN
1988: 164).
У наставку слова, Сава подсећа на Христово учење које је извор
сладости хришћанског живота и говори о нужности поимања Христове
науке кроз љубав:
„А сада одбацивши сваку горчину и сувишак злобе, у кротости примите истиниту реч (JAKOVLJ. 1, 21) и самисаоно млеко, да у њему узрастете у његово спасење (I PETR. 2, 2). А сву сладост учења Господњег
и светих његових апостола треба примити с љубављу и са трпљењем, чувајући до краја савршено дело. Јер ко хоће да сатвори што добро у Богу,
сам Бог љуби га и помаже му, јер све је љубављу предао примити у овом
и будућем веку“ (DOMENTIJAN 1988: 164).
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Последњи стихови ове беседе представљају спој цитата из посланица апостола Петра и апостола Јакова.9
Савино слово о љубави завршава се похвалом љубави која је Христос, „јер Бог је љубав“ (I JN. 4, 8), као што рече Јован Богослов.
Дакле, Доментијан се, пишући ову беседу, пре свега ослања на новозаветно поимање љубави, те као изворе за аутентичност свога слова о
љубави, користи наводе Светих апостола Петра и Павла, апостола Јакова,
као и јеванђелиста Матеја и Јована. Једно место овога слова о љубави
садржи комбинацију стихова Светог апостола Петра и апостола Јакова,
а Доментијан користи и патристичко поимање љубави, позивајући се на
Светог Јована Лествичника и Светог Јефрема Сирина.
Драгиша Бојовић у тексту Доментијан и софиологија Светог апостола Павла10 говори о софиолошком утицају божанственог апостола
који се базира на Павловим речима да је Христос „божја сила и божја
премудрост“ (I KOR. 1, 24). Први који је идентификовао једну мисао из
софиологије Светог апостола Павла у Савиној Беседи о правој вери био је
епископ Атанасије Јевтић (JEVTIĆ 2004: 88). Доментијан је интерполира
у житије када на Савина уста говори о Христу као премудрости и сили
очевој:
„Јер учење духовно није игра нити безумље мисли човечјих, но света вера проповедана, на којој бише основани сви свети чинови о Христу
Исусу Господу нашем, о коме пророци Светим Духом Божјим прорекоше,
и апостоли научише, и мученици исповедаше, и сви свети сахранише, и
преподобни оци без порока сачуваше, као на непресеченом крајеугаоном
камену црквеном, Христу, који је премудрост очева и сила (I KOR. 1, 24)“
(1988: 152).
Друго место у Доментијановом житију где се очитује Павлов софиолошки утицај јесте Друга жичка беседа. Наведена софиолошка идеја
изречена је сада у контексту поуке о следовању, где Сава позива своје
ученике да следе његов пут (BOJOVIĆ 2014: 573) речима:
„Да, пожурите се, чеда моја и другови, да својим добрим делима
сатворите угодно пред Господом Богом вашим, и као што видите мене,
последујте ми, и идите за мном, и нас све неће обличити крмитељ вечних
добара у бесконачне векове, Господ наш Исус Христос Син Божји, премудрост Оца и сила, сам све добро свршавајући својом силом, и без њега
нико не може сатворити никаква добра“ (DOMENTIJAN 1988: 186).

Ово место није било утврђено до појаве Трпезе премудрости Драгише Бојовића. Уп.
BOJOVIĆ 2009b.

9

10

Уп. BOJOVIĆ 2014.
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7. Закључак
Ако за Доментијаново Житије Светога Саве кажемо да представља
прозни мозаик српске средњовековне књижевности, биће јасно да је оно богато бројним поджанровима који се, попут минијатурних мозаичних делова,
уклапају у јединствену и складну целину. Поджанровски систем овог дела
чине: молитва, похвала, плач, посланица и беседа, које својим комбинацијама и варијацијама могу творити и хибридне поджанрове као што су похвално
слово, похвална посланица, плачевна посланица и сл. Доментијан не само да
преузима моделе ових жанрова из византијске књижевности, већ их и самостално саставља по узору на ауторитете и њихов садржај богати изворима
српске црквене и књижевне традиције која му је била на располагању.
Доментијан у своје дело радо уноси библијске, светоотачке и богослужбене текстове, који су показатељи извора пишчеве учености. Код овог
средњовековног писца, интертекстуалност је заступљена у виду дословних цитата, парафраза, алузија, али и у виду паралела са ауторитативним
текстовима. Када је реч о Светом писму, овај средњовековни писац најчешће из Новог завета преузима јеванђељске наводе, али користи и цитате из Дела апостолских. Из Старог завета, Доментијан највише цитира
Псалме Давидове, али и Петокњижје Мојсијево, те Књиге Самуилове.
Комбинација Давидових Псалама у Доментијановом делу најчешћа је
у структури молитве. Када је реч о конституисању плача, Доментијан, као и
остали средњовековни писци, то чини по узору на Плач Јеремијин, али у своје
плачеве уноси и литургијске интертекстове попут стихова из Канона Пасхе
Светог Јована Дамаскина. Своје посланице Доментијан обликује по узору
на посланице светих апостола, а беседе по узору на Христове беседе. Од патристичких извора у Доментијановим поджанровима, утврђен је утицај Светог Јована Лествичника, Светог Јефрема Сирина и Светог Јована Дамаскина.
Ваља напоменути да се овим радом не исцрпљује присуство поджанрова
и интертекстуалних веза у Доментијановом Житију Светога Саве, међутим,
њихов целокупан попис и детаљнија анализа превазишли би оквире овог рада,
због чега смо се задржали само на најрепрезентативнијим примерима из дела.
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INTERTEXTUAL LINKS IN THE SUBGENRES OF
DOMENTIAN’S LIFE OF SAINT SAVA
The paper defines (sub)genre traits in Domentian's Life of Saint Sava and
establishes intertextual links in them. Has been noticed that every subgenre
invokes authoritative (Byzantine) genres and that it was constituted after their
model. At the same time, the genres in the old Serbian literature do not exist
separately but are in a relationship of permeation. The aim of this paper is to
determinate sources of the citations in subgenres as well as pointing out the
degree of presence of intertextuality in Domentian's Life of Saint Sava.
Key words: biography, (sub)genre, prayer, praise, cry, epistle, sermon,
intertextuality, intertextual links, Domentian
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ESHILOVA ORESTIJA IZ VIZURE
FEMINISTIČKE KRITIKE: OD OSUDE DO
DRUGAČIJEG ČITANJA2
Do koje mere tekst Orestije još uvek predstavlja kritički izazov pokazuje i kontroverza koja je nastala nakon pokušaja američkog nobelovca Judžina
O’Nila da u čuvenoj drami Crnina Pristaje Elektri ponudi savremeno „čitanje”
ovog kapitalnog teksta zapadne književnosti. Polemiku koja je usledila nakon
što su kritičari upotrebili „edipovski obrazac” kao jedinu ispravnu vizuru iz koje
bi trebalo tumačiti značenje drame, i pokušaj samog O’Nila da se „odbrani” od
takvog modela interpretacije, uzećemo kao polazište u ovom radu, sa ciljem da
razmotrimo koji su potencijali Eshilove drame ostali skrajnuti u tradicionalnom modelu tumačenja. Problem se dodatno usložnjava time što su u kontekstu
ove polemike postali jasno uočljivi i nedostaci ortodoksne feminističke analize,
koja je u ovom slučaju krenula, naravno, od suprotnog vrednosnog predznaka u
odnosu na opšteprihvaćeni patrijarhalni model, ali je u konačnom ishodu samo
ponovila identičan interpretativni obrazac. Na ovaj način je i ova radikalna kritička škola, koja je trebalo da ponudi značajan iskorak iz domena tradicionalne
hermeneutike, ostala „slepa” za sve one subverzivne aspekte značenja na koje
će s pravom ukazati kritičari poput Seli Geč ili Filipa Velakota.
Ključne reči: Orestija, Judžin O’Nil, patrijarhalni model čitanja, feministička kritika i interpretacija, dekonstrukcija i „ponovno čitanje”.

1. Uvod
„Revizija – kao pogled unazad, posmatranje drugačijim očima, i kao
ulazak u stari tekst iz nove kritičke pozicije – predstavlja za nas više od tek
jednog poglavlja kulturne istorije: ona predstavlja čin opstanka” (nav. u DONOVAN 1975:74). Ovim značajnim rečima američka pesnikinja Adrijen Rič
1
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[Adrienne Rich] formulisala je imperativni zadatak savremenog pisca i kritičara, a ujedno i na najsažetiji način sumirala kritičko polazište pravca koji danas znamo pod nazivom feminizam. Na tragu ideje koja pokušava da predoči
mogućnost i viziju postpatrijarhalne stvarnosti, Amber Džejkobs [Amber Jacobs], feministička teoretičarka novije generacije, upućuje nas na samo izvorište zapadne kulturne paradigme, koja je svoj prvi simbolički prikaz dobila
u antičkom mitu o Orestu i ubistvu majke. Ona ukazuje da je reinterpretacija
mita i njegovog umetničkog uobličenja u dramama antičkih tragičara važna
feministička strategija koja bi trebalo da u samom ishodištu kulture prepozna
na koji način je jedna fantazija o moći dovela do utemeljenja patrijarhalne
stvarnosti – kao zakona koji nema alternativu (DŽEJKOBS, 2007). Pritom,
Džejkobs se poziva na ideje belgijske feministkinje, Lis Irigarej [Luce Irigaray], koja je u tekstu „Telesni susret s majkom” (1995) istakla kako naše
imaginarno još uvek sledi obrazac koji je uspostavila grčka tragedija – ono
što nam opisuje Orestija i danas se, nakon svih feminističkih pobeda, iznova
odigrava. Mitološki obrazac odražava suštinu poretka u kome se pod simboličnom vlašću boginje Atene pobunjenička snaga Furija preusmerava – strateški lukavo – u službu novom poretku polisa, koji sada postaje poredak bez
alternative.
Pozivajući se na reči iz teksta Lis Irigarej, Džejkobs objašnjava da je patrijarhalni simbolički poredak zapravo proizvod specifičnog sistema imaginacije, nastao projekcijom nesvesnih fantazija koje su kroz podršku društvenih
institucija dobile snagu zakona: „Simbolički poredak je imaginarni poredak
koji je postao zakon” (nav. u DŽEJKOBS 2007: 18). Zbog toga je veoma važno da se kroz analizu mitskih metafora vratimo na same početke kulture jer
su upravo u njima zabeležene prvobitne kulturne predstave koje, kasnije, kroz
strukturne mehanizme simboličkog delovanja stiču oreol apsoluta i kulturnih determinanti. Feminističko čitanje mita i tragedije je, dakle, deo strategije
koja ima za cilj da identifikuje i kritički ispita fantazije koje konstituišu „pobednički imaginarni sistem”. Ovo čitanje nosi jasno artikulisan zahtev da se iz
perspektive sadašnjosti i savremene kulture suočimo sa fantazijama koje čine
dubinsku matricu kulture, i koje su kao takve unapred determinisale sadržaje
i oblike društvene i političke realnosti. Time se njihov status apsolutnih istina
razotkriva kao lažna slika njihove prave utemeljenosti u imaginarnom sistemu
koji je dobio tretman neprikosnovene realnosti.

2. Moderna Orestija u umetničkoj vizuri Judžina O’Nila
Iako je svoju čuvenu trilogiju Judžin O’Nil napisao skoro čitav vek ranije, moglo bi se reći da je američki nobelovac imao nameru gotovu identičnu
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nastojanjima pomenutih feminističkih teoretičarki. U intervjuu pod naslovom
„Šta je za mene pozorište”, koji je dao daleke 1922. godine, Judžin O’Nil izgovara reči koje i danas snažno odjekuju: „Pozorište je za mene život - suština
i interpretacija života ... a život je borba, i to najčešće neuspešna; zato što
većina nas nosi nešto u sebi što ga sprečava da ostvari ono što želi i ono što
sanja”3. Ove reči, koje ni posle skoro celog veka nisu izgubile na aktuelnosti,
tiču se suštine umetničkog izraza i uloge pisca u društvu, za koga je O’Nil
smatrao da ukoliko stremi ka tome da postane nešto više od pukog „salonskog zabavljača”, on mora da zagrebe duboko ispod površine stvari do samih
korena tog nečeg što predstavlja uzrok bolesti i životnog neuspeha. U sklopu
ovakve definicije pozorišta i sopstvene uloge kao dramskog pisca, veoma je
značajno što je za svoj najambicioznije zamišljen dramski tekst – trilogiju
Crnina Pristaje Elektri (Mourning Becomes Electra), koju u jednom pismu
naziva svojom „psihološkom dramom žudnje” – O’Nil odabrao upravo mitski
okvir Eshilove Orestije, i u kontekst antičkog mita, kao i Eshilove umetničke
obrade, postavio sopstvenu porodičnu dramu. Smeštena u vreme američkog
građanskog rata, ona se sada u jednoj izmeštenoj vizuri, ali kroz dramaturški
veoma efektno izvedenu paralelu, uspostavlja kao pandan dešavanju iz naizgled nesamerivo drugačijeg vremena i prostora. Postavljanjem u kontekst
mita onoga što se dešava junacima njegove dramske priče, O’Nil je u fokus
postavio ne samo sopstveno čitanje samog mita već i celokupnog kulturnog
konteksta u kome je takav mit nastao i na koji se on odnosi. Izmeštanjem
porodične drame, kao i celokupnog tematskog okvira Orestije, u vremensku
ravan američkog građanskog rata, O’Nil je pre svega ukazao na izvanrednu aktuelnost mitske metafore ili, preciznije, na neophodnost sagledavanja i
vrednovanja sadašnjosti upravo kroz prizmu mitske priče o sukobu dva principa i trijumfalnoj pobedi jednog – patrijarhalnog principa Oca i Logosa.
Modernost sopstvenog teksta koju je pisac pri tom imao na umu ostvaruje se u ravni implicitne jukstapozicije – sadašnjost je, sugeriše O’Nil, neophodno sagledati kroz prizmu prošlosti, ili kroz odnos sadašnjosti naspram
prošlosti, koji autor doživljava kao fatalno učešće i delovanje prošlosti na
sadašnjost. Ovaj odnos ostvaruje se istovremeno u dve paralelne ravni, kao
dve različite sadašnjosti koje obe bivaju postavljene i vrednovane u sklopu
šireg istorijskog i mitskog okvira – sadašnjosti u smislu vremena iz kojeg piše
O’Nil, ali i sadašnjosti iz pozicije njegovih dramskih likova. Sukob principa
oca i principa majke, i pobeda prvog, kao tematski okvir Eshilove drame, u
O’Nilovom postupku postaje narativna matrica njegovog ličnog viđenja modernosti. Kroz autorov umetnički prosede, on jasno zadobija status tragičnog
ishodišta svemu onome što se kao naizgled neumoljiva ruka sudbine obrušuje
Prevedeno iz januarskog broja časopisa Century Magazine (1922), a integralni tekst intervjua
može se naći u knjizi Oliver M. Sayler, Our American Theatre (Brentano, 1923).
3
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na junake O’Nilove drame. Ono što se dešava protagonistima ove moderne
Orestije O’Nilov dramski postupak predstavlja, naime, kao tragični finale čuvenog fatalnog izbora kojim se završava Eshilova tragedija.
2.1. Kritička recepcija O’Nila i pokušaj pisca
da odbrani sopstveni tekst
O’Nilovu vizuru su pojedini kritičari pokušali da okarakterišu kao izraz
fatalnog pesimizma mračnog Irca, koji sopstveni mrak projektuje kao umetničku istinu. To je, među prvima, učinio jedan od najuglednijih britanskih
književnih kritičara (DEJČIZ, 1961) u tekstu naizgled duhovitog, a zapravo
tendencioznog naslova („Crnina pristaje O’Nilu”) kojim se upravo izokreće
ideja vodilja i razlog nastanka O’Nilove moderne Orestije. Sa svoje strane,
Dejčiz ne poriče ideju generacijske zle kobi, koja se u O’Nilovom umetničkom
postupku nameće kao katalizator dramske radnje, ali je u konačnoj analizi tumači jedino kao projekciju autorove lične tragedije. Iz jedne drugačije kritičke
vizure, bespomoćnost O’Nilovih junaka nosi daleko ozbiljniju i višestruku
simboliku i izrasta u mnogo više od pukog izraza fatalnog pesimizma ili lične
projekcije. Njihova nemoć da se odupru silama destrukcije u sebi i oko sebe,
koje niti razumeju niti mogu da kontrolišu, čita se kao moćna optužba koju
O’Nil upućuje svom vremenu i sopstvenoj kulturi. Ako O’Nilu pristupimo sa
ovog stanovišta, onda potpuni mrak kojim se njegova drama završava – kada
njegova moderna Elektra u samoj završnici zahteva da se zakucaju prozorski
kapci kako sunce više ne bi moglo da uđe unutra – izrasta u umetnički moćnu
metaforu bolesti sadašnjosti (the sickness of today), kakvu je autor imao na
umu, a koju sam izričito i spominje u jednom pismu4. Potpuni mrak ostaje
zaista kao simbolički znak za jedini prikladan prostor u kome moderna Elektra
ostaje da živi, zato što u njemu prepoznaje svoju konačnu sudbinu, i jedino
primerenu kaznu za sopstveno učešće u majčinoj smrti. Ona se povlači u mrak
svoje svojevrsne kuće mržnje kao u svoje konačno utočište, zatvor iz koga više
nema izlaza, što je ujedno i završna scena trilogije. Kao takva, ova završna
scena predstavlja ironičan pandan raskošnoj povorci koja slavi novi poredak i
navodni trijumf razuma sa kraja Eshilove tragedije.
O’Nilova odluka da kao svoj najambicioznije zamišljen dramaturški
poduhvat napiše modernu Orestiju zasniva se upravo na spoznaji da se čitanjem Eshila na način na koji to čini tradicionalna kritika potpuno gubi ironični
smisao njegove metafore. Izbor koji zvanično ustoličuje Atena, grčka boginja
mudrosti, O’Nilovo čitanje prepoznaje kao fatalni zametak „porodičnog prokletstva” tj. one mržnje Menonovih predaka pred kojom će, kao pred neu4
U pitanju je pismo koje navodi Džozef Krač [Joseph Wood Krutch] u uvodu svog izdanja
O’Nilovih drama. Vidi Eleanor Flexner, American Playwrights: 1918-1938 (NewYork, 1966),
p.133.
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moljivom rukom sudbine, junaci njegove tragedije ostati potpuno nemoćni.
Moderna psihološka drama koju je želeo da napiše morala je zato da bude
umetnički uobličena tako da u prvi plan istakne neophodnost viđenja grčkih
bogova kao pesničkih metafora, a grčki fatum, ili sudbinu, prikaže kao delovanje prošlosti na sadašnjost. Sudbina, u O’Nilovoj umetničkoj viziji, proizilazi iz same porodične prošlosti u smislu nasleđenih obrazaca, ili modela postojanja kojima ljudska porodica unapred žrtvuje sopstveno potomstvo. Jedan
od efektno odabranih detalja koji podupiru ovako koncipirano umetnikovo
čitanje Eshila čine i sablasni portreti predaka na zidovima porodične kuće,
koji sugerišu bezizlaz, klopku, utamničenje i predodređenost. Bolest porodice
Menon ne dolazi spolja, drugim rečima – porodica je bolesna iznutra, njeni su
preci podigli zidove mržnje i negacije, i postali zatočenici vlastitog straha, ili
vlastitih zidova.
Čovek je bolestan, sugeriše O’Nil, zato što je svoje postojanje zasnovao
na negaciji totaliteta vlastitog bića – on je postao Man non – a svoju kulturu
kao svoju kuću, ili svoju „udobnu metafizičku vilu” kako je to Haksli [Aldous
Huxley] efektno opisao u jednom od svojih tekstova („Wordsworth in the Tropics”), pretvorio time u sopstvenu tamnicu. Za „tragičnu mehaničku lutku”,
kako O’Nil naziva svoju modernu Elektru, ne postoji mogućnost izbora budući da je on učinjen mnogo ranije, a njen jedini iskorak iz nasleđenog modela
sastoji se u saznanju da su sva vrata već zatvorena i da izbora – zapravo nema.
Za Laviniju ne postoji mogućnost da izabere put ljubavi zato što su „mrtvi
previše jaki” i zato što je njihova mržnja postala deo nje same, a sablasna
kuća Menonovih – klopka iz koje nema izlaza. Iz perspektive ovako zacrtane
budućnosti kao jedinog izbora, koji to nikako nije, a zapravo jedino primerene
kazne za sopstveno učešće u događajima koji su kulminirali potpunom dezintegracijom porodice, završni pozdrav koji upućuje boginja Atena, sa poslednje
stranice Eshilove tragedije, dobija pečat vrhunske ironije: „I devojke i žene,
buljuk starica – / u skerletnome ruhu nek se poređa / i boginjama moćnim
Eumenidama / to ime im je sada – neka poštu odaje! / Sad pođite, i lučev neka
svetli plam, / da ta mi družba zemlji bude odana / i svagda stvara silne, slavne
građane!” (ĐURIĆ 1994: 589).
U kritičkim prikazima O’Nilove drame nije se, međutim, polazilo ovim
putem, već je pažnja većine kritičara bila usmerena na to da se ukaže na navodno postojanje frojdovske simbolike u O’Nilovom dramskom postupku, tj. da je
Frojdova teorija libida jedina prava pozadina iz koje se njegovi likovi i dramska
radnja mogu razumeti. Začuđujućom brzinom i neobjašnjivo lakonski, O’Nil će
biti okarakterisan kao „frojdovac”, za koga je osujećeni seksualni impuls glavni
uzrok svekolikog zla. „Ono što čudi je, međutim, to da je samo jednom uspeo
da na tome izgradi zaista dobar dramski komad – svoju dramu Crnina Pristaje
Elektri ”, cinično će prokomentarisati Elenor Fleksner [Eleanor Flexner], jedna
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od mnogih koji su pisali o Judžinu O’Nilu. Jer sam autor je ogorčeno poricao uticaj Frojdove psihoanalize i priznavao u smislu izvesnog uticaja jedino Junga, ali
veliki broj kritičara ostao je pri mišljenju da se njegove drame, a pre svih ostalih
njegova moderna Orestija, mogu najbolje razumeti upravo iz perspektive Frojdovih ideja, što je išlo do te mere da mu je upućena zamerka kako je u tome ponekad
čak i preterivao5. Iz vizure feminističke revizije o kojoj piše Adrijen Rič, ovakvo
tumačenje predstavlja u izvesnom smislu odbijanje da se vidi sve ono drugo što
se opire ovako usko shvaćenoj, ili čak u potpunosti pogrešnoj interpretaciji, i proglašavanje ovog čina negacije, ili represije, legitimnim činom tumačenja. Videti u
O’Nilu frojdovca podrazumeva i odbijanje da se čuju sva ona umetnički dovoljno snažno nagoveštena pitanja koja antički mit šalje kroz vekove, ali koja mi ne
možemo da čujemo zato što smo, kao što ističe Erih From, zaboravili jezik svojih
dubina – univerzalni jezik simbola i sopstvenih snova.6

3. Eshilova Orestija – paradoks feminističke kritike
i neophodnost drugačijeg čitanja
U kontekstu „sudbine” koja je zadesila O’Nilovu modernu Orestiju, a
koja je ovde ukratko predstavljena, manje bi trebalo da iznenađuje to što je i u
slučaju Eshila feministička kritika uglavnom ponovila obrazac tradicionalnog
modela koji antičkog tragičara tumači iz patrijarhalne vizure. Paradoks ove situacije sastoji se u tome što je sama feministička kritika, kao radikalna kritička
škola, ovaj model ne samo deklarativno poricala, već i najžešće napadala. Pa
ipak, u ranim tumačenjima zapadnog književnog kanona, feminizam je uglavnom ostajao bez snage da prepozna tragove tog istog patrijarhalnog modela
u sopstvenoj strategiji čitanja. Jer kako inače objasniti zapanjujuću činjenicu,
na koju ukazuje američka teoretičarka Seli Geč [Sallie Goetsch], da u periodu
od preko dva milenijuma gotovo nikom nije palo na pamet da posumnja u
tradicionalnu definiciju Eshila kao konzervativnog, patriotskog, religioznog
i militaristički nastrojenog pesnika, i to uprkos tome što sami njegovi tekstovi ne pružaju uporište ovakvoj karakterizaciji (GEČ 1994: 75). Kako ističe i
britanski teoretičar drame Filip Velakot [Philip Vellacott], ironična dimenzija
Eshila nije se, sve do poslednjih decenija dvadesetog veka, a i tada samo sporadično, uopšte uzimala u obzir kao mogućnost čitanja (VELAKOT 1991:4).
Za razliku od tradicionalnog modela čitanja, feministička kritika je kao
svoje polazište u odnosu na patrijarhat i njegove apologije imala, naravno,
Travis Bogard citira ogorčeni odgovor koji je O’Nil uputio kritičaru koji mu je zamerio zbog
navodno previše eksplicitne upotrebe Frojdovih ideja u trilogiji (BOGARD 1972: 345).
5

Detaljnjije o Fromu, kao i o sučeljavanju Frojdovog i Jungovog modela u ovom kontekstu u
knjizi Zašto Crno pristaje Elektri (MITIĆ, 2004).
6
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negativan vrednosni predznak, ali strategija čitanja koju je u ranoj fazi mogao da ponudi akademski feminizam bila je u suštini samo obrnuta replika
tradicionalne akademske kritike. Kako bi u Eshilovoj tragediji mogla da vidi
veličanstvenu apoteozu novog poretka, tradicionalna kritika morala je da previdi svaki nagoveštaj ironije, što je iz perspektive tradicionalne („muške”)
kritike bio interpretativni obrazac koji ima svoje ideološko objašnjenje, mada
ne i opravdanje. Ovo zadržavanje identičnog obrasca u pristupu feminističke kritike Geč vidi kao rezultat neshvatljive predrasude, koja svoje poreklo,
po njenom mišljenju, ima u stavu francuske feministkinje Elen Siksu [Helene Cixous]. Radi se zapravo o rečima iz čuvenog teksta „Smeh Meduze”,
u kome Siksu ispisuje poetski manifest feminizma, pri čemu žena mora da
piše ženu, a muškarac muškarca. Ako ove reči istrgnemo iz šireg konteksta
dekonstrukcijskog čitanja i shvatimo na doslovan način, postaje jasnije, mada
ne i više opravdano, zbog čega je ne samo feministička književna kritika, već
i pozorišno izvođenje Orestije u postavci feministički orijentisanih rediteljki7,
zadržalo gotovo identičan pristup Eshilu koji srećemo u kritičkim prikazima
tradicionalne kritike.
Insistiranje na neprikosnovenosti autorove namere, kao vrhunskom parametru semantičke analize književnog teksta, trebalo je da ovako koncipirani
autoritet književne kritike još i dodatno sankcioniše. U tom smislu, paradigmatičan je pristup jednog od poznatijih teoretičara antičke drame (KONAHER, 1987) koji, budući da piše sa kraja osamdesetih i iz sada već u dobroj
meri poljuljane pozicije tradicionalne akademske kritike, ne može da ignoriše
činjenicu kako je Eshila moguće tumačiti i sasvim drugačije u odnosu na tradicionalni kritički model, ali ipak pronalazi način da dovede u sumnju validnost drugačije koncipirane interpretacije. Konaher uzima u obzir činjenicu
da ove drugačije interpretacije Eshila postoje i da ih treba uvažiti, ali ovaj
naizgled tolerantan stav ima prevashodno za cilj da na čitaoca ostvari utisak kritičke slobode izbora. Ovaj utisak, međutim, skoro u potpunosti nestaje
onog trenutka kada navodno objektivni kritičar nazove ova drugačija tumačenja, koja beleže mogućnost odstupanja od tradicionalnog modela, imputiranjem Eshilu sopstvenih želja o tome šta bi tekst trebalo da znači. Kritičar se
opredeljuje, na deklarativnom planu sasvim nepristrasno, za onu interpretaciju
koja u Apolonovoj odbrani oca kao jedinog istinskog roditelja ne vidi nikakvu
ironiju, budući da takva interpretacija, tvrdi Konaher, najbolje izražava šta je
Eshil „hteo da kaže”, a „sve su indicije”, tvrdi ovaj kritičar, „da je Atenin sud
i, posebno, status quo (muške superiornosti) koji ovaj sud reprezentuje Eshil
smatrao savršeno zadovoljavajućim” (KONAHER 1987: 208).
7
Seli Geč posebno spominje i detaljno, u tom smislu, analizira veoma zapaženo pozorišno
izvođenje Orestije u režiji Ariane Mnučkin [Ariane Mnouchkine] i u postavci čuvenog
francuskog pozorišta The Théâtre du Soleil (čiji je jedan od osnivača upravo pomenuta
rediteljka).
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Zavedenoj postavkom da „samo žena može da piše ženu”, feminističkoj
kritici je, po svemu sudeći, promakao onaj dragoceni detalj koji ovakvim argumentacijama daje jedan sasvim drugačiji ton, a samu poziciju tradicionalne
akademske kritike poništava iznutra. Jer čak i kada bi namera autora mogla da
bude taj vrhovni kriterijum koji mora presuditi u određivanju značenja književnog teksta, i kada bi kritičarev ili čitaočev zadatak zaista i trebalo da se
sastoji u tome da, kao što ironično primećuje Filip Velakot, prizove Eshilov
duh i upita ga šta je imao na umu dok je pisao čuvene reči koje izgovara boginja Atena, opet se ne bi moglo izbeći upravo ono što u ovako koncipiranoj
argumentaciji ostaje neprepoznato – prisustvo same interpretacije kao odlučujućeg subjektivnog faktora u činu tumačenja. Kada je reč o Orestiji, dva
jedina izvora koja nam mogu pomoći da eventualno dokučimo šta je Eshil
hteo da kaže jesu, kako ističe Velakot, istorija Helade koja se odnosi na vreme
u kome piše Eshil, i koja nam je u velikoj meri dostupna, i sam tekst Orestije. Ali oba ova izvora neminovno podležu činu interpretacije – uplitanju,
dakle, onog faktora od koga je patrijarhalna institucija čitanja oduvek najviše
zazirala zato što čin vrednosnog određivanja nepovratno ruši temelje čitavoj
građevini. Patrijarhalna kritika bila je već logikom svoje namene prinuđena
da insistira na naučnom statusu kritičke aktivnosti budući da bi priznavanje
sopstvenog vrednosnog opredeljenja – kao neizbežnog polazišta svake interpretacije – povuklo za sobom i demistifikaciju ideološke dimenzije sopstvene
pozicije. Ovakav čin bi, naravno, automatski stvorio mogućnost izbora drugačije pozicije kao drugačijeg ideološkog i vrednosnog određenja, a pritom se
radi upravo o mogućnosti koja jedina može da dovede do revizije o kakvoj,
između ostalih, govori i Adrijen Rič.
Kada je u pitanju Eshil i akademska kritika na engleskom govornom
području, ovakav početak, pored Filipa Velakota, i pomenutog teksta Seli Geč,
predstavlja i obimna studija britanskog kritičara i filologa Sajmona Goldhila
[Simon Goldhill] iz 1984. godine. Budući da piše iz pozicije poststrukturalizma, Goldhil u uvodnom poglavlju svoje knjige daje dragocen osvrt na sam
pojam „čitanja” i prirodu značenja u književnosti, a značaj ovakve studije
nesumnjivo je u tome što antičku dramu, i posebno Eshila, koji su neshvatljivo
dugo ostali u domenu inače prevaziđenih shvatanja tradicionalne književne
teorije, po prvi put dovodi u kontekst poststrukturalne hermeneutike čitanja.
U veoma efektno sprovedenom i intrigantnom spoju moderne dekonstrukcije
i klasične filološke analize, antička drama postaje prepoznata kao „otvoreno
delo” na koje se, sa istom onom prirodnošću sa kojom to činimo kada su u
pitanju književni tekstovi savremenih autora, mogu primeniti koncepti tekstualnosti, označavanja i pluralnosti značenja. Sledeći Barta, Goldhil pokazuje
kako se i na primeru Orestije možemo uveriti da je značenje uvek čin svođenja ili osmišljavanja tekstualnosti, i kao takvo uvek proces ukrštanja dva
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osnovna diskursa – diskursa teksta sa diskursom čitaoca. Kroz jednu veoma
minuciozno izvedenu filološku analizu, on pokazuje kako se teza da „nema
nevinih čitanja” podjednako odnosi i na tekstove klasičnih autora. Budući da
se tekst upravo svojom tekstualnošću opire logici interpretacije, svako čitanje
podrazumeva ne samo neizbežni upliv subjektivnog i ideološkog, već i svojevrsno svođenje nesvodivog – delimično „ukidanje” semantičke pluralnosti
kao osnovne dimenzije u kojoj postoji i deluje umetnički tekst.
Kao dosledni dekonstrukcionista, Goldhil, očekivano, prekida svoju
analizu Orestije upravo na mestu na kome bi čin vrednosnog određenja zaista
mogao da otpočne. Njegova studija o Eshilu završava se tako što sam autor ne
podleže „iskušenju” da izloži sopstvenu interpretaciju – kao sopstveno čitanje
Orestije. Pa ipak, to što sam autor u želji da naučni status svoje analize ne naruši prisustvom ličnog i subjektivnog, odustaje od interpretacije, kao od sopstvenog vrednosnog opredeljenja, ne umanjuje značaj ove izvanredne studije.
A značaj je upravo u identifikaciji mesta na kome je u feminističkoj kritici
proklamovani zadatak revizije jedino mogao i trebalo da otpočne. Jer tek onda
kada se kritici oduzme pravo zaklanjanja iza neprikosnovenih autoriteta, kao
garanata značenja, i kada je kritičar primoran da obelodani i ukaže na udeo
lične i ideološke dimenzije u procesu tumačenja književnog značenja, čin interpretacije počinje da funkcioniše kao delatni čin određivanja naspram kulture. Odricanjem od patrijarhalnih ideala moći i kontrole, on se iznutra oslobađa
taloga represivnog ideološkog nasleđa, prerasta u društveni angažman i postaje značajan putokaz u procesu osvešćivanja onih sadržaja psihe koji su kroz
proces potiskivanja proizveli pogubnu destruktivnost zapadne kulture.

4. Zaključak
Čin opstanka koji spominje američka pesnikinja Adrijen Rič povezan je
sa uviđanjem kritičkog potencijala umetnosti, ali i sa prihvatanjem ideološkog
određivanja, kao neizbežnog i dragocenog u činu interpretacije. Sučeljavanje
suprotstavljenih interpretacija u tom slučaju prestaje da bude poligon za eksponiranje superiornosti, već postaje istinski dragoceno sučeljavanje suprotstavljenih vrednosnih pozicija ne samo u odnosu na tekst, već i u odnosu na
kulturu, čije su simboličke predstave na najupečatljiviji način utkane i sačuvane upravo u umetničkim delima. U mitu o Orestu i zločinu nad majkom,
prikazuje se u kodiranoj formi da je opravdanje ovog čina i samo došlo kao
rezultat prethodnog potiskivanja – boginja Atena mogla je da oslobodi Oresta
i oprosti zločin, ali samo zato što je i sama bila predodređena da tako postupi.
Njena predodređenost je ostala sakrivena iza onoga što mit nudi kao manifestni sadržaj sopstvene metafore. Duboko ispod površine, ukazuje se strukturni
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mehanizam specifične kulturne matrice koji je pojedina značenja uspostavio
kao samorazumljiva, a druga potisnuo i učinio nevidljivim. U slučaju Atene,
ova „nevidljivost” odnosi se na samo njeno poreklo koje u sebi već sadrži ranije sprovedenu simboličku represiju. Ubistvo Klitemnestre, drugim rečima,
počiva na jednom ranije odigranom činu ubistva koje mitska metafora prikriva8, a čije je postojanje do te mere prebrisano iz onoga što čini sećanje i svest
kulture da ga ni sama Atena ne prepoznaje kao deo vlastitog porekla. Iz svega
do sada rečenog, jasno je da konačni cilj feminističke dekonstrukcije mora biti
u tome da se prepoznaju i rehabilituju svi ovi sadržaji koji su, kroz simboličku
i institucionalnu potvrdu patrijarhalnih fantazija, bili odbačeni i potisnuti kako
bi dominantni diskurs zadržao status neprikosnovenog zakona.
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THE ORESTEIA BY AESCHYLUS IN FEMINIST CRTICISM –
FROM CONDEMNATION TO SIGNIFICANT REREADING
The controversy that ensued after the publication of Eugene O’Neill’s
famous trilogy Mourning Becomes Electra proves how much of a challenge the
text of Oresteia still presents for critical theory. The Nobel laureate’s desire to
offer a contemporary rereading of this capital text of literature was marked by
the critics’ attempt to enforce the Oedipal pattern of reading – the right measure
of what they considered to be the true meaning of his text – as well as by the
author’s own attempt to show there had been no such intention on his mind
when writing his play. O’Neill’s endeavour to „defend” his text against what he
thought to have been a gross misreading will be taken here as the starting point,
the main purpose of this paper being to shed light on the aspects of meaning
in Aeschylus that traditional criticism has chosen to ignore. The context of this
polemics has also revealed the shortcomings of the orthodox feminist analysis.
The irony is shown in the fact that though feminist critics had started with the
ideology opposite to the officially supported patriarchal model of interpretation,
they actually ended repeating the very same pattern of reading. Instead of offering a significant breakthrough from the domain of traditional hermeneutics,
this radical school of criticism thus remained „blind” to all those subversive
aspects of meaning in Aeschylus, which critics like Sallie Goetsch and Philip
Vellacott rightfully warn about.
Key words: Oresteia, Eugene O’Neill, the patriarchal model of reading,
feminist criticism and interpretation, deconstruction and rereading

505

Natalija S. Stevanović1
University of Niš
Faculty of Philosophy
English Department

Natalija S. Stevanović
DOI: https://doi.org/10.46630/phm.12.2020.32
Originalni naučni rad
UDK 821.111.09-21 Shakespeare W.
821.111.09-21 Marlowe C.
Primljen: 31. 3. 2020.

GERTRUDE AND DIDO – TRAUMATIZED
FEMALE CHARACTERS IN SHAKESPEARE’S
AND MARLOWE’S PLAYS
The focus of this paper is on the analysis of two female characters from
Shakespeare’s and Marlowe’s plays within the context of trauma studies. Queen
Gertrude from William Shakespeare’s Hamlet (1609) and Queen Dido from
Christopher Marlowe’s Dido, Queen of Carthage (1594), can be taken as two
examples of how women were portrayed within the context of the Renaissance
writing in the Elizabethan England. The traumas that they share and the
experiences that both of them had to endure bring us closer to understanding
the overall traumas and conditions for women in Elizabethan England. The
framework of trauma studies, relying on the research by Cathy Caruth (1996),
Shoshana Felman, Dori Laub (1992) and others, offers a background upon
which these two female characters are analyzed. Hopefully, this paper offers an
insight into the minds of these two traumatized, female characters.
Key words: female characters, Dido, Elizabethan England, Gertrude,
Marlowe, Shakespeare, trauma studies

1. Trauma Studies – Overview
The rise of interest in mental traumas can be traced back to Sigmund
Freud and his study in the late 1800s, which focuses on studying mental
health, acknowledging that mental health is as important as physical health.
He manages to do so by introducing psychoanalysis, the main goal of which
is to heal people from the traumas they have suffered through, or which have
been inflicted upon them. The basic premise of psychoanalysis is to bring
forth that which is unconscious into the “realm of cognition”, in order to
analyze it, and, hopefully, overcome it (FELMAN, LAUB 1992: 16). The rise
of trauma studies is connected with shifting the focus from the survival of the
body towards the survival of the mind, in the aftermath of the two world wars.
The word trauma means “wound” in Greek, and despite its initial connection
solely with the injuries of the body, it became used for the wounds inflicted
1

natalija.stevanovic@filfak.ni.ac.rs

507

Philologia Mediana

upon the mind, thanks to Sigmund Freud (CARUTH 1996: 3). In his essay
Beyond the Pleasure Principle (1920), Freud defines the wound of the mind as
the “breach in the mind’s experience of time, self, and the world”, which is not
something that is simple and healable, but an event experienced “too soon, too
unexpectedly to be fully known”, and can become available to consciousness
only if it “imposes itself again, repeatedly”, usually in the form of nightmares
and repetitive actions (CARUTH 1996: 4).
In her book Unclaimed Experience: Trauma, Narrative, and History
(1996), Caruth elaborates her explanation of the importance of studying trauma
by building her claims upon Sigmund Freud’s oeuvre. She conveys Freud’s
words when she says that sometimes catastrophic events repeat themselves,
and they seem not to be initiated by “[…] the individual’s own acts, but rather
appear as the possession of some people by a sort of fate, a series of painful
events to which they are subjected, and which seem to be entirely outside their
wish or control” (CARUTH 1996: 2). Another notion connected to trauma is
the fact that we do not experience the traumatic event as it happens, but, rather,
it returns to haunt us in repeated flashbacks, nightmares, and other repetitive
phenomena (CARUTH 1996: 91). It is quite difficult to express feelings about
trauma, so this “unspeakableness” further affects the realm of language, and
eventually, our ability to convey a cohesive narrative (ZAIKOWSKI 2010:
203). We lose our narrative abilities when experiencing a traumatic event, as
it destroys our understanding of the world, and disables our ability to normally
function in various aspects of our lives (ZAIKOWSKI 2010: 199).
In Shoshana Felman’s and Dori Laub’s book Testimony: Crises of
Witnessing in Literature, Psychoanalysis, and History (1992), there is a
particular approach to investigating trauma; in this case, they are trying to
explain the nature of memory and the function of witnessing a traumatic act,
with a focus on the Holocaust, as one of the most traumatic events in the
modern society. They regard certain literary texts as testimonies, which serve
the purpose of creating an “imaginative capability of perceiving history” in our
own bodies, by giving us an insight and making it possible for us to identify
and understand the core of a traumatic event (FELMAN, LAUB 1992: 108).
When reading books or literary works which portray a traumatic event, we,
the readers, are actually reading a testimony of the traumatized characters,
trying to understand what it was that traumatized them, because, even though
understanding eludes them, the distance that exists between the readers and
the characters enables readers to testify, judge, and overcome. Literary works
serve the purpose of helping people seek reality, to explore the injury inflicted
by that same reality, to try to grasp it, understand it, and, hopefully, “[…]
reemerge from the paralysis of this state, to engage reality as an advent, as
a movement, as a vital, critical necessity of moving on” (FELMAN, LAUB
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1992: 28). This paper provides testimonies of two women from two plays
written during the Renaissance period in the Elizabethan England.

2. Trauma in the Context of the Renaissance
Writing in the Elizabethan England
Most historians and writers agree that the place of origin of the notion of
the Renaissance is Italy, in the late 1300s, a period of decline of the influence of
Roman Catholic Church, and: “[…] the reawakening of interest in Greek and
Latin texts by philosophers such as Aristotle, Cicero, and Seneca, historians
including Plutarch and poets such as Ovid and Virgil” (DICKSON 2017). In
her book The Faustian Motif in the Tragedies by Christopher Marlowe (2013),
Milena Kostić points out that the main philosophy of the XV and the XVI
century, with its birthplace in the minds of the Italian thinkers, relies mostly
on its insistence on “looking backwards” (KOSTIĆ 2013: 9). The Renaissance
writers and thinkers who follow the Latin humanist tradition cherish “rhetoric
and good literary style”, whereas the ones who follow the Greek humanist
tradition cherish “philosophy, theology, magic and science” (KOSTIĆ 2013: 9).
The influence of the Renaissance writing in England in the mid-1500s
is tremendous (DICKSON 2017). This era of flowering of literature and art
is known as the Elizabethan era, named after one of the greatest monarchs in
Britain. Elizabeth I (1558–1603) is known as the most famous ruler from the
Tudor dynasty, and not only is she lauded as a competent ruler, she is also
known as an avid supporter of art in her country. Matthew Martin notices that
there is a fascination that the writers of the period exhibit when it comes to
translation, searching to root all aspects of its cultural revival in the classical
past, especially in the trauma of Troy. He also mentions that the most important
translation that the writers of the period are fascinated with is “translatio
imperii: the translation of empire” (MARTIN 2012: 306).
There is another aspect to this return to the myth of Troy – the trauma
of Troy. This trauma “provided early modern culture with one of its collective
myths of origin” (MARTIN 2012: 306). This notion of the translation of
empire does not only transmit and translate the power, but also the trauma,
personal and historical (MARTIN 2012: 305). The experience of trauma
is something essential to being human, as all of the history of humanity is
written in blood (VAN DER KOLK, BESSEL et al. 2007: 3). However, the
portrayal of trauma in art differs in different periods, as do the different ways
that trauma is experienced. In the Elizabethan England, the notion of trauma
is rather different than the one we know of today and is solely connected to the
experiences of the nobility. The essence of portrayal of trauma can be found
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in tragedies, the definition of which is taken from Aristotle, who sees it as an:
“[…] imitation (μίμησις) of a serious, complete action, which has a certain
magnitude and is in appropriate and pleasurable language”,2 and that action
is in a dramatic form, causing pity and fear in the audience, and, eventually,
the purgation (κάθαρσις) of pity and fear aroused by the action (DUKAT,
ARISTOTLE 1983: 18). The trauma of that period is usually portrayed in
tragedies which tell the stories of the people of noble origin, who the audience
of that time can understand and ultimately relate to, as the characters are
neither good nor bad, but in-between. That is the crucial property that the
best playwrights of the time endeavor to portray in their plays – the trauma of
being human.
William Shakespeare and Christopher Marlowe focus on a more humane
trauma in their plays. They place their characters in different situations, trying
to see how they cope, and if they eventually emerge undamaged or traumatized,
and how they display that trauma. Their plays are important because they are
valid for the time that they write in. They write about trauma in their plays,
allowing their characters to experience loss, thirst for knowledge that comes
with a terrible price, betrayal from the ones they hold dear to their hearts,
abandonment, trials, discrimination, hatred, manipulation. The greatness of
both Shakespeare and Marlowe can be seen in the ways they masterfully
intertwine words with experiences, so that the readers can still feel the pain
and fear and uncertainty that the characters experience. This paper is focused
on their less discussed, female characters, who are not one-dimensional,
but complex, and there are multiple reasons for the words they utter and the
decisions they make, but they still bear the, sometimes unfavorable, beliefs
about women in Elizabethan England.

3. (Traumatized) Women in the Elizabethan England
A progress made during the Renaissance regarding the human mind
and its altered states, is that, at last, human madness is separated from the
supernatural one, which was regarded in the periods prior to the Renaissance
as the consequence of demonic or divine possession (VAN DER KOLK,
BESSEL et al. 2007: 50). The traditional medicine of the time claims that
the cause of hysteria is “uterus pathology”, and is thus considered to be a
women’s disease, whereas melancholy is mostly related to men (IBID.).
This explanation is no longer regarded as scientifically legitimate in today’s
context, for the advances of psychology, psychiatry, and neuropsychology
prove that there is more to the causes of human madness than traditional
2

This is the author’s translation.
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medicine was able to explain. Despite physical aspects, a myriad of other
aspects should be regarded. Madness, anxiety, hysteria can also be caused by
traumatic events, such as wars, deaths, rapes, and even those events which can
be easily overlooked – problems people encounter in their everyday lives but
which they cannot control. However, female traumas are quite superficially
explained in Elizabethan England.
The main reasons for that are related to the general beliefs about women
during the period. The authority of the time on scientific facts is Aristotle,
who differentiates between males and females in both “physical nature and
emotional tendencies” (GRAF 2013: 6). According to him, women are more
impulsive, more emotional, less energetic, and, not to be trusted as their speech
is false and they have no shame (GRAF 2013: 6). As the Renaissance thinkers
rely heavily on the authorities from the past, Aristotle being one of the most
notable, it is no wonder that these stereotypes are widespread throughout the
literature of the time.
The Renaissance period in England is marked by the rule of Queen
Elizabeth I and her lack of beliefs about equality between women and men
(GRAF 2013: 6). Most of the forms of public and private authority is in the
hands of men (IBID). Her reluctance to change the state and position of women
during her reign can be attributed to her awareness that her being the Queen,
with no husband, is problematic enough for the patriarchal society of England
back then. If she were to change the conditions and place more power in the
hands of women, that would have caused an uproar and she wanted to secure
her reign and peace within her own people (GRAF 2013: 6).
As is obvious that women of the period are of no particular importance,
it is interesting to trace how they are portrayed in writing. Although there are
mentions of the traumas that the women in literary works had to suffer, there is
not a particular insistence on explaining what is the outcome of those traumas,
or how they cope with it. They are mostly represented as mad, fickle, and
constantly changing their disposition. In general, no particular endeavor to
account for their madness can be found, as they are merely considered pawns
in the hands of patriarchy. Many female characters lack the depth needed to
understand their altered behavior due to traumatic experiences. However,
Shakespeare and Marlowe do try to add dimension to their female characters.
Upon a closer inspection of the text of their plays, in the absences of replies,
carefully chosen words and silences, we can analyze and understand their
traumatized female characters.
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4. Traumatized Female Characters
4.1. Gertrude
William Shakespeare wrote Hamlet between 1599 and 1602. Set in
Denmark, it follows the story of a young prince, Hamlet, who mourns the
death of his father, and is at the same time appalled by his mother’s, Queen
Gertrude’s, decision to remarry, and to none other but to her late husband’s
brother, and the new king, Claudius. The problem with analyzing Queen
Gertrude is whether one should take Hamlet’s stance on perceiving his mother
as a woman who betrays the memory of his late father and marries his uncle,
the new King, or perceive her as a thoroughly traumatized character, who
has to find a way to survive in a male-dominated society, in which a woman
has to either be subordinate, at least on the surface, or be shunned aside
and abandoned? She is usually taken as a character who quickly remarries
her husband’s brother and murderer, which does no justice to her character
(GRAF 2013: 3). Such interpretations usually neglect to mention that she lives
in an extreme, patriarchal society where women are nothing when not having
a certain role next to a man in their lives.
The problems in the life of Gertrude, Queen of Denmark, begin when
her husband dies under mysterious conditions, and she has to get married
to her husband’s brother, Claudius. Her role has been thought to be passive,
and the critics understood her short speeches as “the reflection of her male
counterparts’ thoughts and opinions” (TUBB 2017). The ambiguity in
understanding Gertrude comes from the scarcity of lines that she utters,
which makes it difficult to understand the true nature of her character (IBID.).
However, upon a closer analysis, it is obvious that her speeches are direct,
insightful, portraying her as an intelligent character who can perceive what is
happening around her (IBID.). She makes rather shrewd observations in regard
to the men around her, noticing that Polonius is a “pretentious, rambling old
fool”, and identifying the cause of her son’s madness when she tells her new
husband, Claudius, that their union upset her son, besides his father’s death
(IBID.). Her silence can be taken as a sign of trauma, rather than complacency.
Despite her ability to perceive things as they are, the discrepancy in her
behavior makes her quite complex to understand.
Placing her as a queen, Shakespeare gives Gertrude a place of power in
a patriarchal society, albeit a dubious one (GRAF 2013: 14). Gertrude rarely
speaks, and the occasions upon which she is attacked and described unfavorably
do not give enough room for her to defend herself (GÜNENÇ 2015: 167). She
seems to be “overwhelmed and upstaged by the more powerful men around
her” (GRAF 2013: 14). There are rare scenes in which she gives orders, and
silently shares the stage with Claudius, who openly exerts his power, so it
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can be said that Gertrude is powerful only because she is married to the king
(LEHMANN 2013: 75). However, even as a queen, she suffers through the
same anxieties which trouble the women of her time, for she is constantly torn
between her private and public sphere, between being a wife and a mother, a
ruler and a woman (LEHMANN 2013: 4). All of her decisions bear a certain
significance and also cause the people around her to judge her as they see
fit. The fact that she refuses to explain or defend herself and her decisions,
even though that meant that she would be alienated from the son she loved so
much, suggests that she is brave and bold enough to “challenge social norms
by rejecting them altogether” (HUSSEIN 2015: 92). However, that boldness
does not come without a prize; the trauma she experiences due to the loss of
her beloved husband, the remarriage which she has no particular say in, the
estrangement from her son, and also the fact that her new husband murdered
her previous one, prove that she is another traumatized female character who
has to find coping mechanisms to survive in a ruthless society.
Even though some people are able to continue their life after being
exposed to traumatic stressors, that does not mean that the traumatic events
go unnoticed, or that they do not return to haunt them (VAN DER KOLK,
BESSEL et al. 2007: 5). This can be used as a main argument in the claim
that Gertrude is also a traumatized character. First of all, she lives in a time
when women are supposed to get married quite young, and usually have no
say in the matter. So, even though her past is not explicitly portrayed in the
play, it is safe to assume that she could not avoid such fate, and had to get
married to a man she probably barely knew and bear a child, probably at a
young age, which is also quote traumatic for women. As she finally manages
to lead a rather normal life as a wife, a mother, and a queen, her husband, and
her protector as well, dies, and she has to remarry her brother-in-law. This
remarriage, although condemned by Hamlet and many literary critics, has
quite a rational explanation. She could have refused to remarry, which would
have left her and her son without a roof above their heads. By remarrying, she
secures her son’s inheritance and position, protects him from being murdered,
which was not an unusual practice of new kings when there was a rightful
heir to the throne who posed a threat. However, she refuses to talk about her
decision, leading everyone to wrongly assume that she is “incestuous” and
“adulterous”, although “the union between the deceased husband's brother and
the wife were not considered incestuous and were often practiced, especially
if that meant that the property would not be lost” (ŠOFRANAC 2011: 49).
However, the real truth is that she is traumatized, oppressed by the male
power surrounding her, and she keeps seeking ways to save herself, to not be
devoured by the forces of the patriarchal society (GÜNENÇ 2015: 170). She
is not perceived within the scope of her own utterances, but rather through the
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words of the men in her life. Her trauma consists in being aware of everything
that is happening around her, as she is an intelligent woman, but being unable
to change that, as every single action she does causes betrayal, and so does
every inaction (LEHMANN 2013: 33-34).
The magnitude of Gertrude’s character is in the things that she is ready to
do for her son. She sees through his feigned madness and realizes what bothers
him. Despite her being constantly controlled and monitored, she risks her safety
by inviting Hamlet into her private quarters, which she usually visits, and upon
rare occasions, her husband. “The fact that Gertrude invites her son into this
space would signal to Hamlet, not that their meeting would be private, but that
their meeting could not be private” (GRAF 2013: 38). However, Hamlet blames
her and accuses her, and tells her that her husband, Claudius, murdered her late
husband, Hamlet’s father. Upon this being revealed, she is visibly shaken and
begs Hamlet to stop, for she is suffering, and feeling shame. She is traumatized
by the realization that she is married to her late husband’s murderer, by the
accusations that Hamlet continues to enlist, and estrangement of her own son,
whom she loves dearly. She stages a situation in which Hamlet can understand
that he is being tricked, and he does not show that he is not really mad until
he murders Polonius, the threat which was eavesdropping behind the curtain
(GRAF 2013: 37). Gertrude’s distress is visible, and she is broken. However,
she still finds enough strength to, once again, oppose the patriarchal world by
promising not to disclose the secret of Hamlet’s sanity.
This act of disobedience towards her husband paves the way for a
successful realization of revenge that Hamlet has in plan. This loyalty towards
her son causes her death at the end of the play. Although she spent most of
the play being passive and obedient, in Act 5, Scene 2, she “willfully disobeys
Claudius by drinking the poisoned wine”. Even though Claudius warns her not
to drink the wine, she senses the intention behind that and refuses to follow the
command, saying: “I will, my lord, I pray you pardon me” (SHAKESPEARE
1996: 5. 2. 273). Despite her spending her whole life obeying the patriarchal
authorities, she defiantly goes towards her death, saving her son by warning
him that the drink has been poisoned, because he was supposed to drink the
mentioned wine, proclaims herself murdered by Claudius, which prompts
Hamlet into action, and he finally completes his purpose by killing the King
(TUBB 2017). Despite her being silenced throughout her life, Gertrude still
uses her dying breath to defy the king, fulfill her role as a mother and become
immortalized as a traumatized character (LEHMANN 2013: 33).
4.2. Dido
Christopher Marlowe’s influence within the context of the Renaissance
writing is enormous when it comes to his critique of “conventional patriarchal
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ideology” (KOSTIĆ 2013: 74). Both he and Shakespeare base their model of
writing on the style of Ovid, a quite popular writer from the ancient Rome in
Elizabethan England. One of the reasons for his popularity is that he “[…]
portrayed even the gods and goddesses as victims of unreasonable desires,
and whose vision of the world was governed by sudden mutation and shifting
nature of human passion” (IBID.). A notion which can be perceived in the
writings of the Renaissance is the notion of translatio imperii, or the translation
of empire, which is supposed to translate and transmit personal and historical
trauma (MARTIN 2012: 305). The empire that the writers in the Renaissance
are primarily interested in is the empire of Troy, as is expected, considering
the fact that the whole era is known as the return to the ancient times. Virgil,
an ancient Roman poet of the Augustan period, and his epic poem Aeneid, are
also rather popular at the time. Some of the reasons for its popularity were
the facts such as epic heroism, manly virtue, and the display of heroic ideals
(KOSTIĆ 2013: 76).
Christopher Marlowe decides to subvert the heroic ideals and dismissal
of women in his own version of this epic poem, and he also shifts the focus
from Aeneid to Queen Dido, and thus names his play Dido, Queen of Carthage
(KOSTIĆ 2013: 76). By doing so, he follows the tradition by another poet
from Augustan Rome – Ovid. One of the most famous endeavors of Ovid is a
literary project in which he writes “a series of imaginary letters from heroines
who have suffered as a result of their relations with heroic men” (KOSTIĆ
2013: 77). Each of these letters is a female version in which masculine success
and reputation come as a result of female loss and abandonment (IBID). One
of those heroines is Dido, and Ovid paints a picture of her as an intelligent,
energetic woman, who suffers and who is traumatized due to her being
abandoned (KOSTIĆ 2013: 77). This is the version of Dido that Marlowe
decides to present in his play. The message that the play is supposed to convey
is the “incompatibility of love and duty”, and the extent of female sacrifice
needed for a man’s success (BUCKLEY 2011: 129).
Marlowe makes Dido the main focus of his play, as the Queen of
Carthage, a powerful, self-sufficient queen. One day, a few survivors of the
Trojan war, including Aeneas, a son of Venus and a mortal father, arrive in
Carthage, after six years spent at sea. She welcomes them, and helps them
regain their strength. She listens to Aeneas retelling the traumatic Trojan
war and the experiences he had. This subversion of the traditional roles
and portrayal of her as strong and the one who comforts the emotional and
weakened Aeneas makes Dido’s downfall even more tragic. Her downfall
starts with a divine intervention, when Cupid’s arrow scratches her and makes
her become conscious of the true meaning of the feelings she unknowingly
had for Aeneas from their first encounter; however, she is afraid of anyone
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noticing them (KOSTIĆ 2013: 89). This intervention transforms her from a
strong, independent queen into a woman too shy to confess her feelings.
Her ultimate fear is the fear of rejection. She has spent her life rejecting
suitors, building her city on her own, guarding it and ruling on her own, and
suddenly, she feels dependent upon another person, a feeling not experienced
before, and therefore quite traumatic. Dido’s reluctance to admit her feelings
to herself and to Aeneas show her inner turmoil, the fear that arises from her
inability to know the outcome, which can be quite traumatic in itself. Dido’s
restraint is not merely a “concern for her royal dignity or woman’s reputation”,
but rather the fear of “tremendous emotional risk that a surrender to love
entails”, which is her life (KOSTIĆ 2013: 89). There is a constant “oscillation
between a crisis of death and the correlative crisis of life: between the story
of the unbearable nature of an event and the story of the unbearable nature of
its survival” (CARUTH 1996: 8). The event of surrendering to another person
is traumatic for Dido, for she is ready to give her life in order to keep Aeneas
by her side. Once she allows her feelings to govern her, there is nothing that
she would not renounce to prevent Aeneas from pursuing Italy and founding a
new kingdom there; she offers her kingdom, all the wealth that she owns, she
even offers Carthage to Aeneas to make another Troy of it (KOSTIĆ 2013:
89-90).
Aeneas refuses to accept her offers, and becomes obsessed with building
a new empire, also showing traces of the traumatic influence, as if he “has
internalized the enemy, from whom he has suffered so much, in the manner
of a victim that eventually identifies with the torturer” (KOSTIĆ 2013: 87).
He internalizes the “patriarchal, imperialist ethos” which holds no place for
women (IBID). Dido, afraid of losing him, suggests coming with him, willing
to abandon her kingdom, but he refuses that as well, and stealthily sails to Italy
(IBID). His patriarchal, selfish, goal-centered style cannot be reconciliated
with her matriarchal style which is accepting, and integrating, and able to
bring together fame and love (KOSTIĆ 2013: 78). In her attempt to keep
Aeneas by her side, she abandons her quest for self-determination, and loses
her sense of identity (BUCKLEY 2011: 139). Traumatized people relieve their
trauma, being unable to fixate on anything else, but being in a loop of negative
emotions which do not lessen. Her life becomes fixated on trying to find a
way to prevent Aeneas from leaving Carthage and leaving her. This fixation
becomes traumatic for her because it disables her from leading a normal life.
In lieu with the standards of writing in the Renaissance, Marlowe portrays
her as a pawn in the hands of gods and men, not because he regards her as
being unable to lead her life on her own, but in order to add to the overall
traumatic experience that Dido is going through. He portrays the downfall of a
mighty, intelligent queen, used as a tool in order to send one man on a quest to
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pursue his destiny rest upon him by the gods. Dido is powerful enough to offer
anything Aeneas wants, but, matriarchal figures usually suffer at the hands of
the patriarchal ones. She is left alone and broken.
The way she copes with her abandonment is one of the most telling signs
of people who live through trauma. In order to remove all the traces of Aeneas,
she burns all of his belongings (KOSTIĆ 2013: 90-91). The trauma that his
departure has caused obliterates the boundaries between the acceptable and
unacceptable behavior of a queen. She acts as a mad woman, identifying love
with life. I argue that her falling in love is also quite traumatic for her, as she
led a self-sufficient life, relying on her own devices, her intelligence, and her
ability to think in a rather progressive way, something not allowed for women
at the time. All of that contributes to her mental downfall, and with words
“Live, false Aeneas! Truest Dido dies!” (MARLOWE 2019), she jumps into
the fire, and dies.

5. Comparison
These female characters that Shakespeare and Marlowe created can be
compared in the field of their traumas, despite their initial differences. First of
all, the positions they occupy in the society they live are important. Gertrude,
despite her being a queen, has only a titular position. She still has no say in
decisions that are made and is merely following her husband’s orders. However,
that is a way for her to survive. If women in that era were without a husband,
they could easily fall victim to poverty, abuse, rape. Gertrude remarries to
avoid that possibility, and the fear that she is living in, the powerlessness she
feels add to her traumatic life. Dido, on the other hand, is a self-sufficient
queen, living in a matriarchal world, who does not need to marry and has no
plans to do so until a divine intervention happened which makes her fall in
love with Aeneas and makes her susceptible to male influence.
There is a difference in the treatment that these characters go through
in their relationship with men. Gertrude is placed in situations which women
had to face in Elizabethan age which show how cruel and merciless men
can be (GÜNENÇ 2015: 171). As women are considered weak, they have
to be dependent on men (IBID.) Gertrude’s trauma is caused by men, and
her death is an escape from the ruthless place in which there is no room for
her individuality. She is a pawn in the hands of the patriarchy, and as soon as
she serves her purpose, she is forgotten. Dido, on the other hand, spends her
entire life relying on her own intelligence to help her make decisions. She has
no one to follow, for she is the queen in her kingdom where matriarchy still
has a predominant role and is much more respected than patriarchy. However,
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Marlowe introduces the negative influences of patriarchy of his age in this
play, and forces Dido to face the destructive power of patriarchal heroic needs,
which destroy her independence, and in the end, her life.
Other similarities are in the ways they ultimately find the way out of
their traumas. Gertrude is murdered because she defiantly drinks the poisoned
wine that her son is supposed to drink and Dido leaps into fire and kills herself.
Even though Dido willingly, for lack of a better word, commits suicide, and
Gertrude is killed, the events that lead to their deaths are guided by men in
their lives. Gertrude’s traumatized life marked with obeying the patriarchal
authorities finally makes her reach her breaking point. She refuses to listen to
her husband’s order, sensing that there is something foul in his plan, and she
drinks the poisoned wine, exclaiming that she has been killed, and dying. Dido
is abandoned when Aeneas sails for Italy, without telling her, and the fear that
she had to live through up to the point of his departure, the pain of losing him,
the trauma of remembering all the things they had done together brings her to
madness, because she cannot live with the knowledge that her true feelings did
not matter to someone who she was willing to give everything to.

6. Conclusion
The fact that Marlowe and Shakespeare deem it necessary to give
personality to their female characters, complexity as well, in a way to make it
possible for the readers to hear their stories is rather peculiar for the time that
they write in, but is precisely one of the reasons they are regarded as masters
of their craft even today.
These two female characters that they created need to be understood.
They deserve being analyzed, and being placed within proper contexts. Their
only escape is found in eternal rest, but their traumas and the testimonies of
their lives still deserve recognition and understanding. They should not be
dismissed, as Shakespeare and Marlowe certainly did not create them for the
purpose of merely completing the plots of the plays – they created them to
explain, to warn, and hopefully, to educate. Trauma studies do help us view
these characters in a different way. They help us explain their behavior and
pinpoint the exact reasons which led to what happened to them. Instead of
looking at the characters on one level only, superficially, they help us create
a model of them, and analyze them in a way Sigmund Freud probably would
if he ever had the chance of psychoanalyzing them. The writers portray them
as traumatized due to their abandonment, betrayal, fear, loss, and they help us
understand them. They tell us their stories.
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GERTRUDA I DIDONA – TRAUMATIZOVANI ŽENSKI LIKOVI
U DRAMAMA ŠEKSPIRA I MARLOA
Cilj ovog rada je da se u kontekstu studija traume analiziraju dva ženska
lika iz drama Šekspira i Marloa. Kraljica Gertruda iz drame Hamlet (1609)
Vilijama Šekspira i kraljica Didona iz drame Didona, kraljica Kartagine (1594)
Kristofera Marloa, se mogu uzeti kao dva primera kako su žene predstavljane
u kontekstu renesansne književnosti u elizabetanskoj Engleskoj. Traume koje
one dele i iskustva kroz koja su obe prošle pomažu da se shvate traume i uslovi
u kojima su žene živele u elizabetanskoj Engleskoj. Teorijski okvir studija
traume se oslanja na istraživanja Keti Kerut (1996), Šošane Felmen, Dori Laub
(1992), kao i drugih, i pruža pozadinu na osnovu koje se ova dva ženska lika
mogu analizirati. Svrha ovog rada je da pokuša da pruži uvid u umove ova dva,
traumatizovana, ženska lika.
Ključne reči: Didona, elizabetanska Engleska, Gertruda, Marlo, studije
traume, Šekspir, ženski likovi
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À LA RECHERCHE DU TEMPS PERDU : DES
FANTASMES À L’ESTHÉTIQUE IDÉALISTE
DANS L’ŒUVRE DE PROUST
Dans le travail présent, nous traitons de À la recherche du temps perdu
de M. Proust, en nous appuyant sur des travaux critiques de plusieurs exégètes
de l’œuvre proustienne. Une lecture transversale des études présentées dans la
première section de notre travail a pour l’objectif d’illustrer que, en dépit des outils
épistémologiques respectivement adoptés par les auteurs, les problématiques y
traitées – la question identitaire, le rapport à l’Autre, le chronotope proustien,
la fonction de la création artistique – en constituent assurément un foyer de
convergence. Ensuite, nous procédons à l’extension du champ des références
utilisées pour enrichir notre travail par d’autres réflexions émanant des auteurs
qui traitent, explicitement ou implicitement, les problématiques majeures de À
la recherche du temps perdu. Partant, les concepts philosophiques de E. Levinas
nous paraissent fort pertinents pour expliciter le rapport du « je » proustien à
l’Autre ; la notion de la discontinuité essentielle du temps développée par G.
Bachelard nous permet de considérer la durée proustienne comme celle relevant
d’une « intuition de l’instant », découverte par la mémoire affective. L’idée de
l’Art rédempteur qui assure un continuum artificiel et donne un sens à la vie
translatée dans l’univers esthétique fait échos à de nombreux commentaires de
La Recherche.
Mots-clés : psychocritique, fantasme, chronotope proustien, mémoire,
esthétique idéaliste, identité, altérite, temporalité, Art

1. Introduction
Se proposer de faire une analyse de l’œuvre de Proust, quelle que soit la
méthode choisie, cela implique un risque certain d’être accablé par le nombre
pléthorique de commentaires antérieurs. Qui plus est, les études proustiennes
en tant que domaine spécialisé d’études littéraires ne sauront que décourager
1
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les tentatives des non-spécialistes dans le sens strict du terme d’offrir une
interprétation nouvelle. Partant, la difficulté majeure d’ordre épistémologique
oblige à une attitude a priori restrictive quant au choix de littérature critique
en fonction de l’approche interprétative adoptée. Une autre difficulté serait
d’ordre herméneutique : vu l’étendue du champ des études proustiennes dont
l’extension se poursuit, prétendre à une « nouvelle » lecture du texte ne serait-ce
pas tomber dans le piège du « déjà-dit », malgré tous les scrupules déontologiques
respectés ? Quelque peu acculée devant les contraintes évidentes, il nous reste
une voie d’accès oblique au questionnement de l’œuvre proustienne, susceptible
de faciliter notre tâche : en guise de préambule, instaurer un dialogue avec des
commentaires existants pour tenter de construire une optique autre. Cela dit, pour
entamer notre propos, nous tâcherons de suivre grosso modo les axes directeurs
de trois études, parmi les plus notoires, susceptibles d’illustrer la variabilité
des optiques choisies quant à l’interprétation de l’art proustien : La place de
la madeleine de Serge Doubrovsky, L’espace proustien de Georges Poulet et
Proust et les signes de Gilles Deleuze. Quelques problématiques essentielles
inhérentes à l’œuvre de Proust – la question identitaire, le rapport à l’Autre,
le chronotope proustien, la fonction de l’art – nous les traiterons en référence
aux ouvrages critiques susmentionnés tout en amplifiant notre argumentation
par les réflexions de certains auteurs qui traitent, intentionnellement ou non,
les problématiques majeures de À la recherche du temps perdu. Nos propres
observations sont issues de la lecture transversale des auteurs cités tout au long
de cette investigation.

2. Fantasmes, espace et signes proustiens
Tout d’abord, attardons-nous sur l’approche psychocritique2 de La
Recherche faite par Serge Doubrovsky, La place de la madeleine (2000)3.
L’ouverture de l’étude en question annonce le protocole analytique de
2
Selon C. Mauron, créateur de la psychocritique, une telle approche œuvre à « accroître
notre intelligence des œuvres littéraires simplement en découvrant dans les textes des faits et
des relations demeurés jusqu’ici inaperçus ou insuffisamment perçus, et dont la personnalité
inconsciente de l’écrivain serait la source » (MAURON 1983 : 13). Toujours selon Mauron,
autant que cette critique se distingue de la critique classique, elle diffère considérablement de
l’approche psychanalytique purement « médicale » où le but est de « diagnostiquer » l’écrivain via
l’œuvre réduisant celle-ci à une série de symptômes reconnus de névrose pathologique.
3
Le titre complet : La place de la madeleine. Écriture et fantasme chez Proust. En effet, l’ouvrage
a pour la base une série de conférences présentées aux universités américaines et européennes
entre le mois de décembre 1972 et le mois de mars 1973, alors que « le présent essai [s’étant]
profondément modifié en cours d’écriture » (DOUBROVSKY 2000 : quatrième de couverture).
L’ouvrage sous sa forme définitive est publié seulement en 2000, aux éditions ELLUG de
Grenoble.
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Doubrovsky : « Je crois qu’on a trop esthétisé, aseptisé Proust. J’aimerais
lui rendre sa charge agressive, lui restituer sa violence » (DOUBROVSKY
2000 : 19). L’expérience de la madeleine, initiale et cruciale, serait, selon le
critique, celle qui domine toutes les autres épiphanies proustiennes puisqu’elle
seule capable de donner la clé interprétative pour la totalité de La Recherche.
Essentielle, puisqu’elle nous découvre l’être dont le fantasme premier est la
fusion totale avec la mère, alors que le Narrateur4 serait un être incurablement
vicié par le complexe œdipien de symptomatologie classique. En se référant
à certains passages de Contre Saint-Beuve5, Doubrovsky nous définit la
situation du Narrateur (ou mieux, son arkhè-situation), le point nodal d’où
vont se déployer tous les autres fantasmes du narrateur/auteur (notons que
cette adéquation est un sine qua non pour ce type d’approche critique) dont
l’œuvre n’est qu’une transcription esthétisée. En se référant à un texte de P.
Lejeune, le critique argue comme suit :
Forme (sexe féminin) ; nom (prénom de la pécheresse évangélique), cycle de la
sensualité et de culpabilité, mythe de la résurrection, qui gouverne le système de
La Recherche ; saveur (infusion et madeleine remplaçant le pain et le vin dans un
rite de « communion orale avec la mère ». […] En somme, on pourrait dire que,
grâce à la liaison masturbation/mère, par une sorte de glissement, une régression
orale euphorisante (perceptible dans tout « Combray ») viendrait masquer, en la
recouvrant exactement, la jubilation orgasmique, objet de jouissance interdite.
Dans cette perspective, l’objet de la réminiscence se déplacerait de la madeleine
à la mère, et de la mère à la masturbation. (DOUBROVSKY 2000 : 30)

Suit une analyse détaillée sur les fantasmes sexuels de Proust fixés sur
la figure de la mère, alors que toutes les autres femmes aimées dont nous parle
le Marcel de La Recherche ne seraient que les amours-palliatifs inefficaces
pour assouvir le désir de l’union extatique et primordiale avec la génitrice. Très
expéditivement, La place de la madeleine réduit le Narrateur à un « parasite »
(2000 : 38, 46) qui vit sur le compte de l’Autre, alors que, paradoxalement,
la relation à l’Autre est d’ordre aporétique : la présence constante de l’Autre
« détermine l’absence de soi, la présence à soi exigera l’absence éternelle de
l’Autre – sans lequel il est pourtant impossible d’être soi » (2000 : 39). Selon
Nous reprenons ici la majuscule voulue par Doubrovsky. Tant que la référence explicite ou
implicite à La place de la madeleine fait défaut, nous utiliserons « narrateur » tout au long de
notre travail.
4

5
Après l’échec d’un roman dont Proust entreprend la rédaction en 1908 et qui reste inachevé,
Proust se tourne vers la réflexion théorique. La Recherche est en grande partie issue des pages de
Contre Sainte-Beuve, un essai critique greffé d’un récit autofictionnel (« Récit d’une matinée »).
Proust y travaille de la fin de 1908 à l’été de 1909. Les pages de cet ouvrage sont restées éparpillées
et malgré les efforts de plusieurs critiques, le texte n’a jamais acquis une forme achevée. Dans
ce texte se trouve l’essentiel de la pensée esthétique de l’auteur qu’il va développer et parachever
dans La Recherche.
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le critique, l’échappatoire du Narrateur – un être ankylosé dans une enfance/
adolescence obstruant sa maturation – c’est l’invention d’un langage à soi, ce
qui équivaut à une invention de soi. Nous ne retiendrons pour le moment que
ces quelques constats du critique. Une parenthèse nous semble ici pourtant
nécessaire : le « trop esthétisé et aseptisé » quant à l’œuvre de Proust exige
une réplique. La psychocritique légitime assurément une assertion du genre.
Mais à force de dépister dans l’œuvre les symptômes des fantasmes a fortiori
sexuels, en bon freudien qu’il se pose, Doubrovsky flirte avec la position d’un
clinicien de Marcel Proust qu’il y a lieu de diagnostiquer pour nous dire toute
la vérité sur les mobiles premiers (sic.) de la rédaction de La Recherche. En
dehors de certains arguments pertinents, le critique se laisse emporter par
moments par l’enthousiasme de « désaseptiser Proust » à tout prix pour finir
dans des interprétations qui paraissent quelque peu fortuites, pour ne pas dire
aberrantes : « La suppression d’autrui, nécessaire à ‘l’assimilation complète
d’un être’, n’est pas possible tant qu’il y a ‘la conversation’. […] Écrire
comme manger : c’est tuer » (2000 : 55) ; « On écrit pour se punir. On se punit
pour expier » (2000 : 57) ; « [S]i la madeleine […] joue comme substitution
du lait, l’offre de la madeleine et du thé, c’est le lait-thé : Léthé. Fleuve de
l’Oubli, c’est le bonheur du Néant » (2000 : 63 ; tous les soulignements sont
de l’auteur) etc. Les assertions semblables qui truffent le texte ont pour le
but de désabuser le lecteur potentiel quant à la réception de La Recherche,
soit pour « débarrasser cette cruelle œuvre proustienne des bondieuseries
esthétisantes » (2000 : 57). On a l’impression que Doubrovsky cherche à
« viriliser » en quelque sorte Proust par le biais de ce recensement pédant
des symptômes d’une haute frustration du sujet trahie par la « violence » et
la « cruauté » qui brassent sous le poli des phrases « suralimentées »6 de
Proust. Doubrovsky – non sans une certaine palinodie épistémologique – tient
cependant à affirmer explicitement que le dépistage des fantasmes libidinaux a
un seul intérêt : présenter les mêmes comme les mécanismes-producteurs d’un
discours littéraire (2000 : 53).
Cependant, en dépit des soins du critique de cautionner son approche
par l’objectif final qui serait bel et bien du ressort de la critique littéraire, le
décryptage des fantasmes sexuels prévaut sur la télicité de l’analyse explicitée
comme précède. Cela dit, la critique littéraire reste un peu à porte-à-faux, prête
Selon Doubrovsky, le style « suralimenté » de Proust est révélateur du rapport existant entre
l’être libidinal et l’être créatif : « Cortège saisonnier des mets, obsession de ces ‘nourritures
proustiennes’, bien étudiées par Jean-Pierre Richard. Dans l’univers combraisien, l’abondance,
c’est la surabondance. S’alimenter, c’est se suralimenter. […] Sitôt conçu (si l’on peut dire), le
Livre donne au Narrateur, Leo Bersani l’a remarqué, les symptômes physiques de la grossesse. Il
faut le ‘suralimenter comme un enfant’ (III, 1032). Non pas alimenter, mais suralimenter : entre
son œuvre et lui, l’écrivain ne peut (ne sait) que rejouer le type de rapports qui ont existé entre
lui et sa mère » (DOUBROVSKY 2000 : 34, 48; souligné par l’auteur).
6

524

Radana D. Lukajić

à s’effriter sous la charge de complexes subliminaux recélés chez le Narrateur7.
Nonobstant, le retour à l’aspect esthétique de l’œuvre était de rigueur :
La relation duelle à la mère, l’ambivalence fascinée, l’intrication l’amour-haine,
l’impossibilité fondamentale d’être soi avec ou sans l’Autre : ce ne sont pas les
« complexes », somme toute anecdotiques, du Narrateur, que La Recherche
nous raconte, mais, à travers les complexes, accidentels, de l’écrivain, elle
révèle les complexes, essentiels, de l’écriture. C’est sans doute la remarquable
exemplarité proustienne que d’avoir su à ce point faire coïncider l’absolue
singularité d’un destin et d’un projet, avec l’essence même de l’entreprise
littéraire. Car l’écrivain moderne rejoue nécessairement avec sa langue le
scénario que le Narrateur joue avec sa mère – avec l’Autre dont il est issu.
(DOUBROVSKY 2000 : 131 ; souligné par l’auteur)

À l’opposé de Doubrovsky, les études critiques sur La Recherche de
Georges Poulet et de Gilles Deleuze interrogent l’œuvre comme ce qui crée
« une nouvelle relation axiologique à ce qui est déjà devenu réalité pour la
connaissance et pour l’acte » (BAKHTINE 1978 : 45 ; souligné par nous),
or comme un objet esthétique sans aucune « sublimation du subliminal »
programmatique comme le laisse supposer Doubrovsky. Antérieures à La place
de la madeleine, il se peut qu’elles aient provoqué la réaction antiesthétique
de ce dernier 8.
Dans L’espace proustien (1963), Poulet pense l’œuvre de Proust comme
une recherche identitaire d’un être ontologiquement perdu, perdu dans le
temps mais tout aussi bien dans l’espace (POULET 1982 : 19). La difficulté
ressentie par le narrateur de se situer implique la notion de la non-stabilité
des lieux. Au lieu de l’espace – un vide positif potentiellement rempli – il
vaudrait mieux parler des « lieux » proustiens : il s’agit des îlots séparés par
un espace vide, « comme une série de photographies d’une même personne ou
d’un même groupe » (POULET 1982 : 149). Les lieux, dans l’univers de La
Recherche, comme le déduit avec génie le célèbre critique, ont besoin d’être
personnalisés, et cela par le truchement de l’association des êtres et des lieux
(1982 : 148). La juxtaposition des « moments retrouvés » va de pair avec
la juxtaposition des sites (re)traversés. L’éclatement de l’espace, du temps,
des êtres trouve le remède dans le seul moyen possible pour ce quêteur de
7
Un paradoxe évident infirme l’approche de Doubrovsky : tout en citant Contre Sainte-Beuve
pour y déceler les indices d’une frustration sexuelle relative au complexe œdipien, le critique
exempte – délibérément ou pas – le fait que Contre Sainte-Beuve définit la pierre angulaire de
la pensée esthétique de Proust : « Un livre est le produit d’un autre moi que celui que nous
manifestons dans nos habitudes, dans la société, dans nos vices » (PROUST 1971 : 221).
8
Notons que notre assertion n’est qu’hypothétique. Au contraire, les analyses de Philippe
Lejeune, de Jean-Pierre Richard, de Leo Bersani, situées dans le même lignage critique et citées
par l’auteur à plusieurs reprises, ont sûrement eu un impact considérable sur le développent
argumentatif de Doubrovsky dans La place de la madeleine.
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l’unité ontologiquement impossible – établir les rapprochements, les liens,
une chaîne d’associations par une voie métaphorique :
Poussé par un besoin profond d’unité, voulant à tout prix faire cesser
l’isolement dans lequel s’enfermait, dans son univers, toute individualité
originale, Marcel Proust avait inventé une méthode qui n’avait d’autre fin
que d’établir partout des rapprochements. Or voici que dans l’acte même par
lequel les êtres se rapprochent, ils se dédoublent, se décuplent, font apparaître
une variété d’apparences, de l’une à l’autre desquelles l’esprit est sans cesse
renvoyé. […] Ne peut-on placer côte à côte, dans une proximité, qui ne serait
pas une identité ? Telle est la nouvelle solution à son problème, que Proust
essaie de mettre en pratique. Après la méthode de déplacement, reste celle de la
juxtaposition. (POULET 1982 : 111–113 ; souligné par l’auteur).

Les lieux, comme les êtres peuvent nous quitter, mais un retour – du
moins artificiel – est toujours possible. D’où le besoin de juxtaposition dont
parle Poulet, puisque juxtaposer les images des lieux et des personnes qui en
sont un contenu incarné, c’est procéder également à une structuration rectiligne
du temps lui permettant de se présentifier. En d’autres termes, l’œuvre de
Proust saurait être lue comme une lutte réitérée contre la superposition des
souvenirs dans un présent actuel fort amnésique dont la tension vers le futur
ensevelit les présents du passé. La circonscription linéaire du temps par une
activité à la fois mnémonique et scripturaire tient de la conviction de l’auteur
que le Temps est une dimension hautement spatialisée :
D’ailleurs, que nous occupions une place dans le Temps, tout le monde le sent,
et cette universalité ne pouvait que me réjouir puisque c’est la vérité, la vérité
soupçonnée par chacun, que je devais chercher à élucider . Non seulement tout
le monde sent que nous occupons une place dans le Temps, mais cette place, le
plus simple la mesure approximativement comme il mesurerait celle que nous
occupons dans l’espace […] (PROUST 1999 : 2400)

Notons que la méthodologie de Poulet n’a rien à faire avec le dépistage
des symptômes/fantasmes qui relèveraient de l’instance auctoriale masquée
sous un « je » diégétique : comme le remarque Jean Starobinski, la méthode de
Poulet se passe de « règles » strictes, l’important étant de répondre, dans ses
activités de critique, à cet appel provoqué par la fascination ressentie devant
la « pensée d’autrui » (STAROBINSKI, « Préface » in POULET 1979 : 11).
Aucune critique docile, limitée par une épistémologie rigoureuse ne s’y opère,
mais un mouvement de sympathie qui va dans le sens de l’Autre : « Derrière les
formes, derrière les structures, derrière le flot continu des mots ne demeurait
plus qu’une seule chose : une pensée sans forme, toujours différente d’ellemême dans ses manifestations successives mais toujours inaltérablement ellemême dans son fond » (POULET 1971 : 202).
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Dans Proust et les signes (1964), Deleuze part de la thèse d’une esthétique
idéaliste de Proust: À la recherche du temps perdu jalonne, selon Deleuze,
l’itinéraire d’une infatigable quête de la vérité qui réside dans les essences, mais
en dehors du cadre classique du logos grec. Qualifier La Recherche comme
un roman d’apprentissage, entre autres, est tout à fait justifié si tant est que
l’apprentissage signifie la propédeutique du décryptage des signes : « Tout ce
qui nous apprend quelque chose émet des signes, tout acte d’apprendre est
une interprétation de signes ou de hiéroglyphes. L’œuvre de Proust est fondée,
non sur l’exposition de la mémoire, mais sur l’apprentissage des signes »
(DELEUZE 2007 : 11).
L’héritage platonicien chez Proust y est mis en évidence avec une
méthode rigoureusement élaborée. Selon le critique, les signes restent sans
importance sans qu’il n’y ait une intelligence qui y découvre les essences
cachées que seul l’Art saurait rendre ipso facto signifiantes. Penser les essences,
c’est penser la pluralité de leurs émanations aussi bien que la pluralité des
essences elles-mêmes. Cependant, une différence patente intervient dans la
pensée proustienne par rapport au modèle platonicien – tant que chez Platon
l’Idée, une Essence stable, est toujours en avant, le point d’arrivée d’une
réminiscence, chez Proust « la fusion mutuelle », « l’instable opposition »
sont tributaires d’un état d’âme, et non d’un état de choses ou de monde :
L’essence selon Proust […] n’est pas quelque chose de vu, mais une sorte de
point de vue supérieur. […] Mais l’important est que le point de vue dépasse
l’individu, non moins que l’essence, l’état d’âme : le point de vue reste supérieur
à celui qui s’y place, ou garantit l’identité de tous ceux qui y atteignent. Il n’est
pas individuel, mais au contraire principe d’individuation. C’est là précisément
l’originalité de la réminiscence proustienne : elle va d’un état d’âme, et de ses
chaînes associatives, à un point de vue créateur ou transcendant – et non plus,
à la manière de Platon, d’un état du monde à des objectivités vues. (DELEUZE
2007 : 133–134)

Pour la pensée proustienne, l’essence, c’est en premier lieu la différence
(DELEUZE 2007 : 53). Le trouble ressenti par différenciation et parcellisation
tous azimuts est surmonté par la perception des signes qui, l’intelligence
l’aidant, attribue à l’anamnèse la qualité purement créative : créer c’est se
ressouvenir, mais l’inverse vaut également – se ressouvenir, c’est créer. Une
seule issue est appréhendée, après le long circuit d’apprentissage de signes : la
structure formelle d’une œuvre d’art est seule capable d’assurer une unité, une
unité des essences conçues comme des points de vue supérieurs (DELEUZE
2007 : 119).
Si esthétisation de Proust il y a, elle est sûrement à l’œuvre dans
l’approche analytique de Deleuze. Cependant, malgré les divergences entre
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les trois études9 dont nous avons essayé de suivre les linéaments majeurs,
une lecture synoptique nous permet d’en dégager un foyer de convergence
fédérant les problématiques suivantes que l’œuvre déploie : le rapport à
l’Autre, y compris le Temps, étroitement lié à la problématique identitaire et
la conception de l’art comme producteur d’une réalité transcendante.

3. La question identitaire – de la fragmentation
universelle à l’unité artificielle
Le rapport aporétique à l’Autre décrit par Doubrovsky – « la présence
continuelle détermine l’absence à soi, la présence à soi exigera l’absence
éternelle de l’Autre » (2000 : 39) – ne peut donc pas se résoudre sans une
autogenèse, un « accouchement de soi » dans un langage neuf à partir duquel
s’érige l’œuvre. Mais, par une logique suprême, ce moi ectoplasmique dit
d’une manière encore plus virulente un manque de soi (DOUBROVSKY
2000 : 122). Les apories en apparence insolubles pour l’instance narrant sont
productrices de l’écriture qui est un artefact non seulement de l’unité, mais
aussi de l’identité : « Je naît du Je, qui est le même que l’autre » (2000 : 109 ;
souligné par l’auteur). La prétendue autofécondation débouche, comme le
démontre Doubrovsky, non sur le constat de l’altérité irrémédiable de soi à soi,
mais sur le refus de toute identité qui serait repérable au niveau du langage :
nous avons affaire à un « je » non identifiable par un nom, puisque nommer
c’est déjà aliéner (2000 : 100–101). Comment alors expliquer l’obsession du
narrateur par les noms propres – noms de familles, nom de paysages auxquels
l’auteur consacre une partie considérable de La Recherche ? À l’instar de son
œuvre qui nomme l’innommable – les noms, à plus forte raison les noms
de famille ont la fonction extensive – l’exister d’un être se greffe sur celui
d’un paysage dans un brassage temporel vertigineux. À titre d’exemple, nous
citons un parmi de nombreux passages qui ponctuent le soliloque narratif :
Les noms cités avaient pour effet de désincarner les invités de la duchesse,
lesquels avaient beau s’appeler le prince d’Argigente ou de Cystria, que leur
masque de chair et d’inintelligence ou d’intelligence communes avait changés
en hommes quelconques, si bien qu’en somme j’avais atterri au paillasson du
Quant aux trois études présentées, la ligne de clivage sépare plutôt l’approche de Doubrovsky
d’un côté, et celles de Poulet et de Deleuze de l’autre dont l’objet est une pensée consciente
qui structure un discours idéologique et esthétique et non la traduction des mécanismes
subconscients du narrateur/auteur en un discours esthétique. À ce propos, une contradiction
dans les termes évidente est à relever dans La place de la madeleine : l’argumentation de
Doubrovsky laisse croire que le subliminal n’est point sub-liminal, puisqu’une activité bien
consciente est en œuvre dans la soi-disant transformation des fantasmes en un discours littéraire
(DOUBROVSKY 2000 : 53).
9
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vestibule, non pas comme au seuil, ainsi que je l’avais cru, mais au terme du
monde enchanté des noms. Le prince d’Argigente, lui-même, dès que j’eus
entendu que sa mère était de Damas, petite-fille du duc de Modène, fut délivré,
comme d’un compagnon chimique instable, de la figure et des paroles qui
empêchaient de le reconnaître, et alla former avec Damas et Modène, qui eux
n’étaient que des titres, une combinaison infiniment plus séduisante. (PROUST
1999 : 1161–1162)

Cette combinaison crée de toute évidence non seulement une nouvelle
entité « être-lieu », mais opère de surcroît une dilatation de l’être et de
l’espace10. L’extension ainsi opérée a pour l’objectif de dégager une essence
de cette symbiose tout en produisant une réduction des distances : le « je »
proustien est sans aucun doute porté par un désir de rapprochement, d’abolition
de tout intervalle par ce procédé de distension associative, tout comme par celui
de juxtaposition dont parle Poulet. Le fractionnement universel, la distance
omniprésente, l’isolement de tout ce qui phénoménologiquement est sont les
seules évidences auxquelles le « je » de La Recherche veut remédier en agençant
une trame narrative qui restitue, pièce par pièce, les fragments de l’univers
dont le morcellement contamine tout – les lieux, le temps, les êtres, les choses.
On dirait que, entre autres, La Recherche nous relate l’impossibilité d’une
communication à part entière à laquelle l’être tend (ce qui n’est pas loin d’un
désir de communion), puisque le monadisme est ubique et irréversible. Dès lors,
un seul expédient s’impose : créer une unité factice à partir de l’éclatement qui
se retrouve à tous les niveaux de présences phénoménologiques. L’éclectisme
conscient, résultant du cycle des célèbres extases du narrateur, tend à pérenniser,
par le biais d’une unité factice, les débris éparpillés d’une existence aléatoire.
Malgré cette tentative de réduction, voire d’abolition, de la distance par
des procédés narratifs, l’être proustien semble être condamné à un solipsisme
ontologique, puisque chaque nouvelle expérience radicalise le rapport de
distance entre tout ce qui existe, une distance insurmontable, puisque chaque
phénomène, à plus forte raison chaque être, reste un vase clos que le désir
de Marcel, transformé en écriture, rende contigu à un autre vase clos : « En
vérité, il existe une activité, un pur interpréter, pur choisir, qui n’a pas plus
de sujet que d’objet, puisqu’elle ne choisit moins l’interprète que la chose à
interpréter, le signe et le moi qui le déchiffre » (DELEUZE 2007 : 154-155 ;
souligné par l’auteur).
Notons que l’interprétation et la sélectivité dont parle Deleuze ne sont
plus, comme dans toutes les fictions ou les auto-graphies, les activités d’une
instance ontologiquement stable. Le moi proustien est un « je » lymphatique,
« choisi » au gré des circonstances, dans un mouvement constant de
En ce qui concerne l’importance des noms propres dans À la recherche du temps perdu, cf.
notamment Barthes (1972 : 118–130).

10
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transgression de limites temporelles et spatiales : le Marcel de La Recherche
n’est qu’un grand absent, un inconnu, un morphème creux qui nous leurre
par des références aux lieux, temps, milieux, prénoms. Une vision globale
d’un « moi » ne prétend aucunement à une quelconque recomposition de moi
à partir des données crues : au contraire, les données crues ne signifient plus
rien, puisque la vie – ressouvenue dans un souvenir réitéré – est, somme toute,
un grand pan du temps perdu dans la matrice du Grand Temps. L’irrémédiable
défaut de soi à soi n’est cependant pas un échec issu de la tentative de
l’émancipation par rapport à l’Autre dont l’Imago archétypale serait la Mère,
comme le laisse conclure Doubrovsky. La problématique relation de soi à soi
se révèle par à coup, à travers les expériences successives de non-coïncidences.
Cela dit, toutes les premières pages de La Recherche peuvent être lues comme
une dramatique confrontation à une seule évidence : l’effritement, l’instabilité,
le vacillement qui régissent toutes les données quantitatives et qualitatives de
l’existence :
Toujours est-il que, quand je me réveillais ainsi, mon esprit s’agitant pour
chercher, sans y réussir, à savoir où j’étais, tout tournait autour de moi dans
l’obscurité, les choses, les pays, les années. Mon corps, trop engourdi pour
remuer, cherchait, d’après la forme de sa fatigue, à repérer la position de ses
membres pour induire la direction du mur, la place des meubles, pour reconstruire
et pour nommer la demeure où il se trouvait. Sa mémoire, la mémoire de ses
côtes, de ses genoux, de ses épaules, lui présentait successivement plusieurs
chambres où il avait dormi, tandis qu’autour de lui les murs invisibles,
changeant de place selon la forme de la pièce imaginée, tourbillonnaient dans
les ténèbres. (PROUST 1999 : 15)

L’obscurité, l’impossibilité de se situer, une mémoire faillible, la scission
d’avec le corps : les vocables-clés qui illustrent toute la situation ontologique
de l’être proustien. Retenons que l’étrangeté, la distance qui s’établit de soi à
soi sont accentuées aussi sur le niveau sémantique : le corps devient une entité
« pour-soi », un « il » fragmenté en parties autonomes, avec « sa » mémoire
à lui. Le sujet s’objective, tandis qu’un creux fondamental s’ouvre à partir
duquel va se déployer tout le reste de l’auto-narration.
La relation à l’Autre répète le même échec de communion par le fait
même que le rapport à l’Autre est celui de deux monades qui demeurent
irrémissiblement non-appropriables. Dans Le temps et l’autre (1979), E.
Levinas définit l’être comme irrémissiblement clôturé dans sa solitude puisque
c’est le seul contenu dans lequel peut se réaliser son exister : « On peut tout
échanger entre êtres sauf l’exister. Dans ce sens, être, c’est s’isoler par l’exister.
C’est par l’exister que je suis sans portes ni fenêtres, et non par un contenu
quelconque qui serait en moi incommunicable » (LEVINAS 1983 : 21). Selon
Levinas, l’altérité inhérente à l’être transmuée dans une condition a priori
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positive, c’est l’altérité des sexes. La dualité sexuelle conçue comme un tout
dans la relation amoureuse inciterait à la concevoir comme une fusion, mais
c’est justement le contraire qui s’opère dans la relation entre les deux sexes :
« Le pathétique de l’amour consiste dans une dualité insurmontable des êtres.
C’est une relation avec ce qui se dérobe à jamais » (1983 : 78).
En traitant de ce type de relation dans l’œuvre de Proust, Levinas allègue
comme suit :
Marcel n’aima pas Albertine, si l’amour est une fusion avec autrui, extase d’un
être devant les perfections de l’autre ou la paix de la possession. Demain il
rompra avec la jeune femme qui l’ennuie. Il fera ce voyage depuis longtemps
projeté. Le récit de l’amour de Marcel est doublé d’aveux destinés semble-t-il
à mettre en question la consistance même de cet amour. Mais ce non-amour est
précisément l’amour, la lutte avec l’insaisissable, – la possession, cette absence
d’Albertine –, sa présence. (LEVINAS 1976 : 155)

Or l’échec capital du « je » proustien est à chercher dans sa tentative de
s’approprier l’exister de l’Autre, même au-delà de sa mort, ce dont il se rend
compte par un lent processus d’apprentissage. Le mystère de l’Autre demeure
inaliénable. Le paroxysme de l’étrangeté foncière de l’Autre réside dans le
fait que la mort rend cette étrangeté encore plus radicale : Albertine continue
d’émaner les signes de mystère de son exister même après sa mort ; les
découvertes que le narrateur fait au sujet de la disparue représentent le climax
de l’impossibilité d’atteindre la vérité sur l’Autre. La vérité n’est l’affaire du
factuel, mais de l’extraction des essences qui constituent une vérité pour soi,
une fois qu’elles sont translatées dans l’univers de l’Art. L’œuvre esthétique
est un système autoréférentiel, autosuffisant, produisant sur elle-même ses
propres effets (DELEUZE 2007 : 185).
L’impossible fusion avec l’Autre – la relation amoureuse en figure une
expérience paroxystique11 – l’absence au creux de sa présence et vice versa
constituent les apories de la relation à l’Autre qui ne peut pas échapper à la
condition d’un exister solitaire et immanent. La seule solution pour un sujet
qui se sent vide de sa propre essence – une expérience poignante bâtie sur
une série de désabusements – et par là, de son propre exister, c’est inventer
11
À ce sujet, notons que Deleuze insiste sur la relation amoureuse fils-mère, mais à la différence
de Doubrovsky, l’amour pour la mère n’est pas le fantasme érotico-amoureux paradigmatique
pour toutes les autres expériences d’amour du narrateur : « [L]image de la mère n’est peut-être
pas le thème le plus profond, ni la raison de la série amoureuse : il est vrai que nos amours
répètent nos sentiments pour la mère, mais ceux-ci répètent déjà d’autres amours [l’amour
de Swann pour Odette], que nous n’avons pas nous-mêmes vécues (sic.). La mère apparaît
plutôt comme la transition d’une expérience à une autre, la manière dont notre expérience
commence, mais déjà s’enchaîne avec d’autres expériences qui furent faites par autrui. À la
limite, l’expérience amoureuse est celle de l’humanité tout entière, que traverse le courant d’une
hérédité transcendante » (DELEUZE 2007 : 89).
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un nouveau rapport entre la vie et l’Art : l’Art seul peut transcender une vie
sans signification, vaine, toute forgée de banalités. L’Art est non seulement
l’espace où sont décantées, par une activité esthétique, les essences, mais elle
est également productrice à la fois de l’identité et de la vie – grâce aux instants
retrouvés dans la plénitude de leurs essences présentifiées, le vécu a pu être
recollé dans un objet esthétique à l’armature solide : A la recherche du temps
perdu.12

4. Proust et l’intuition de l’instant
Quant à la perception du temps chez Proust, à l’opposé des
rapprochements qu’on a souvent effectués entre la durée bergsonienne et la
prétendue durée proustienne, on soutiendra la thèse que le génie de Proust
a bien compris que la durée temporelle n’est pas une donnée immédiate de
la conscience – au contraire, elle est produite : la seule réalité du Temps est
celle de sa discontinuité essentielle. Gaston Bachelard en traite longuement
dans son essai L’intuition de l’instant (1931)13, en s’appuyant aux réflexions
anti-bergsoniennes de Gaston Roupnel. Les points de convergence entre
l’herméneutique bachelardienne et la perception du temps proustienne sont
nombreux, ce que nous essaierons d’illustrer dans les lignes qui suivent.
À l’issue de notre parcours effectué jusqu’à présent, un constat s’impose :
la non-continuité, la dispersion, la multiplication affectent le temps, l’espace,
les êtres. Si La Recherche annonce dès son titre le thème majeur – la recherche
du temps perdu, perdu dans le double sens d’un temps dilapidé et d’un temps
englouti dans un passé chronologique, c’est que tout « l’apprentissage » du
narrateur, bâti sur l’histoire des déceptions et frustrations multiples, tient
d’un devenir qui est par son essence temporel. La matrice du Grand Temps
– insondable, inconcevable – absorbe le temps du vécu et se pose comme
un Autre ultime puisqu’il est impossible d’empiéter sur son devenir propre
qui se situe dans la dialectique de l’écoulement, d’un à-venir, alors que
«[l]’avenir, c’est l’autre » (LEVINAS 1979 : 64). Cependant, les illuminations
du Marcel le narrateur semblent suspendre le devenir du Temps et découvrir
12
« Signifiant et signifié fusionnent par un court-circuit poétiquement nécessaire, mais
ontologiquement gratuit et imprévu. Le langage chiffré ne se réfère pas à un cosmos objectif,
extérieur à l’œuvre ; sa compréhension n’a de valeur qu’à l’intérieur de l’œuvre et se trouve
conditionnée par la structure de celle-ci. L’œuvre en tant que Tout propose de nouvelles
conditions linguistiques auxquelles elle se soumet et devient elle-même la clef de son propre
chiffre » (U. Eco, L’œuvre ouverte, Paris : Seuil, p. 231 ; cité in DELEUZE 2007 : 187–188).
13
L’œuvre développe la thèse de la discontinuité du temps de G. Roupnel (1971–1946), historien,
philosophe et écrivain français. Cette thèse est exposée, entre autres, dans le traité philosophique
Siloë (1927) de ce dernier qui sert de base aux réflexions bachelardiennes.
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toute la plénitude des présents du passé. Selon Bachelard, le seul moyen
d’appréhender le Temps, c’est d’éliminer l’idée d’une durée quelconque :
le Temps est fondé sur les instants, donc sur une discontinuité absolue. La
vie, c’est la discontinuité des actes (et non une filature des actions), qui sont
toujours des décisions instantanées. L’instant doit être compris comme un
« point de l’espace-temps » (BACHELARD 1992 : 31). Qu’est ce qui nous
fait alors croire à une durée effective, continue ? C’est l’habitude, « comme
une assimilation routinière de la nouveauté » (BACHELARD 1992 : 64). À
Bachelard de déduire dans les termes suivants :
L’identité globale est faite alors de redites plus ou moins exactes, de reflets
plus ou moins détaillés. Sans doute l’individu s’efforce de copier aujourd’hui
sur hier ; cette copie est d’ailleurs aidée par la dynamique des rythmes, mais
ces rythmes ne sont pas tous au même point de leur évolution et c’est ainsi que
la plus solide des permanences spirituelles, d’identité voulue, affirmée dans un
caractère, se dégrade en ressemblance. […] C’est un faisceau d’habitudes qui
nous permet de continuer d’être dans la multiplicité de nos attributs en nous
laissant l’impression que nous avons été, alors même que nous ne pourrions
trouver en nous, comme racine substantielle, que la réalité que nous livre
l’instant présent. (BACHELARD 1992 : 70–71, 74).

On sait très bien quelle importance joue l’habitude dans la vie du
narrateur – le Marcel de La Recherche est un être de l’habitude par excellence.
Le temps de La Recherche est celui de la réitération, d’une série d’habitudes
qui accentuent la stagnation intérieure : la redécouverte des moments perdus
par la magie mnémonique opérée par la voie sensationnelle fait l’irruption dans
cette durée artificielle créée par la répétition. La résurrection d’un moment du
passé découvre, telle une hiérophanie, toute la richesse du temps en instants qui
sont, notons bien, non seulement revécus, mais rendus : le souvenir qui surgit
d’une tasse de thé, d’une serviette rigide, d’un pavé irrégulier, de l’écoute
d’une sonate etc. donne accès à une réalité radicalement nouvelle puisque
saturée d’instants dont l’intuition, au temps de l’expérience originelle, faisait
défaut. Et à Proust d’instaurer un nouveau concept de la réalité :
Une image offerte par la vie nous apportait en réalité à ce moment-là des
sensations multiples et différentes. La vue, par exemple, de la couverture d’un
livre déjà lu a tissé dans les caractères de son titre les rayons de lune d’une
lointaine nuit d’été. Le goût du café au lait matinal nous apporte cette vague
espérance d’un beau temps qui jadis si souvent, pendant que nous le buvions
dans un bol de porcelaine blanche, crémeuse et plissée qui semblait du lait
durci, quand la journée était encore intacte et pleine, se mit à nous sourire dans
la claire incertitude du petit jour. Une heure n’est pas qu’une heure, c’est un
vase rempli de parfums, de sons, de projets et de climats. Ce que nous appelons
la réalité est un certain rapport entre ces sensations et ces souvenirs qui nous
entourent simultanément […] rapport unique que l’écrivain doit retrouver pour
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en enchaîner à jamais dans sa phrase les deux termes différents. (PROUST
1999 : 2279–2280)

L’heure proustienne n’est pas seulement pleine, elle est complète,
puisque c’est « l’heure où tous les instants vivants seraient sentis, aimés,
pensés » (BACHELARD 1992 : 48). Poulet déjà a bien compris que la durée
proustienne se situe à rebours de celle de Bergson dont Proust aurait subi une
influence. Il est bien évident que la durée en soi est un concept auquel Proust
oppose une durée toute construite (« enchaîner à jamais »). La découverte de
l’instant plein, réalisée par la mémoire affective, est à la base de la construction
d’une identité dans l’espace-temps de l’œuvre d’art – un objet isolé qui répète
sa solitude remplie d’instants riches en essences qui se réactualisent dans les
lectures renouvelées.

5. Conclusion
Dans le travail présent, nous sommes partie d’une mise en regard
de trois études, parmi les plus notoires, traitant de l’œuvre de Proust et
dont chacune propose une lecture différente de La Recherche. Ce faisant,
nous nous sommes permis d’émettre certains commentaires concernant les
ouvrages présentés. Ainsi la psychocritique de Doubrovsky nous a-t-elle
paru en outrance « clinique », toute portée à soutenir la thèse de départ ellemême quelque peu présomptueuse : une sur-esthétisation généralisée de
l’œuvre de Proust qu’il aurait fallu par conséquent désesthétiser pour lui
rendre sa charge « de violence » et « de cruauté ». Les études respectives de
Poulet et Deleuze analysent À la recherche du temps perdu comme un objet
a priori esthétique et non comme un vécu aux frustrations esthétisées ; les
deux ouvrages sont axés, chacun obéissant à des prémisses herméneutiques
différentes et cependant concomitantes, sur l’interrogation des dispositifs à
la fois idéologiques et esthétiques de La Recherche. Insistons cependant sur
le fait suivant : la lecture transversale des études présentées dans la première
section de notre travail a eu pour l’objectif ultime d’illustrer que, en dépit des
différences épistémologiques et herméneutiques entre les études présentées,
les problématiques y traitées – la question identitaire, le rapport à l’Autre, le
chronotope proustien, la fonction de la création artistique – en constituent une
aire de convergence indéniable.
Dans les développements ultérieurs de notre travail, nous avons essayé,
toujours en nous appuyant sur les analyses présentées, d’amplifier notre
argumentation par des réflexions d’autres auteurs aussi bien que de proposer
quelques nouvelles pistes de lecture de La Recherche. La fragmentation tous
azimuts, la multiplication, la non-continuité, la structure kaléidoscopique
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de l’univers auxquelles fait face le « je » de la narration affectent presque
toutes les notions-clés interrogées par l’œuvre de Proust : l’identité devient
« non-identifiable », le rapport à l’Autre s’avère être aporétique, la temporalité
se meut en une dimension hautement spatialisée. L’Art apparaît comme un
nouveau rapport à la réalité, apte à condenser le morcellement et les distances
ubiques pour créer un continuum, certes artificiel, mais cependant salvateur.
Les rapprochements que nous avons faits entre Proust et Bachelard quant à
la conception du temps ont eu pour l’objectif de rejeter l’idée de la durée
bergsonienne qui aurait été empruntée par Proust à la philosophie de ce dernier
et de montrer que la mémoire affective a affaire à l’instant comme la seule
mesure du temps. La discontinuité du temps est à l’origine de la découverte
de la plénitude d’un Temps saccadé, extrêmement riche en instants fédérateurs
d’impressions multiples.
L’histoire de la conquête d’une vocation, la monumentale cathédrale
littéraire de Proust ? Oui, mais seulement dans la mesure où cette vocation
peut assurer un salut, une cohésion quelque postiche qu’elle soit. L’idée de
l’Art rédempteur est incontestablement une notion-phare dans l’esthétique
proustienne : l’Art assure non seulement une nouvelle relation entre les
contingences d’une vie en apparence banale et leur transcription esthétique,
mais aussi entre la condition sociale – et humaine – et la condition artistique.
L’Art est une vie authentique, sans commune mesure avec la vie de tous les
jours. Certes, la vie ainsi transcendée n’assure qu’une immortalité précaire
– « [l]a durée éternelle n’est pas plus promise aux œuvres qu’aux hommes »
(PROUST 1999 : 2398) – mais la vie translatée en une forme esthétique
se pourvoie d’un sens et, enfin, d’une essence. Tel est le vrai sujet de À la
recherche du temps perdu – la recherche d’une esthétique idéaliste qui sauve
l’essence des êtres et des phénomènes multiples et assure, enfin, la survie non
à un moi social mais à un moi créateur. Si agressivité et cruauté il y a dans
l’œuvre de Proust, elles ne sont pas dues à un diapason restreint de fantasmes
érotiques, mais à cette lutte acharnée et déchirante pour transformer le désir
d’être et d’avoir en désir de (re)créer :
La vraie vie, la vie enfin découverte, la seule vie par conséquent pleinement
vécue, c’est la littérature. […] Ce travail qu’avaient fait notre amour-propre,
notre passion, notre esprit d’imitation, notre intelligence abstraite, nos
habitudes, c’est ce travail que l’art défera, c’est la marche en sens contraire, le
retour aux profondeurs où ce qui a existé réellement gît inconnu de nous, qu’il
nous fera suivre. (PROUST 1999 : 2285)
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U POTRAZI ZA IZGUBLJENIM VREMENOM:
OD FANTAZAMA DO IDEALISTIČKE ESTETIKE
U PRUSTOVOM DJELU
U predstavljenom radu, bavili smo se analizom Prustovog monumentalnog opusa U potrazi za izgubljenim vremenom oslanjajući se na kritičke studije
nekolicine egzegeta Prustovog djela. S tim u vezi, kako bismo istaknuli varija-
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cije u interpretativnim pristupima djelu, u prvom odjeljku rada predstavili smo,
u osnovnim crtama te sa izvjesnim metakritičkim osvrtom, tri studije koje polaze od različitih epistemoloških i hermeneutičkih premisa: Mjesto madlene Serža Dubrovskog, Prustovski prostor Žorža Pulea te Prust i znakovi Žila Deleza.
Ukazali smo na nemale razlike po pitanju tumačenja Prustovog djela, nadasve
između psihokritičke studije Serža Dubrovskog s jedne strane, i studija potonja dva autora koja Potrazi prilaze kao estetsko-ideološkoj cjelini koja svjesno
stvara novi aksiološki odnos sa realnošću, a ne kao estetizaciji subliminalnih
fantazama kako se da iščitati iz Mjesta madlene. No, uprkos istaknutim razlikama, sve tri studije se dotiču, manje ili više, ključnih problematika Prustovog
djela: identitet, prustovski hronotop, odnos prema Drugom, te funkcija umjetničkog djela. U daljim razradama pozabavili smo se ovim problematikama proširujući dijapazon citiranih autora: s tim u vezi, filozofski koncepti E. Levinasa
poslužili su nam za pojašnjenje Prustovog pojma identiteta i nadasve odnosa
ja-Drugo; koncepcija vremena kao krajnje diskontinuirane dimenzije koja je
zasnovana na trenutku a ne na trajanju G. Bašlara, činila nam se u potpunosti
saobraznom sa Prustovim poimanjem vremena. Time smo opovrgnuli uveliko
prihvaćenu ideju o uticaju Bergsonove filozofije na Prustovu koncepciju vremena. Shvatanje umjetnosti kao „istinskog života“ sa obesmrćenim esencijama
u uskoj je vezi sa „intuicijom trenutka“ G. Bašlara, kao i argumentima koje
obrazlažu u prethodno navedenim studijama Pule i Delez.
Ključne riječi: psihokritika, fantazam, prustovski hronotop, sjećanje, idealistička estetika, identitet, alteritet, temporalnost, Umjetnost
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ЈАВНИ И ПРИВАТНИ ЖИВОТ У
МАТАВУЉЕВИМ БЕОГРАДСКИМ ПРИЧАМА
Полазећи од схватања литературе као секундарног моделативног
система, у складу са методолошким поставкама Јурија Лотмана као представника семиотичке тартуско-московске школе, овај рад за предмет истраживања има слику приватног и јавног живота у Матавуљевим београдским причама. С обзиром на то да у теорији Ј. М. Лотмана уметнички
простор представља важно конструктивно начело којим се изражавају и
други, непросторни односи, у раду се анализирају међусобне релације и
преплитања различитих видова приватног и јавног живота са индивидуалним/колективним, физичким/менталним спацијалним сферама у културном контексту Београда с краја деветнаестог и почетка двадесетог века.
Кључне речи: јавни и приватни живот, простор, контекст, Београд,
Матавуљ

1. Приватан живот и простори приватности
Током Матавуљевог првог доласка у Београд 1887. године бива изневерена пишчева жеља да настави живот и рад у овом граду. Уместо тога, добио
је службу у Зајечару где је два месеца остао да ради као учитељ. Након две
године, септембра 1889. године, Симо Матавуљ поново долази у Београд
и остаје у њему до изненадне смрти 1908. године. Последњих двадесет година свог живота Матавуљ је провео у српској престоници, што му је дало
довољно времена да, према пишчевим речима, упије град свим чулима и
осети како ,,мирише, види (се) и чује” (MATAVULJ 2009: 247–248). Према
тачном запажању Горана Максимовића, Симо Матавуљ је поседовао ,,снажну способност опсервације нових простора и брзог усвајања нових језичких
обиљежја” (MAKSIMOVIĆ 2004: 138), због чега уметничка имагинација и
интерпретација реалности у његовим приповеткама дају уверљиву и уметнички вредну слику јавног и приватног живота Београђана.
1

jelenamilic018@gmail.com
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Предмет истраживања овог рада јесу Матавуљеве београдске
приче чија се радња одвија у културном контексту Београда с краја деветнаестог и почетка двадесетог века. Анализом наведеног пишчевог
опуса, указаћемо на различите категорије приватног и јавног, као и на
утицај друштвених конвенција на колективне и индивидуалне просторе
приватности. Теоријско-методолошку основу рада чини семиотичка теорија уметничког простора Јурија Лотмана, са посебним освртом на сагледавање литературе као секундарног моделативног система и уметничког
простора као конструктивног начела којим се изражавају непросторни
односи. Као ефикасно интерпретативно полазиште за ово истраживање
показала се и појмовна дистинкција „приватног простора” и „места приватности” историчара уметности Мирослава Тимотијевића. Семиотички
и наратолошки утемељеним књижевнонаучним приступом Матавуљевим
београдским причама, тежимо да дамо допринос како проучавању ауторске поетике овог приповедача, тако и расветљавању ширег културног
контекста у којeм су приче о поменутом поднебљу обликоване. У складу
са тим, наше истраживање се, такође, придружује актуелним интердисциплинарним проучавањима историјских феномена дугог трајања (тзв.
„историји приватног живота”).
Конкретни животни и економски услови у београдским причама
одређују свакодневицу становништва, а јавност дефинише посебан модел приватности грађанског друштва. У свакодневици Матавуљевих јунака откривамо њихове менталне географије приватности које су психолошки и емоционално изнијансиране. Као простори у којима појединац
треба да буде у зони комфора, према дефиницији историчара уметности
Мирослава Тимотијевића, приватни простори су:
,,ментална колико и физичка категорија, која се доживљава различито, у
зависности од културног оквира, начина урбанизације, типа заједнице у
којој се живи, структуре односа на којој се она заснива, али и од сваког
појединца понаособ. Исти физички приватни простор чланови једне заједнице користе различито, па га самим тим и доживљавају на различит начин” (TIMOTIJEVIĆ 2006: 165).

Матавуљев поступак организовања просторних релација у причама
о животу Београђана, кореспондира са Лотмановим сагледавањем просторних структура као моћних организационих центара текста око којих
се формира сложена семантика:
,,будући да представља принцип организације и распореда ликова у уметничком континууму, структура топоса се појављује као језик који служи
за изражавање других, непросторних односа у тексту. С тим је у вези основна моделативна улога уметничког простора у тексту” (LOTMAN 1976:
302).
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У београдским причама долази до прожимања колективног, индивидуалног, приватног и јавног времена и простора. Партикуларизацијом
простора успоставаљају се и различите опозиције: општи и заједнички, колективни и индивидуални, отворен и затворен, свет који припада
дану и свет који припада ноћи, тајни и јавни свет. ,,Менталну географију приватног простора” (TIMOTIJEVIĆ 2006: 165) у српској престоници деветнаестог и почетком двадесетог века, усложњава егзистирање
српског становништва на географском простору Хабзбуршке и Аустроугарске монархије, Османског царства, Кнежевине, а потом и Краљевине
Србије. Услед бурних друштвеноисторијских дешавања и коегзистенције
различитих националних, социјалних, културних и верских модела, успостављају се различити концепти приватности.
У Матавуљевим причама о животу Београђана породични дом се
јавља као један од најчешћих простора приватности. У односу према
простору куће грађанина деветнаестог века, дом треба да представља
,,центар његовог света”, место где се могу ,,заборавити или вештачки
одстранити проблеми и противречности грађанског друштва”, простор
у коме је породица могла да ,,потхрањује илузију хармоничне хијерархизоване среће, окружена материјалним предметима који су ту срећу
видљиво изражавали и истовремено је омогућавали” (SIMIĆ 2006: 145).
Свакодневицу унутар простора дома сачињавају домаћи ритуали који
симболично указују на сигурност унутар породичног круга и хладноћу
спољног света. Слике свакодневице у конкретним хронотопима развијене су приказивањем материјалне културе Београђана и дошљака, детаљним описима ентеријера, изгледа, моде и јеловника српског грађанина
на прелазу из деветнаестог у двадесети век, до помињања лектире која
се читала у одређеним круговима. Културолошка асимилација дошљака
често је приказана преко описа материјалне културе, преображаја простора дома и одеће јунака, какав је случај са одломком из приповетке Нововерци:
,,У малој радионици смести се лепа гвоздена пећ... Па онда донеше Тимини људи једну полицу и две јаке столице. Па се онда појави велика ’гасна‘ лампа са зеленим штитом. Перса се ’понови‘ – замени нажуте хаљине
тамнијим, које и боље доликоваху њеном испосничком лицу” (MATAVULJ
2007: 17).

Како су места приватности ,,места у простору, јавном и приватном,
на којима појединац и група могу да остваре појединачну и колективну
приватност” (TIMOTIJEVIĆ 2006: 167), можемо говорити о колективним
и индивидуалним приватним просторима. Становници прича из београдског живота утврђују властита места приватности у различитим просторима (сокацима, квартовима, центру града, чаршији, породичном дому,
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спаваћој соби, дворишту итд.). Кварт и породични дом представљени су
као зоне сигурности у којој живе најближи рођаци, суседи и пријатељи,
али и као места угрожене приватности. Познато лице у простору породичног дома може да узурпира његову приватност, какав је случај са кумом из приповетке На њен дан и Аранђелом у причи Аранђелов удес.
Пуштање црквеног лица у простор куће резултат је поверења према намерама представника хришћанских врлина. У приповеци Нововерци институције контроле су избрисале границу између приватног и јавног домена, па црквено лице злоупотребљава свој положај нарушавајући приватност породице назарена. Матавуљ ликове назарена ставља у положај
потлаченог над којим се насиље врши у име закона општеприхваћеног
концепта побожности. Лик свештеника репрезентује официјалну истину,
црквену догму и њен утицај на приватност грађана. Узурпиран простор
приватности постаје огледало јавног мњења које Мити додељује годину
и по дана тамнице јер је спречавао свештеника у вршењу дужности.
У приповеци Мала жртва, човек који прима непознатог госта у
приватни простор дома, долази у опасност да буде преварен у њему. У
истој приповеци уочавамо сучељавање два типа приватности (личне и
брачне) који паралелно егзистирају унутар простора породичног дома.
Радознала жена упорно жели да зађе у просторе личне приватности
свог супруга не би ли сазнала неки детаљ из његовог љубавног живота.
Супруг јој, напослетку, приноси ту ,,малу жртву”, нов податак у ,,познавању његове душе” (MATAVULJ 2007: 111). Његову заинтересованост за
необичан призор неба након олује, олако ће прекинути песма пијанице.
Запитан пред необично брзим буђењем човекове радозналости за животе
људи којима је окружен, овај Матавуљев јунак закључује:
,,Да ми је знати која ли је оно пијаница што се онако дере и, по свој прилици, посрће? Радо бих дознао: ко је он? Чим живи? Којих је година? Кога
има? Зашто се опија? Изгледа да су та питања недостојна пажње пред
оваквим величанством природног призора, али ипак човека највише занима човек!” (MATAVULJ 2007: 111).

Свакодневни живот и поступке јунака Матавуљевих београдских
прича одређује људска радозналост и интересовање за туђу приватност.
Чекајући свог познаника, радознали наратор приче Филаделфија се пре
одлучује да изађе на терасу и посматра свакодневицу Филаделфије, него
да чита новине. Муртал (Мурталов случај) слуша кораке и гласове са
тротоара испод прозора, замишља обличја пролазника и нагађа њихове
мисли. Наратор приче Предмет за причу из радозналости ступа у приватан простор дома пензионисаног начелника Коче Илића и постаје сведок необичног односа домаћина и његовог слуге: ,,Закопка ме да разберем шта ли је пензионеру толико до тога да ’уђе у књигу‘ неки’ чудни и
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страшни догађај‘” (MATAVULJ 2007: 372).
У приповеци Нововерци фокус приповедача упућује на важност јавног мњења већ на почетку приповетке. Публика ће пропратити
сваки тренутак Јожине посете мајстору Мити: ,,беше се скупила пред
вратима и пред прозором гомила гледалаца. Макарена стајаше раменом
до прага, како могаше гледати и мајстора и пијаницу, а да они њу не
виде” (MATAVULJ 2007: 15). Након основних информација о пресељењу
обућара и његове жене, истакнут је прецизан опис њиховог најближег
комшилука у новој, београдској средини.
,,Реч ’нововерци‘ полети најпре из Макарениних уста, па сврну кроза све
куће у тој улици. Матори је готово шапатом изговараху, те се деца плашаху њеног нејасног значења, замишљајући да је налик на ’караконџулу‘”
(MATAVULJ 2007: 13).
,,И тако нововерцима испираху уста, премда њих двоје мало с ким речи
проговорише.” (2007: 15)

Заинтересованост за туђу приватност у приповеци Дигов посао дата
је у форми унутрашњег монолога и тока свести јунака приповедача. Недоумице и истинска интересовања поводом Диговог понашања и посла
остају неизречена у дијалогу, па се Дигов саговорник знатижељно пита
шта је Диго изоставио причајући свој живот, зашто је променио име и ко
је његов тајанствени непријатељ:
,,Ма, ако је Ставра глуп, ниси ти, па зашто се не прионеш око заједничког
посла? И како то да, како ми се чини, Крста не верма много ни тебе ни
Ставру, а ни ви господари један другога?” (MATAVULJ 2007: 81)

Одмах након читања вести о убиству такозваног М. К., радознали
Дигов земљак одлази у болницу и распитује се код болничара о његовом изгледу. Када одговор на питање не пронађе ни у кафани, наредних
неколико недеља помно прати вести по београдским новинама, не би ли
себи разјаснио недоумицу око Дигове умешаности у убиство, а земљакова знатижеља не јењава ни до тренутка јунакове садашњости: ,,Кад се
сетим догађаја, питам се: да ли и то не беше Дигов посао?” (MATAVULJ
2007: 91)

2. Структура и употреба приватног простора
У Матавуљевим причама из београдског живота нема искључиве
приватности и изолованости. Наратор приче На прагу другог живота
директно позива наратера да уђе у туђ простор: ,,Иако је данас велика
жега, иако је сад у невреме (Петров дан године 189∗ око два часа после
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подне) ипак уђимо у кућицу” (MATAVULJ 2007: 120). Приватан живот
се не одвија у четири зида, те је простор куће приказан као ,,симбол
заједничког, социјализованог, неотуђеног простора”, а не као интимни
простор (VUKIĆEVIĆ 2006: 477).
Смањивање и партикуларизација простора од општег као појединачном треба да воде ка његовој приватизацији, док у општем приказу простора дома, кућни прозор и праг треба да представљају границе
које одвајају приватно од јавног. У сликању приватног живота Матавуљ,
међутим, увек оставља место за доконог, радозналог шетача, случајног
посматрача, судију, уходу, процењивача, треће око које завирује и прислушкује. Чак и најинтимније мисли и најдубља приватност јунака београдских прича дате су из перспективе сведока, а не учесника.
У оваквом концепту приватности као једно од важнијих питања
јавља се позиција посматрача. Њиховим дијалозима и поступцима најчешће управљају кодекси заједнице, те се иза изреченог крије вредносна
перспектива средине:
,,Доминација људи над човеком из дијахронијске перспективе делује
као утопизам реалистичких писца који још увек верују у неуништивост
одређених категорија (...) Иако припадају фикцији, а не документима,
реалистички текстови нуде обиље података о тој још увек нераскидивој,
унутар себе добро избалансираној сфери приватно-јавног живота Срба у
другој половини 19. века” (VUKIĆEVIĆ 2006: 482).

У приповеци Аранђелов удес преко дискурса комшија, као представника јавног мњења, добијамо информације о Аранђеловим врлинама
и његовој стидљивости. Слуга Ужичанин у причи Нововерци, исцрпно
препричава како је у стопу пратио нове суседе: ,,Он их је пратио до Лондона, где се они разделише. Неки ће право, неки ће Кнез Милошевом улицом, па около, неки ће преко Западног Врачара” (MATAVULJ 2007: 13).
Становници Филаделфије прекидају свој посао не би ли чули расправу у
суседном врту: ,,Цинцарин се исправи и напери уши, његово слушче на
прагу наклони се и разјапи уста, берберин прекиде тамбурање, и сви под
багренима извратише главе” (2007: 208). Читава прича У Филаделфији
изграђена је заправо на перспективи суседа и њиховим информацијама о
приватном животу шароликог људског света необичног београдског сиротињског кварта.
Матавуљеве београдске приче указују на важност осећаја приватности у појединим деловима јавног простора. Степен приватности неког
места одређује се према томе колико се ,,појединац или група у њему
осећају као код куће” (TIMOTIJEVIĆ 2006: 167), сигурно и заштићено.
У приповеци Последње наздравље пензионисани чиновник Алекса Б.
који је преласком из провинције у Београд остварио свој и женин сан,
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најпријатније се осећа ,,у својој улици, у својој кафани”, где има „своје
одређено место” (MATAVULJ 2007: 276). У београдским кафанама ,,нема
неовлашћеног приступа кафанском столу, а и када се то дозволи приступ
не пролази без извесног противљења” (PEJČIĆ 2011: 88). Тројица пријатеља из приче Кандидат постају узнемирена када им Ферт саопшти да
ће сместити и четвртог госта за њихов сто. За свој сто су, наглашава приповедач, ретко примали још неког, и то само уколико је добар познаник
бар једног од њих. У београдским кафанама с краја деветнаестог и почетка двадесетог века постојале су и засебне просторије за забрањене радње
које су биле намењене затвореном кругу људи. Типску слику једне такве
кафане Матавуљ даје у приповеци Дигов посао, уметнички обликујући
свет тајне београдске коцкарнице.
Различити разлози за окупљањем у градској средини (у кругу породице, родбине, пријатеља, комшија итд.) условљени су личним и колективним потребама или обавезама становника престонице. Јунаци
београдских прича стављају колективне маске и удружују се у родне,
верске, класне, социјалне, узрасне и етничке групе. При томе, идеолошка
позиција групе омогућава покретање или непокретање различитих интимних тема међу њеним члановима. Јунакиња приче Београдска деца
издваја теме које се покрећу међу припадницима истог друштвеног сталежа, ословљавајући их на следећи начин: ,,отприлике као и ми, ја ти,
тетка, браца итд., наш круг” (MATAVULJ 2007: 426). У сценама приватне
побожности назарена у приповеци Нововерци, издавајају се теме које се
могу покренути међу припадницима исте верске културе, а у истој причи
уочавају и теме које се покрећу искључиво међу припадницима истог
пола: ,,Извините (...) међу нама женама се може говорити: да нисте запатили болест после порођаја?” (2007: 18).
Преко теме скривене приватности у приповеци Дигов посао, Матавуљ уметнички обликује сложени лик јунака са митоманским и пикарским цртама, профил радозналог Диговог земљака и групни лик коцкара.
У овој причи приватно остаје неизречено избегавањем одговора на питања саговорника ,,Ко-ји је то кру-пни човек?” (MATAVULJ 2007: 82),
мењањем предмета приче, употребом елипсе или фигуре ретиценције
,,(нешто хтеде да рече па изостави)” (2007: 81).
Ступање у интимни простор стринине спаваће собе у приповеци
Аранђелов удес антиципира инцестуозни чин. Газдаричина дозвола за
улазак у њену спаваћу собу у причи Грешно дете пут је за придобијање
детета и упознавање са још интимнијим сегментом живота, неверством
са кумом. Интимна размишљања јунака Матавуљевих београдских прича
доступна су и непознатим силама. У причи Чудни разговори дух вишег
реда чује интимне мисли лика-приповедача и ступа у простор његовог
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стана. У приповеци Спиритисте, сан као феномен који се везује за простор најдубље интиме, ступивши у јавност бива протумачен у зависности
од убеђења својих тумача.
Иза колективних маски јунака Матавуљевих прича из београдског
живота скривено је најинтимније и подсвесно, а интима ликова је преведена на ,,дозвољен метафоричан говор” (VUKIĆEVIĆ 2006: 478). У
функцији скривања интимног као вида наративне цензуре, наћи ће се
следећи уметнички поступци: замена првог лица једнине првим лицем
множине, рестриктивност у саопштавању, приказивање интимних тренутака из перспективе других (сведока или свезнајућег приповедача), превођење емоција у формуле ,,дрхће им глас, нешто стеже у грлу, дође им
нешто тешко, у грудима бесни бура, у глави се роје силне мисли” (2006:
478).
Исповест и приватно писмо као облици приватног извештаја и
самооткривања, присутни су у приповеци Београдска деца. Алузије су
чести пребацивачи у поље цензурисаног приватног. Посредством алузије
развијају се скривене приче у машти читаоца, какав је случај са постепеним увођењем мотива прељубе у приповеци На њен дан (преко портретисања детета и приказивања односа између жене и кућног пријатеља).
Завршетке са примесама алузије налазимо у приповеткама Дигов посао
(где је читаоцу остављено да одлучи да ли је Диго заиста постао убица)
и Аранђелов удес (у којој читалац може само да претпостави да је дете
настало из инцестуозног чина Аранђела и стрине, а ту је и дилема да ли
јунак живот окончава смрћу утапањем у реци након инцестуозног чина
или наставља животни пут очишћен од греха).
Један од примера убацивања додатне фокализаторске инстанце налазимо у опису побожне интиме назарена у приповеци Нововерци. У цитираном одломку фокализатор је мајстор Тима који се примиче Митином
прозору не би ли сазнао разлог Јожине посете Мити:
,,Она имаше у руци неку књижицу зелених корица. Кад седе између њих,
Шандор скиде шубару и баци је на подину. Она поче читати гласно. (...)
Мита слушаше с великом пажњом, али по Шандорову изразу лица могло
се судити да не разуме... Једаред обућар окрете главу ка жени и диже прст,
а на то се њене обрве јаче узвише, очи боље засјаше, те упре прстом у неку
реч и застаде. Па онда опет настави читање” (MATAVULJ 2007: 27).

У причи Фронташ двориште је истовремено јавни простор (доступан оку средине), и приватни (простор за испољавање нереалних жеља).
Док Драгишин стари познаник изненађено посматра чету малих војника
и њиховог официра, виртуелни јунаков излет за одрасле суседе представља обичну свакодневицу која није вредна пажње. Баба и девојка које
седе на степеништу не обраћају пажњу на сцену у дворишту (баба плете,
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а девојка туца кафу), док су деца из суседства једина публика која верно
прати кретање војске. Након завршене вежбе са малим војницима, баба
изнесе из куће столицу, Драгиша седне и упали цигарету, док девојка
наставља да туца кафу.
Степен приватности неког простора одређује се и у зависности од
његове величине, намене и организације. Становници сиромашних квартова принуђени су и навикнути да деле тренутке приватности са својим
суседима, док се у богатије уређеним просторима до туђих тренутака
приватности долази отежаним путем. Организација простора у насељу
названом Филаделфија је таква да је суседима увек доступна туђа приватност. У дну дворишта начичкани су ,,квартири” са ,,по једном собом и
кујном”, у којима се ,,збијају сиротињске главе” (MATAVULJ 2007: 210).
И сав тај свет ,,улази кроз једну капију, служи се једном чесмом и једном
помијаром, и вазда су у заједници...” (2007: 210).

3. Простори јавности
Јавна сфера на ширем плану треба да обухвата државне институције
и друштвене установе. Јавност, међутим, егзистира у различитим сферама јавних и приватних простора: ,,државе, друштва, верске организације,
нације, градске и сеоске заједнице, економско-материјалног друштвеног
слоја” (MAKULJEVIĆ 2006: 17), због чега долази до мешања категорија
приватног и јавног. Услед мешања ових категорија приватни живот почиње да се ,,остварује према жељеним или наметнутим културним концепцијама, политичким оквирима и економским условима” (2006: 17).
Култура смрти у српској грађанској култури деветнаестог и првим
деценијама двадесетог века може се сагледати као ,,феномен састављен
од посебности појединца у оквирима државне контроле” (BOROZAN
2006: 907). Концепт умирања припадника грађанске класе подразумавео
је учешће јавности, наступање главних актера погребне представе (ожалошћених и уважених посетилаца), и одржавање сећања на преминулог.
Првобитна функција помена и посмртних читуља у новинама, као главном генератору јавног мњења, била је упознавање јавности са организовањем помена. Обичај да се поменима обележава породични годишњи
циклус, указује на грађанску свест о важности личног и заједничког времена проведеног у кругу породице.
У великом броју Матавуљевих приповедака о животу Београђана
јавља се мотив смрти, који је представљен као део људске свакодневице.
У Матавуљевим београдским причама наглашени су аспекти живота који
претходе смрти или они који се настављају након ње (живот после смр-
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ти и живот живих). Основна тема приповетке Сукоби јесте непрекидна
смена смрти и обновљеног живота. Смрт нема епитет ужасног, а смех и
љубав који се настављају постоје попут ње, као чињенице живота.
Жеља за афирмацијом у градској средини повезана је и са борбом
против анонимности. Наступање на јавном простору и потреба за привлачењем пажње јавности као теме се јављају у бројним Матавуљевим
причама о београдском животу. Протагониста приче Шематизам добија
напад панике када схвати да се његово име није нашло у новом броју
Шематизма. Веља брзо облачи капут и креће ка министарству непрекидно понављајући: ,,Ја сам мртав... Сахранише ме живог! Мене нема па
нема!” (MATAVULJ 2007: 204–205). Бившем великосудији очигледно не
пада тешко што је после два месеца пензионисан, већ што није оставио
своје име у државном календару. У приповеци Нововерци професор богословије хода ,,укрућен (...) ловећи очима поздраве” (2007: 12). Г. Коча
из приче Предмет за причу преувеличава значај сопствене приватности
са циљем да наметне другима високо мишљење о себи. Јунаково нерадо
повлачење са сцене јавног простора у анонимни простор приватности
пропраћено је непомиреношћу са идентитетом заборављеног пензионисаног начелника.

4. Живот Београђана између приватног и јавног
Матавуљеве београдске приче пружају увид у животе припадника
појединих професионалних категорија у српском друштву. Већина трговачких, занатлијских и чиновничких породица имала је слуге, најчешће
ђаке дошљаке, који су у замену за смештај обављали кућне послове. Емотивни свет и свакодневица појединца са станивишта ђака који су одлазили на школовање у Београд, приказани су у приповеткама Грешно дете
и Дете. Свакодневицу детета слуге чини сан у тврдој постељи, живот
у мраку, хладноћа у међуљудским односима и испомоћ у газдинствима
која му пружају оскудан смештај и нешто хране. Наведене околности су
у тој мери уобичајена појава у животу сиромашних ђака послужитеља, да
приповедач често користи елипсу приликом описивања њихове животне
свакодневице: ,,За неколико дана не деси се ништа знатно у животу Алексе Павловића” (MATAVULJ 2007: 47). Велику радост Алекси причињава
и ретко понуђена кафа у домаћинствима које опслужује, а камоли када
добије прилику да посети позориште.
Једну трећину, или чак половину укупног броја становника Београда представљали су самци, што је значајно утицало на економски положај и оформљивање породичних заједница. У причи Влајкова тајна
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Матавуљ даје типску слику приватне собе која се изнајмљивала сиромашнијим самцима:
,,сва дрвенарија беше просто трухла. Гвоздени креветац храмао је на једну
ногу, углачани сто пукао по средини, а на тако танким ногама, да би од
једног јачег ударца песницом отишао у комаде! Тако је било све остало покућство; орман, умиваоник, диван и три столице” (MATAVULJ 2007: 182).

Новац представља важан чинилац приватног и јавног живота Београђана. Жена је била симбол друштвеног статуса уколико је потицала из
угледне и имућне породице, па је иза склапања бракова са богатим девојкама често стајала жеља младића за побољшањем матeријалног и друштвеног статуса. Ћерке богатих трговаца имале су највеће миразе, због чега су
биле најпожељније удаваче. Дошљак Муртал у приповеци Мурталов случај правећи животне прорачуне планира да се ожени имућном удавачом,
али неочекивано завршава са ћерком газдарице стана који изнајмљује. Милорад и чиновникова ћерка у причи На прагу другог живота, играју ,,комедију велике заљубљености” (MATAVULJ 2007: 122) у којој девојка све
време остаје резервисана према младићевом удварању надајући се бољој
прилици. Наглашавајући класну неједнакост момка и девојке, приповедач са призвуком ироније нуди читаоцу неопходно објашњење за шетњу
чиновникове ћерке са ,,послужитељским сином, скорашњим судопером”
(2007: 122): ,,али потребно је било да се то зна, да се може објаснити, а,
ако устреба, и оправдати што се она последње године његова школовања
шета са њим” (2007: 122). Да јавни простори могу бити места тајности и
скривања сведочи наредни одломак, у коме се наглашава да заљубљени пар
пажљиво бира доба дана за своје сусрете, избегавајући притом прометна
места: ,,Додуше то никад није бивало на Калемегдану, нити иначе пред
очима њених родитеља, него онако случајно, на улици...” (2007: 122).
На простору који одређује културни плурализам истовремено егзистирају различити концепти приватности условљени културним моделима заједнице којој појединац припада. Свакодневна збивања попут
дружења, посета, оговарања, неверстава и бесциљних завођења, утичу
на друштвену структуру Београда. ,,Женска поткултура” (VULETIĆ
2006: 125) флерта, завођења, преотимања партнера, жеље за допадањем
и промискуитетно понашање, значајно је усмеравала ток друштвених
збивања. Сликајући поједине јунакиње београдских прича (мадам Младеновић у причи Гледајући Хамлета, неверну жену у приповеци Мала
жртва, куму из приче У Филаделфији) Матавуљ указује на двоструке
аршине прихватљивости промискуитетног понашања у градској средини, где је слободније понашање удате жене више толерисано.
Политику рода у српској престоници последњеих деценија деветнаестог века креирао је њен мултикултурални идентитет. У Хабзбуршкој
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монархији жена дела у јавном простору још од осамнаестог века, док је у
Османском царству била везана за простор породичног дома. Друштвене
улоге жена и мушкараца почињу да се модификују и прилагођавају новим временима. Жене у урбаним срединама почињу чешће да се жале на
своје мужеве него жене на селу, имајући притом ,,широк распон очекивања од својих мужева” (VULETIĆ 2006: 126). На појаву масовног образовања жена из богатих породица Матавуљ често указује ироничним
коментарисањем помодних навика Београђанки које се односе на учење
популарних страних језика и хобија: ,,што је главно – зна прилично
француски, разуме немачки, прилично добро дрндара по клавиру, по Калемегдану се креће слободно...” (MATAVULJ 2007: 121).
Јунаци Матавуљевих београдских прича егзистирају у нестабилном
друштвеном контексту, као носиоци унутрашњих сукоба које узрокује
неусаглашеност приватног и јавног домена. У приповеткама Аранђелов
удес, Београдска деца и На њен дан, Матавуљев београдски свет руши
норме које владају у односима међу супружницима и рођацима. Упркос
привидним напорима ликова да ступе у туђе интимне садржаје, одсуство
емпатије и наглашена отуђеност због немогућности разумевања другог, узрокују поремећаје у различитим видовима међуљудских односа.
Хладноћа снега и погледа пролазника у Алексином сну (Грешно дете)
представљају рефлектовану слику јаве и велеградске реалности која лик
детета суочава са нехуманошћу одраслих људи. Контрастирани пејзажи
реалног и оностраног света у Маријном сну (Марија), бездан, мрачна
празнина, црна вода, призори уских, тамних улица и бескрајна, дивна
цветна пољана на крају сна, сликовито описују раскорак између мрачног београдског света који јунакиња напушта, и идиличног, непознатог у
који одлази након смрти.
,,Рубна позиција ће се”, према тачном запажању Драгане Вукићевић, ,,препознати и у самом центру, као црв који разара језгро, у декаденцији и самоурушавању београдске елите” (VUKIĆEVIĆ 2014: 230).
У Матавуљевој слици београдске елите уочава се поступак ,,изокренуте
хијерархије” при чему је хијерархијско горе често морално доле (BAHTIN
1978: 420). Типска слика становника центра српске престонице дата је у
приповеци Београдска деца:
,,Но треба да знаш да су мушкарци страшни коцкари, а према осталом апсолутно немарни. Женске су површне, превртљиве, кокетне, потрошљиве
и тако даље. Могу бити лепе, просто залуђивати својом лепотом и грацијом. Ти си данас дивно београдско дете” (MATAVULJ 2007: 430).

Свакодневицу београдских станодаваца чине свађе због алкохола
и коцке, преваре, промискуитетно понашање газдарица (Грешно дете),
монотона свакодневица, доколица, брак без деце и лоши односи међу
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супружницима (Београдска деца, На њен дан). Портретисањем станодаваца у причи Грешно дете приказана је шароликост београдског света. Ту је стари нежењени судија тврдица код кога се Алекса смрзава и
који, напослетку, умире од упале плућа, предузимач благе нарави и његова хистерична жена, брачни пар глумаца пргаве нарави, добродушна
пензионерка, ћутљиви професор и причљива жена. Један од највећих
хришћанских празника јунак приче Чудни разговори проводи сам, без
најближих, заборављајући на Бадње вече. Наумов син (Наумова слутња)
Београђанин се разводио два пута, одан је пићу и у лошим је односима
са оцем. У приповеци На њен дан, на дан рођења своје жене, муж обелодањује дугогодишњу женину прељубу пред гостима, дарујући јој прстен.
У приповеци На забави четворица младића у фраковима посматрају разноврсни свет који долази на јавно предавање, дајући типску слику јавног
простора Београда:
,,А свет је једнако навирао – шарени београдски свет, који ти већ својом
спољашношћу напомиње да се налазиш у месту где се судара Исток са
Западом, где се навикама и обичајима нагло прелази из једне крајности
у другу. Међу старијим госпођама преовлађује такозвана ’српска ношња‘
– на главама тешки бисерни тепелуци, или лаки црвени фесићи, па онда
либаде свију боја, а од појаса сукња по европској ношњи. (...) Па онда се
нижу млађе и зреле девојке у француској ношњи, већином лепа обличја,
која изражавају умност и слободу духа. (...) Па онда пролазе коштуњави и космати људи, снажних вилица, прави сељачки типови, који као да
се осећају спутани у црним узаним хаљинама. Па онда трговци са добро
обријаном брадом. (...) Па онда младићи, или истински елегантни или са
претензијама на елеганцију, а готово сви нејачи, телесно неразвијенији од
старијег нараштаја” (MATAVULJ 2007: 137–138).

Матавуљева прича На забави сликовито предочава тему наступања на
јавном простору и колективни лик публике. Седам женских пратиља господина Квокића мењају све могуће позе, не би ли их публика осмотрила са сваке
стране. Госпођица Лепосава Стошићева, једна од најбогатијих београдских
удавача, мирно посматра очекиване погледе публике: ,,Под унакрсном ватром
стотине погледа ниједна јој се црта не помери, него с осмејком одговараше
малим поклоном десно и лево” (MATAVULJ 2007: 139). Наглашавајући важност јавног мњења и његову неизбежну умешаност у приватност Београђана,
приповедач коментарише како је Лепосава ,,била на гласу као образована и духовита“ као и да ,,није никаква тајна била да је њу Павишић просио” али да је
,,највише изгледа било да ће поћи за Батрића”. Зато публика ,,са радозналошћу
гледаше обојицу кад уђоше за њом” (2007: 139; подв. Ј. М.).
Различити видови приватности испољавају се у простору који се
сматра јавним, на забавама, свечаним манифестацијама и културним до-
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гађајима. Нараторка приче Београдска деца указује на нове друштвене
обавезе становника градске средине: ,,Та има ли шта досадније и бедније
од наших журова, прстенова, свадби и осталих скупова како год их звали? (...) већ знам да ћу се готово са свима морати здравити, љубити,
упознавати, говорити...” (MATAVULJ 2007: 428). Након сажетог описа
сусрета у запрежним колима и наговештаја инцестуозног чина, јунакиња
своја осећања транспонује на опис амбијента Београда: ,,Боже, диван ли
је Београд! Чисте ли су улице, лепе и складне зграде, свет питом и укусно одевен!” (MATAVULJ 2007: 432). У причи На забави тематизован
је помодни обичај Београђана да посећују културне догађаје само како
би били сматрани делом градске, културне елите и примећени на месту
академских окупљања.
,,Бити на неком месту, одлазити на одређену врсту забава (...) значило је
припадати тој друштвеној групи. Ти нови обрасци понашања постали су
знак препознавања. Они су једној групи давали печат оног што је заједничко, а самим тим и оног што ту групу одваја од других, хијерархијски
нижих слојева” (STOJANOVIĆ 2009: 340).

Наслов На забави писцу је послужио као паратекстуални, иронични коментар о академској свести београдске културне елите којој је значајно предавање о историји позоришта представљало само вид забаве.
Предавање као важан културни догађај остаје у позадини приче, док се
као њен главни предмет јављају лицемерје, похлепа, корупција и сплеткарења групе посетилаца који се налазе испред сале.
У приповеци Гледајући Хамлета пажњу публике и јунака приповедача не привлачи извођење Шекспирове драме, већ јавно појављивање
фаталне Јуноне. Паралелним низањем сегмената који описују сценски
наступ гостујуће трупе и Јунонино наступање у публици, представљена је лична, интимна драма коју јунак доживљава посматрајући мадам
Младеновић. Иако приповедачев исказ повремено има подругљив, иронијски тон, делотворност пејоративних исказа намењених посланиковој
жени поништава говорникова засењеност њеном појавом. Успех мадам
Младеновић се не темељи на таленту, нити на њеној необичној природи
и похотној лепоти, већ, пре свега, на способности да наступа на јавном
простору и постане предмет опште пажње. Фатална Јунона зна да ће
удајом за посланика бити у жижи јавних дешавања, као и да ће изненадна
вест о њеној смрти и оповргавање информације повећати интересовање
знатижељне публике.
Јавни простор може послужити и као погодно место за решавање
приватних несугласица. Чланови Женског добротворног друштва (Седница женског добротворног друштва) током седнице износе у јавност
приватне, интимне проблеме. Добротворна акција као повод окупљања
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постаје споредна ствар, јер се разговор окупљених претвара у међусобно
препирање чланова удружења и борбу око расподеле моћи у њему. Ова
Матавуљева прича се завршава тако што се седница разиђе, а да притом
нико и не сазна шта је било на дневном реду.
Разрађена метафорика кретања има велики значај у Матавуљевој
уметничкој слици града. Као важни чиниоци карактеризације јунака
београдских прича, релације у простору су представљене различитим
метафоричким варијацијама хронотопа пута (кретање јунака, животни
пут, пут душе и др.). Прагови на које јунаци наилазе прелазећи реалне путеве, представљају границу и страх да се она прекорачи, животни
преокрет, ,,место кризе, падова, ускрснућа, обнова просветљења, одлука које одређују читав живот човека” (BAHTIN 1989: 378). У сценама
шетњи дати су панорамски описи града и уведене епизоде са неочекиваним сусретима и догађајима који одређују даљи ток кретања простором
(какав је случај са неочекиваним исходом шетње наратора приче Цигански укоп). Мотив сусрета присутан је као важан сегмент свакодневице,
приватног и јавног живота Београђана. Бројни организовани и случајни
сусрети указују на особиту динамичност која прати живот српске престонице, као и на хаотичност у разним сферама друштвене и приватне
свакодневице ликова. Сусрет на улици одређује судбине јунака, изазива
мешање светова, сталежа, животних искустава. Композициона функција
овог мотива остварена је његовим различитим варијацијама и везом са
другим мотивима (брак, бекство, препознавање, разилажење, контакт,
сусрет и конфликт различитих идеолошких позиција итд.). Након једног
непланираног сусрета у приповеци Христос Воскресе!, на отвореном
јавном простору (пред заводом за умоболне) престаје заштитно дејство
родитељског дома, и размажена девојчица бива поучена ,,грозном појавом живота” (MATAVULJ 2007: 352).
У складу са социјалним контекстом, јунаци Матавуљевих београдских прича непрекидно идентификују и диференцирају себе и другог,
при чему свесно или несвесно активирају једну од варијанти вишеструког идентитета.2 Природа испољених идентитета на јавним и приватним просторима зависи од одређеног типа односа који јунаци желе да
успоставе према себи, простору, времену, другој особи или са актерима
одређене друштвене групе. У изненадној трагедији и самоћи, главна јунакиња приче Спиритисте улаже велике напоре да потисне своје интимне жеље, мисли и осећаје, усредређујући се на очекивања јавног мњења
и различите наметнуте представе о томе како треба да изгледа као удови2
Детаљном анализом вишеструких идентитета јунака Матавуљевих београдских прича као
последицама сукоба између приватног и јавног домена, бавимо се у раду Идентитет и контекст:
уметничка слика града и људи у Матавуљевим београдским причама (в. MILIĆ 2020).
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ца. Тежећи ка јединственом идентитету и оствареној егзистенцији, Фема
се труди да усагласи своје интимне жеље са очекивањима јавности, што
потврђују њени покушаји да улогу жене адекватно замени друштвеном
улогом удовице, а лик паорке прекрије маском учене жене. Још један од
Феминих спутаваних идентитета, настао као последица сукоба између
слободне и угрожене приватности, активира се у простору њеног породичног дома, непосредно након губитка мужа. Свезнајући приповедач
наглашава да јунакиња након мужевљеве смрти више није била везана
никаквим распоредом и некадашњим кућним забранама, због чега је
могла слободно да креира дан према личним потребама, ,,не бојећи се
замерака Јевремових” (MATAVULJ 2007: 52). Ова Матавуљева јунакиња
испољава социјалну надмоћ у односу са својим слушкињама, док током
јавних наступа пред људима из вишег друштвеног слоја показује несигурност и подређеност. Из наведених разлога се и њени ставови према
сујеверју мењају у зависности од јавног контекста у ком се изричу.
Поред уметничке интерпретације усменог преношења информација у виду трачева, Матавуљ у више наврата наглашава и значајну улогу
штампе у креирању јавног идентитета становника Београда с краја деветнаестог и почетка двадесетог века. Фемина јака жеља да види своје
име у новинама бива на ироничан начин остварена након објављивања
посмртне читуље: ,,када замишља како се појављује пред хиљадама очију
,,те јој се чини да чује уздахе и шапат” (MATAVULJ 2007: 52). Јунакиња
наступа пред јавношћу на сахрани и током четрдесетодневног помена
свом супругу када плачући, једним оком посматра публику. Ликови у
Матавуљевим београдским причама и најинтимније радње обављају са
свешћу о непрекидном надзору средине, често изневеравајући сопствене
жеље. Ни Фемина самостална шетња градом не пролази без свести о
присуству трећег ока. Јунакиња љубазно поздравља пролазнике, па чак
и оне којима се до тада није јављала јер јој ,,се чињаше да неко невидно
прати не само њена дела него и њене мисли, те је желела да угоди томе
невидљивом надзорнику” (MATAVULJ 2007: 69). Упркос унутрашњој
потреби за зближавањем са новим суседима, јунакиња приповетке Нововерци пажљиво испољава наклоност према ликовима назарена у јавности. Не заборављајући експлицитни суд јавног мњења о досељеницима назаренима, Макарена им опрезно упућује знаке поздрава, и то само
уколико се нађе сама на вратима. Пред другима је редовно ,,пљувала за
Персом и грдила ’нову веру‘” (2007: 18).
У приповеци Спиритисте унутрашњи сукоби у главној јунакињи,
изазвани хаотичним преплитањима приватног и јавног домена, бивају
разрешени под утицајем непознатих сила. Као њихов представник у поменутој Матавуљевој причи јавља се Фемин такозвани пророчански сан,
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који је један од одлучујућих фактора на коначан исход сукоба између
приватног и јавног. Као људском искуству непознат простор, Фемин сан
постаје погодно тло за најразличитија учитавања средине и њихових манипулација јунакињином свешћу и подсвешћу. Сан као феномен који се
везује за простор најдубље интиме, симболично прелази границу приватног ступивши у јавност где бива различито протумачен у зависности од
убеђења својих интерпретатора. Мистично дејство сна и његова пророчанска димензија остају у другом плану, док одлучујуће дејство на Фемину реалност имају интерпретације његових тумача. Оне симболизују
разарајућу моћ средине, изазивају хаотичну смену и сукоб различитих
идентитета у Феми, и узрокују трагичан, крајњи исход сиболичког преласка интимног у јавно.
∗
Овим истраживањем тежили смо да сагледамо један модел приватности грађанског друштва који је уметнички интерпретиран у Матаљувљевим београдским причама. Анализом поменутог опуса показали
смо да Матавуљеви простори јавног и приватног функционишу као показатељи непросторних релација у тексту – менталних образаца, културолошких асимилација, политике пола, културе смрти, црквених модела и
обичаја. Рад, такође, указује на наративне стратегије којима су обликовани цензурисани садржаји у књижевности српског реализма, као и на могућности испољавања скривених интимних и приватних садржаја епистоларном формом, исповешћу или алузијама. Наша анализа уметничког
простора у приповедној прози Симе Матавуља, утемељена је на два становишта која проблематизују тополошке функције приватног и јавног:
1. јавни простори могу бити препознати као простори тајанственог и
скривеног; 2. простори дома и куће могу се тумачити као симболички
простори отуђености и друштвеног ангажовања. Различити видови хронотопа пута и мотив сусрета представљају у Матавуљевој приповедној
прози носиоце значајне семантичке информације, а њиховом интерпретацијом потврђује се да је у реалистичком тексту граница између приватног и јавног померива и флексибилна. Ка истом циљу била је усмерена и
анализа ликова, претежно фокусирана на пажљиво уочавање психолошке
мотивације јунака (скривених значења њихове брбљивости, радозналости, љубопитљивости, застрашености и сл.). При анализи сукоба између
приватног и јавног домена, са циљем да одговоримо на питање (не)могућности усклађивања приватног и јавног деловања у свету приче, указали смо на проблеме који се због тих сукоба јављају, затим на жртве које
јунаци приносе јавном животу и њихове напоре да простор интимног
потисну, сакрију или очувају.
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АФОРИСТИЧНОСТ МАЛОГ БУКВАРА ЗА ВЕЛИКУ ДЕЦУ МИХАИЛА МАКСИМОВИЋА
Мали буквар за велику децу (1792) означен је као прва књига афоризама у српској култури, те се у раду бавимо афористичком поетиком
Михаила Максимовића. Осим тога што се у раду износе опште особине
афористичког жанра, истражује се веза просветитељства и датог начина
уметничког исказивања, те особености Максимовићевог дискурса, начини
стварања и фунцкионисања његових афоризама. У основи Максимовећевог афористичког поступка налазе се поређење и метафора, хипербола,
елипса, вишезначност, каламбур, иронија и парадокс. Последњи део рада
посвећен је недостацима Максимовићеве афористике, који се огледају у
експликативности, ауторским коментарима и сл.
Кључне речи: афоризам, афористика, комика, комички ефекат, критика друштва, просветитељство

1. Пролегомена
Етимолошко одређење термина афоризам изблиза расветљава саму
природу овог жанра. На грчком језику ἀφορισμός означава „дефиницију,
кратак исказ” (GASPAROV 2019), буквално „одређење, ограничење”
(BIJELIĆ 2014: 11). Дакле, афоризам подразумева тачно одређење једног
извантекстуалног феномена, потом ограничење и уобличење истог тог феномена у одређену стилско-структурну формацију, препознату као афоризам. Као такав, он постаје дефиниција онога на основу чега је настао,
односно, оквир сагледавања самог феномена. Како се први афоризми приписују Хипократу и његовим кратким медицинским упуствима за здрав
живот (в. BIJELIĆ 2014: 11), тако се у самој бити афоризма може открити његова очишћујућа функција, односно, постизањем комичких ефеката,
требало би да афоризам на позитиван начин делује на рецепијенте, како
би у њима извршио, аристотеловским језиком речено, одређену катарзу.
1
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Жигосањем проблематичних елемената стварности и живота и њиховим
прекомпоновањем у комичке структуре, афоризам смехом изазваним у
рецепијенту разобличава друштвену стварност. Човек чита „афоризме не
би ли се спасао од празнине, духовног потонућа и моралног посрнућа”
(BIJELIĆ 2014: 46). Подсмевајућу се онима чијe је „слабашно и готово детињастo дивљење доктринама и уметностима увећано триковима и изумима оних који се баве и који промишљају науку” (BEJKON 2019), у 86.
пасусу свог Новог органона, новог приступа промишљању света, Френсис
Бејкон (Francis Bacon) (2019) дефинише афоризме као „кратке неповезане
реченице, које нису спојене ниједном методом”, међутим, управо су кроз
форму афоризама „најстарији трагачи за истином” (BEJKON 2019) следећим генерацијама остављали своја достигнућа, за која су желели да буду
уграђена у нова знања. На овај начин, афоризам задобија епистемичку
вредност, а сам га је Бејкон „поставио на пиједестал” (BIJELIĆ 2014: 15),
сматрајући га основом будуће науке.
Изникла из паремиологије, афористика још увек, а посебно у српској филологији, није заузела значајније место. Проучавање афоризама
„нема ни своје методолошке принципе, нити више или мање кодификовани метајезик [...]. Један од главних разлога јесте недостатак општеприхваћеног разумевања афоризaма као предмета проучавања посебне
научне дисциплине” (IVANOV 2016: 5). Афоризме је могуће проучавати са књижевног, политичког, социолошког, филозофског, психолошког,
лингвистичког становишта. Тако нпр. Бејкон од афористичара „очекује
да има најмање два талента: таленат за књижевност и таленат за филозофију. А управо ове две чињенице њему доносе слободу, тј. право на
стварање афоризма као облика критичке свести” (BIJELIĆ 2014: 19).
Могло би се рећи и то да су главне особине афористичког жанра
сажетост, неескпликативност, комички ефекти, ангажованост, упућеност
на развијање критичке свести у рецепијенту, заокруженост садржаја,
док за њихово „адекватно разумевање није потребан контекст говора”
(IVANOV 2016: 13). Сваки афоризам живи засебно, он је жанр који је самодовољан. Посматрајући Мали буквар за велику децу Михаила Максимовића, сваки афористички запис јесте један засебан свет, који, наизглед,
нема додирних тачака са осталим. Иако се може рећи да се ипак додирују
у оној стварности којом се поигравају, афоризми не рачунају на то, они
нису контекстуално условљени. Поред тога, иако оделити, не може се
порећи чињеница да они граде одређене целине, системе или структуре, које Андреј Хуи (Аdrew Hui) (2019: 3) види као чворове у мрежи,
која је транснационална, дуговечна и „способна за непрекидно ширење”.
Дати моменат у поетици афоризма може се оправдати њиховом комичком компонентом, јер се комичност, попут хуморизма, може разумети као
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универзална категорија (PERIŠIĆ 2012: 13). Комичност би се отуда обликовала као центар у ком се васколика структура означена као афоризам
утврђује. Међутим, услед игривости самог текстуалног бића афоризма,
они се просто не могу затворити на један центар или један систем, те су
отуда они итерабили, ланац њиховог настајања немогуће је прекинути.
Сваки чвор јесте засебни ентитет, али он тражи даље плетење афористичне мреже. Како критикована стварност нараста, тако се и сама афористичка мрежа повећава. Деридијански схваћено, ниједан афоризам на
крају неће ухватити своје означено, али, како је на почетку рада речено,
то означено постојаће само као 'нешто' афоризмом дефинисано.
Историјски посматрано, афористички жанр у „европској литератури почео се развијати још у антици у облику 'гнома' (експресивних,
кратких, често поетских реченица, чији је садржај 'обезличен' и ни у каквој вези са аутором), 'апофтегми' (изрека 'стављених у уста конкретној
особи') и „хрија“ (изрека 'стављених у уста конкретне особе под одређеним околностима')” (IVANOV 2016: 10). Из античке колевке афоризама
изникле су три главне путање њиховог даљег развоја. Једна је везана за
поменутог Бејкона, друга се тицала италијског хуманизма, док се трећа
одвијала у Шпанији у 16. веку и односи се на шпански превод Тацитових
дела (в. BIJELIĆ 2014: 11, 12) Највећи расцвет описивани жанр добија од
половине седамнаестог, посебно током осамнаестог и у првој половини
деветнаестог века. Период просвећености, осим што је на простору књижевности изабрао „моралну филозофију за свој центар” (STEFANOVIĆ
2009: 10), у афоризмима је пронашао дискурс који је одговарао захтевима
епохе. У том се смислу афористички начин изражавања у српској литератури управо у периоду просвећености појављује и везује за име Михаила Максимовића. У светској литератури један од најпознатијих писаца
афоризама јесте Георг Кристоф Лихтенберг, чија је књига Aphorismen
била веома популарна и доживела велики број издања. Сам афористички
начин изражавања може бити једна од главних стилских карактеристика
одређеног аутора (нпр. Хераклита или Ничеа), док у садашњем времену
„није тешко видети Twitter као дигиталног потомка аналогног афоризма”
(HUI 2019: 177 – 178).

2. Афористика Михаила Максимовићa
Мали буквар за велику децу из 1792. године књижица је исписана у „просвјетитељско-дидактичном духу”, а остварена „помоћу хумористично-сатиричних афоризама и рефлексија Михаила Максимовића”
(MAKSIMOVIĆ 2003: 10). Препознат и као прва сатира у историји срп-
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ске књижевности (STEFANOVIĆ 2009) Мали буквар може бити означен
и као прва књига афоризама у нашој уметности, и то у њеној славеносрпској фази. Испуњавајући хорацијевско-ренесансно-просветитељски
захтев о двострукој функцији уметности, афоризми Михаила Максимовића јављају се „у облику функционалног симбиотичког споја поучног
и забавног” (MAKSIMOVIĆ 2003: 35). Дати спој, осим што испуњава
начела саме епохе, дубински бива повезан и са самом природом афористичког жанра. Може се приметити специфичан однос ова два симбиотичка елемента и рећи да иако је у првом плану комичко-забавни аспект,
ипак је дидактички доминантнији. Комички аспект постаје помоћни, јер
је просветитељско-рационалистичком аутору пре свега значајна дидактичка ефикасност његовог текста. У том смислу „из кратког медицинског
савета афоризам прераста у кратко упутство за лечење болесног друштва” (BIJELIĆ 2014: 19), односно, „афоризам као облик критичке свести
веома често служи као утеха паради повређеног достојанства људске
природе којој се врло често ускраћује право на слободу изношења сопствене мисли” (BIJELIĆ 2014: 19).
2.1.
Болесно друштво, које бива уграђено у свет Малог буквара и око
којих се обмотава афористичка мрежа Максимовићевог текста, јесте српско друштво осамнаестог века, мозаички представљено кроз адвокате,
лекаре, неморалне девојке, жене, мушкарце, посебно калуђере и црквени
клир. „Највише критичких одредница, од укупно сто седамнаест обрађених појмова, усмјерено је на критику калуђера и жена, отуда је Максимовић по критичком изобличавању монаштва сљедбеник Доситејев, а по
разобличавању малограђанског менталитета, националног одрођавања,
женске помодности, поводљивости и лажног сјаја, претходник Стерије
Поповића” (MAKSIMOVIĆ 2003: 45). На тај начин Максимовић постаје
једна од кључних прелазних фигура српског рационализма, чијом појавом српска књижевност добија нову дискурзивну праксу. Поменута критичност према друштву не јавља се у алегоријским баснама и широким
наравоученијима, већ задобија нови, сажетији облик. Таквим обртом,
чему се придодаје и комичка компонента, повећава се актуелност али
и снага саме критичарске речи и мишљења. Афоризам постаје снажно
оружје напада „на нелогичности или пак некоректности у понашању
појединаца или пак властодржачке групе друштва” (BIJELIĆ 2014: 58).
Намера афористичира није чисто поетска или књижевноуметничка, већ
се проширује изван поља саме уметности и естетике, да би акценат био
стављен на критиковано друштво. На такав начин, афористичар у својим
записима даје слику света епохе у којој живи, те се може рећи да је Мали

562

Ђорђе М. Ђурђевић

буквар заправо језичка фотографија српког друштва осамнаестог века.
Таква велика фотографија састављена је из мношта тзв. жанр-сцена, у
којима сваки, или готово сваки, елемент стварности бива подвргнут преиспитивању и афористичком преображају. Отуда афоризам постаје ангажован, јер „будући да је управо област морала инспиративно поље и
честа тема афористичареве мисли и промисли, претпостављамо да такав његов ангажман даје одређен значај цивилизацији у којој егзистира”
(BIJELIĆ 2014: 61).
2.2. Карактеристике Максимовићеве афористике
Максимовићева афористика, иако на тренутке показује слабост,
извештаченост, и сл, ипак почива на врло сложеним и разнородним
поступцима стварања афористичких структура. „Унутарњи механизам
афоризама у Малом буквару за велику децу функционише најчешће на парадоксу, на неочекиваном поређењу и досјетки која прати поређење, на
алузији и нешто рјеће, мада не и мање успјешно, на ироничној игри ријечи.” (MAKSIMOVIĆ 2003: 46) Ослањајући се на класификације особина
афоризама које дају Горан Максимовић (2003: 45 – 50) и Дивна Бијелић
(2014: 48 – 57) разврстаћемо поједине Максимовићеве афористичке текстове. Сврха дате прерасподеле није класификација, већ детаљније проматрање начина на које су афоризми Малог буквара сачињени.
2.2.1. Поређење и метафора
Један од најчешћих Максимовићевих поступака грађења афоризама јесте коришћење поређења.
Нпр. афоризам Власт:
„Светска власт пуца с топови. Духовна пуцаше у пређашњим времен'ма с
анатемом – но, откако су металне шипке против грома измишљене, више
сад не пуца.” (MAKSIMOVIĆ 2009: 11)

почива на паралели два различита времена. На основу паралелизма, две различите епохе бивају постављене једна према другој и то у комплементарном
односу. Црквене анатеме постају еквивалентне ватреном оружју, чиме се показује функција њихове употребе. Из дате повезаности логички проистиче
да су светска и духовна власт врло блиске и сличне, уколико не и исте.
Један од оних заснованих на метафори јесте афоризам Вештице:
„То знамо, да су се вештице у старим времен'ма по планинама скупљале,
гди – Бог буди с нама! – ђавол у виду јарца на њих чекао.
Наше младе, љубови достојне, вештичице, напротив тога, дочекују своје
јарце по сокаци.” (MAKSIMOVIĆ 2009: 11)
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Иако други део афоризма може бити схвађен као експликација или
допуна првом делу, чиме би се нарушила афористичка аура, уколико се
пак текст посматра у целости, могуће је оправдати ово проширење. Први
део уколико би остао сам не би садржао ништа што би га карактерисало
као афоризам, те је постојање другог дела заправо онај моменат који омогућава да се текст препозна као афоризам.
Како је речено, механизам заснивања овог афоризма јесте метафора, која је вишеструка: вештице – младе, ђаво – јарац – момак, планине
– улице. Уместо да се у оваквим проширивањима изгуби афористичка
аура, она се, неочекивано, усложњава и постаје место које омогућава да
афоризам гомила значења. У конкретном примеру метафора постаје семантички генератор афоризма Вештице.
Афоризам Папагај:
„Има по бољшој части лепо перје, но у разуму подобан је нашим лепо накићеним слатким господичићем, који често, како и папагај, не знаду шта
говору.” (MAKSIMOVIĆ 2009: 33)

почива на заједничким карактеристикама брбљиве, шарене птице и истог
таквог господина, те Максимовић из дате сличности изводи своју критику. Смеховна реакција бива изазвана у читаоцу без обзира на време
читања текста (био он у тренутку објављивања или данас), зато што је
„прави смех савремен. Његова мета увек је конкретна и дефинитивна”
(BOREV 1970: 26). Иако се то не може применити на све Максимовићеве
афоризме, ипак већи њихов број показује карактеристике универзалности, те тиме и актуелности.
2.2.2. Иронија и парадокс
Афоризам најчешће бива повезан са парадоксом (MAKSIMOVIĆ 2003:
46, BIJELIĆ 2014: 30), јер парадокс, као фигура говора, почива на мисаоним
обртима, изневереним очекивањима, променама у значењу и сл, чиме ствара простор вишезначности једног афористичког текста, те изазива комички
ефекат. Како „од афоризма очекујемо отворену мисао” (BIJELIĆ 2014: 18),
то ипак не значи да она нужно мора да буде стављена у први план. Горе
су навођени примери где је она прикривена, док један од следећих примера (Лутер) почива на огољеном коментару. У таквом искуству парадокс се
појављује као простор помирења две различите тежње: једне афористичке,
да мисао буде отворена, и друге књижевне, да иста та мисао буде стилски
прикривена у самом тексту. Примери за афористичку употребу парадокса у
Великом буквару веома су чести (нпр. Девојка, Дајч, Доста, Калуђер, и др.)
Осим парадокса, иронија такође постаје подесно средство афористичког изражавања, јер она уједно подразумева и прикривање,
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двосмисленост али и оштру примедбу на феномен на који се односи.
Као пример врло оштре ироније, која прераста у сатиру, налазимо
афоризам Лутер:
„Кажу, да је од Лутерове реформе много зла произашло.
Ја то не верујем, ибо од људи његовог чина ништа друго кроме само добро
произићи може.” (MAKSIMOVIĆ 2009: 26)

док је нешто блажа у афоризмима попут Молбе:
„Велика господа тако лепо молити знаду, што им нигда молбу одбити можно није.” (MAKSIMOVIĆ 2009: 31)

Још један пример снажне критичке настројености према малограђанштини, повезане са иронијом, налазимо у афоризму Воздух:
„Заљубљени живу од љубави. – Зашто не би могла и сиротиња од воздуха
живити?” (MAKSIMOVIĆ 2009: 12)

Малограђански свет бива сакривен иза лексеме заљубљени, међутим, то бива откривено тек на крају афоризма. Поента, садржана у питању, читаоца враћа на почетак текста, те се у таквој пракси афоризам
самооткрива, чиме постојање коментара-питања постаје кључно.
Критика малограђанске помодности своју ефикасност добија кроз
неочекивану паралелу заљубљени – сиромашни, где се прећутно показује
и отворено критикује животни комфор оних који имају привилегију бити
заљубљени.
2.2.3. Хипербола
Као илустрација овог афористичког феномена послужиће афоризам Господство:
„Небесно господство праведним обећано јест' и по реч'ма свештеног писма свако поњатије превасходи.
Највеће господство на земљи јест' – бургермајстерство.” (MAKSIMOVIĆ
2009: 14)

Иако се у наведеном афоризму могу извести одређене интертекстуалне везе са односом небеске и земаљске хијерархије Псеудо-Дионисија
Аеропагита, цитирани пример превасходно бива значајан због преувеличавања значаја саме земаљске хијерархије. Дато преувеличавања видљиво је управо у томе што се на једној страни налазе анђели и Свето
писмо, док се на другој налази бургермајстер, односно, градоначелник.
На такав начин, очекује се да политичка фигура у себи сабира највише
врлине, постајући чисти одраз божанских закона на земљи. Међутим,
Максимовићева иронија мења смисао и, заправо, казује да је ствар сас-
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вим обрнуте природе. Последица преувеличавања постаје подсмехивање
и изругивање.
У ову мрежу могуће је уплести још један афористички чвор Звезда
са истим размишљањем:
„Будући царствујушта господа на политичесском небу Сунце јесу, то праведно јест' да министри њихови звезде носу и тако цела система суначна
покаже се.” (MAKSIMOVIĆ 2009: 21)

2.2.4. Елипса
Као одличан пример сажетости афористичког израза може послужити пример са почетка Малог буквара назван Апостоли:
„У том су се променили, што први пешке хождаху, а садашњи – на шест
коња се возу.” (MAKSIMOVIĆ 2009: 10)

Одабирајући само једну разлику између Христових апостола и сувремених епископа, њихових наследника, Максимовић не проширује и
додатно не коментарише изнету тврдњу. Иако би се стекао утисак да је
заиста само једна противречност у понашању две генерације црквених
представника, сажетост и готово прећутност, која се крије иза помињања
само једне разлике, импликују да овакви „афоризми имају атомски квалитет – компактан, али експлозиван” (HUI 2019: 1), при чему постаје
јасно да је тих разлика много више.
На овоме примеру може се говорити такође о поређењу, као поступку настајања афоризма, чиме се заправо открива да начини на које Максимовић ствара своје афоризме нису једнострани, већ укључују више
различитих поступака.
Афоризам Волни (Слободни) један је од најкраћих и најјезгровитијих у целом Малом буквару:
„Међу ове броју се навластито – калуђери и војници.” (MAKSIMOVIĆ
2009: 12)

Дати минијатурни облик обилује мноштвом референци на живот
и друштвену фунцкију наведених професија. Свака додатна ауторска
интервенција би нарушила афористичку хармонију која постоји између
денотативног и конотативног. Такође, овај афоризам је специфичан и
по врло успелом, привидном одсуству ауторског гласа. Аутоско ја нужно постоји унутар сваког афоризма, јер је оно инстанца на основу које
се у афористичком простору развија критички став према стварности,
међутим, успешност једног афоризма може се посмтрати и кроз степен
прикривеност тог гласа. Максимовић у конкретном случају даје једну наизглед неутралну констатацију и брише своје присуство из текста. Међу-
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тим, током интерпретације самог афоризма јасно је колико је друштвена
критика присутна у тексту. Ауторов глас се повлачи са денотативног нивоа у конотативни.
Афоризам Здравље:
„Ако су црвене усне знак здравља, то наше госпе – најздравије су.”
(MAKSIMOVIĆ 2009: 20)

настаје у истом маниру, међутим, овде је ауторски глас лексемом
наш пренет и на денотативну структуру.
2.2.5. Амфиболичност
Укључујући иронијски призвук у афоризам Бран (тужба; борба, рат):
„Нитко у младости с ђаволом толико борити се није имао колико преподобна Марија Египћанина; али га је барем у старости победила...”
(MAKSIMOVIĆ 2009: 10)

Максимовић рецепијенту оставља могућност амбивалентне интерпретације датог текста. С једне стране, текст може бити прочитан у
хришћанском кључу победе човека над гресима, међутим, кроз оприсутњење ироније, и то посебно у другом делу текста, где се она не скрива,
јер „иронија хоће себе као иронију, јер хоће реализацију скривене интенције” (STOJANOVIĆ 2003: 20), афористичка жаока бива усмерена ипак
на онај греховни део Маријиног живота.
Афоризам Доста:
„Нико на свету нејма доста. Ко ништа нејма, жели штогод. Који штогод
има, жели више. Но, опет, једног познајем, који има доста. Мој комшија
тек се пре три дана оженио и већ му је – доста.” (MAKSIMOVIĆ 2009: 16)

начињен је у виду минијатурне наративне структуре. Нарација обезбеђује
кулминацију, која услед двосмислености централне и завршне лексеме
доста изазива комички ефекат.
На истом механизму заснован је и троструки афоризам Посрнути:
„Док су наше девојке сниске папуче носиле, нису посртале.
А сад, откако високе штикле носити почеше, сваки час посрћу.
Али, ако ћемо право рећи, сваки чловек посрнути може.” (MAKSIMOVIĆ
2009: 34)

Лексема посртати у првој употреби означава физички пад, у другом случају морални, док у трећем није могуће утврдити тачно значење,
те се управо у њему налази заметак афористичке отворености. Из датог примера уочава се да понекад Максимовићеви афоризми могу бити
сложене структуре, које, уистину, нарушавају потребну сажетост исказа,
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али са друге стране обезбеђују комички афекат, као и несметано фунцкионисање самог афоризма. Последња сентеција по своме порекло јесте
ауторски коментар, међутим, у конкретном случају она не мора нужно
нарушавати афористичност цитираног текста, већ се укључује у његову
структуру. Поред тога, на датом примеру може се уочити хуманистичка
функција смеха, јер „он потврђује све што је друштвено драгоцено у модерном времену и негира све што је нехумано” (BOREV 1970: 27).
2.2.6. Језичке игре
Осим поменутих амфиболија, код Максимовића могуће је пронаћи
и друге језичке игре. Тако нпр. у афоризму Женидба пседуо-етимолошким разлагањем насловне лексеме на жена и доба, Максимовић (2009:
18) закључује: „Какво је то доба, ожењени најбоље знаду”.
Лингвистичким пореклом речи Максимовић се бави и у афоризмима Инвентаријум, Калуђер, где грчка основа калос – добар, постаје окосница критике усмерене на калуђере, јер „наши калуђери ову грчку реч
не разумевају” (MAKSIMOVIĆ 2009: 23), потом у афоризму Шчастије
(срећа), које изводи преко питања „Шта ти јест” (MAKSIMOVIĆ 2009:
52).
2.2.7. Изненађење и неочекивани обрти
Афоризам Варварство сентенционално је формиран као кружна
структура, где у виду обилажења око исте тачке – новца – и Турци и Светогорци непрестано замењују места:
„Светогорци искупљују с наши добри новци заробљене хришћане из турског варварства, да опет под тим именом у хришћанском варварству просити могу.” (MAKSIMOVIĆ 2009: 11)

међутим, афористички ефекат почива на изненађујућем обрту. Ток изношења чињеница, који започиње у позитивном искуству ослобађања
хришћана од Турака, бива нагло прекинут опаском о прошењу, чиме се
позитивно конотирање првог дела афоризма негира. Кроз негацију, афористичар показује да предмет његове критике није заправо откупљивање
хришћана већ љубав према новцу.
2.3. Недостаци Максимовићеве афористике
Како је „Максимовићев афористички поступак пионирски у српској
књижевности, отуда наилазимо на примјере сувишних експликација, непотребних појашњења и тумачења блиских апофтегми (моралистичким
наравоученију), које афоризам због иманентне конотативности не трпи”
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(MAKSIMOVIĆ 2003: 46). Осим комичности и критичности, афоризам у
себи треба да садржи и књижевну-естетску вредност, односно „афористичар мора да савлада књижевни занат” (BIJELIĆ 2014: 19).
Као један од афоризама поводом којих се може указати на недостатке Максимовићеве афористике јесте следећи (Богатсво):
„Чловек на различни начин обогатити се може. Гди који – својим трудом,
гди који – наследствијем гди који – случајно, а гди који – самим остроумијем.
Ја сам доста људи познавао, који су се од сами мртви костију обогатили...
По реч'ма Гелерта, богатство нигда лудому, но свагда мудрому сину оставити треба; јербо луд с лудостију свагда ће боље, него ли мудар, купно с
богатством у свету пробијати се.” (MAKSIMOVIĆ 2009: 10)

Структура цитираног афоризма приказује снагу и дидактичко
прегнуће аутора просветитеља, с једне стране, али и мањкавост самог
афористичког излагања, с друге. На приложеном примеру могуће је
издвојити три текстуална ступња. Први, садржан у првим двема реченицама, јесте онај који се може окарактерисати као афористичан, док
друга два ступња бивају остварена као коментар, допуна или додатно
појашњење афористичког слоја датог текста. Увођење ауторског гласа
у афористички текст уместо да потврди актуелност изреченог, заправо
разбија ауру коју око себе афоризам сажетошћу ствара. Проширивањем
афористичког текста, чиме се он на структурном плану усложњава, сам
афоризам семантички слаби. „Истовремено, веома минимална синтакса
афоризма даје му максималну семантичку снагу. Најбољи афоризми признају бесконачност интерпретације, херменеутичку неисцрпност.” (HUI
2019: 3) Појава ауторског гласа, осим што представља један вид интепретације, и то онај који се својим ауторитетом намеће као главни, па чак и
једини, сакати семантички потенцијал одређеног афоризма, преводећи
га из сфере неограничености значења у простор утврђене интепретације,
односно, тачно одређене игре. Осим ауторског гласа појављује се и интеретекстуално упућивање на немачког песника Јохана Фирхтегота Гелерта, чија фигура постаје још један елемент семантичког сужавања и
интерпретативног наметања. Уколико би се овај текст завршио на првом
ступњу, лексема 'оштроумље' могла би бити прочитана у више различитих смерова – од позитивне до негативне конотације – где би сваки смер у
себи крио један специфичан ток семантичког развијања датог афоризма.
Тако се поједини Максимовићеви записи не морају уопште подводити под афоризме, већ се могу схватити као анегдотске параболе (в.
MAKSIMOVIĆ 2003: 49). У њима и даље постоји комички ефекат, али
сви остали текстуални елементи одударају од афористичких постулата.
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3. Закључак
Парафразирајући Шелијево виђење песникā као непризнатих законодаваца света, може се рећи да ту титулу уједно заслужују и афористичари, јер „афористичар нам веома аналитично и отворено показује своје
мишљење и о држави и о моралу. Он тако постаје званични сведок једног времена и одређене цивилизације.” (BIJELIĆ 2014: 62) Афористичка
делатност обухвата онај део књижевне праксе, који је најангажованији.
Дати ангажман ни на који начин не умањује уметничку вредност афористичке литературе, већ оцртава будност, обзирност, пажљивост које литература има према свету. Мали буквар за велику децу јесте једна од оних
књига које рачунају на апсолутност свог језика (отуда форма буквара),
апсолутност свог казивања о свету, с тиме што је однос према томе свету
у овој књизи једна весела наука, што афористика на крају и јесте.
Горак и отрежњујући у закључцима, а весео у свом језику, Мали
буквар за велику децу јесте Велики буквар српске афористике.
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THE AFORISTICITY OF THE LITTLE SPELLING BOOK FOR
GREAT CHILDREN BY MIHAIL MAKSIMOVIĆ
The Little Spelling Book for Great Children (1792) is designated as
the first book of aphorisms in Serbian culture. In this paper we are dealing
with the aphoristic poetics of Mihailo Maksimović. In addition to the general
features of the aphoristic genre, the paper explores the connection between
the Enlightenment and a given mode of artistic expression, as well as the
peculiarities of Maksimović's discourse, the ways in which his aphorisms are
created and functioned. At the heart of Maksimović's aphoristic procedure are
a comparison and metaphor, hyperbole, ellipse, ambiguity, kalambur, irony and
paradox. The last part of the paper deals with the shortcomings of Maksimovic's
aphoristics, which are reflected in explicitness, author's comments, etc.
Key words: aphorism, aphoristics, comics, comic effect, critique of
society, Enlightenment
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СТРУКТУРА МИТСКЕ СЛИКЕ У ИСТОРИЈСКИМ
ДРАМАМА БОЈ НА КОСОВУ И БОЈ НА КОСОВУ,
ДРУГА ВЕРЗИЈА ЉУБОМИРА СИМОВИЋА
Циљ овог рада јесте анализа Симовићевог односа према миту, који
је у извесној мери иронијски, као и упућивање на друга читања мотива
жртвовања у драмама Бој на Косову и Бој на Косову, друга верзија. Драме
Љубомира Симовића говоре о Косову из усмене традиције, које је симбол
апокалиптичног урушавања српске државе, државности, политичке самосталности, али и целог српског народа. Историја у Косовској бици не види
овакву величину и пресудни значај, док је у усменој епици присутна слика
Косова као краја света („последње време“). Централни неизмењени мит,
који је преузет из усмене традиције, у драми Бој на Косову, поред ауторове тврдње, ипак бива додатно оплемењен драмском иронијом. У драмама
Љубомира Симовића, без обзира на време, ликови говоре једним истим
језиком, без архаизама. То указује на пишчеву опредељеност да изједначи
људске судбине, укидајући им историчност, како би их уздигао до митске
свевремености.
Кључне речи: Косовски мит, Љубомир Симовић, жртвовање, царство
небеско, српски духовни простор

1. Немогућност реконструкције мита
Драме Љубомира Симовића карактеристичне су по отклону од
система традиционалне културе који их сврстава у врхове српске драме
двадесетог века. Симовић 1989. године, у којој је обележена шестогодишњица Косовске битке, објављује драму Бој на Косову (СКЗ, Београдски издавачко-графички завод, Београд, 1989), која у себи нема отклона
од традиције. Овај драмски текст узет је за сценарио за истоимени филм
Здравка Шотре који је пригодно снимљен исте године. Друга верзија драме објављена је четрнаест година касније, у нешто другачијим политич1
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ким и друштвеним околностима: Бој на Косову: Друга верзија (Стубови
културе, Београд, 2003). Симовићево придржавање основног, у великој
мери, „окамењеног“ обрасца приказивања косовског мита, део је актуелног културолошког и политичког схватања идентитета у српском народу.
Сви писци у српској књижевности, који су имали намеру да литерарно
осветле косовски мит, наилазили су на један исти проблем нелитерарне
природе.
Писац историјске драме мора имати у виду све препреке које могу
негативно утицати на будућу рецепцију дела, нарочито ако је реч о историјском догађају који представља кључну тачку одрживости националног идентитета. Драми Љубомира Симовића претходи корпус драма2
које своје тематско тежиште ослањају на мит о Косову или се извесним
мотивима повезују са њим (мотив Лазареве жртве, јунаштво Милоша
Обилића или издаја од стране Вука Бранковића): Сима Милутиновић Сарајлија, Трагедија Обилић (1827), Јован Стерија Поповић, Милош Обилић (1828), Матија Бан, Цар Лазар (1858, 1866), Јован Суботић, Милош
Обилић (1864), Милош Цветић, Лазар (1889), Иво Војновић, Смрт Мајке
Југовића (1906), Миладин Шеварлић, Пропаст царства српскога (1980),
Косово (1988), Змај од Србије (1990) и др.3
Заједничко тематско полазиште свих наведених драмских текстова јесте историјски догађај који је прерастао у мит о великој и пресудној бици српског народа. Таква основа чини први (историјски)4 елемент
књижевног жанра историјске драме. Други (драмски) сегмент, који има
2
У српској књижевности заснована је својеврсна традиција драмског стварања на тему
Косова, која је испратила сва историјска и политичка превирања на територији српске
државе и која је увек изнова актуелизована. Потреба за њеним стварањем и развијањем
била је насушна. Љубомир Симовић у своје две верзије драме о Косовском боју није
остварио интертекстуалне везе са корпусом историјских драма које су настајале од 19.
века до настанка његовог дела. То не мора значити да их није имао у виду, већ да ниједна
од њих није могла да одгонетне сврсисходан приступ драматизацији ове велике теме, која
би била лишена нелитерарних елемената и „спољашњих“ утицаја.
3
Списку српских историјских драма о Косову неопходно је додати Горски вијенац Петра
Петровића Његоша, који жанровски не припада овом корпусу, али је тематски веома
близак. Величање Обилићевог јунаштва и косовског завета у Горском вијенцу засигурно
представља аутентичан поглед на косовски мит, који поред литерарног обухвата и
филозофско становиште.

Историјски елемент историјске драме у себи садржи мит, како би драматизација
била успешна. Заправо, важно је да тај мит у историји аутор стваралачки актуелизује
на најбољи начин. У том контексту важно је споменути став Јулијуса Еволе, који
релативизује стереoтипно схватање мита и историје: „...са становишта ’науке’ мит се
вреднује сходно томе колико у њему има историје, с нашег становишта се, пак, самој
историји даје вредност у складу с тим колико она може да пружи митскога или колико
је ту митова који се увлаче у њене догађаје, употпуњавајући сам њен ’смисао’“ (EVOLA
2010: 14).
4
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задатак да приказује (домишља, онеобичава) „...оно што се могло догодити, и што је могуће по законима вероватноће и нужности...“ (Аристотел,
О песничкој уметности) у свим овим драмама, делимично или у потпуности, подређен је првом (историјском) сегменту. Сваки покушај одступања од „правила“5, које подразумева јасно дефинисане догађаје у вези
са битком и прецизно утврђене односе међу ликовима и њиховим карактерима, био би од стране публике осуђен на пропаст. Овим проблемом у
српским историјским драмама о Косовском боју бавила се Марта Фрајнд
у књизи Историја у драми драма у историји. Ауторка књиге истиче да
друштвене и политичке околности у којима настају драме имају великог
утицаја на њихово обликовање; као и непрестана актуелност дубоке трауме, која је настала на Косову 1389. и која до данашњег дана бди у свести
српског народа:
„Духовна суштина Косовске легенде и начин њеног уметничког обликовања били су заувек утврђени и непроменљиви [...]. Докле год Косово буде
постојало као актуелни историјски и политички проблем, Косовска легенда и њена књижевна тумачења биће неизбежно ограничени на своју првобитну форму, јер само у њој могу да функционишу као идеолошки, национални и етички фактор у свести српских читалаца и гледалаца“ (FRAJND
1996: 180–181).

Када је у питању поезија Љубомира Симовића, важно је рећи да
обилује истанцама мита према свакодневици, где често долази и до пародије мита (нпр. у песми „Леда“). Симовић као песник негира и деградира мит, који је „деформисан, што значи да постаје жртва гротеске“
(VLADUŠIĆ 2018: 47). Мит у његовом песништву одређује раскид са
историјом и отклон од елиотовског доживљаја традиције, како би се потрага за стварношћу која ће приказати предметни свет песме усмерила у
другим смеровима изван оквира културно-историјског памћења. Одломак из једног интервјуа илуструје ауторов однос према косовском миту6,
из чега се може закључити да је у питању свесно одрицање од реконструкције или додатног онеобичавања основног митског обрасца. Разлог
за то је непогодан историјски тренутак, баш као код сваког писца истоУ смислу рецепције, „Правилан“ однос према Косовском миту дефинисан је усменим
предањем, а свако одступање у српској ауторској књижевности наилази на отпор код
читалаца. Промена (еволуција) рецепције дела са темом Косова у каузалној је вези са
мењањем друштвенополитичких догађаја у Србији.
5

6
„Иронија је мач са две оштрице. Она може да буде и лакши пут, којим се заобилазе
тешкоће у читању и тумачењу мита. Ништа лакше него показати ироничан однос према
важним стварима и светињама. (...) Што се тиче мог односа према косовској теми, мислим
да сада није време за иронију. Што не значи да мислим да је време за идеализацију. Обе
те крајности, и иронија, и идеализација, најчешће су знак недостатка стварних идеја“
(SIMOVIĆ 1991b: 125).
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ријске драме са темом Косова. Јасна је чињеница да је историјска драма
о осетљивим питањима више окренута историји „данас“, него историји
„јуче“, иако је суштински елемент овог жанра, и књижевности уопште,
прожимање синхронијског и дијахронијског сагледавања историје (Х. Г.
Гадамер). Предметни свет Симовићеве драме идеализован је до извесне
мере, што није погодно тле за формирање драме, али, са друге стране,
аутор указује на могућности интерпретације универзалних значењских
категорија косовског мита, као што су: поглед на свет духовним и телесним очима; свест о трошности царства земаљског и залога непропадљиве
будућности у царству небеском; витешка част и жртва и др. Идеализована митска слика у драми Бој на Косову има идеолошку функцију. Реч је
о својеврсној актуелној политичкој условљености овог текста која Симовићеву драму у појединим деловима потпуно подређује времену „данас“,
односно 1989. години, у којој се изнова активира до данас осетљиво политичко питање – Косово.
Важно је истаћи да је вредност друге верзије драме Љубомира Симовића у томе што су ова „слаба места“ потпуно неутралисана и што је
тематско тежиште усредсређено, онолико колико је то могуће у 2003. години, на Косово из 1389. Да је аутор неким случајем писао другу верзију
свог дела у 2004. години (када горе српски манастири на Косову) или у
2008. (када јужна српска покрајина бива насилно отцепљена од Србије),
нажалост, морао би да на своје перо постави још тежи тег. Уз другу верзију драме Симовић је приложио уводни текст „Увод у читање новог Боја
на Косову“ у којем говори о „немогућности разабирања у плетиву“ у које
се уплео покушајем да реконструише косовски мит:
„Међутим, током писања, све више сам постајао свестан колико ме тај материјал, који се поштује као врхунски израз наше националне идеологије,
религије и етике, обавезује, то јест колико ми мало слободног простора
оставља. Схватио сам шта се од писца, који се тим материјалом користи,
очекује. И та сам очекивања, прво, почео да узимам у обзир, а потом, а
да то честито нисам ни приметио, и да их испуњавам. Што сам их више
испуњавао, био сам све даље од онога што сам у почетку намеравао да
учиним“ (SIMOVIĆ 2003: 185–186).

О суровим ограничењима (захтеви рецепције са једне и стваралачка креативност са друге стране) са којима се сусрео Љубомир Симовић,
као и сви други аутори, који су косовску тему хтели да прикажу у својим
драмама, пише Бошко Сувајџић у студији Дновиде воде: Фолклорни елементи у српској књижевности:
„Стваралачка драма коју описује Љубомир Симовић на сличан начин се
поставља пред све ауторе који су се подухватили драматуршке обраде косовске теме. Теме у којој је све већ познато, одређено, унапред задато.
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Теме која стога пружа тако мало простора за варирање наслеђене грађе“
(SUVAJDŽIĆ 2012: 81).

2. Иронија, жртва, жртвовање
Драма Бој на Косову говори о Косову из усмене традиције – симболу апокалиптичног урушавања српске феудалне државе, политичке самосталности, верске и културне слободе читавог српског народа. Историја
у Косовској бици не види значај ових размера, док је, насупрот томе, у
усменој епици присутна слика Косова као краја света тј. „последњег времена“.7 Централни неизмењени мит у Симовићевом делу, поред ауторове
тврдње, ипак бива додатно оплемењен драмском иронијом, која би могла
да додатно оплемени и реконструише мит. Иронијски елементи учествују
у приказивању живота појединаца, који су окренути царству земаљском
и којима је једина брига од чега ће себи обезбедити егзистенцију. Без
обзира на време и околности у којима живе, ликови Симовићевих драма
говоре једним истим језиком, без архаизама. То указује на пишчеву опредељеност да људске судбине доведе у једну раван, укидајући им историчност, како би их уздигао до митске свевремености. На тај начин језик
Симовићевих јунака сеже у митску свевременост и указује на присуство
универзалних архетипских образаца у његовом делу:
„Љубомир Симовић руководи се откривањем два аспекта откривања егзистенцијалног бића, оног текућег, свакодневног и савременог, везаног за
конкретни историјски тренутак и оног који трајно прати сваку егзистенцију јер допире до искони и могао би се назвати колективним“ (VRBAVAC
2005: 94).

Јунак којем Љубомир Симовић посвећује највише пажње у драми
Бој на Косову не припада свету владара, вођа и политичара. Иако се може
приметити извесна идеализација Лазаревих беседа, народ је тај којем је
дата титула главног актера драме. Ликови проналазе суштину бивствовања једино на Косову, а сви они заједно чине Народ, који је спреман да
принесе себе као жртву за косовско опредељење. Аутор негира постојање
ироније и идеализације у приступу косовској теми, али контекст иронијсИсторија Косовску битку не сматра пресудном за пораз српске државе у средњем веку,
јер је српски народ државност изгубио тек падом Смедерва (1459), односно након низа
пораза који су уследили после Косова. Развој косовског мита у усменој епици настао
је из жеље за оправдањем пораза српске државе, о којем је требало испевати еп. Сила
историјских (не)прилика учинила је да не дође до груписања епског блага у једну епску
целину, али је дошло до формирања циклуса епских песама, које до детаља разгранавају
и уоквирују највећи српски мит. За ову „другу историју човечанства“ опредељује се
Љубомир Симовић.
7
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ког смештен је у други план. Јасмина Врбавац, када говори о иронизованом миту у Симовићевој драми Бој на Косову, иронију препознаје кроз
одјеке боја у народу: „Кроз различите нијансе људске судбине Симовић
говори о жртви и жртвовању“ (VRBAVAC 2005: 98). Љубомир Симовић
нијансира мотив жртвовања кроз ликове обичних људи из народа. Свесно се жртвују: Велислава, млекарица и водоноша; жртве властите судбине су: Косовка Девојка, Војиша; на улогу жртве ни у једном тренутку не
пристаје Рибарица. Иронија је најзаступљенија у карактеризацији Рибарице, коју највише занима материјална добит и спас властите главе, што
се потврђује на два места у драми. Она поставља питање: „Једу ли Турци
рибу?“, као и питања у вези са променом новчане валуте, јер се под новим господарем мора мењати и новац. Рибарицу одликује одсуство бриге
за колективну пропаст, јер не жели да види даље од властитих потешкоћа
које настају губитком српске војске на Косову. Лик Рибарице до краја
је „демитологизован“ и иронијски се пореди са Исусом: „Остала сам са
две рибе к’о Христос.“ Поред видара Богоја, који је спреман да „прода
веру за вечеру“, иако то читалац не зна до расплета догађаја, Рибарица је
типични представник оног дела српског народа који би, нажалост, олако
изабрао опредељење за пут „са Косова“.
Кључни смисао жртвовања у драми Бој на Косову јесте поглед преко „границе“ у други свет („где човеку почињу да расту перје, чекиња,
крљушт...“), а цена за то је одрицање очињег вида. Драматизована слика, у којој се поставља контраст светог и проклетог, приказана је кроз
дијалог слепог монаха Теофана и јеромонаха Макарија. Теофан говори
о горњој и о доњој граници, и види пут много даље од свог саговорника
– „магла му не смета јер је не види, а Макарију смета зато што је види“.
Горња граница је граница светла, а доња граница мрака. Макарије
у црном облаку види судију, као да је дошао Страшни суд. У овој слици присутни су мотиви риба и крилатих гуја које гутају грешнике, што
подсећа на Симовићеву песму „Поплава“. Пут до духовног простора Косова видљив је слепом монаху, чиме Косово добија једну врсту трансценденталне симболике. Према мишљењу Јасмине Врбавац: „Симовић на
темељима архетипског мотива о слепом и видовитом, твори митему о неопходности жртве без које нема духовног преображаја; митему која би се
могла назвати и својеврсном поентом драме, али и централном митемом
његовог драмског дела“ (Исто). Шире посматрано, цео Народ заједно са
својим царем, мора затворити земаљске очи и „са Косова“ се вратити
кроз „земљане двери“ у „царство небеско“. Плач Косовке Девојке, која је
жртва властите судбине, представља причу о другом свету у који ће њен
вереник и други јунаци „васкрснути“ након боја: „Испраћам га на врата
од злата; дочекујем на земљана врата. [...] Која ће ти земља, која пти-
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ца; која река, бити вереница? [...]8 Христе, златно и црвено слово; зашто
нисам лишће јасиково“ (SIMOVIĆ 1991a: 75–77). Симболика загробног
живота на овом месту у драми експресивно је приказана кроз жељу за
синтезом са мртвим драгим.
Поред сцена у којима људска патња долази до врхунца (плач Косовке Девојке) и ироничних слика „малих људи“ и њиховог минорног
морала (Рибарица и Богоје) постоје и места у драми на којима се иронија
прелива у смех. У десетој сцени прве верзије драме, под насловом „Котур длакавог сира“, дијалог између Војише и Богоја започиње расправом
о сиру која прераста у смех. Војиша се најпре чуди када му Богоје даје
длакави сир који га подсећа на јазавца, а потом одбија да једе са њим.
Трагикомично у истом дијалогу је Богојево жаљење због изломљених
зуба, јер су га: „Хранила браћа дрвеним крушкама“ (SIMOVIĆ 1991: 84).
На почетку овог рада истакнуто је да друге Симовићеве драме поседују
отклон од традиције, а да то није сличај са драмом Бој на Косову:
„У Симовићевим драмама, као што су Чудо у Шаргану, Хасанагиница и
друге, судбинска предодређеност ликова увек је изнад могућности избора,
док у драми Бој на Косову постоји супротна ситуација. То се може схватити као разлика између паганског и хришћанског мита, односно, између
паганског и хришћанског погледа на свет“ (VRBAVAC 2005: 96).

Иронија у ликовима превртљивог видара Богоја и „лако прилагодљиве“ Рибарице, јесте ауторова интенција за потрагом објашњења
унутар њихове судбинске предодређености да буду жртве. Не жртве које
се свесно жртвују за царство небеско, већ несвесне, оне које појединце
воде у амбис пропадљивог и материјалистичког царства земаљског.
Драма Бој на Косову: Друга верзија још више је приближена свакодневици и животу обичних људи, чиме се остварује дистанца према миту, али
се митска слика не оставља предалеко од контекста дела. Аутор је у другој
верзији свог дела достигао дуго тражену поетску „страсну меру“, о којој је
певао Иван В. Лалић у својој поезији. Уз помоћ поезије, која у драми живи
кроз говор ликова, Љубомир Симовић је дошао до искони и мита:
„Бој на Косову Љубомира Симовића у новој, преправљеној верзији изузетно је мудра драма. Удаљена од косовске легенде таман толико да се у њу
не утопи, блиска осећањима обичних људи, рибарица и пиљарица, она је
израз врхунске поезије у драмској форми. Симовић је успео да представи
сву непроцењиву шароликост свакодневног живота који је највиша мера
људског трајања, и када се око њега великаши погађају и ценкају на пијаци таштине. Живота који је неуништив и непролазан и онда када се налази
’у сенци дворова, Лазаревог и Вуковог’, и онда када те сенке нестане“
(SUVAJDŽIĆ 2012: 90).
8
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3. Митска слика простора
На почетку прве верзије драме, из разговора видара Богоја и слепог
монаха Теофана јасно је наговештено да „Данас у Србији нема другога
пута до пута на Косово, или са Косова!“ (SIMOVIĆ 1991а: 11). Путеви
„на Косово“ или „са Косова“ једини су могући, па сходно томе пред ликовима Симовићеве драме јавља се неминовност избора. У драми Бој на
косову, као у народној епској песми „Кнежева вечера“, неопходно је да се
зна ко ће бити „вјера“, а ко „невјера“: „Сјутра јесте лијеп Видов данак,
/ Виђећемо у пољу Косову, / Ко је вјера, ко ли је невјера“ (KARADŽIĆ
1969: 225–226). Према мишљењу Љиљане Пешикан Љуштановић, у Теофановом одговору „оцртава се основна историјска и морална дилема
с којом се суочавају ликови, али се, с друге стране, нарушава, драмски
изузетно сугестивна усмереност искључиво ’ка Косову’, која гради драмску напетост, ишчекивање ко тим јединим могућим путем неће поћи“
(PEŠIKAN LJUŠTANOVIĆ 2010: 395–408). Питање о путу који на Косово води јесте основно питање и у првом делу друге верзије драме; у тренутку када Праља посматра пролазнике и сведочи о томе да готово сви
иду према Косову (SIMOVIĆ 2003: 9–10). Могућност да неко изабере пут
„са Косова“ не постоји, „све до часа када Вук Бранковић то одиста учини
– и буквално (повлачећи се) и симболички (издајући Лазара)“ (PEŠIKAN
LJUŠTANOVIĆ 2010: 408).
У oбе варијанте Симовићеве драме садржан је низ слика које сугеришу слику простора. Друга верзија драме знатно је сведенија у односу
на прву, па слика простора има квантитативно мање, али постоји разлика
у квалитету. Простори о којима се прича јесу од круцијалне важности за
карактеризацију ликова. Нпр. Милош Обилић када спашава видара Богоја од страже Вука Бранковића споменуће битку на Плочнику, у којој
му је Богоје извидао рану. Обилић Богоју напомиње да га је више болело
лечење него рањавање, после чега читалац стиче заокруженији увид у карактер видара. Предео који види слепи монах Теофан чист је и прозиран,
без обзира на густу маглу и одсуство очињег вида. То може представљати
назнаку митског карактера овог јунака. Простор Косова у драми Бој на
Косову може се схватити као реалан простор на коме се одвија битка, али
и као метафизички, духовни простор суштине постојања целог српског
национа. Митска слика простора Косова у Симовићеву драму уводи две
приче са универзалним значењем: хришћанска жртва за царство небеско
и племенити витешки пораз.
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4. Жртвовање краља за царство небеско
Симовићево интересовање за Лазареву историјску личност јесте
велико, али је у грађењу његовог лика у драми већи удео имао Лазарев
култ мученика који је у српској књижевности почео да живи од тренутка
његове погибије. Кнез Лазар је имао великих заслуга за српску цркву и
државу, због чега његов лик у драми поседује карактерне црте храброг
верника и још храбријег државника:
„Бранећи српску државу и хришћанску веру од Турака, завршавајући живот мученичком смрћу на Косову 1389. године, погинули српски кнез је
стекао заслуге за прослављање. Он је био оличење свих оних који су погинули мученичком смрћу. Стога је и средишна тема култних списа Лазарев
крај. Косовски списи с краја 14. и почетка 15. века негују култ мученика.
(...) ...у тим текстовима не инсистира се на пасивној кнежевој смрти, већ
на томе да се вечни живот и спасење могу стећи отпором, борбом и одбраном Христове вере, опредељењем за царство небеско“ (REĐEP 2007: 22).

Беседе кнеза Лазара Хребељановића у Симовићевој драми, приближавају читаоцу моралну, политичку, историјску и националну страну првог
човека Србије тога времена. Лазар је до те мере одлучан у жртвовању и у
одласку у „сигурну смрт“ да на сваки проговор о егзистенцији и избегавању
сукоба реагује одлучно и одсечно. Ликови попут: Милице, Тамнавца, Левчанина и српског патријарха Спиридона, на посредан начин покушавају да изврше утицај на Лазареву одлуку, у чему не успевају. У другој верзији драме
Бој на Косову, непосредно пред бој, Лазар се обраћа патријарху Спиридону
и истиче величину причешћа војске: „Сакупљај све митрополите и владике,
све синђеле и протосинђеле, архијереје, архимандрите, монахе, јеромонахе,
свештенике, ђаконе, ђаке и испоснике, из свих цркава, скитова, испосница,
широм Србије, да нам војску причесте пре битке“ (SIMOVIĆ 2003: 15). Поред
причешћа целокупне војске и свих учесника боја, хришћански владар Лазар
и вечеру пред бој доживљава као свето причешће, што потврђује и низ екскламација у његовом обраћању учесницима кнежеве вечере: „Ово је више
причешће, него вечера! Јешћемо оно што је јео Христос! Јер ћемо сутра бити
Христови ратници“ (SIMOVIĆ 1991а: 106). И „Молитва кнеза Лазара над косовском трпезом“ додатно појачава експресивност и хришћанску симболику
жртвовања за „царство небеско“ у Лазаревој беседи.
5. Хришћански и прасловенски корени косовског мита
Косовски мит, преузет из српске усмене традиције, у Симовићевом
делу добија знатно шире размере. Драматизовани мит отвара могућност
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дубљег интертекстуалног тумачења. Доследно драматизована прича о смрти два краља, о издаји, о храбром витезу и јунаку, препознатљива је и у два
друга контекста. Прва асоцијација, несумњиво, јесте Библија. Између Симовићевих драмских ликова и библијских личности постоје извесне паралеле, изведене према сличности у карактерима: кнез Лазар → Исус Христ
(опредељење за „царство небеско“); Милош Обилић → жртва (витешка
част и племенити витешки пораз); Вук Бранковић → Јуда (издајник). Централни мит Симовићеве драме (косовски мит), представља адаптирану
верзију новозаветног мита о жртвовању Исуса Христа, јер кнез Лазар бира
својевољно да се жртвује, како би се сходно хришћанском разумевању односа живота и смрти удостојио „царства небеског“
Са друге стране, у Лазаревој жртви и у косовском миту уопште,
постоје остаци колективног прасловенског културног наслеђа. Александар Лома у књизи Пракосово: Словенски и индоевропски корени српске
епике9 говори о пореклу приче о специфичној бици, којој претходи „Кнежева вечера“ и у којој гину оба владара, а при том се појављују издајник
и храбри ратник из народа. На целокупном старословенском простору,
у етимолошким језичким траговима и у усменим творевинама постоје
назнаке приче митског карактера сличног типа.
Љубомир Симовић својим делом стваралачки актуелизује мит који
у себи носи елементе хришћанског и прасловенског, а његови јунаци
својим карактерима обједињују широк спектар хришћанских и прасловенских (у великој мери паганских) врлина. Са једне стране је њихово
опредељење за царство небеско хришћанска вера, док је на другој страни српска / словенска традиционална културна баштина: низ обичаја,
тужбалица, предсказања, мрачних наслућивања трагедије, предвиђање
издајства и сл, која представља неизоставан елемент духовног бића обичног човека тога доба.
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KOSOVO MYTH IN HISTORICAL DRAMA
BATTLE OF KOSOVO BY LJUBOMIR SIMOVIĆ
Drama Battle of Kosovo speaks of Kosovo from the oral tradition which
is a symbol of apocalyptic collapse of the Serbian state, statehood, political
sovereignty, but also entire Serbian nation. History sees no such a greatness and
crucial importance in the Battle of Kosovo, oppose to the oral epic immanent
image of Kosovo as the end of the world (“the last time”). In addition to
the author’s statement, in the drama Battle of Kosovo, the central, unaltered,
myth taken from the oral tradition, is furthermore refined with dramatic irony.
Regardless of the time, in the dramas of Ljubomir Simović’ characters speak
one same language, without archaisms. It indicates the writer’s commitment to
even human destinies up by denying their authenticity in order to elevate them
to the mythical timelessness.
Keywords: Kosovo myth, Ljubomir Simović, sacrifice, kingdom of
heaven, Serbian spiritual space
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СТЕПЕНОВАЊЕ ИЗ ТЕОРИЈЕ
ВРЕДНОВАЊА У ЕСЕЈИМА JОВАНА
ДУЧИЋА И ЕМБРОУЗА БИРСА
Системско-функционална лингвистика развила је теорију евалуације као посебан приступ описивању начина на који се језик користи за
процену, усвајање ставова и изграђивање односа између писца и читаоца.
Формирањем позитивних или негативних ставова писац заснива одређени
однос са читаоцем, при чему се они који се са ставом слажу приклањају
писцу, док се они који се удаљавају од тог става од писца отуђују. У раду
приказујемо анализу есеја Ј. Дучића и Е. Бирса коју смо спровели да би
истражили домен степеновања у српском и енглеском узорку, који се тиче
градирања појава које се могу поредити и категорија које немају скаларне
вредности. Квантитативна процена указала је на то да је у узорку интензитет чешћи од фокуса, а да је интензификација суперлативом најучесталија.
Кључне речи: теорија евалуације, степеновање, интензитет, фокус,
Дучић, Бирс

1. Уводна разматрања
Системско-функционална лингвистика значајно је допринела
анализи текста, посебно развојем теорије вредновања (енгл. Appraisal
Theory). Ова теорија се занима за језичка средства у текстовима различитих врста, и то за она која одражавају однос писца према читаоцу или
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његов став према ономе о чему пише. Као што објашњава Вајт (2015),
та језичка средства обједињена су термином језик евалуације (енгл.
language of evaluation) и сматрају се средствима којима се открива став
писца према појавама, предметима, догађајима и ситуацијама у тексту.
Поменута теорија зачета је услед занимања за два питања у вези са ставом писца и читалаца, и то а) за питање природе става према нечему, тј.
како текстови побуђују позитиван или негативан став, и б) како се у текстовима исказује став према неком становишту и идеји (VAJT 2011: 15).
Теорија вредновања се бави формулацијама које су се пре њене
појаве у науци о језику изучавале под називима модалност, поларност,
интензификација, метадискурс, и слично. Под њеним окриљем, проучавају се казивања (енгл. wording) различитих лексичких или граматичких
структура путем којих писац исказује своје гледиште, како у појединачним исказима, тако и у целокупном тексту. Ханстон (2011: 153) је приметила, на пример, да фраземе којима се остварује евалуација углавном
доприносе и кохерентности текста и да што је текст засићенији таквим
средствима, то је већа вероватноћа да читалац препозна о каквој се евалуацији ради.
Врло значајан параметар у остваривању интерперсоналног значења
(енгл. interpersonal meaning), које се реализује језиком евалуације, јесте
степен личног улагања писца у тврдње и идеје које се намећу у тексту,
такозвано степеновање (енгл. Graduation), које је предмет нашег рада. У
поменутој теорији овај параметар се разматра преко појмова интензитет
(енгл. force), што су средства којима се тврдњама даје интензитет или се
он смањује, и фокус (енгл. focus), што су средства којима се границе семантичких категорија ублажавају или изоштравају (VAJT 2015).

2. Домен степеновања
Уопштено говорећи, степеновање је домен који садржи језичка
средства којима се други домен, и то становиште (енгл. Attitude), и његови поддомени осећање (енгл. Affect), вредносни судови (енгл. Judgment)
и естетски судови (енгл. Appreciation), могу нагласити или ублажити
(MARTIN i ROUZ 2003: 42–48). У енглеском језику ово се постиже, на
пример, интензификаторима, какав је прилог extremely, који омогућавају да се нешто пореди да би писац саопштио како доживљава нешто
у поређењу са нечим другим. Овде спада и такозвана лексика гледишта
(енгл. attitudinal lexis), лексика која показује како се на нешто гледа или
нешто просуђује, у коју се сврставају енглески придеви delighted (срп.
одушевљен) и ecstatic (срп. усхићен) (MARTIN i ROUZ 2003: 42–48).
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Овакав тип степеновања јесте интензитет. Други тип степеновања је фокус. Овим средствима се изоштравају или ублажавају границе између категорија. За разлику од интензитета, фокус се тиче категорија које се не
могу поредити, али се путем фокуса могу градирати.
У овом раду степеновање тумачимо према начелима из студије
Мартина и Вајта (2005), чији ћемо аналитички апарат применити и у
анализи узорка. Мартин и Вајт (2005: 137) наводе да степеновање подразумева две осе поступности, и то ону на којој се степенује према јачини или количини и ону на којој се степенује према прототипичности у
категоријама и оштрини граница између категорија. Прва оса природно
дејствује код категорија које се иначе скаларно процењују, и обухвата, на
пример, придеве који се пореде, као и скале величине, опсега, снаге, и
слично. Ово је оса интензитета. Интензитет обухвата процене јакости и
количине. Процене степена јакости делују код квалитета исказаних придевима и прилозима, на пример у енглеском slightly foolish и it stopped
very abruptly, код процеса, нпр. This greatly hindered us, и код модалности
вероватноће, уобичајености, склоности и принуди, нпр. it’s just possible
that (MARTIN i VAJT 2005: 140). Степеновање у овом смислу назива се
интензификација. Процена количине примењује се на ентитете и назива се квантификација. Овде спадају неодређен број, нпр. a few miles,
и неодређене мере величине, расподеле или удаљености, нпр. distant
mountain (MARTIN i VAJT 2005: 141).
С друге стране, степеновање према прототипичности дејствује тако
што се феномени разврставају на скали према степену у коме одговарају
неком суштинском или егземпларном примерку семантичке категорије. На
пример, у енглеском језику помоћу придева какви су true (срп. истински) и
genuine (срп. прави) појава се оцењује као прототипична, а уз помоћ израза
kind of (срп. некакав) оцењује се као да је на маргини категорије (MARTIN
i VAJT 2005: 137). Ово је оса фокуса, где се издвајају два поступка: уколико
се прототипичност јасно означава, реч је о изоштравању (енгл. sharpening);
насупрот томе, ако се дати ентитет описује као маргинални припадник категорије, онда говоримо о ублажавању (енгл. softening).
О осталим карактеристикама и функцијама степеновања биће речи
у анализи узорка. У овом раду за узорак из српског језика одабрали смо
прозу Благо цара Радована Јована Дучића, а за узорак из енглеског A
Cynic Looks at Life Емброуза Бирса. Одабрани узорак обухвата филозофску прозу писаца који су брзо и оштро проникли у људске побуде и
понашања, и о томе пишу без околишања, исказујући опредељен став
према појавама и јасан назор о свету. Домен степеновања описујемо и у
узорку тумачимо према студији Мартина и Вајта (2005: 135–160). Најпре
ће бити речи о квантитативној, а потом о квалитативној анализи узорка.
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3. Степеновање у узорку
3.1 Квантитативна анализа
Квантитативна анализа корпуса подразумева анализу фреквентности
и дистрибуције испитаних елемената у узорку. Применили смо је да бисмо
показали која оса поступности, оса интензитета или оса фокуса, је учестала у српском и енглеском узорку, као и која језичка средства писци најчешће користе ради постизања различитих функција степеновања.
Испитане елементе смо ручно означили (енгл. tagged), а потом анализирали помоћу програма за претраживање и анализу корпуса WordSmith
Tools 6.0 (SKOT 2014). Ручна анотација текста је метода која се стандардно
користи приликом испитивања и упоређивања елемената језика евалуације
у разним корпусима и текстовима (BEDNAREK 2008; TOMSON i ALBA
HUEZ KARETERO 2014; FUOLI i HOMERBERG 2015). Квантитативну
анализу засновали смо на 1) одређивању укупног броја испитаних елемената у корпусу, 2) одређивању густине испитаних речи (енгл. density), која
представља број испитаних елемената на 1000 речи, и 3) на графикону дисперзије (енгл. dispersion plot), који приказује дистрибуцију испитаних елемента у узорку. Предност коришћења програма WordSmith Tools огледа се
у томе што генерише регистар речи, па је могуће одредити колико пута се
испитани елемент јавља у узорку, као и његово непосредно окружење, односно ужи контекст, што даље омогућава и квалитативну анализу корпуса.
Српски узорак садржи укупно 99358 речи. Слика 1 показује да је
учесталост језичких средстава за изражавање интензитета знатно већа
него учесталост средстава за изражавање фокуса, као и да је густина испитаних елемената којима се постиже степеновање у виду интензитета већа
од густине елемената којима се постиже степеновање у виду фокуса.

Слика 1. Преглед структуре српског узорка

Када је у питању оса интензитета, треба напоменути да се интензификација јавља чешће него квантификација (Графички приказ 1). Најчешћа стратегија која се јавља у оквиру интензификације јесте изолована
интензификација – конкретно, коришћење суперлатива попут најбољи,
најгори, најлепши и највећи. Што се тиче квантификације, најчешће се
наилази на квантификаторе мали, многo, велики. Када је у питању фокус,
писац чешће користи изоштравање него ублажавање. При изоштравању,
писац најчешће употребљава придеве прави и нарочити.
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Графички приказ 1. Густина испитаних елемената у српском узорку

Енглески узорак садржи укупно 15569 речи. На Слици 2 може се видети да је учесталост, као и густина испитаних елемената за изражавање степеновања интензитета већа него учесталост, односно густина елемената којима
се изражава фокус. Дакле, може се закључити да фокус не игра готово никакву улогу, нарочито када је у питању ублажавање, пошто није забележен
ниједан пример у узорку. Као и у српском узорку, аутор користи интензификацију чешће него квантификацију (Графички приказ 2). Као интензификатори
такође се најчешће јављају суперлативи попут best (срп. најбољи) и highest
(срп. највиши), као и максимизатори always (срп. увек) и never (срп. никада).
Квантификација се најчешће постиже коришћењем прилога попут many (срп.
много) и several (срп. неколико).

Слика 2. Преглед структуре енглеског узорка

Графички приказ 2. Густина испитаних елемената у енглеском узорку
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Честа употреба интензификације, као и чешћа употреба изоштравања него ублажавања када је у питању фокус, говори о високом нивоу
посвећености писца ономе о чему је реч и у српском и у енглеском узорку,
односно може се рећи да је степен улагања писца висок. Такође, функција степеновања у овом случају је и да убеди читаоца у исправност става,
вредности или идеја које заступа и да га приволи да тај став, вредности
или идеје прихвати. У наставку рада биће више речи о конкретним језичким изразима које Дучић и Бирс користе у ове сврхе приликом степеновања. Квалитативна анализа темељи се на најилустративнијим примеримa
у узорку и на начину на који су они употребљени у датом контексту.

3.2. Квалитативна анализа
3.2.1. Изолована интензификација
Изолована интензификација (енгл. isolating) постиже се једном јединицом која сама има функцију успостављања нивоа јачине. У таква средства
спада а) степеновање квалитета модификацијом придева и прилога, б) степеновање процеса уз помоћ прилога и в) компаратив и суперлатив.
Што се тиче ове врсте средстава у узорку, по учесталости се издвајају компаратив и суперлатив, при чему суперлатив превладава, нарочито у српском узорку. Њима се степенују негативна осећања и негативне
етичке вредности. Када је реч о осећањима, према теорији вредновања,
она се, између осталих, могу тицати човекове екосоциолошке добробити
и описана су као осећања сигурности или несигурности. Примећујемо
да се суперлативом у корпусу појачава утисак о несигурности коју човек
има због пролазности живота и због тога што се у људе не може уздати,
као на пример путем степеновања осећања страха, осећања жалости и
осећања нетрпељивости према другоме:
1) Има тренутака када се човек више плаши живота него смрти. То је
најгрозније осећање које се може имати. То је врхунац очајања са којег се
пада или у смрт или у злочин.
(DUČIĆ [1932] 2012: 20)
2) Људи не смеју остати сами са собом. Често воле чак и друштво глупака, и неваљалаца, чак и свог противника, него да трпе самоћу, а то значи
друштво самог себе. Ово је заиста најгорчи парадокс.
(DUČIĆ [1932] 2012: 125)
3) Од свега што је човек посејао, ништа није рађало брже него мржња.
Народ се брже фанатизује него васпита.
(DUČIĆ [1932] 2012: 48)
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4) The question of human immortality is the most momentous that the mind is
capable of conceiving.
(BIRS 1912: 30)
5) Everywhere death, terror, lamentation and the laughter that is more terrible than
tears –the fury and despair of a race hanging on to life by the tips of its fingers.
(BIRS 1912: 17)

Исто тако, компаратив и суперлатив су средства за исказивање
судова о понашању људи, њиховим врлинама и манама. У том систему
судова о људском карактеру, у узорку препознајемо, пре свега, судове
истинољубивости (енгл. veracity), и то о непоштовању и неповерењу између људи, када су нечасни и једни другима наносе зло, као у следећем:
6) Човек тражи пријатеље кроз цео живот, и онда кад то чини и без
доброг плана и без доброг начина. Ово је често и разлог највећих несрећа,
јер падамо на лажне пријатеље који су опаснији од непријатеља, зато
што увек носе маску на лицу и нож у рукаву.
(DUČIĆ [1932] 2012: 128)
7) Зато има и три врсте пријатељства: из дружељубља, из доброљубља
и из користољубља. Ово последње је осећање најниже врсте, егоистично, пролазно, и садржи исто толико мржње колико и љубави, због чега не
може бити ни предметом етике.
(DUČIĆ [1932] 2012: 133)
8) The highest and rarest form of contentment is approval of the success of another.
(BIRS 1912: 43)
9) Truth is more deceptive than falsehood, for it is more frequently presented
by those from whom we do not expect it, and so has against it a numerical
presumption.
(BIRS 1912: 41)

При степеновању такође у оквиру вредносних судова истинољубивости, Дучић врло често користи придев дубок уз именице за позитивне
карактерне особине како би потврдио њихову истинитост, непоколебљивост и далекосежност, као у следећим примерима:
10) Као што има идеалних љубави међу заљубљеним, има и дубоких идејних
пријатељстава. Тако су питагористи обожавали свог учитеља Питагору, да
су га сматрали богом, и клели се његовим именом. Ученици Сократови су доцније оставили примере сличне овима, и какве свет више није видео, најмање
међу хришћанским апостолима који су скоро изреда изневерили Христа.
(DUČIĆ [1932] 2012: 141)
11) Простак сматра да је велико лукавство једина велика памет, страховито и смртоносно оружје против сваког слабијег. Он не може ни да
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замисли да права памет значи само кристализовану доброту и дубоко
човекољубље.
(DUČIĆ [1932] 2012: 146)
12) И политичар највећма импонује несебичношћу. Цицерон је био срамежљив и врло славољубив, али је увек имао дубоко презирање за новац, и
као претор и проконзул био пример некористољубља и хуманости.
(DUČIĆ [1932] 2012: 277)

3.2.2. Сливена интензификација
Код сливене интензификације (енгл. infusing) степен се не показује
једном једином јединицом. Степеновање јачине овде лежи у низу јединица које су семантички сродне, али имају другачији степен, свака већи или
мањи од претходне и/или наредне.
У узорку, при опису оних који овај свет чине мрским, Дучић ([1932]
2012) набраја неуравнотежене, ограничене, нечасне и на крају морално искварене људе. Овакви судови спадају у судове о узорности (енгл.
normality), а пошто су овде негативни, онда се ради о осуди:
1) Кад се узме колико на свету има лудака, затим глупака, затим подлаца, и најзад безличних и безбојних људи, човек изгуби љубав за живот у
таквом отрованом ваздуху. Толико број наказних учини да нам овај свет
одиста изгледа најгори од свих светова (...)
(DUČIĆ [1932] 2012: 15)

У следећем пасусу истакнута је благодат похвале нечијих врлина,
која поткрепљује и осећање сопствене вредности, насупрот покуди, која
код човека изазива горчину. Овде се ради о језику осећања, и то подврсти
нерасположења (енгл. unhappiness):
2) Говорите рђаво о неком човеку пола сата, и ви сте после тога несрећни и отровани; а говорите пола сата о њему веома добро, и кад то не
заслужује, и ви постанете мирни и блажени, чак и поносни на лепоту
својих осећања, или бар на лепоту својих речи.
(DUČIĆ [1932] 2012: 19)

У наредном енглеском примеру, Бирс (1912: 11) сликовито исказује
презир који има према исквареном слоју људи и нетрпељивост је изречена кроз степен нечистоте, и то енгл. impurity – срп. нечистоћа, енгл. scum
– срп. олош и енгл. dregs – срп. шљам:
3) There are two ways of clarifying liquids – ebullition and precipitation; one
forces the impurities to the surface as scum, the other sends them to the bottom
as dregs. The former is the more offensive, and that seems to be our way; but
neither is useful if the impurities are merely separated but not removed.
(BIRS 1912: 11)
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3.2.3. Максимизација
На скали интензификације највиши степен постиже се такозваним
максимизаторима, којима се остварује највећа могућа јачина. У таква средства спадају прилози за уобичајеност, какви су срп. увек и енгл.
always и срп. никад и енгл. never. Врло често имају хиперболичку тежину
јер показују јак доживљај писца пре неголи сталност или понављање.
Такви примери из узорка су следећи:
1) Нема непријатељства разумног и племенитог, него само глупог и ружног. Људи који мрзе, то су најпре глупаци, а за тим кукавице, али никад
хероји.
(DUČIĆ [1932] 2012: 19)
2) Храбри људи имају ту централну силу изванредно изражену, и зато
увек погађају пут којим иду; кукавице увек иду странпутицом.
(DUČIĆ [1932] 2012: 25)
3) Илузија о животу, то је читав оптимизам космички. Зато је оптимизам одлика младости, а песник је увек млад, често и увек дете. Све
философске школе, кад су биле силне и младе, биле су оптимистичне: и
Платонова академија, и Зенонов стоицизам, и Александријска школа.
(DUČIĆ [1932] 2012: 205)
4) Reason is fallible and virtue invincible; the winds vary and the needle
forsakes the pole, but stupidity never errs and never intermits.
(BIRS 1912: 40)
5) The untitled savage knows at least why he goes killing, whereas our private
soldier is commonly in black ignorance of the apparent cause of quarrel—of
the actual cause, always.
(BIRS 1912: 7)
6) He who would rather inflict injustice than suffer it will always have his
choice, for no injustice can be done to him.
(BIRS 1912: 42)

Дучић затим користи максимизаторе савршено, потпуно и сасвим
при навођењу негативних карактерних особина људи, или пак целих народа, чиме појачава њихово значење и поручује читаоцу да не постоји
могућност алтернатива, као у датим примерима:
1) Син честитог Фокиона и син племенитог Катона били су савршено
развратни, а син Гетеов био је потпуно блесаст.
(DUČIĆ [1932] 2012: 141)
2) Нарочито тај персијски народ, политички и морално сасвим пропао, и савршено неспособан за ма какав нови узлет, чак ни за какав нови рат против Грчке.
(DUČIĆ [1932] 2012: 239)
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3.2.4. Интензификација метафором
Сликовити изрази, и то пре свега метафоре и поредбе, користе се
као средство интензификације. Такав је пример алузија на скученост умних и духовних видика у реченици Мали човек живи у својој глупости
безбрижно и спокојно, као свилен црв у својој сјајној чаури (DUČIĆ
[1932] 2012: 161). Часног човека се остали боје због тога што се доследно
држи етичких норми и што је у својим назорима непопустљив: Плашљив
човек, пошто је истовремено и зао, мање се боји хероја што је храбар,
него што је частан; пошто добро зна да је частан човек одвећ строг
у својим суђењима. Добар човек је прав као мач, али и оштар као мач
(DUČIĆ [1932] 2012: 253). Када говори о патриотизму, Бирс (1912) љубав
према народу и домовини по жестини пореди са заносом и заслепљеношћу, и то Patriotism is fierce as a fever, pitiless as the grave and blind
as a stone (BIRS 1912: 42), док љубав пореди са партијом шаха, али по
супротности, у реченици Love is unlike chess, in that the pieces are moved
secretly and the player sees most of the game (BIRS 1912: 42).
3.2.5. Квантитет
Квантификација се у корпусу јавља знатно ређе него интензификација.
Под квантификацијом се подразумева скала величине, јачине, броја, и опсега
времена и простора и размака у времену и простору. Оно што се мери може
бити конкретан предмет или апстракција. У српском узорку се уз апстрактне
именице за највиши степен испољавања неке особине јавља придев огроман, на пример за степеновање прибраности пред невољом Једна огромна
количина храбрости долази човеку од само ове идеје: да увек има још један
пут ка срећи, а не само онај којим је дотле безуспешно ишао да је постигне
(DUČIĆ [1932] 2012: 39), или душевног спокојства Покушајте само један
дан говорити лепо о свима људима, а о злим не говорити ни рђаво ни добро,
и видећете свој огромни унутрашњи мир (DUČIĆ [1932] 2012: 141). Сасвим супротно, за показивање ниског степена писац користи прилоге мало
и ретко да би се показало да нечега има испод потребне мере или да је то
неуобичајена појава, нпр. Има врло мало света срећног у љубави. Љубав
направи више несрећних него срећних, и више беде него радости (DUČIĆ
[1932] 2012: 73) и Човек остари само кад остаре све његове страсти. А ово
је врло ретко код културних људи (DUČIĆ [1932] 2012: 184).
У енглеском узорку ради се о конструкцији so ... that којом се истиче
неизбежна последица или кулминација интензитета неког квалитета, те тако
се наглашава замршеност живота у напредним срединама у реченици Life in
civilized countries is so complex that men there have more ways to be good than
savages have, and more to be bad; more to be happy, and more to be miserable
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(BIRS 1912: 5), или немогућност да се ублажи страх пред снагом природе у
реченици So worthless it is, so unsatisfying, so inadequate to purpose, so false
to hope and at its best so brief, that for consolation and compensation we set up
fantastic faiths of an aftertime in a better world from which no confirming whisper
has ever reached us across the void (BIRS 1912: 17).
3.2.6. Фокус
Степеновање према прототипичности се примењује на категорије
за које се не може утврдити скала. Ради се о јасно ограниченим категоријама код којих је припадање одређено нарочитим критеријумима и испуњеним условима. У овом случају степеновање дејствује тако да таквим
категоријама приписује скаларне вредности.
Код фокуса постоје два поступка. У једном се прототипичност јасно
означава, па се ради о изоштравању; у другом се дати ентитет описује као
маргинални припадник категорије, па се ту ради о ублажавању. Изоштравањем се, уопштено говорећи, исказује позитивна процена, док ублажавање носи негативну процену. У том погледу, када лексика сама по себи
има асоцијативну вредност, реторски ефекат зависи од изоштравања или
ублажавања. При изоштравању, исказује се највеће улагање писца у ставу
према нечему, чиме се жели приволети читалац да тај став прихвати.
С друге стране, када се ублажава лексика негативне асоцијације,
онда се писац удаљава од такве асоцијације и исказује се помирљив став
и солидарност са онима који могу имати опречан став. Мартин и Вајт
(2005: 135–160) објашњавају да, када је ублажена лексика позитивне асоцијације, онда писац показује уздржаност од позитивног суда, и исказује
сумњу да таква оцена може бити поуздана и ваљана.
У корпусу који испитујемо углавном се ради о изоштравању, те се
уз именице које се односе на позитивне вредности јављају придеви прави, истински и нарочит у српском узорку, а у енглеском структуре no
such ... as и such that, како би се потврдило да прототипичност заиста
важи, односно да се у та својства може веровати и да су она изразита:
1) Храброст правог хероја је срамежљива, а дрскост бестидних је увек
набусита и убојита.
(DUČIĆ [1932] 2012: 260)
2) Гете и Шилер су били такође различни по карактеру, али је њихово
пријатељство остало као најлепши докуменат идејног пријатељства, и
један нарочити понос немачке расе.
(DUČIĆ [1932] 2012: 135)
3) Не да се замислити истински уметник који није дубоко частан човек.
(DUČIĆ [1932] 2012: 195)
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4) There is no such thing here as a science of politics, because it is not to any
one's interest to make politics the study of his life.
(BIRS 1912: 10)
5) He was one of those few whose goodness and wisdom are such that after
some time has passed their foolish fellowmen begin to think them gods and
treasure their words as divine law; and by millions they are worshiped through
centuries of time.
(BIRS 1912: 12)

Када је реч о ублажавању, у енглеском узорку није пронађен пример, док се у српском узорку издваја неколико примера у којима писац
уз именице употребљава израз некакав, чиме се дистанцира и читаоцу
ставља до знања да му је референт непознат, односно да није сигуран у
поузданост приче која следи:
6) Још стари Хомер помиње некакав сок непентис против туге.
(DUČIĆ [1932] 2012: 27)
7) А један пријатељ ми је причао у Мадриду како се некакав човек сатима
скрушено молио Богу у цркви, али излазећи из цркве, опази недалеко од
врата један сребрни свећњак који брзо дограби и сакрије под свој огртач,
док га стражари нису ухватили на улици.
(DUČIĆ [1932] 2012: 151)

4. Закључак
У овом раду истражили смо и анализирали језичке изразе који се
односе на степен личног улагања аутора у тврдње и идеје у текстовима
који чине узорак, а то су Благо цара Радована Јована Дучића и A Cynic
Looks at Life Емброуза Бирса. Ослањајући се на студију Мартина и Вајта
(2005), у оквиру домена степеновања анализирали смо стратегије којима
се писци служе како би остварили степеновање квалитета и категорија.
Пре свега, квантитативна анализа корпуса показала је да се и у српском
и у енглеском узорку степеновање према јачини и количини јавља чешће
него степеновање према прототипичности. Осим тога, када је оса интензитета у питању, интензификација се издваја као доминантнија стратегија у поређењу са квантификацијом. Овакви резултати указују на то да
степеновање служи за појачавање осећања и ставова према описаним
појавама и људима. У том погледу, судећи према квалитативној анализи
оба узорка, таквим средствима, који аргументе чине убедљивим, суптилно или очевидно, писци намећу читаоцу свој идентитет и своја самоуверена убеђења, посебно у етичким питањима.
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GRADUATION FROM APPRAISAL THEORY IN ESSAYS BY
JOVAN DUČIĆ AND AMBROSE BIERCE
In Systemic Functional Linguistics, Appraisal is an interpersonal
semantic system which includes resources for assessing meanings through the
presentation of the domains of appreciation, judgment, affect or graduation.
Graduation, by which “feelings are amplified and categories blurred” (Martin
and White 2005), is the resource for scaling ‘up-scale’ or ‘down-scale’, since
the domains of attitude and engagement are gradable. Scaling is performed
along two axes: a) intensity or amount, labeled force, and b) prototypicality
of a category, labeled focus. In Appraisal theory, language of evaluation is
viewed as interpersonal since it is constructed to establish or deny solidarity
with the addressee. The analysis of graduation in J. Dučić’s and A. Bierce’s
essays has offered an account of configurations of evaluation in narrative.
The most important element in the analysis of interpersonal meaning is the
degree of the writers’ personal investment in the ideas put forward in the texts.
This element is dealt with through force, i.e. meanings by which statements
are made forceful or weak, and focus, i.e. meanings by which the boundaries
of semantic categories are softened or sharpened. In statistical terms, the
analysis has suggested that, in the Serbian sample, the density of intensification
is higher than the density of focus resources. Furthermore, intensification is
more frequent than quantification, especially isolated intensification, since
the scaling is most frequently conveyed by an isolated item. Likewise, in the
English sample, intensification is more frequent than quantification, realized
via superlative as the intensifier. Within Focus, sharpening is more frequent
than softening in both samples.
Keywords: Appraisal theory, Graduation, force, focus, Dučić, Bierce
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СЕМАНТИЧКА АНАЛИЗА ЛЕКСЕМЕ
FOYER У ФРАНЦУСКОМ ЈЕЗИКУ И ЊЕНИ
СРПСКИ ЕКВИВАЛЕНТИ
У раду се спроводи семантичка анализа француске лексеме foyer
и њених српских еквивалената. Будући да је реч о лексеми која припада
општем лексичком фонду, као и да се њено примарно значење ‘огњиште’
односи на егзистенцијално, културолошки и социолошки важан појам у
историји човечанства, очекивано је одликује богат семантички садржај.
Најпре се пружа осврт на њен историјски развој, како на фонолошком,
тако и на семантичком плану, успостављањем паралела са одговарајућим
српским еквивалентима, које се увиђају на неколико нивоа. Затим се посредством контрастивне, компоненцијалне и квалитативне методе врши
анализа грађе ексцерпиране из етимолошких (DUBOIS, MITTERAND et
al. 2007; GREIMAS 1987; SKOK 1971–1974), једнојезичних (RMS, RSJ,
TLF) и двојезичних речника (PUTANEC 2003; STRUGAR 1998) датих
језика, у циљу утврђивања значењских еквивалената у зависности од фактора комуникативне ситуације. Посебна се пажња посвећује механизмима
проширења основног значења, из ког се потом развијају нове употребне
вредности посредством различитих аналошких веза. Напослетку, за сваку од уочених значењских компоненти предлажу се контекстуализовани
упарени примери на француском и српском, преузети из база паралелних
електронских корпуса (PARCOLAB, FRANCUSKO-SRPSKI KORPUS
2012) и веб-сајтова.
Кључне речи: лексема, foyer, огњиште, жариште, семантичка анализа, архисема, специфичне семе, полисемија, етимологија
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1. Увод
1.1. Теоријски оквир
Механизми полисемије представљају један од најзначајнијих и
најфреквентнијих начина богаћења речника (POPOVIĆ 2009: 128, 131).
Просте, неизведене речи које су везане за свакодневни живот и општи
лексички фонд често одликује веома богата структура семема, те оне
лакше подлежу различитим семантичким трансформацијама. Уколико
се забележи употреба одређене лексеме у новој комуникативној ситуацији, у другачијем контексту од уобичајеног, стварају се услови за развој
секундарних значења, односно ширење њене полисемантичке структуре
(GORTAN-PREMK 2004: 42, 58). Неки аутори, попут С. Улмана, полисемију доводе у везу с принципом језичке економије (ULLMANN 1952:
198). Наиме, уколико би сваки референт у ванјезичкој стварности имао
посебан назив, наш когнитивни систем био би преоптерећен, што би
проузроковало отежано потхрањивање нових информација у менталном
лексикону (POPOVIĆ 2009: 128). У циљу превазилажења опасности од
потенцијално неограниченог броја лексема, посредством бројних аналогија, долази до преноса имена с једног појма, односно референта на други, који до тада није имао адекватну деноминацију (DRAGIĆEVIĆ 2010:
130−131; GORTAN-PREMK 2004: 86−87).
1.2. Предмет, методе и циљеви рада
Предмет овог рада је анализа лексеме foyer, коју одликује полисемантичка структура у француском језику. У циљу испитивања механизама ширења њеног примарног значења ‘огњиште’, најпре се описује
историјска еволуција, a затим врши анализа лексикографске обраде дате
лексеме у оквиру етимолошких, једнојезичних и двојезичних речника.
Посебна се пажња посвећује њеним бројним контекстуално условљеним
реализацијама, те одговарајућим преводним еквивалентима у српском
језику, разматрајући уједно и понашање у оквиру синтагматских и парадигматских лексичких односа. Важан циљ рада представља поређење
полисемантичке структуре ове лексеме и њених српских еквивалената на
контрастивном плану. Имајући у виду да је дата лексема ушла у српски
језик, даје се кратак осврт на начин њене интеграције у српски фонолошки систем, те значење које је српска реплика фоаје преузела.
Применом контрастивне, квалитативне и компоненцијалне методе врши се анализа грађе ексцерпиране из једнојезичних, двојезичних и
етимолошких речника француског и српског језика, као и контекстуализованих примера преузетих из електронских корпуса датих језика, те веб
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страница (в. Извори). Главни циљ рада огледа се у пружању детаљног
прегледа семантичког садржаја лексеме foyer, с освртом на сличности и
разлике у односу на њене српске еквиваленте.

2. Историјски развој лексеме foyer
2.1. О латинском етимону
Именица foyer прошла је кроз изразито сложен фонолошки развој
од вулгарног латинског до савременог француског језика. Њен етимон
*fŏcārĭum потиче од облика акузатива једнине супстантивираног придева
fŏcārĭus, изведенице именице focus, која је у класичном латинском означавала ‘огњиште’ (DUBOIS, MITTERAND et al. 2007: 337). Ова лексема илуструје феномен померања значења, и то посредством механизма
метонимије. У народном језику, именица focus потиснула је класични
облик ignis − ‘ватра/ огањ’, те садржатељ почиње означавати и садржину (POPOVIĆ 2014: 19). Као резултат овог процеса, у фази која претходи развоју романских језика, именица focus добија значење ‘ватра’, док
њена изведеница *fŏcārĭum преузима значење ‘огњиште’. Облик focus у
наредним вековима пролази кроз правилну еволуцију у романским језицима, дајући следеће савремене облике: фр. feu, ит. fuoco, шп. fuego, порт.
fogo, рум. foc, [кат. foc] (POPOVIĆ 2014: 349).
Када је реч о еволуцији изведенице *fŏcārĭum у француском језику,
уследио је сложен развојни процес, како на равни облика, тако и на равни
значења, о чему говоримо у наставку рада.
2.2. Фонолошки развој
Једна од раних системских промена на фонолошкој равни тиче
се губљења финалног [m] у вишесложним речима. Вокали у ултими,
укључујући [u], до VIII века такође се престају изговарати, осим вокала
[а], који је имао нешто другачији развој (POPOVIĆ 2014: 18). Иста судбина задесила је и вокале у ненаглашеној пенултими, тако да последња
два слога (-i-um) нестају још у периоду који претходи коначној диференцијацији романских језика (Ibid.: 53). Иницијални ненаглашени, као
и вокали у наглашеном слогу претрпели су различите промене. Лексема
foyer илуструје двоструки процес дифтонгације, који обухвата иницијални ненаглашени вокал [o], односно наглашено, дуго [а].
У развоју француског језика јављају се три типа дифтонгације:
спонтана, условљена и дифтонгација настала спајањем вокала (POPOVIĆ
2014: 55−65). Дата лексема показује процес условљене дифтонгације,
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која се врши како испред, тако и иза палаталних консонаната, те дифтонгацију насталу спајањем вокала. Најпре је дошло до дифтонгације дугог
[а], које се нашло иза палаталног [k]. Овај се процес одвијао од VI до XIII
века. Међутим, највећи део промена одиграва се током VI века, а односи
се на формирање трифтонга [ɛ́аɛ], чији се наглашени први елемент почиње прогресивно затварати, што доводи до свођења на дифтонг [íɛ] и
крајњег резултата [je].
Истовремено, будући да се палатални консонант [k] нашао у интервокалном положају, најпре је дошло до његовог озвучавања у [g], те
преласка у [j]. Нашавши се у интервокалном положају, консонант [j] се
вокализује и заједно са претходним вокалом [о] формира дифтонг [оi],
чије је исходиште у савременом француском језику дифтонг [wa], као
у речима loi [lwa], roi [rwa], proie [prwa] и сл. Увид у историјску еволуцију расветљава разлог због којег се савремени дифтонг [wa] и данас
бележи графијама oi, односно оy [waj] (нпр. fŏcārĭum > foyer ; implĭcāre
>employer). Напослетку, будући да се нашао на крају речи, финални консонант [r] престаје се изговарати. Као и код поменутог дифтонга [wa],
француска ортографија и данас чува његов траг.
Процес развоја лексеме foyer на фонолошком плану могуће је приказати на следећи начин3:
*fŏcārĭum > [fokárijum] > [fogár] > [fojér] > [fojíer] > [foiíer] > [foeiér] >
[fueiér] > [fuejér] > [fwejér] > [fwɛjer] > [fwaje] foyer.

У другим романским језицима, поменути етимон дао је следеће континуанте: шп. hogar/ hoguera, порт. fogeira, ит. focaia, кат. foguer/ foguera.
Овај низ уједно илуструје специфичну фонетску промену која је захватила шпански језик, али не и друге романске језике: латински почетни консонант f- у раној фази развоја шпанског прелази у h-, које потом нестаје у
изговору, али се задржава у графији. Међутим, промена није системског
карактера, што се види и на примеру лексема focus > fuego, где је иницијално f- опстало услед присуства дифтонга [wе] (KLAJN 1987: 61, 63).
2.3. Значај концепта огњиште на цивилизацијском
и културолошком плану
Попут feu и foyer, лексеме ватра/ огањ/ огњиште и њихови бројни деривати, имају сложену полисемантичку структуру, што је умногоме
последица егзистенцијалног и симболичког значаја ватре у различитим
религијама, културама и друштвима. Уосталом, основни атрибути ватре,
топлота и светлост, јесу „неопходни предуслови опстанка живота“, без
Будући да је реч о изузетно дугом, вишевековном процесу, приказане су само
најзначајније етапе развоја дате лексеме.
3
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обзира на промене које су донели савремено доба и развој технологије
(МILORADOVIĆ 2018: 113). У француском, као и у српском језику, ове
лексеме су кроз историјски развој добиле нова значења мотивисана еволуцијом културе становања и људске делатности.
У римској митологији култ богиње Весте (пандан грчкој богињи
огњишта, Хестији) био је изузетно поштован. Централно место у храму посвећеном Вести у Риму заузимало је управо огњиште. Света ватра
која је горела у овом храму била је истовремено симбол моћи и снаге
римске државе, тако да је од кључног значаја било њено одржавање, о
чему су бринуле Вестине свештенице, познатије као девице Весталке
(COMMELIN 1960: 31−32). Култ ватре/ огња изразито је значајан и у словенској митологији. Од давнина је заступљен у оквиру различитих породичних, пољопривредних и религијских активности и обреда. Врховни
бог Словена, Перун, везује се, између осталог, за ватру, гром и муње.
Многе особине приписане његовом лику опстале су у обичајима словенских народа и након примања хришћанства, што се види на примеру веровања везаних за празник Св. Илије (TOLSTOJ, RADENKOVIĆ 2001:
XXIX, 65−68). Тако се у Српској православној цркви током лета празнују
четири дана посвећена огњевитим свецима – Св. Прокопију, Св. Великомученици Марини (Огњеној Марији), Св. Илији (у народу најпоштованијем огњевитом свецу, господару ватре, громова, муња, кише), као и Св.
Марији Магдалини (Благој Марији) –, за које се верује да штите народ и
земљу од природних непогода у најтоплијем делу године (IVANOVIĆBARIŠIĆ 2007: 205−211).
У капиталној етнографској студији Ватра у обичајима и животу
српског народа, С. Тројановић истиче да се кућа развила из огњишта,
око којег су се примитивни народи окупљали најпре на отвореном простору, да би га потом покрили кровом, заградили са свих страна и од њега
направили кућу, као „једну од највећих тековина за спокојство људско“,
чије је централно и најважније место огњиште (TROJANOVIĆ 1990: 37).
Како аутор запажа, из значења ‘кућа’ постепено се развија и ново – ‘породица’, о чему сведоче примери из бројних језика, између осталих, српског, грчког, те француског (Ibid.).
Латинска лексема ignis има исто порекло као и српска огањ. У питању је индоевропска, балтословенска, свесловенска, прасловенска реч,
у српском језику забележена први пут у 13. веку. Обе речи настале су од
истог праиндоевропског облика: „sanskr. agnis, lat. ignis < ie. *egnis ili
*ngnis, prema čemu je praslav. ognb prije-voj“ (SKOK II 1972: 546). Лексему огањ у савременом српском језику и другим балканским језицима, у
значајној је мери заменила синонимна лексема ватра. Према појединим
корпусним анализама, именица ватра данас је десет пута фреквентнија
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од синонима огањ (MILANOV 2016: 90−91). Док је у западним крајевима српско(хрватско)г говорног подручја ватра готово у потпуности
потиснула огањ, чије се примарно значење данас сматра архаичним, анализа грађе ексцерпиране из призренско-тимочких дијалекатских речника
показала је да су у овим говорима лексема огањ и њени бројни деривати
и даље знатно заступљени. Како истиче С. Милорадовић, речи из овог
деривационог поља постепено прелазе у пасивни лексички фонд и код
говорника призренско-тимочког дијалекта, првенствено због значајних
културолошких, технолошких и цивилизацијских промена чији смо сведоци. Међутим, према овој ауторки, барем две лексеме из датог поља
опстаће у будућности, те је могуће да ће постати својеврсни језички реликти. У питању су огњиште, које ће наставити да се користи првенствено у свом секундарном значењу ‘родна кућа, завичај’, и Огњена Марија,
народно име изузетно поштоване Свете великомученице Марине, једне
од огњевитих светаца (MILORADOVIĆ 2018: 143−144).
Лексема ватра, такође индоевропског порекла, историјски се доводи у везу са латинским придевом ater, -ra, -rum − ‘црн, таман’. Дати је
придев у француском језику правилним развојем дао именицу âtre, коју
већина речника бележи као један од синонима лексеме foyer, и то у њеном
основном значењу ‘огњиште, камин’. Према П. Скоку, ватра је „balkanska
pastirska riječ, koju su i u hrv.-srp. mogli raširiti srednjovjekovni Vlasi (Joki).
[…] Prvobitno riječ raširena na istoku, na zapadu samo oganj, danas rašireno i
na zapad, odatle složenica (neologizam) vatrogasac, vatrogasni, vatrogastvo,
prevedenica prema njem“ (SKOK III 1973: 569). У питању је лексема иранског порекла, која је још у најраније доба код овог народа потиснула стару реч за ватру agni-, насталу од заједничког праиндоевропског облика
*ognis. Према речима А. Ломе, узрок њеног потискивања првенствено је
верске и обредне природе. Наиме, индоевропски народи који су сачували
дату лексему у различитим облицима спроводили су обреде спаљивања
мртвих, док су се Иранци оштро противили кремацији, те је ова реч добила негативну, погрдну конотацију. Из тог разлога, определили су се
за реч ātar-, која се затим постепено шири међу словенским народима у
југоисточним крајевима, паралелно с преузимањем иранског обреда укопавања мртвих (LOMA 2005: 21–22).

3. Семантичка анализа
3.1. Структура семема и основне семантичке реализације
Најопширније информације о семантичким реализацијама ове
лексеме у француском језику дају једнојезични речници општег типа.
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Речник Trésor de la Langue Française informatisé4 (у даљем тексту TLF)
у електронској форми пружа исцрпну лексикографску обраду лексеме
foyer, те у наставку доносимо њену анализу.
Семем лексеме foyer садржи три примарна значењска елемента, у
оквиру којих се реализују бројна подзначења, настала посредством различитих механизама полисемије:
I. – Lieu où l’on fait du feu. ‘Место на коме се пали ватра’
II. – Lieu servant d’abri à des personnes. ‘Место које служи као склониште’
III. – Source d’un rayonnement. ‘Извор светлости/ зрачења’

Када је реч о првим писаним сведочанствима, извори варирају. Према речнику Dictionnaire étymologique & historique du français, облик fuier
први је пут забележен у писаним текстовима у XII веку (1131. године у
епској песми Couronnement Louis), у првом значењу ‘огњиште’ (DUBOIS,
MITTERAND et al. 2007: 337). С друге стране, речник Dictionnaire de
l’ancien français jusqu’au milieu du XIVe siècle најпре наводи употребу глагола foer крајем XII века, у значењу ‘запалити ватру, загрејати’, али овај
облик ишчезава у наредним вековима. Исти извор пружа информације
о двема именицама са графијама foee (‘ватра, цепаница’) и foier (‘пећ’).
Такође, забележене су лексеме foage и foail, у значењу ‘дрво за огрев’, те
foaille ‘вунена тканина која штити од хладноће’, које нису опстале у модерном француском језику (GREIMAS 1987: 290). Друго значење, ‘место
које служи као склониште, дом’, по први се пут јавља у писаним сведочанствима из XVI века, а треће (‘извор светлости/ зрачења’) средином
XVIII века (DUBOIS, MITTERAND et al. 2007: 337; TLF). Остала значења добијена су посредством различитих механизама полисемије.
3.2. Творбени потенцијал
Већина изведеница лексеме foyer није опстала у савременом језику, тако да је не одликује висок творбени потенцијал. Ретке савремене
лексеме с којима је у творбеној, односно етимолошкој повезаности јесу
придев focal, -e, -aux, именице focus и focalisation, као и глагол focaliser.
Међутим, просечни говорник француског језика би, без познавања етимологије, тешко могао уочити повезаност ових речи са основним значењем лексеме foyer. Поменуте изведенице специјализовале су се првенствено у домену физике/ оптике, а развиле су се и њихове бројне фигуративне реализације, присутне у многим језицима, укључујући и српски
(нпр. focaliser l’attention ‘фокусирати пажњу’). Потребно је истаћи да су
лексеме попут focal, focaliser и focalisation, за разлику од foyer, учене, а
не наслеђене речи из народног језика. Наслеђене речи прошле су кроз
4

Доступно на: http://atilf.atilf.fr/
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значајну еволуцију на фонолошком, морфолошком и семантичком нивоу,
док су учене тек касније укључене у француски језик, претрпевши промене мањег обима (POPOVIĆ 2009: 17).
3.3. Примарно значење ‘огњиште, огањ/ ватра’
Како наводи TLF, историјски прво значење лексеме foyer одговара
српској ‘огњиште’ и тада за синоним има именицу âtre, којом се упућује
на део камина у коме гори ватра (пример 1). Дати чланак пружа корисне
информације о понашању у синтагматским низовима, при чему предњаче описни придеви који упућују на величину и изглед огњишта (foyer
étroit, grand, large […] pierre du foyer ; coin du foyer), те сродне лексеме из
генеричког поља речи feu/ ‘огањ/ ватра’, која функционише као архилексем: braises, bûches, cendres du foyer ; feu, flamme du foyer […]. Механизмом сужавања основног значења, добија се и значење ‘жариште’ (нпр.
место на коме пожар избија и са кога се даље шири: foyer d’incendie). У
речницима француског језика механизам сужавања значења најчешће се
бележи скраћеницама spéc./ spécialt. (POPOVIĆ 2009: 133).
1) Une haute cheminée, vaste foyer dans lequel eût pu brûler un chêne ou rôtir
un bœuf, occupait tout un panneau du parloir et faisait face à une fenêtre à
treillis, dont les vitraux peinturlurés tamisaient doucement les rayons du jour.
FSK : 798755
Високи камин са пространим огњиштем, у коме би могао изгорети цели
храст или би се могао испећи во, заузимао је целу једну страну гостинске собе и налазио се према прозору са решетком, чија су обојена стакла
нежно ублажавала светлост дана. FSK

Посредством метонимије, садржатељ (‘огњиште’) почиње означавати и саму садржину (‘ватра/ огањ’), те foyer постаје синоним лексеме
feu, од које је историјски настао (лат. focus- + -ārium > *fŏcārĭum > foyer).
Синтагматски низови типични за ову семантичку реализацију укључују
описне придеве и релативне реченице које упућују на изглед и интензитет ватре, односно пламена: foyer brûlant, flamboyant, incandescent ; foyer
qui éclaire, qui s’éteint ; ardeur, clarté, lueur, pétillement du foyer.
Слично, лексема foyer добија бројне метафоричке вредности, нпр.
foyer de l’amour, de la passion, de la civilisation (‘извор/ жариште љубави, страсти, цивилизације’). Будући да није у питању лексикализована,
односно мртва метафора, коју одликује окамењена, устаљена структура
елемената (LANDHEER 2002: 4), број лексема са којима foyer може улазити у синтагматске односе веома је велики, те нова фигуративна значења свакодневно настају.
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3.4. Секундарно значење ‘склониште, дом,
породица, боравиште’
Ширењем значења (скраћеница у речнику par ext./ extension), ова
лексема добија нове семантичке реализације, које се могу поделити у две
велике категорије (TLF):
1. Lieu où habite, où vit une famille : ‘место на коме живи породица
– (породични) дом/ кућа’ (примери 2 и 3). Именица foyer комбинује се
са другим лексемама из лексичког поља ‘породица’, које углавном имају
позитивну конотацију, указујући на сигурност (родитељског) дома, као
и на радост због повратка кући: foyer domestique, maternel, paternel ;
humble, pauvre foyer ; la douceur, les joies du foyer ; le gardien du foyer ;
femme, mère au foyer […] ; le retour au foyer ; retourner au foyer ; retrouver
son foyer. Синтагматски спој le retour au foyer (као и његове варијанте
retourner au foyer ; retrouver son foyer) илуструју метонимијску везу део –
целина. Овај тип односа у литератури често се тумачи као механизам синегдохе, будући да се делом ‘огњиште’ означава целина ‘дом’ (POPOVIĆ
2009: 136). Коначно, посредством датог механизма, развија се и значење
famille − ‘породица’. TLF уз значење ‘породица, кућа, дом’ даје и важну
напомену: уколико је у датом контексту именица foyer у множини, јавља
се значење pays natal, patrie − ‘отаџбина, домовина’: réintégrer ses foyers.
(2) « Cela signifie que les regroupements extérieurs, les réunions familiales
ou amicales ne seront plus permises. Se promener, retrouver ses amis dans le
parc, dans la rue, ne sera plus possible. Il s’agit de limiter au maximum ses
contacts au-delà du foyer. » (Allocution télévisée du président de la France,
M. Emmanuel Macron, face à la propagation du COVID-19, le 16 mars 2020).
„То значи да окупљања на отвореном, окупљања у кругу породице или
пријатеља више неће бити дозвољена. Шетња, виђање са пријатељима
у парку или на улици, више неће бити могући. Потребно је максимално
ограничити све контакте изван дома/ места становања.“ (Телевизијско
обраћање г. Емануела Макрона, председника Француске, поводом ширења
вируса COVID-19, 16.3.2020. године).5

Употребљена у значењу ‘дом, место становања’, именица foyer
функционише као архилексем за лексеме које припадају истом генеричком пољу, као што су bâtiment ‘грађевина’, immeuble ‘зграда’, maison
‘кућа’, résidence ‘резиденција, место боравишта’, baraque ‘барака’,
masure ‘страћара’, hôtel ‘хотел’, chalet ‘летњиковац’, château ‘замак’,
palais ‘палата’ итд. (POPOVIĆ 2009: 170). Иако се ове именице значајно разликују по питању специфичних сема које садрже, већина разлика
може се неутралисати употребом лексеме foyer, која у значењу ‘дом, место становања’ има статус хиперонима.
5

Превод је наш.
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(3) Les sociologues savent pourtant que le recours à cette forme de soustraitance fragilise l’individu et dans son travail et dans son foyer. FSK : 991588
Па ипак, социолози знају да прибегавање овој врсти рекламе не доприноси
успешности јединке, ни на послу ни у кућним обавезама. FSK

2. Lieu de réunion, d’asile pour certaines personnes : ‘место окупљања,
боравка, дом, азил’ : foyer populaire, rural ; foyer de jeunes travailleurs, du
soldat ; foyer d’accueil et d’hébergement.
Првобитно значење ‘(породични) дом’ временом почиње означавати места окупљања и привремена боравишта различитог типа: foyer
d’étudiants ‘студентски дом’, foyer touristique ‘одмаралиште’, foyer
culturel ‘дом културе’, foyer de l’enfance ‘дом за децу (без родитељског
старања)’ и сл.
Уколико је из претходног контекста јасно о каквом je типу места боравишта реч, често се изостављају други чланови синтагматског низа (4):
(4) Pendant la guerre, au cours de la quatrième offensive exactement, nous
avons fait passer par ici toute une colonne d’enfants, tous réfugiés ou orphelins
d’un foyer situé sur le territoire libéré par les partisans. PARCOLAB : Branko
Tchopitch : Un jardin couleur de mauve
У рату, баш у четвртој офанзиви, ми смо овуда водили читаву колону
дјеце, све избјеглице и сирочад из једног дома на слободној партизанској
територији. PARCOLAB: Бранко Ћопић: Башта сљезове боје

Такође, foyer се специјализује у домену позоришта, означавајући место где се окупљају глумци (foyer des acteurs, des artistes), односно публика
(foyer du public), како би се одморили и освежили на паузама. Употребљена
у овом значењу дата лексема усталила се и у српском језику. Једнотомни
Речник српскога језика (RSJ) пружа следећу дефиницију одреднице фоаје:
фоаје, -еа м фр. просторија, дворана у позоришту,
биоскопу итд., у којој се окупљају посетиоци
пре почетка представе или за време паузе, предворје.

Приликом уласка у српски језик, најпре се врши прилагођавање на
фонолошком нивоу. Као и у случају већине галицизама који садрже дифтонг /wа/ у комбинацији са /ј/ у интервокалном положају (графија ‘oy’),
долази до адаптиране секвенце /оај/: doyen [dwajɛ̃] > doajen; foyer [fwaje]
> foaje; plaidoyer [pledwaje] > pledoaje. Међу ретким изузецима од овог
правила јављају се лексеме loyal и royaliste, код којих се секвенца /waj/
ипак адаптира као /ој/: лојалан, ројалист (POPOVIĆ 2005: 43).
Позивајући се на типологију адаптације значења француских позајмљеница у руском, коју је установио Ж. Мартиновски, М. Поповић
разликује пет типова адаптације галицизама у српском језику на равни
значења (Ibid.: 114−150):
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1. Подударање свих значења у моделу и реплици (нпр. mayonnaise
– мајонез);
2. Сужење значења, при чему реплика преузима само одређена
значења (нпр. bureau – биро);
3. Проширење значења, где се у српском језику развијају специфична значења којих нема у француском моделу (нпр. garderobe – гардероба);
4. Делимично преклапање, то јест комбинација сужења и проширења значења (нпр. estrade – естрада);
5. „Лажни пријатељи“, код којих модел и реплика немају заједничке семеме на синхронијском плану, те је веза између њих
само обличка (нпр. courrier – курир).
Следећи ову шему, српска реплика фоаје илуструје феномен сужења значења, будући да из семема француског модела foyer преузима
само једно од бројних значења, и то оно специјализовано за домен позоришта: salle où les spectateurs peuvent circuler, prendre des consommations
pendant les entractes – ‘сала у којој гледаоци могу да бораве, попију освежавајуће напитке за време одмора између представа’.
3.5. Секундарно значење ‘извор светлости, топлоте’
Историјски најновије значење јавља се од XVIII века: point, centre
d’où rayonne de la lumière, de la chaleur − ‘тачка, центар одакле се шири
светлост, топлота’ (пример 5), из којег се путем механизама полисемије
стварају нове реализације, окупљене око заједничког значењског језгра:
centre d’où provient quelque chose, lieu à partir duquel se développe, se
répand quelque chose – ‘центар из којег потиче нешто, место одакле се
нешто развија и шири’. Foyer de corruption, d’intrigues ; foyer de rébellion
; foyer de civilisation, de culture – ‘жариште корупције, интрига; жариште/
центар побуне; жариште цивилизације, културе’.
У питању су значења настала путем метафоре, имајући у виду да на
основу аналогије долази до преношења означитеља лексеме foyer на друге означенике. Овај механизам изразито је погодан за стварање импровизованих, слободних метафора (скраћеница у речницима au fig./ au figuré),
али и за терминолошке метафоре, типичне за различите језике струке.
(5) On suppose, à la place du soleil, un grand foyer lumineux, maintenant
disparu, et dont les aurores boréales ne sont peut-être que les vestiges. FSK :
177111
Претпоставља се, уместо Сунца једно велико светлосно огњиште, сада
ишчезло, и бореалне зоре можда су само његови трагови. FSK
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3.6. Лексема foyer као терминолошка метафора
У претходним деценијама, а нарочито од осамдесетих и деведесетих
година прошлога века, велики број истраживања посвећен је лексикализованим, терминолошким метафорама, устаљеним у оквиру различитих
научних и стручних области. Најпре је њихова улога била изједначавана
са феноменом катахрезе, будући да су имале функцију попуњавања терминолошких празнина. Помаке на пољу ових истраживања несумњиво је
условио развој бројних лингвистичких (интер)дисциплина, пре свега прагматике, когнитивне лингвистике, семиотике, текстуалне лингвистике и сл.
Према ауторима као што су Р. Коцурек, И. Оливеира или И. Коломба, улога
лексикализованих метафора вишеструко је значајна на дидактичком и комуникативном плану, те на плану научне вулгаризације, јер се терминолошке јединице настале на основу аналогија са појавама, бићима и предметима из свакодневног живота лакше усвајају (ROSSI 2014: 713−714).
Како припада основном лексичком фонду и улази у различите механизме
полисемије, foyer се јавља у терминологији бројних језика струке, нарочито у медицини (епидемиологији), физици (оптици) и економији.
3.6.1. Медицина
Дата лексема специјализовала се у домену епидемиологије,
упућујући на порекло, односно жариште (заразне) болести, било да
је она увезена из иностранства, било да је домаћег порекла: Lieu où
apparaissent des cas d’une maladie quarantenaire résultant de cas importés
ou non. Foyer d’épidémie − ‘жариште епидемије’ (примери 6, 7).
(6) Au total, 1 137 personnes ont guéri après avoir contracté le virus. Mais
un nouveau foyer de contamination est apparu à une vingtaine de kilomètres
au sud de Séoul. Les autorités ont fait état, lundi, de 46 cas au sein de cette
congrégation.6
Укупно се 1 137 особа опоравило након што су заражени вирусом. Међутим, ново жариште појавило се двадесетак километара јужно од Сеула.
Власти су у понедељак објавиле 46 случајева у оквиру ове конгрегације.7
(7) Un nouveau foyer de coronavirus a été identifié le 11 mars près de Rennes,
à Bruz où 10 personnes au total ont été contaminées, portant le nombre de cas
confirmés à 104 en Bretagne, selon l’Agence régionale de santé (ARS) et la
préfecture de région. Le nombre de foyers en France s’élève désormais à neuf,
comme le montre notre carte.8
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-la-coree-du-sud-fait-etat-de74-nouveaux-cas-des-chiffres-en-leger-declin-6781515, страница консултована 17.3.2020.

6

7

Превод је наш.

https://www.allodocteurs.fr/maladies/maladies-infectieuses-et-tropicales/coronavirus/un-nouveaufoyer-de-coronavirus-en-france_28902.html, страница консултована 17.3.2020.
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Ново жариште корона вируса идентификовано је 11. марта у близини
Рена, у Брију где је укупно 10 особа заражено, чиме се број потврђених
случајева повећао на 104 у Бретањи, према Регионалној здравственој
агенцији (АРС) и префектури региона. Број жаришта у Француској сада
је повећан на девет, како показује наша карта.9

Међутим, према TLF, не мора бити у питању само заразна болест,
већ се лексемом foyer може означити било који извор одакле потиче
бол(ест) или нека лезија, односно повреда (пример 8): Partie du corps où
se trouve le siège principal d’une maladie, d’une lésion.
(8) Lors d’une dénervation, on traite également les zones voisines pour
s’assurer de l’éradication du foyer de douleur.10
Приликом денервације, третирају се и суседне зоне како би се у потпуности отклонило порекло/ жариште бола.11

У српском језику постоји иста ментална слика, односно терминолошка метафора везана за домен епидемиологије, али се у том случају не
користи огњиште, већ лексема жариште, која такође припада генеричком пољу речи огањ/ ватра (MILANOV 2016: 97). Шестотомни Речник
српскохрватскога књижевног језика (RMS) пружа следећу дефиницију
одреднице ‘жариште’, идентификујући њену терминолошку употребу у
областима физике и медицине:
жàриште и жа̏рӣшта с 1. а. физ. тачка у којој се сједињују зраци после преламања
кроз сочиво, лећу, жижа, фокус. б. Највиша
тачка, зенит. — Наилазило и подне, доспело
сунце у жариште. Рад. Д. 2. фиг. а. главно,
централно место нечега, центар. — Ту је
жариште промета, особито сад у рату. Перк.
Покушај да се жариште устанка у источној
Босни уклони није успио. Чол. б. извор распростирања нечега: гнојно ~ , ~ болести,
културно ~ и сл.

3.6.2. Физика
Према TLF, у оптичкој терминологији лексема foyer односи се на
фокус, односно жижу: Point constitué par le sommet du faisceau conique
formé par la réflexion ou la réfraction de rayons lumineux initialement
9

Превод је наш.

https://www.linguee.fr/francais-anglais/traduction/foyer+de+douleur.html, страница консултована
17.3.2020.
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parallèles – ‘Тачка коју формира врх коничног снопа, настао рефлексијом
или рефракцијом почетно паралелних светлосних зрака’.
Најчешћи синтагматски спојеви ове лексеме у области оптике су
foyer d’une lunette ‘жижа/ фокус наочара’, d’un objectif ‘објектива’, d’un
télescope ‘телескопа’; foyer réel ‘стварни фокус’; foyer par réflexion ‘фокусирање рефлексијом’, par réfraction ‘рефракцијом’. Des miroirs ou des
lentilles à foyer − ‘Огледала или фокусна сочива’.
Уочава се ширење лексеме и на домен акустике, мада је ова употреба забележена релативно скоро, пре нешто више од пола века: […] emploi
de foyer dans le domaine de l’acoustique au sens de « point de convergence
des ondes acoustiques frappant un réflecteur parabolique ou sphérique » −
‘тачка у којој се спајају акустични таласи, ударајући у параболични или
сферни рефлектор’.
3.6.3. Економија и политика
Када је реч о употреби ове именице у сфери економије, TLF бележи следеће значење: Groupement géographique d’industries, centre de
commerce, etc. − ‘Индустријски центри/ басени груписани на малом географском простору, трговински центар’ (пример 9).
(9) L’Europe possède d’énormes foyers industriels : les produits européens
submergent le monde : cette situation privilégiée est le résultat de la révolution
industrielle du XIXe siècle marquant le passage d’une économie de subsistance
à celle de production, d’échange et de consommation de masse.12
Европа има огромне индустријске центре: европски производи преплављују свет: ова привилегована ситуација последица је индустријске
револуције XIX века, коју је обележио прелазак са натуралне на економију
производње, размене и масивне потрошње.13

Лексема foyer јавља се и у другим областима (нпр. политици, социологији), али у највећем броју случајева још увек није дошло до лексикализације и устаљивања на терминолошком нивоу, те се такве употребе често
описују као фигуративне. Двојезични Srpsko-francuski rečnik: politika, pravo,
ekonomija (STRUGAR 1998: 409) као еквиваленте одреднице жариште у
сфери политичке терминологије наводи лексеме centre и foyer, у значењу
‘центар, упориште’, пружајући неке од уобичајених синтагматских спојева
који се срећу у језику дате струке: centre / foyer de guerre ‘жариште/ центар
рата’, de conflits ‘сукоба’, de troubles ‘нереда’, d’opposition ‘опозиције’.
12
http://www.encyclopedie.bseditions.fr/article.php?pArticleId=125&pChapitreId=30484&pS
ousChapitreId=30486&pArticleLib=Foyer+industriel+%5BHistoire+%3A+1900%2C+l%92E
urope+domine+le+monde-%3ELa+puissance+europ%E9enne%5D, страници приступљено
20.3.2020.
13
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4. Лексикографска обрада лексеме foyer
у двојезичном речнику
Када је реч о преводним еквивалентима именице foyer, Francuskohrvatski rječnik (PUTANEC 2003) даје следеће информације:
foyer [fwaje] m. ognjište, peć, ložište; komora za
sagorijevanje; grijanje, loženje; žarište, fokus;
fokusna daljina; svjetlost fara (aerodromska);
izvor (zračenja); fig. ognjište, dom, zavičaj, postojbina; fig. žarište, predvorje, foaje (u kazalištu i
sl.); ≈ de vacances odmaralište; ≈ culturel dom
kulture; ≈ touristique turistički dom

Најпре се пружа податак о основном значењу, које одговара лексемама из ономазиолошког поља речи ватра/ огањ, а потом и информације
о значењима специјализованим у оквиру физике – ‘fokus; fokusna daljina;
svjetlost fara (aerodromska); izvor (zračenja)’. Фигуративна се значења
групишу у две целине: с једне стране, она која одговарају семантичком
језгру лексема ‘dom, zavičaj, postojbina’, и с друге, значења везана за метафоричку употребу лексеме žarište (у ширем значењу ‘извор, порекло,
центар нечега’). Бележи се и облик foaje, који је ушао у српск(охрватск)и
језик у значењу – ‘предворје (у позоришту)’. Коначно, наведена су и три
честа синтагматска споја у француском: foyer culturel, foyer de vacances,
foyer touristique. Сматрамо да важан недостатак ове дефиниције представља непостојање других фреквентних синтагматских спојева, нарочито
оних устаљених у области медицине (епидемиологије) и економије.

5. Закључна разматрања
У раду смо предложили кратак осврт на семантичку структуру
француске именице foyer и њених преводних могућности у српском језику. Пошли смо од етимолошке анализе, која је указала на постојање чврстих веза између дате лексеме и њених српских еквивалената, што је последица дубоко укорењеног концепта огањ/ ватра (огњиште) у историји
човечанства. Значај овог концепта најбоље се очитује на језичком плану,
на шта указује веома богата структура семема речи feu/ foyer, односно
ватра/ огањ/ огњиште. На творбеном плану, уочен је знатно већи потенцијал српских еквивалената. Када је реч о механизмима полисемије,
у оба језика јављају се потпуно исти процеси померања, проширења, те
сужења значења на основу аналошких веза (нпр. развој значења ‘дом,
место становања’ и ‘извор светлости’ из примарног ‘место на коме гори
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ватра’). Значајна је и констатација да се у француском и српском развијају
бројне терминолошке метафоре са компонентама foyer и огњиште/ жариште. Коначно, истраживањем је потврђено да су менталне представе
у датим језицима идентичне. Сви поменути феномени, било да припадају
свакодневном животу, језицима струке или домену апстрактног, метафорички се доводе у везу са сликом ватре, односно светлости која избија и
шири се из одређеног језгра.
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Anđela Vasiljević

ANALYSE SÉMANTIQUE DU LEXÈME FOYER
ET SES ÉQUIVALENTS SERBES
Le présent travail a pour sujet l’analyse sémantique du lexème foyer et
de ses équivalents serbes. Étant donné qu’il s’agit d’un lexème appartenant au
fonds lexical général, et que son acception de base « lieu où l’on fait du feu »
(en serbe ognjište) fait référence à un concept existentiellement, culturellement
et sociologiquement important dans l’histoire de l’humanité, foyer est doté d’un
riche contenu sémantique. D’abord, nous proposons un aperçu de son évolution
historique sur les plans phonologique et sémantique, tout en établissant les
parallèles avec ses équivalents serbes, qui existent sur plusieurs niveaux.
Ensuite, à travers les méthodes contrastive et componentielle, nous effectuons
une analyse qualitative du corpus extrait de dictionnaires étymologiques
(DUBOIS, MITTERAND et al. 2007 ; GREIMAS 1987 ; SKOK 1971–1974),
monolingues (RMS ; RSJ ; TLF) et bilingues (PUTANEC 2003 ; STRUGAR
1998) des langues données, avec une attention particulière accordée aux
spécificités de la situation communicative. Ainsi, pour chacune des acceptions
identifiées, nous proposons des exemples alignés et contextualisés, provenant
de sources diverses (bases textuelles et sites Internet).
Mots-clés : lexème, foyer, ognjište, žarište, analyse sémantique,
archisème, sèmes spécifiques, polysémie, étymologie
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СИМБОЛИЧКИ КАРАКТЕР СОМАТСКИХ
ФРАЗЕОЛОГИЗАМА
(НА ПЛАНУ РУСКОГ И СРПСКОГ ЈЕЗИКА)
У раду се истражују симболичке особине у структури соматских
фразеологизама као јединица соматског кода руске и српске лингвокултуре. Поред језичке семантике, соматизме карактерише и додатна културолошка семантика, која пак поседује одређени симболички значај који је
потврђен у језичкој и културолошкој слици света и има своје фракције
у представљању национално-културних заједница. Будући да регуларно
мењају културни симбол у дискурсу, соматизми као репрезенти симболичког значења сами постају симболи. Симбол је производ људског сазнања,
с обзиром на то да је човек одувек прибегавао симболизацији света који
га окружује. У том смислу, симбол иступа као специфични елемент кодирања културно-језичког простора. Као материјал у раду су нам послужиле
лексеме у чији састав улазе различите соматске компоненте, ексцерпиране
из релевантних руских и српских речника и националног корпуса руског и
српског језика. Методолошки се ослањамо на контрастивни и концептуални метод у анализи руских и српских соматизама, користећи се и анализом
речничких дефиниција.
Кључне речи: соматизми, лингвокултура, симболи, руски језик, српски језик

Увод
Карактеристика савремених лингвистичких истраживања јесте
изучавање језика у тесној вези са човековим мишљењем и сазнањем. Такав приступ у многоме подразумева и детаљно проучавање фразеолошких јединица (ФЈ)2. Како истиче Вероника Николајевна Телија (Вероника
Николаевна Телия) фразеологизми могу да „имају улогу еталона, стереотипа културолошко-националног виђења света, указују на њихов сим1

emilija.jovic@filfak.ni.ac.rs

2

Термин прихваћен у литератури под овом скраћеницом.
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болички карактер и у том смислу иступају као језички експоненти (носиоци) културних знакова.” (TELIJA 1996: 32). Фразеолошке јединице
својом семантиком указују на дугорочни процес развоја културе једног
народа, тиме фиксирају и предају са колена на колено културне обрасце
и стереотипе, еталоне и архетипове.
Несумњиво је да је свестрано разматрање ФЈ уопште веома важно
како за студенте, тако и за професоре руског језика и преводиоце јер непотпуно и погрешно разумевање њиховог значења узрокује погрешан
превод текста и неправилну употребу у говору.
Праћење функционисања различитих типова ФЈ, утврђивање сличности и разлика између њихових структурних компонената помаже у
превазилажењу језичке интерференције.
Фразеологизми са соматском компонентом, по нашем мишљењу,
најтачније описују човека у свим сферама његове делатности, његова
осећања, мисли, поступке и емоције.
У раду ћемо вршити контрастивну анализу на корпусу фразеолошких јединица у руском и српском језику са базном соматском компонентом.
Задатке рада дефинисали смо у оквиру контрастивне методе којом
бисмо уочили везу између утемељених у језику знања са субјектом
перцепције, мишљењем и стваралачком делатношћу човека. Човеково
виђење и разумевање реалног света узроковало је и фиксирање у језику
субјективних, али и етнички оријентисаних смисаоних представа, концепата и модела. Примерима соматских фразеологизама у оба језика покушаћемо да укажемо и на својство језика да чува културно-историјске
информације, тј. да поред комуникативне има и кумулативну функцију.

1. Фразеологизми као део језичке слике света
Од давнина човеково мишљење и спознаја света развијају се сразмерно односу делова човековог тела. Употребљавајући називе делова
тела у пренесеном значењу људи су у потпуности преносили своје мисли
и осећања, те у томе видимо узрок појави да су делови људског тела важан објекат истраживања и савремене лингвистике.
Последњих година бележи се повећано интересовање за проблеме
међусобне везе језика и културе, језика и етноса, где се радови лингвиста све више крећу у правцу проучавања посебних делова језичке слике
света, конкретно, фразеолошке слике света.
Интерес лингвиста за проучавање језичке слике света, како примећује Галина Савељевна Самојлова (Галина Савельевна Самойлова),
изазван је променом вредносних оријентација у науци, хуманизацијом
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науке крајем ХХ века и почетком ХХI века, јачањем људског фактора у лингвистици, окретањем проблему формирања језичке личности,
схватањем језика као социјалног чиниоца националне идентификације,
ширењем и утврђивањем језичких контаката који воде контрастирању
језичких система и увиђању специфичности националних језика и националних погледа на свет (SAMOJLOVA 2007: 281-286).
Језичка слика света настаје у језику уз помоћ језичких средстава,
предмета и појава из стварности која нас окружује. У лингвистици је
концепцију слике света и начина виђења света разрадио Вилхелм фон
Хумболт (Wilchelm von Humboldt) у складу са принципима „унутрашње
форме” и „духа народа”. По мишљењу Владимира Николаевича Манакина (Владимир Николаевич Манакин) „ставови Вилхелма фон Хумболта звуче посебно актуелно у нашем времену које доноси препород и обнову националног духовног богатства народа, чији значајан и неодвојив
део представља њихов језик.” (MANAKIN 2004: 36).
Слика света резултат је духовних и менталних активности, одраз
је човековог поимања и разумевања стварности. Сложеним психичким
процесима (спознајом, мишљењем, преосмишљавањем) човек прерађује
информације из спољашњег света, пропуштајући их кроз призму индивидуалности и на тај начин формира слику света3 коју рефлектује кроз
одређену активност (језичка комуникација, уметност, религија, мит, ритуал, фолклор) (APRESJAN 1997: 45).
Фразеолошка слика света један је од универзалних начина класификације фразеологизама чију основу чине како екстралингвистичке,
тако и језичке карактеристике. У том смислу фразеологију видимо као
један фрагмент језичке слике света. Постојање фразеолошке слике света
логично је јер под њом подразумевамо слику света изражену фразеолошким језичким средствима. Фразеологизми најизражајније сликају виђење
и схватање света носиоца једног језика и културе. Фразеолошка слика
света садржи знања човека о свету, његову представу о устројству света.
Карактеристика тих сазнања јесте да она сама по себи нису проста акумулирана знања, већ пре резултат њиховог обличког преосмишљавања.
Како истиче Апресјан, језичка слика света која је створена уз помоћ фразеологизама, антропоцентрична је, тј. оријентисана на човека који иступа као мера свих ствари. У том смислу, налазимо бројне фразеологизме
чије значење је одређено управо овим принципом антропоцентричности:
голова колонны, горлышко бутылки, ножка стола, прибрать к рукам, палец о палец не ударить, на каждом шагу и др. (APRESJAN 1997: 35-43).
3
У руској терминологији срећемо термине картина мира, образ мира, схема реальности,
модели универсума, когнитивная карта, модель мира, информационная модель
действительности, концептуальная модель.
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Антропоцентрички приступ заснива се, дакле, на аксиому да је језик
пре свега инструмент општења, а сваки појам означен језиком одражава
и човеков однос према њему. Објекат антропоцентричких проучавања је
„человек мыслящий (cogens), говорящий (loquens), действующий (agens),
играющий (ludens), воспринимающий (percens) (MOJSEJEVA 2006: 34).
Проучавање концепта човек са лексичко-семантичког становишта
веома је комплексно и углавном се ослања на когнитивистику. Савремена
лексиколошка истраживања заснивају се на теоријама когнитивне лингвистике: концептуализму, теорији семантичких поља, теорији прототипа
и сл. У нашем случају пажња ће бити усмерена на ужу лексичку подгрупу којом се означава човекова спољашњост, одн. тематска група делови
тела. Ова група лексике састоји се од конкретних лексичких јединица, тј.
именица којима се означавају делови људског тела.
2. Соматизми - појам и значење
Термин „соматски” је у руску лингвистичку теорију увео Ф. Вокк,
који је проучавајући фразеологизме у естонском језику, а који су садржали називе делова тела, исте назвао соматским фразеологизмима.
Са друге стране, сам термин „соматски фразеологизми” примењен
на материјалу руског језика употребила је Енгелина Михајловна Мордкович (Энгелина Михайловна Мордкович) у чланку „Семантичко-тематске групе соматских фразеологизама” (MORDKOVIČ 1971: 245).
Под фразеолошком јединицом са компонентом-соматизмом или соматском фразеолошком јединицом (СФЈ)4 подразумевамо фразеологизам
чија зависна компонента је реч која означава не само спољашње физичке облике људског организма (глава, нос, рука), већ и елементе срчаног,
крвног, нервног система (срце, крв, мозак). То су, дакле, именице које означавају делове тела. Ове фразеолошке јединице се појављују спонтано
у језику и своју основу налазе у проучавању самог човека, одн. његових
делова тела.
Оправданост константног интересовања научника за ову врсту лексике налазимо у самом процесу спознавања себе (човека) у средини која
нас окружује и одређивању нас самих као личности, кроз језик и мишљење, што се одувек одвијало кроз осећаје који се јављају непосредно
кроз чула и делове људског тела.
Људско тело је један од најдоступнијих објеката за проучавање и
речи којима означавамо делове тела старе су колико и људско сазнање.
Помоћу тих „инструмената” сазнања човек се оријентише у простору
4
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и времену, изражава свој однос према свету. Тако је еталон просторне оријентације човека заправо анатомска оријентација његовог тела:
предњи део - онај на коме се налазе чула (посебно опажања) и задњи
део - део леђа који представља структурну симетрију људског тела. О
свему овоме Адиле Мемедовна Емирова (Адиле Мемедовна Эмирова)
закључује: „Само људско тело је најдоступнији и најистраживанији објекат још од првих људских корака. Своју оријентацију, своју оцену света
који га окружује, човеку је погодније да корелативише са деловима сопственог тела” (EMIROVA 1972: 22).
Термин „соматски” потиче од грчке речи soma/somatos која значи
тело. Користи се у биологији и медицини у значењу „повезан са телом
човека, телесни” и супротставља се појму „психички” (KUZNJECOV
2000: 25). У лингвистици овај термин почиње активно да се примењује
у другој половини ХХ века у проучавању јединица које својом семантиком одражавају све оно што се односи на телесност. Аутори радова из
области културологије и социолингвистике (И. С. Кон, М. Фуко) указују
на оне историјске промене које су пратиле сазнање човека и друштва
у односу на вредносне аспекте сфере телесности: од отвореног признавања култа лепоте људског тела у античкој епохи, кроз табуе средњовековног схватања телесног, израду новог противуречног канона телесности
у ренесанси, ојачавање телесне дисциплине у зачецима капитализма, па
све до рехабилитације људског тела и укидања свих забрана испољавања
телесности у савременој култури.
У лексичким системима соматизми су прихваћени као средства за
означавање оних појава које се односе на сферу телесности, и припада
им значајно место, премда недовољно истражено.
Соматска лексика је стога једна од најстаријих универзалних скупова речи у свим светским језицима, која има комлексно функционисање
са мноштвом асоцијација и конотација и у различитим језицима различито се и системски одређује.
2.1. Подела соматске лексике
Количина соматских фразеолошких јединица је довољно велика да
о њој може да се говори као о врло значајном делу читавог националног
фразеолошког система.
Улога људског тела у процесу сазнавања стварности и човека тиче
се и субјекта и објекта сазнања. Субјективно начело у сазнању као основна црта сазнајне делатности јесте факт који потврђује да се спознаја
може достићи само у облицима карактеристичним за човека. У том процесу су обухваћене све стране психичке делатности човека, почевши од
осећаја, опажања, па све до виших форми - мишљења и самоспознаје.
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Језик обогаћује кроз систем својих значења и њихових асоцијација
концептуални модел света помоћу национално-културних особености и
вредности. Тај модел поприма и људску, антропоцентричну интерпретацију, тј. појаву да се читав универзум мери, оцењује у складу са појавама,
осећајима, еталонима и симболима разумљивим најпре човеку. „Чињеница да се у центру пажње налази сам човек условљава константну тежњу
ка описивању свега што нас окружује по обрасцу и сличности са човеком. Језички антропоцентризам је, дакле, основни закон развоја средстава номинације у језику.” (GAK 1977: 274).
Основу читаве наше поделе налазимо, дакле, у чињеници да се
читав унутрашњи човеков свет моделира по обрасцу спољашњег материјалног света, где нам основни извор психолошке лескике постаје „физичка” лексика, која се користи у својим секундарним, метафоричним
значењима (ARUTJUNOVA 1976: 95).
Традиционално соматску лексику у руском језику делимо у 6 група:
1) речи које означавају делове и области људског тела (сомонимическая лексика);
2) речи које означавају делове крвног система (кровеносная система);
3) речи које означавају кости људског тела (остеономическая лексика);
4) речи које означавају називе болести;
5) речи које означавају унутрашње органе у људском телу и
6) речи које означавају чулне органе (сенсонимическая лексика).
Када говоримо о подели ове лексике у српском језику аутори које
наводимо у раду у потпуности се позивају на истраживања руских
лингвиста, са извесном разликом у подгрупама соматизама. Вођена
принципом део-целина за описивање лексичке групе делови тела ауторка Тања Милосављевић у раду Лексика српског призренског говора
(MILOSAVLJEVIĆ 2017: ) издваја следећих 5 подгрупа:
1) називи делова тела;
2) називи костију;
3) називи унутрашњих органа;
4) називи појава на кожи и
5) називи телесних течности.
На основу ове поделе ми се у раду бавимо издвајањем најчешћих
компонената у саставу соматских фразеологизама. Материјал који ће
бити анализиран на основу значења фразеологизама датих у „Фразеолошком речнику руског језика” треба да створи прегледну контрастивну
слику о учесталости употребе руских соматских фразеологизама и њихових српских еквивалената.
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3. Симболизација фразеолошких
соматских компоненти
Називи делова људског тела и њихове специфичне карактеристике
осим „именовања” носе у себи и значајне смисаоне карактеристике дате
културе и тако образују соматски код културе.
Основна јединица коју проучава дати систем кодова јесте соматски
концепт. Концепт није само језички знак, већ и културолошки знак - он
у себи садржи и транслитерује симболичке смислове, еталоне и стереотипне ставове.
„Концепт-архетип културе, првобитни смисао, слика која стално обнавља духовне резерве народне менталности. Концепти су такође
реални, као што су реалне и елементарне честице које нико не види,
као гени који се виде посредно. Посредно ми знамо и концепте који се
јављају у различитим значењским формама: у слици, појму, симболу”
(KOLESOV 2004: 19).
На тај начин, у нашем истраживању, соматски концепт се схвата
као културолошки знак у оквирима сематског кода. Будући да је бесконачно производљив у говору, означени симбол у језику најефектније
остварује мнемоничку функцију културе, производећи у говору културолошки смисао, не дајући му да се изгуби, развијајући га и обогаћујући
нијансама значења у различитим говорним практикама.
Језички симболи имају архетипску природу. Они обједињују различите планове реалности у јединствену целину у процесу семантичке
делатности једне одређене културе (MASLOVA 2004). Унутрашња форма
речи, према В. фон Хумболту, ослобађа од граница формализован језички смисао и оживљава значење речи. Садржинска основа знака у језику
постаје значење, а садржинска основа симбола - слика (рус. образ). Да
бисмо увидели и схватили слику треба се удаљити од језичког значења,
улазећи у културолошки контекст.
Симболи поседују бесконачне границе смисаоних интерпретација.
Перспективност виђења симбола у контексту се обезбеђује ширином
смисаоних варијација.
Када говоримо о соматизмима, кодирање културног простора помоћу
симбола човек почиње од себе, те због тога можемо сматрати да различити
соматизми врше функцију симбола. Изучавање симболичних значења соматизама започело је описивањем гестовне симболике. У раду Григорија
Ефимовича Крејдлина (Григорий Ефимович Крейдлин) гестови који имају
самостално лексичко значење и способност да преносе смисао независно
од вербалног контекста називају се амблеми. Међу њима се издвајају и
симболички гестови или симболи (KREJDLIN 2001: 198).
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По аналогији, онако како незнаковно понашање може постати знаковно у процесу семиотизације, тако и знаковни гестови могу да пређу у другу
класу под утицајем процеса симболизације, преобраћујући се у гестове-иконе, гестове-индексе или гестове-симболе. Дати процес добија одраз у језику,
на пример у фразеолошким јединицама, чије значење настаје од неког геста,
од кога потиче и симболичка функција у процесу културолошке еволуције:
ломать руки, стоять с протянутой рукой, приложить палец к губам и др.
Према мишљењу ауторке Чердјанцеве (Тамара Захаровна Чердянцева), „специфичност језичких симбола се састоји у мотивацији језичког
знака која је повезана не са преносом значења, већ са сликом света, позадинским знањем, прагматиком у ширем смислу речи” (ČERDJANCEVA
1988: 83). Тако се у семантички неутралној речи-компоненту образује
неко потенцијално значење, које смо назвали симболом, а раније би то
било фразеолошки условљено значење, пошто се оно реализује у фразеолошким јединицама. Ову врсту симбола могли бисмо назвати потенцијалним значењем речи. Тако на пример, ауторка Чердјанцева
фразеологизме са соматизмом крв (рус. кровь) анализира као средство
за описивање унутрашњих процеса у организму човека који су повезани са спољашњим факторима. Симболизација се огледа у декодирању
спољашњих симптома (боја коже лица, најчешће) у простору културних
знања (ČERDJANCEVA 1988: 84).
Као најважнији критеријум симболичности компоненте фразеологизма Ирина Николајевна Черкасова истиче учешће у смисаоним парадигмама, нпр.: не покладая рук, чужими руками, иметь руку, держать себя в
руках и др. „Компонента са симболичким значењем бира средину парадигме, прихватајући особине симбола sui generis” (ČERKASOVA 1991: 96).
Симбол има могућност развијања и из кључне метафоре (слика која
се налази у основи неког израза се схематизује, а веза са значењем постаје мање органска), нпр. парадигма са соматизмом нос као симболом
малог растојања: не видеть дальше своего носа, перед носом, под носом,
из-под носа (ČERKASOVA 1991: 97).
Делови тела, играјући симболичну улогу у митолошко-поетичној, а самим тим и фразеолошкој слици света, иступају као еталони, носиоци особина
човека, изражавају искуство народа који говори једним одређеним језиком.
3.1. Руски и српски соматски фразеологизми и њихов
симболички карактер
У „Фразеолошком речнику руског језика” аутора А. И. Молоткова5
који садржи око 4000 фразеолошких јединица издвојено је 1300 соматФразеологический словарь русского языка под редакцией А. И. Молоткова, Москва:
Русский язык, 1986.
5
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ских фразеологизама (укључујући и делове тела животиња), тј. 1/3 укупног броја ФЈ. У овом речнику могли бисмо издвојити следеће соматске
компоненте у саставу соматских фразеолошких јединица: бок, борода,
волос (волосы, волосок), глаз (глаза, глазок, глазки), глотка, голова, горб,
горло, грудь, губа, душа (дух), живот, жила, затылок, зубы, кишки, колено, кость, кровь, кулак, ладонь, лапа, лицо, лоб, лопатка, мозг, морда,
нога, ноготь, нос, око (очи), палец, перст, печенка, плечо, потроха, пята
(пятка), ребро, рожа, рука, рыло, сердце, слеза, слюни, спина, стопа,
тело, ум, ус (усы), уста, ухо, харя, хребет, чело, шея, шкура, щека, язык.
Фразеолошке јединице са компонентом-соматизмом имају конотативно-симболична значења, која зависе од основног значења „дела тела”
на основу метонимијског преноса (употреба речи у пренесеном значењу
на основу везе између појава, тзв. „скривено поређење”). Погледајмо
значења најчешћих фразеологизама са наведеним компонентама на примеру руског језика:
1) Голова - управља мишљењем живог бића, расуђивањем човека.
Отуда се формира основно конотативно значење соматизма ум, разборитост и (или) њихово одсуство, нпр. голова и два уха - о несналажљивом,
недосетљивом човеку;
2) Глаза - основни извор добијања информација од споља, као и
средство изражавања бројних емоција: высмотреть все глаза - умор од
дугог ишчекивања некога или нечега, од гледања у даљину; у страха
глаза велики - страх има велике очи итд.;
3) Рука - у телу човека игра важну улогу, средство физичке делатности, практичне примене мисли: горит в руках - о пословима који се са
лакоћом обављају. Често се супротстављају лева и десна рука: левая рука
не знает, что делает правая;
4) Рот - уз помоћ уста настаје говор. Ово значење је најчешће за
већину језика: класть в рот - веома детаљно образлагати, објашњавати;
5) Нос - орган који се налази на лицу. У саставу фразеологизама
добија значење близине растојања: нос не дорос; задирать нос - забадати
нос у туђе ствари;
6) Зуб(ы) у саставу фразеолошких јединица одражавају негативна
осећања човека, симболизују агресију: иметь зуб против кого-либо; вооружённый до зубов;
7) Язык - основно средство предаје вербалне информације. У саставу фразеологизама овај соматизам има значење органа „кривца” за сувишно причање, и репрезентује негативну семантику: длинный язык - о
причљивом, човеку који превише прича;
8) Волосы - коса прекрива главу, у саставу фразеологизама обично
поприма значење неке емоције: волосы дыбом встали;
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9) Ухо - орган којим примамо звучне информације. Најчешће се фразеологизми са овом компонентом употребљавају за означавање способности слушања и распознавања звучне сфере људске делатности. Често се
путем овог органа долази до тајних информација: навострить уши;
10) Сердце. Познато је да је да је овај орган повезан са симболиком
различитих осећања и расположења. На пример, бола: сердце кровью обливается, сердце разрывается; искрености: от чистого сердца; успеха:
покорить чьё-либо сердце; страха: сердце колотит; узнемирења: принимать что-либо близко к сердцу. Овај сомитазам често се користи и за
описивање карактера људи: золотое сердце; или за изражавање односа
између људи: друг сердечный.
Примере српских соматских фразеологизама дајемо такође у истим
групама са идентичном соматском компонентом у српском језику6:
1) Глава - не иде у главу некоме*;губити/изгубити главу; [као]без
главе; хватати се/ухватити се за главу,[ни] главу (главе) не окретати/
не окренути [на некога, на нешто];задржати хладну главу; уздигнуте
(дигнуте) главе;
2) Очи - не може ока (очију, очи) да одвоји од некога, од нечега; гледати добрим оком некога; као очи (око) у глави (Вар. као два ока у глави)
пазити некога, нешто; као зеницу [ока][свог(а)]; ни оком не трепнути;
отворених очију;
3) Рука - дизати/дићи руке од некога, од нечега; скрштених руку;
крстити се/прекрстити се левом руком (Вар. крстити се/прекрстити
се [и] десном и левом руком); трљати руке;
4) Уста - отворених уста; иде/пошла је вода на уста;
5) Нос - дизати/дићи нос; напињати/напети нос; дувати на нос;
показати (дуги) нос некоме;
6) Зуби - преко зуба говорити; оштрити/наоштрити зубе; узети
на зуб некога; стискати/стиснути зубе;
7) Језик - развезао се (одвезао се) језик; наврх (на врху) језика;
језик [дабогда] прегризао; угризати се за језик; држати језик за зубима;
скратити језик;
8) Коса - диже се (јежи се) коса [на глави];
9) Ухо (уши) - наћулити уши; [добро] отворити уши; претварати
се/претворити се [сав] у уво; на једно уво слушати;
10) Срце - дирати/дирнути у срце; предавати/предати [своје]
срце; отворити срце некоме; носити (имати) у срцу; из (од) свег срца;
срце је на месту; мило је око срца;
6
Примере српских соматских фразеологизама ексцерпирали смо из речника-приручника
Соматске фразеолошке јединице за изражавање емоција и њихова синтаксичка функција
аутора Абдулаха Мушовића, Изд. Филозофски факултет, Косовска Митровица, 2002.
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По свом фразеолошком обиму, у оба језика истакли бисмо две лексеме и то глава и око. Симболички карактер ових соматских компоненти врло је широк и у највећем броју случајева има идентичну вредност
и у руском и у српском језику.
Лексема глава симболизује памет, интелигенцију, вештину, живот,
али и губитак живота (платити главом, стајати (коштати) главе),
осећање гордости и поноса.
Око (очи) као соматска компонента симболизује прозор у свет, ширину сагледавања стварности, емоционалног приступа животној свакодневници, али и унутрашње биће човека (израз треће око). У речнику
руских пословица налазимо бројне примере: глаз на глаз; глаз отдыхает; дурной глаз (срп. урокљиве очи); один глаз наспать; один глаз на нас,
другой на Арзамас; потерять из глаз (срп. изгубити из вида); заглядывать в глаза смерти; куда глаза глядят [несут, ведут] (срп. куда год те
ноге носе); мазать глаза; смотри в оба глаза (срп. отвори четворе очи)7;
с глазу на глаз (срп. очи у очи).
Соматизмом рука симболички се може изразити помоћ, емоције,
особине (позитивне и негативне), различита психолошка стања. Рука је
симбол свих радњи којима човек обезбеђује себи услове за живот, али
неретко и симбол различитих стања, представа о човеку и његовом положају, статусу; симбол је и физичког контакта (често насиља). Тако у Великом руском речнику пословица8 налазимо следеће примере: руки загребущие; руки не оттуда растут; руки на спасибе; руки не пристают; руки
коротки; быть под рукой; мыть рукой руку (срп.: „рука руку мије...”);
идти на руку; отдавать руку и сердце; пропустить через руку (срп. пропустити кроз шаке). У српском језику еквиваленти су следећи: не ићи од
руке, ићи на руку, бити срећне руке, бити десна рука некоме, бити лак
на руци.
Примери са соматизмом уста свакако указују на примарну функцију самог дела људског тела, док са симболичке стране у оба језика
налазимо примере који указују на симболику добијања/давања информација или константне пажње за нешто или некога: быть на устах; не
выпускать из устов; из вторых (третьих) уст; из первых уст (срп. из
прве руке).
Соматизми са компонентом нос налазе своје поље симболичке
интерпретације и у изражавању емоција, у начину на који се опходимо
према људима (често на основу изгледа људског носа). Носу се такође
7
Више о овоме у раду: Марковић, Дејан 2013. Руски и српски соматизми на примеру
једне фразеолошке јединице, у: тематски зборник TRENDS AND TENDENCIES IN
MODERN PHILOLOGY, University of Primorska, A.F.M. Krakow University, Koper, ISBN
978-961-6917-01-8, 115-140.
8

Большой русский словарь поговорок, В. М. Мокиенко, Москва: 2007.
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симболички додељују различте улоге. У руском језику бележимо следеће
примере: нос не дорос; пасть на нос; пихать свой нос; нос через Волгу
мост; говорить в нос; водить за нос; заглядеть по носу; смотреть по
носу (срп. парати носем облаке).
У Великом руском речнику пословица налазимо примере који потврђују основне групе културних смислова, чији носиоци су соматизми
зуб/зуби, а који су повезани са узрастом, схватањем животне снаге или
искуства: молочные зубы (срп. млечни зуби); съела бабушка зубы, а остались язык до губы; у него еще зубы не сменились - о детету које је старо
5-6 година, поглядеть кому в зубы - сазнати колико неко има година.
Руски менталитет карактерише употреба пренесеног значења зуба
као животног искуства, стицања знања, навика, мишљења. Та употреба
мотивисана је и условљена универзалним, архетипским изједначавањем
примања информације са узимањем хране, што потврђују следећи фразеологизми: пробовать на зуб; по зубам; не по зубам. У оба језика бележимо истоврсну симболичку везу зуба са осмехом: полно зубы скалить
(срп. осмех од увета до увета9). Симболичко поистовећивање понашања
човека са животињом на основу зуба и у руском и у српском језику може
значити агресију, оружје напада или заштите: показать зубы; иметь зуб
на кого-то; вооружен до зубов.
Лексема језик поред своје основне функције која се односи на говорну делатност, у симболичком смислу има бројне варијанте: сликовито
преосмишљавање када се ради о самом процесу говорења, нпр. узалудно
или отежано говорење (ломити језик, тупити језик узалуд, трошити
језик); симбол заједљивости или чак негативног говорења (оштрити
језик); као опис особина човека, као што су речитост, елоквентност (бити
вешт [јак] на језику); или пак склоности ка прекомерном говорењу (имати дугачак језик); непромишљености (бити брз на језику); слаткоречивости (бити сладак на језику). Анализа фразеологизама са соматизмом
језик показује да је језик универзални симбол комуникације, који од зависности од националне конотације, у већој или мањој мери може бити
и симбол негативне функције језика: бить язык; высадить язык; злой
язык; змейный язык; ломать/наломать язык; распускать язык; язык без
костей (срп. бити без длаке на језику). Најчешће се имају у виду они
фразеологизми који симболички указују на особину човека да превише
или ружно говори о некоме/нечему.
У оба језика примере са соматизмом коса сврставамо у поље симболички изражених емоција, најчешће страха, узбуђења и сл. Појединачни
9
У српском језику бележимо пример кезити зубе, али у негативном значењу, тј.
фразеологизам са компонентом зуби овде указује на подсмех, исмевање (Mušović 2002:
108).
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примери илуструју и симболе неукости, кратке памети, емоције љутње,
беса наспрам дужине косе код човека: волос долог до ум короток; волос
с головы не упал; рвать на себе волосы.
Соматске фразеологизме који у свом саставу имају лексему ухо/
уши у симболичком смислу могли бисмо интерпретирати као показатеље бројних особина код људи. Тако у руском језику имамо примере
који указују на порок, односно на људе који превише пију: залить за ухо;
лить за ухо; или показују опрез као сталну особину човека: держать
ухо востро; површност, непажњу: в одно ухо влезет, в другое вылезет.
Ауторка Гордана Штрбац у раду Соматизми и концептуализација стварности у српском језику (ŠTRBAC, ŠTASNI 2017: 121) истиче и један
општи метонимијски образац слушни органи→комуникација који се најчешће додатно проширује метафоричном трансформацијом: (на)пунити
коме уши, провући (провлачити) коме шта кроз уши, пустити коме шта
у ухо(уши).
Један од најчешће симболизираних појмова и ван оквира језичке семантике свакако је људски орган срце. Соматизам који је симбол
најразличитијих емоција и људских особина. Велики број примера у
оба језика све то сликовито описује: быть большого сердца; выкинуть
из сердца; от всего сердца; брать за сердце (срп. ујести кога за срце);
разбить сердце; сердце на месте; всем сердцем; серце упало (срп. срце
је сишло у пете) и др.

Закључак
Соматски симболи у руском и српском језику, иступајући као стимулатори емоционалне реакције, представљају основу експресивног
значења језичких јединица и одражавају карактеристике колективног
сазнања народа, тј. они су етноспецифични. У одразу симболичких карактеристика соматских фразеологизама увиђа се духовна сфера: човек
и његов морални склоп, вољне, емоционалне, интелектуалне радње и
стања, црте карактера, однос према другим људима и самом себи.
Разлике у анализираним примерима сведоче о различитим токовима
развоја двеју култура, у нашем случају руске и српске. Непоклапања соматских симбола у контрастираним језицима последица је, дакле, непоклапања и екстралингвистичких фактора (историје, културе, религије...)
и само потврђује самосталност сваке од културолошких заједница.
На основу издвојених примера из поменутих извора руског и српског језика, а на тренутном нивоу истраживања дате теме, могли бисмо
указати на следећа запажања:
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1) руски и српски соматски фразеологизми се у погледу тематских
група тј. конкретних делова тела поклапају;
2) бројност фразеолошких јединица са соматском компонентом у оба
језика представља значајан део националног лексичког система;
3) контрастирањем примера уочавамо да се у руском језику нпр.
тематска група голова употребљава у другачијем фразеолошком
смислу у односу на српски језик: голова и два уха - о несналажљивом, недосетљивом човеку; најбројније примере у оба језика везујемо за групу, тј. део тела глаза (очи); док Руси кажу смотри в оба
глаза указујући само на пар очију, у српском језику срећемо еквивалент отвори четворе очи; у руском језику се фразеологизмом
иметь зуб против кого-либо означава негативни однос према неком
другом човеку, чему у српском језику одговара фразеологизам узети некога на зуб; у значењу пажљиво слушати у руском језику користимо фразеологизам навострить уши, док у српском језику са
истим глаголом користимо соматску компоненту зуби - наоштрити
зубе; изражавање већине емоција помоћу соматских фразеолошких
јединица у оба језика је идентично: от чистого сердца/ из (од) свег
срца.
Тема нашег рада, свакако, захтева подробнија истраживања, њен
значај је пре свега теоријског карактера, те у том смислу, резултате датог
истраживања посматрамо само као основу за будуће истраживање соматских фразеолошких јединица на плану сродних језика, какви су руски и
српски језик.
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СИМВОЛИЧЕСКИЙ ХАРАКТЕР
СОМАТИЧЕСКИХ ФРАЗЕОЛОГИЗМОВ
(НА ПЛАНЕ РУССКОГО И СЕРСКОГО ЯЗЫКОВ)
В статье исследуются символические особенности в структуре соматических фразеологизмов как единицы соматического кода русской и
сербской лингвокультуры. Помимо лингвистической семантики, соматизм
характеризуется дополнительной культурной семантикой, которая, в свою
очередь, имеет определенное символическое значение, что подтверждается языковым и культурным образом мира и имеет свои фракции в представлении национально-культурных сообществ. Поскольку они регулярно меняют культурный символ в дискурсе, соматизмы как представления
символического значения сами становятся символами. Символ является
продуктом человеческого знания, поскольку человек всегда прибегал к
символизации окружающего его мира. В этом смысле символ выступает
как особый элемент кодирования культурно-языкового пространства. В
нашей работе использовались лексемы, состоящие из различных соматических компонентов, взятых из соответствующих русских и сербских словарей и национального корпуса русского и сербского языков. В методологическом отношении мы опираемся на контрастивный и концептуальный
метод анализа русских и сербских соматизмов, используя также анализ
словарных определений.
Ключевые слова: соматизмы, лингвокультура, символы, русский
язык, сербский язык.
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ПРОМОЦИЈА КЊИГЕ ROKI FOR REVER
БРАНИСЛАВА МАРКОВИЋА ТОЧКА КАО
ФЕНОМЕН КОМУНИКАЦИЈЕ
Oвај рад се бави представљањем теорија рецепције и испитивањем да
ли књижевни садржај писан као хумор у дијалекту у непосредном контакту
са публиком, у овом случају интерпретацијом на књижевној промоцији
истог, изазива осећај појачаног задовољства и смеха и тиме додатно
потпомаже интеракцију и бољу комуникацију публике са делом. Предмет
рада је промоција књиге Roki for rever аутора Бранислава Марковића
Точка из Владичиног Хана, објављене 2019. године. У методолошком делу,
примењени су квалитативни и квантитативни приступ, односно студија
случаја, дубински интервју и анкета. Обрађена је, у складу са темом, и
теорија о користи и задовољству. Иако је промоција књиге велики изазов у
истраживачком смислу, полазне претпоставке су кроз рад потврђене. Садржај
књиге, сачињен од пет драмских текстова („Савремене монокомедије у
врањском говору“ писане у форми монодрама), који су претходно извођени
на сценама широм Србије, а на промоцији интерпретиран од стране аутора,
произвео је позитивну реакцију код аудиторијума. Жива реч изазвала је
повратни одговор и готово идентичну атмосферу као и у позоришту, само
пропорционалну мањем броју људи. Књига ће онима који су присуствовали
промоцији, или гледали представе, бити нека врста реликвије - успомена и
извор за поновно препознавање и уживање у доживаљајима главног јунака
Рокија, само у писаној димензији.
Кључне речи: теорије рецепције, промоција књиге, врањски говор,
хумор у дијалекту, задовољство публике

1. Уводна разматрања
Савремено доба у коме живимо све чешће пред нас поставља
ограничења када је реч о задовољавању културних потреба. Препреке које
постоје од раније (DRAGIĆEVIĆ ŠEŠIĆ 1996:19) у смислу недостатка
времена, финансијских средстава и квалитетног програма, удаљености
установа културе од места пребивалишта, неадекватних термина
1
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догађаја, недовољне информисаности од стране локалних медија, као
и актуелних - погрешног коришћења друштвених мрежа као и слања
нереалних слика о реалном свету путем виртуелног, мењају наше навике.
Експанзија нових технологија довела је до преплитања масовних медија:
једнима популарност расте, а другима опада из мноштва разлога. Услед
наведених ограничења, посебно су у неповољном положају културне
манифестације типа књижевних вечери и позоришних представа, као
и друге специфичне форме у којима писана дела непосредно, односно
уживо, комуницирају са публиком.
Циљ овог рада јесте испитивање да ли, и у ком опсегу, књижевни
садржај писан као хумор у дијалекту у непосредном контакту са публиком
(у позоришту - приказивањем, или у форми књиге - интерпретацијом
на књижевној промоцији истог), изазива осећај појачаног задовољства
и смеха, и тиме додатно потпомаже интеракцију и бољу комуникацију
публике са делом - као и да ли таква форма лакше долази до читалачке
публике (која разуме врањски говор), због препознавања локалног
животног колорита, који доноси начин изражавања дела написаних у
дијалекту.
Предмет рада је промоција књиге Roki for rever аутора Бранислава
Марковића Точка из Владичиног Хана, чији драмски текстови (који у
изворном смислу чине монокомедије претходно извођене на позоришној
сцени, а овог пута сакупљени и преточени у форми књиге од укупно пет
дела), представљају аутентични израз и оригинални пример комуникације
дела са публиком путем промоције књиге, нарочито због комбинације
врањског и књижевног говора, како у писању, тако и приликом непосредне
интерпретације дела.
Конкретније, у првом делу рада, акценат је на ставовима познатих
теоретичара медија Умберта Ека, Ханса Роберта Јауса и Ролана Барта, као
и на теорији о користи и задовољству. Овај специфичан догађај обрађује
се, у другом делу рада, кроз студију случаја, затим методом испитивања
уз помоћ упитника - скалера, након чега се на основу дубинског интервјуа
са писцем долази до додатних релевантних података. Иако је промоција
књиге велики изазов у истраживачком смислу, полазне претпоставке су
кроз рад потврђене.

2. Теоријски оквир истраживања
Појам отвореног уметничког дела (opera aperta) дефинисао је
Умберто Еко још 1962. године. Он је сматрао да аутор производи један у
себи завршен облик, у жељи да тај облик буде схваћен онако како га је он
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произвео. А како ће дело бити схваћено, према његовом мишљењу, зависи
од многобројних фактора, као што су укус, култура, личне предрасуде.
„Аутор пружа уживаоцу дјело на довршење: он не зна тачно на који
ће начин дјело бити приведено крају, али зна да ће дјело приведено
крају ипак увијек бити његово дело, не неко друго, и да ће се на концу
интерпретативног дијалога конкретизирати један облик који је његов
облик, иако организован од неког другог, на начин који он није могао
потпуно да предвиди“ (ЕKO 1965:55).

Иако је дело затворен и завршен облик, исто тако је и отворено за
бројна тумачења. Да би уметничко дело уопште могло да функционише као
такво, неопходан је напор посматрача, оно захтева да се прималац ангажује
у тумачењу. Како прималац у чину реаговања на подстицај уметничког
дела реагује уношењем властитих егзистенцијалних и емоционалних
одређења, дело није изолована чињеница, одељено дистанцом од публике.
„Једно умјетничко дјело је апарат који свако – подразумијевајући и његова
аутора – може да употребљава како му је драго“ (ЕKО 1965:40). Задатак
посматрача је да у сваком доживљају уметничког дела изнова оживљава
његов оригинални облик. Еко упозорава да је реч о највећој могућој
отворености дела што не може бити без одјека на рецептивни акт. Мрежа
неисцрпних односа пред којим се налази реципијент апел је његовој
слободној одлуци да потражи инвентиван одговор.
Термин „хоризонт (видокруг) очекивања“ употребио је у свом раду
и Ханс Роберт Јаус. „У троуглу аутор-дело-публика, ова последња није тек
пасиван чинилац, тек ланас пуких реакција, већ и сама представља енергију
која ствара историју“ (МARICKI 1978:37). Јаус је посебно нагласио да уколико
дело није прихваћено од стране читалаца, не може ни да опстане и додао да
оно настаје како би задовољило укус публике. Свако дело евоцира код читаоца
хоризонт очекивања, а начин на који бива или не бива прихваћено, одражава
његову промену. „Теорија естетике рецепције не омогућава само да се смисао
и форма књижевног дела појме у историјском развоју његовог разумевања.
Она такође изискује и да се појединачно књижевно дело уврсти у његов
‘књижевни низ‘, да би се сазнало његово историјско место и историјски значај
у повезаности искуства књижевности“ (JAUS 1987:73). Овај аутор хоризонт
очекивања везује за дело а не за однос између дела и очекивања публике и
проширује његово схватање на систем онога шта дело очекује од читаоца.
„Понашање уживања у естетичком, које истовремено представља
ослобађање од и ослобађање за нешто, може се остваривати у трима
равнима: кад је реч о свести која производи – у стварању света као њеног
сопственог дела; кад је реч о свести која прима – у хватању могућности
да се свет опази другачије, и најзад – на тај начин се субјективно искуство
отвара према интерсубјективном...“ (JAUS 1978:392).
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У контроверзном есеју „Смрт аутора“ (1986), Ролан Барт се
супротставио схватањима да је аутору приписана моћ над текстом и
да је он његов искључиви власник. Сматрао је да текст ствара читалац,
који није само конзумент већ и тумач, а не аутор. Прогласио је потпуну
независност текста од свега што је аутор намеравао рећи и закључио да
рођење читаоца нужно подразумева смрт аутора.
„Ако са задовољством читам ову реченицу, ову повест или ову
реч, то је зато што су оне биле написане у задовољству... Писати у
задовољству, не обезбеђује ли ми то – мени, писцу – задовољство мог
читаоца? Никако. За овим читаоцем треба да трагам, не знајући где он
јесте“ (BART 2010:100). Овај аутор текст задовољства, између осталог,
дефинише као онај који испуњава и баца у еуфорију, потиче из културе,
не раскида са њом и везан је за угодну праксу читања. Такође, објашњава
како стварање осећаја задовољства зависи од бројних фактора као што су
расположење, околности и навике.
Од дефинисања појма рецепције и отвореног уметничког дела
Умберта Ека, преко херменаутике и „хоризонта очекивања“ Ханса Роберта
Јауса, „Смрти аутора“ Ролана Барта и његовог наговештаја о пријатности
која настаје при конзумирању садржаја, долазимо до теорије користи и
задовољства (used and gratification theory), која је за овај рад корисна јер
је тема повезана са изазивањем појачаног осећаја задовољства и смеха.
Њоме су се бавили Бламер, Кац, Мек Квејл и други комуниколози
истичући да није толико битно шта је хтео и желео да постигне комуникатор
као и да се добровољан пристанак примаоца на остваривање контакта
са само једним комуникатором подразумева. „Комуникациони акт је
успешан само ако је у стању да обезбеди неку корист или задовољство
реципијентима. У њој нема места за оне врсте комуницирања... у којима
би човек стварао културу изван критеријума користи и задовољства“
(RADOJKOVIĆ & ĐORĐEVIĆ 2005:228). У овом случају, занима нас
„Шта људи чине са порукама и њиховим преносиоцима?“, а не „Шта
медији чине са људима?“. Према теорији користи и задовољства, људи
читају књиге и одазивају се културним догађајима попут промоција како
би утолили своје потребе и жеље. Они су активна публика и поклањају
пажњу ономе што њих интересује, они су иницијатори.

3. Методолошки оквир истраживања
Како бисмо направили прелаз из теоријског у методолошки део,
морамо да представимо студију случаја коју ћемо у раду користити, а то
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је промоција књиге Roki for rever2 драмског писца Бранислава Марковића
Точка3 из Владичиног Хана. Овај аналитички метод бирамо зато што
истражујемо појаву која до сада није била предмет научног истраживања
и, у складу са тим, служи открићу и има дескриптивни карактер.
Конкретно, истраживање је подразумевало квантитативни и
квалитативни приступ. Када је први у питању, примењена је анкета у
писаној форми, у комбинацији са техником скалирања. Према дефиницији,
„публика представља хомогено јавно мњење, окупљено око заједничког
предмета интересовања, опскрбљено информацијама, знањима и
храброшћу за критичко расуђивање“ (JOVANOVIĆ 2005:29), али пошто
се врло ретко може открити нека безусловна заједничка особина свих
слушалаца, „преостаје само да се трага за оним што одликује већину
присутних“ (AVRAMOVIĆ 2008:320). Дакле, квантитативни приступ
повезан је са математиком, односно природним наукама, јер подразумева
статистичку обраду на основу стандардизованих упитника и свођење
информација на бројеве како би се утврдили ставови испитаника.
Ради допуне сазнања о датој проблематици, урађен је и дубински
интервју са писцем коришћењем полуструктурисаног метода и то
представља квалитативни приступ. Он спада у друштвену категорију, јер
обухвата вербално и литерарно истраживање, у овом случају транскрипт
разговора са аутором у текст. Међутим, овај приступ употребљен је и код
питања отвореног типа у смислу допуне анкете од стране испитаника,
али ту спада и студија случаја.
До комбинације ових приступа дошло је како би се формирала
комплетна слика која се односи на истраживачко питање, дефинисано
као општи циљ рада, уз уложени труд да се добијени одговори искористе
у пуном потенцијалу.
3.1. Студија случаја
Књига Roki for rever састоји се од текстова који су претходно, у
вишегодишњем периоду, извођени као позоришне представе на сценама
широм Србије. То су: „Повраћај из Хаг”, „Путовање кроз густо грање”,
„Made in Hollywood”, „Свемогућа мисија” и „Ел мудрињо”, познатије
као Роки 1,2,3,4 и 5, где главни лик тумачи филмски и позоришни глумац
Књига је објављена уз помоћ Скупштине општине Владичин Хан, пријавом на конкурс
за финансирање и суфинансирање пројеката из области културе за 2019. годину, а издавач
је Удружење књижевника Врања.
2

3
Бранислав Марковић Точак је рођен 1962. године у Владичином Хану. Дипломирао је
на департману за Позоришну и радио продукцију на Факултету драмских уметности у
Београду 1994. године. Бави се писањем позоришних комада, режијом, продукцијом и
музиком.
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и комичар Драган Божа Марјановић из Лесковца. Ова збирка, како их је
аутор одредио „савремених монокомедија“, по форми припада монодрами
- драмском делу намењеном једном извођачу (JOVANOVIĆ 1984:218) а
према садржају комедији - „драмска врста, писана у стиховима или прози,
у којој се помоћу комично обликованих карактера доведених у смешне
ситуације, у склопу духовито компонованог заплета, изазива смех
гледалаца, с тежњом да се људски недостаци и друштвене негативности
уопште изложе подсмеху“ (JOVANOVIĆ 1984:162). Према жанровској
подели, спада у комедију нарави и комедију ситуације.
Основни циљ промоција, које представљају маркетиншки облик
дифузије културе, јесте пласирање неког дела, у овом случају књиге, у
културну јавност. Као што је необичан сам догађај који обрађујемо у раду,
тако је другачије од осталих и место истраживања - Кафе бар „Дневна
соба“ у Нишу. Аутор је гостима, који су неколико дана позивани путем
друштвене мреже „Facebook“, представио своје стваралаштво и упознао
их са тематиком приче парафразирањем, читањем и импровизацијом
одломака које је сматрао тренутно актуелним и најзанимљивијим. Идеја
је била да се посетиоцима омогући да остваре са писцем непосреднији
однос и директну комуникацију, као и да на миру, без гужве која би им
ометала концентрацију, одговоре на питања из упитника која ће бити
представљена у наставку рада. Промоцији књиге присуствовао је и
модератор.
За књигу као и представе примарно се везује аутентичан стил
изражавања, врањски говор без улепшавања, што их чини оригиналним и
примамљивим публици. Ликови у комадима са којима Роки „комуницира“
говоре књижевним или неким страним језиком које он књижевно
преводи како би дочарао лик саговорника, али су зато његови монолози и
замишљене реплике увек у дијалекту.
У основном предочавању садржаја дела подсећамо да је Роки
вечити младић, стално жељан изазова, па тако и у својим исповестима
као средовечни човек често препричава љубавне догађаје и пехове које
је доживео, несрећне али и срећне околности у којима су они настали.
Дозу савремености и актуелности авантурама у причама дају познате
личности попут Џенифер Лопез, Памеле Андерсон, Наоми Кембел,
Мадоне, Кејт Винслет, Леонарда ди Каприа, Радета Шербеџије, Новака
Ђоковића и многих других. Зачудност у радњи појачавају одређени
фантазми и илузије, тако да Роки у својој уобразиљи често комуницира
и са животињама као што су мачак Клео, камила Инес, мајмунче Коле.
„У нашем времену развијених масовних медија и електронских забава,
жива уметност има оригиналну вредност, јединствену по томе што
директно комуницира са публиком која сведочи о стварању уметности.
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Особеност позоришног медија је у директном контакту са публиком“
(DUNĐEROVIĆ 1993:57).

Оно што приче у књизи разликује једну од друге јесте основни
простор дешавања радње, који упућује на одређену атмосферу сваке
понаособ. Управо он омогућава елементе добре комуникације на
релацији аутор - извођач - публика јер, још у писаном делу, представља
необично место предвиђено за боравак људи. Простор тако постаје
позив за комуникацију и интеракцију са главним ликом јер је унапред
предвиђен за присуство публике која је дошла са одређеним поводом.
Тај комуникациони оквир у сваком од дела је различит. Када је у питању
првенац „Повраћај из Хаг”, радња се одвија у провинцијском затвору у
Србији 2006. године, затим следе „Путовање кроз густо грање” (2008.)
у туристичкој агенцији, „Made in Hollywood” (2010.) у напуштеном
биоскопу и „Свемогућа мисија“ (2012.) у још недорађеном простору
спортске кладионице. На крају, радња „Ел Муд(р)иња“ (2014.) одвија се
на заједничкој тераси која служи за сушење веша, чишћење тепиха као и
састанке кућног савета на врху стамбене зграде. Простор тако представља
предуслов за дружење на који се касније може позвати интерпретатор
и оптимално га користити за неформални контакт са публиком - на
представи или промоцији.
У завршном делу промоције књиге, Марковић је присутне подсетио на
извођење свих представа од стране Марјановића као и на такве неформалне
контакте у комуникацији с публиком, а које су још увек актуелне. Однос
глумца са публиком заснован је на директној интеракцији, Роки од ње
тражи цигарете и конзумира их у току представе, затим пролази кроз масу
са кутијом где сакупља новац, жваке и још цигарета да подмити чуваре.
Публика осећа да је део амбијента и уживљава се у причу. Атмосфера је
непредвидива, а гестикулација на високом нивоу. Како је писао Бергсон
(1995), комедија је игра која имитира живот и гестикулација се надмеће
са речју. Роки вежба, удара у џак, демонстрира лет у авиону и како убија
кокошке због птичјег грипа. Једној жени из публике даје кромпир и нож
да га љушти ради помоћи у његовим свакодневним обавезама. „У гесту
има и нечег експлозивног, нечег што буди нашу осећајност, спремну да
се успава, и дозивајући нас тако к себи, спречава нас да ствари схватимо
озбиљно. Дакле, чим се наша пажња усмери на гест а не на дело – бићемо
у комедији“ (BERGSON 1995:68).
3.2. Анкетно истраживање
Популацију истраживања чинили су посетиоци промоције књиге
Roki for rever Бранислава Марковића Точка из Владичиног Хана на
узорку од 20 испитаника. Овај узорак је одговарајући због тога што је у

643

Philologia Mediana

питању само једна промоција и јер су због капацитета којим располаже
место одржавања (до 30 места), сви могли да се „уживе“ у атмосферу.
Анкетни листови подељени су им чим су заузели своја места.
За потребе истраживања конструисан је упитник4 – скалер
са укупно 23 питања / тврдњи. Испитаници су на њих одговарали
заокруживањем једног од понуђених одговора или допуном одговора
код питања отвореног типа, а скала процене је била Ликертовог типа и
подразумевала степене слагања са датом тврдњом у вредностима од 1
до 5. Упитник се састојао од 11 питања на заокруживање, 8 тврдњи и
4 питања на дописивање. У истраживању узорка коришћена је метода
испитивања, која подразумева прикупљање емпиријских података
посредством исказа, у овом случају писаних, од стране испитаника. За
обраду података добијених истраживањем коришћена је дескриптивнанаучно-истраживачка метода. У складу са проучаваним проблемом,
примењени су одговарајући статистички поступци који су омогућили
приказивање добијених података и њихову анализу. Обрада података
након реализације истраживања извршена је ручно, због малог узорка
испитаника. Истраживање је обављено 18. јануара 2020. године.5
3.3. Дубински интервју6
С обзиром на то да је већина анкетираних испитаника била шкрта на
речима при попуњавању питања отвореног типа, додатно је употребљен
дубински интервју са аутором промовисане књиге. Након почетне
припреме и детаљнијег упознавања са његовим радом и делом, нивоом
образовања, личним интересовањима као и кључним професионалним
постигнућима, договорена је реализација интервјуа у једном локалном
кафићу и прецизирано је да разговор траје до 45 минута. Одговори на
питања снимани су диктафоном на мобилном телефону, како хватање
белешки и директно писање на папиру током разговора не би одузимало
на времену. Када је предвиђени рок истекао, испитаник је имао на
располагању још 15 минута како би могао да дода или објасни неке
значајне ствари које су кроз питања занемарена, што је и искористио. За
те потребе формулисано је 9 питања и примењен је полуструктурисани
метод, где је испитаник имао осећај да води целу причу, наравно уз
Упитник коришћен у истраживању доступан је на линку апликације Google Drivе:
https://drive.google.com/open?id=1V1dz5Glf9ojv6yX4b6cmY6_TmPV6QeO6
4

5
Ова књига је до сада промовисана на три локације на југу и југоистоку Србије. Пре
Ниша, у Центру за културу, туризам и библиотекарство у Владичином Хану 17.10.2019.
као и у сали Периодике Јавне библиотеке „Бора Станковић” у Врању 29.11.2019. године.

Интервју у целости доступан је на линку апликације Google Drive: https://drive.google.
com/open?id=1a4dtY5EWoxanBneWEkilwlYA_D4hidl5

6
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повремено преусмеравање од стране истраживача на оно што сматра
битнијим у датом тренутку. Одлука за непосредан „face to face“ визуелни
контакт донета је како би се приметиле потенцијалне значајне невербалне
реакције на поједина питања и одговоре на иста. Разговор је обављен 22.
јануара 2020. године.

4. Интерпретација резултата и дискусија истраживања
Одговори испитаника који су били обухваћени анкетом у
методолошком делу, показали су да је за већину њих промоција књиге
представљала упознавање и први сусрет са ликом Рокија. Дакле, ово
дело је за њих било новина и концентрисали су се на садржај књиге и
пишчев начин интерпретације одабраних делова.
У анализу добијених података кренуло се од социо-демографских
карактеристика. Примећено је да су приближну заинтересованост за
овакву врсту догађаја показали мушкарци и жене и то исте просечне
старости (популација средњег доба). Најстарија испитаница имала је
85, а двоје најмлађих по 15 година. Најбројнији су били запослени, са
средњом стручном спремом, неудати и неожењени, из Ниша.
Такође, на основу приказаних одговора на наведена питања и
тврдње у вези са основном претпоставком овог рада, утврђено је да се она
може прихватити. У прилог томе иде највиши степен слагања – потпуног
задовољства испитаника са констатацијама: „Хумор у дијалекту појачава
мој осећај задовољства“ (75%), „У потпуности разумем врањски говор“
(60%) и „Потребно им је више смеха у свакодневном животу“ (60%).
Квалитетом хумора који је понуђен у овој књизи у потпуности је
задовољно више од половине испитиваног узорка (55%).
Текстови из књиге Roki for rever извођени су као позоришне
представе. Ипак, највећи број испитаника (55%) их никада није гледао.
Представе о Рокију налазе се и на друштвеној мрежи Youtube. Половина
испитаника их није гледала, а нешто мањи број (40%) јесте. Онима који
су одговорили позитивно, мотив је био хумор у локалном дијалекту
и говору јужне Србије (75%), жеља за смехом као и поређење осећаја
гледања уживо са оним „из фотеље“. Већина (55%) се сложила са тврдњом
„Освојила ме непосредност писца (глумца) на промоцији (у представи)“.
Комплетно попуњен упитник предала је особа женског пола (60
година, незапослена, висока стручна спрема, удата, из Ниша), која је
признала да је за Рокија први пут чула на промоцији књиге, као и да се
насмејала до суза: „Топли врањски дијалект, заплети и начин размишљања
описују нашег обичног човека, то ми се највише допало. Допунила бих
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причу дневним политичким дилемама и судбинским питањима са којима
сви живимо, јер су теме које могу да се обраде хумористично неисцрпне“.
Она је истакла да је пишчев наступ доживела шармантним и духовотим
и додала да ће се потрудити да другим људима пренесе своје утиске и
препоручи им Рокија.
Најстарија испитаница (85 година, професорка књижевности у
пензији, висока стручна спрема, удовица, из Ниша) посебно је нагласила
да су јој се у прочитаним исечцима на промоцији књиге највише свидели
духовитост текста, интерпретација аутора и врањски дијалект. Комплетно
вече оценила је четворком уз напомену да атмосфера у кафићу омета
комплетан доживљај.
Онима који су своје мишљење изнели, у већини случајева се допада
врста хумора и то што је дело написано на врањском дијалекту (75% од
60% укупног узорка). Уживо су гледали најчешће представе „Made in
Hollywood“, затим „Повраћај из Хаг“ па „Путовање кроз густо грање“ и
„Свемогућу мисију“, док „Ел мудрињо“ нису помињали. Као омиљене
делове навели су рецепт за спреј „Роки смајл“, причу о школским данима
и боравку и иностранству, као и обраду песме „Не дај се, Инес“.
Неки од њихових коментара били су: „Утисак је одличан, све је
забавно и интересанто“, „Свака прича држи пажњу и урнебесно је смешна
на свој начин“, „Свиђа ми се дизајн корица књиге“, „Одличне комедије
и сатире“, „Увек ме насмеју архаични изрази у говору“, „Допада ми се
начин на који писац осликава ситуације“, „Изврстан аутор и оригиналан
хумор“.
Да су им се садржај и промоција књиге Roki for rever свидели
недвосмислено указују следећи параметри: нагласили су да сматрају да
прича о овом лику треба да буде настављена кроз нова остварења (90%),
изразили жељу да купе примерак за себе (у већини од 50%, неодлучно је
било 40%, незаинтересовано 10%) и да се представе са Рокијем чешће
изводе у локалном позоришту (80%). Последње питање у упитнику
подразумевало је оцену промоције књиге од 1 до 5, где је петицу дало
55%, четворку 40%, тројку и двојку нико и јединицу 5% испитаника.
Средња просечна оцена ове културне вечери износи 4,4.
У разговору са Браниславом Марковићем откривамо вишезначност
симболике наслова књиге. Примарно је повезан са именом главног
јунака, а наставак подсећа на енглеску фразу „forever“ (Роки заувек), но
пошто се поменута реч у наслову раздваја и додају се два слова „р“ па
се чита „фор ревер“, значење те кованице у преводу би било „Роки за
ревер“, те се исто тумачи као жеља да лик Рокија представља симбол
смеха и доброг расположења који се може закачити као „беџ на ревер“.
Из тог наслова, аутор је дошао на идеју да на насловној страни корица,
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на илустрацији „ревера од капута“, буду закачени беџеви са ликом Рокија
из плаката свих пет приказаних представа.
О потврди успеха дела код публике, аутор напомиње да је предност
комедије та што је „фидбек“ у смислу потврде и одобравања, осим
аплауза, запажен и непосредно кроз реакцију смеха који није једини, али
јесте кључни параметар за општи утисак који се код публике ствара. Он
инспирацију за писање прича о Рокију везује за први део књиге „Повраћај
из Хаг“ и каже да је све почело када је приликом једног од живих преноса
хашких суђења утишао тон на свом телевизору и схватио да му је призор
који види забаван, а на моменте и смешан.
Аутор врањски говор и дијалект назива „колатералном коришћу“
окружења у којем је рођен и где живи, те апострофира на увек присутну
огромну креативну сенку Врањанца Боре Станковића. Иако је овај
приповедач, романсијер и један од најзначајнијих писаца српског
реализма у свом великом опусу створио само неколико драма, оне су
као литература оставиле значајан траг и на српској позоришној сцени
представљају „велику капију“ кроз коју се треба проћи.
На основу дубинског интервјуа са писцем, потврђена је
добра комуникација између аутора и публике, јер је и он стекао тај
утисак. Промоција књижевног дела показала се интерактивном, као
комуникацијски чин на релацијама продуцент – текст – реципијент,
односно аутор – дело – читалац, а не као монолошки говор. Садржај
књиге који је раније постојао само у форми позоришних представа,
произвео је реакцију код аудиторијума и изазвао повратни одговор. Но,
како аутор напомиње, смех није једини параметар у вредновању дела у
писаној форми. Његова предност је и могућност враћања на поједине
прочитане делове који у позоришту брзо прођу, тако да ће онима који
су представе гледали бити нека врста реликвије, успомена и извор за
поновно препознавање и уживање у доживљајима главног јунака Рокија,
само у писаној димензији.

5. Закључна разматрања
Промоције се организују ради приближавања и популаризације
одређеног уметничког дела или културног производа, у овом случају
књиге Roki for rever. Препознавањем лика глумца Драгана Боже
Марјановића на њеним корицама, људе са југа Србије цела прича везује
за успомене на његова извођења Рокија на сцени. Углавном, сву „славу“
приписују њему, док је аутор увек у сенци. Циљ ове промоције био је и
представљање Бранислава Марковића Точка.
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Како тренутно не постоји релевантна књижевна критика за поменуто
дело, овог пута се нисмо бавили књижевним значајем, односно његовом
вредношћу из угла драматургије, већ смо се осврнули на прелазак из
форме позоришне представе у форму књижевног дела, као и на његов
укупан феноменолошки значај у друштвеним догађајима у времену у
којем се презентује. Акценат је стављен на кореспонденцију дела кроз
промоцију књиге као нови, продужени облик комуникације са публиком.
Потврдили смо његову перманентност у сусрету са новом публиком,
степен комуникације и интеракције, и утврдили да су утисци и перцепције
првенствено везани за хумор у дијалекту и реакције на смешне ситуације.
Оно што промоцију књиге као догађај суштински разликује од класичне
позоришне представе су форма и начин интерпретације. Материјал је исти,
реакције су предвидиве, језик је разумљив за циљну групу на којој смо
применили анкету. Полазећи од претпоставке да књижевни садржај писан
као хумор у дијалекту у непосредном контакту са публиком, у овом случају
интерпретацијом на књижевној промоцији истог, изазива осећај појачаног
задовољства и смеха и тиме додатно потпомаже интеракцију и бољу
комуникацију публике са делом, на основу анализе одговора испитаника
присутних на промоцији књиге као и интервјуа са аутором (представљених
у претходном поглављу) долазимо до закључка да је можемо прихватити.
Доказано је да таква форма лакше долази до читалачке публике (која разуме
врањски говор), због препознавања локалног животног колорита, који
доноси начин изражавања дела написаних у дијалекту.
Упркос неуобичајене чињенице да се промоција књиге одржала у кафићу
и што су посетиоци испред себе имали аутора а не глумца, показало се да жива
реч и интерпретација исечака из књиге изазивају готово идентичну атмосферу
као и у позоришту, само пропорционалну мањем броју људи. Позитиван
индивидуални утисак публике потврђен је у каснијем неформалном разговору,
а они који у том тренутку нису били у могућности да купе књигу, информисали
су се где могу накндадно да је пронађу како би са Рокијем поново успоставили
конекцију и могли да конзумирају садржај кад год им се прохте. Ако се смех
може доживети у себи, књига постаје његов чувар.
Лик Рокија из представа постао је нека врста иконе, код за
препознавање већ познатог осећања пријатности приликом живих сусрета
са глумцем, а који ће се као комуникација и добра конекција, наставити и
приликом читања. То ће условити један другачији доживљај који књига,
односно текстови комада у њој, дају уз много више информација и
могућности индивидуалног доживљаја за сваког читаоца понаособ.
Основни предуслов постојања књиге је читалац, док је промоција
најбољи начин за комуникацију аутора и дела са публиком. Но, на крају
се може с правом поставити питање: Која би у вези са тим била улога
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масовних медија? Можда би успех књижевне вечери, приказан кроз перо
угледног критичара који је објављен у штампи, допринео да интересовање
за наредно буде још веће. Такође, позивање потенцијалних гостију путем
радија и телевизије непосредним гостовањем аутора, актера у програму,
има моћ да заголица пажњу и подстакне знатижељу слушалаца и гледалаца
када је у питању садржај књиге. Осим тога, масовни медији могу да
популаришу књижевна остварења у смислу приказивања извештаја са
разних фестивала. Добар наговештај у погледу информисања публике
у последње време представља повећано коришћење интернета. Све
је више издавачких кућа и центара културе који имају своје портале,
тако да су заинтересовани у сваком тренутку упознати са актуелним
издањима и репертоарима. Сврха медија у промовисању уметности и
дифузији културе је очување старе и стварање нове публике, перманентно
обавештавање о културним збивањима, што се добрим делом односи и
на стално приближавање књижевног стваралаштва.
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Milica Lj. Jovanović

PROMOTION OF THE BOOK ROKI FOR REVER
WRITTEN BY BRANISLAV MARKOVIC TOCAK
AS COMMUNICATION PHENOMENON
This article represents the theory of reception and examines whether
literal content written as a humor and with direct contact with audience, when is
interpretedon the book promotion of the same evoke greater satisfaction and laugh,
increasing interaction and better communication between the audience and the
book itself. The subject of a paper is the book promotion Roki for rever written by
Branislav Markovic Tocak from Vladicin Han, published 2019. Methodological
part contains both qualitative and quantitative approach in the form of case-study,
in-depth interview and survey. Theory of audience benefit and pleasure is also
addressed in accordance with the book topic. Even though, when we speak of
research, a book promotion represents a great challenge, in this case starting
assumptions have been confirmed. The content of the book, which is made of
the five dramatic texts („Contemporary monocomedies in City of Vranje dialect“
written in the form of monodramas), previously performed in theaters across
Serbia, interpreted by its author on the promotion, produced positive audience
reaction. The living word got great response and exact theatrical atmosphere
compatible to smaller audience. For those people who attended promotion and
watch plays, the book represents a relic, reminder and source for re-enjoying
experience of the main character kRocy in the written dimension.
Key words: the theory of reception, book promotion, City of Vranje
dialect, comical aspect of a dialect, reader satisfaction
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СТРАТЕГИЈЕ У САВРЕМЕНОЈ ФОНЕТСКОЈ
КОРЕКЦИЈИ ФРАНЦУСКОГ ЈЕЗИКА:
МОГУЋНОСТИ ПРИМЕНЕ У РАДУ СА
СРБОФОНИМ СТУДЕНТИМА
У овом раду говорићемо о данас доминантним поступцима и стратегијама које се користе у фонетској корекцији француског као страног језика. Треба истаћи да су ови приступи и стратегије засновани на
одређеним универзалним дидактичким приступима (попут еклектичког)
и принципима који се и примењују у настави било којег страног језика
данас. Најпре ћемо се осврнути на разлоге због којих је развијање фонолошке компетенције француског језика у потпуности, а сасвим неоправдано, занемаривано од седамдесетих па све до средине деведесетих година 20. века. Затим ћемо изнети синтезу ставова и корективних приступа
најзначајијих француских дидактичара с краја 20. и почетка 21. века који
су се борили и изборили за потпуну рехабилитацију фонетске корекције,
како артикулаторне тако и прозодијске (GEMBRETJER 1994; ŠAMPANJMIZAR, BURDAŽ 1998; LEON 2003; LORE 2007). Наведени аутори констатовали су да на прелазу из 20. у 21. век, у дидактици страних језика
уопште, па тако и у дидактици фонолошке компетенције влада начело
еклектизма, то јест комбиновања доказано делотворних корективних
фонетских стратегија и приступа преузетих из различитих дидактичких
метода (директна метода, аудио-орална метода, структурално-глобална
аудио-визуелна метода – СГАВ, комуникативни приступ). Ове закључке
илустроваћемо примерима вежбања из савремених уџбеника за учење
француског језика, елаборираних сходно поменутом начелу еклектизма (Forum 1, Champion 1, Phonétique progressive du français avec 600
exercices, Exercices systématiques de prononciation française, Enseigner la
prononciation du français). Поред тога, настојаћемо да, уз помоћ наведених вежбања, укажемо на предности и евентуалне мане оваквих корективних стратегија у раду са србофоним студентима. Примери ових
вежбања могли би, осим тога, да послуже као смернице за развијање
корективних стратегија које би комбиновале различите типове вежбања,
а према реалним корективним потребама које се јављају код групе, дела
1
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групе или појединаца који имају потешкоћа у овладавању изговорном
или интонативном компетенцијом француског језика.
Кључне речи: еклектички приступ, артикулациона корекција, прозодијска корекција, вежбе перципирања, вежбе продукције

Увод
У овом раду, настојаћемо да дескриптивним приступом изнесемо синтезу најважнијих принципа и стратегија рада у процесу фонетске корекције француског језика које су елаборирали најзначајнији
француски дидактичари с краја 20. и почетка 21. века (GEMBRETJER
1994; ŠAMPANJ-MIZAR, BURDAŽ 1998; LEON 2003; LORE 2007).
Карактеристике ових стратегија илустроваћемо примерима из корпуса који чине два уџбеника за француски језик (Forum 1, Champion 1) и
три специјализована приручника за увежбавање изговора француског
језика (Phonétique progressive du français avec 600 exercices, Exercices
systématiques de prononciation française, Enseigner la prononciation du
français) у којима се јасно препознају стратегије наведених аутора. Циљ
нам је, затим, да укажемо на предности и недостатке које ове стратегије
могу да имају током примене у раду са србофоним студентима француског језика и на могуће смернице развоја засебних корективних стратегија
које би наставник прилагођавао реалним корективним потребама појединца или групе.
Корективне фонетске стратегије поменутих дидактичара настале
су као реакција на комуникативни приступ који се у дидактици страних
језика развио седамдесетих и осамдесетих година 20. века. Наиме, према теоријским основама на којима је комуникативни приступ изграђен,
језик је комуникацијско средство па у овом приступу у центру пажње
више није учење садржаја, него ученик и његова комуникација. Услед
тога, у наведеном периоду дошло је до потпуног занемаривања рада на
фонетској корекцији и развијању изговорне и прозодијске компетенције
страног језика.
То занемаривање фонетске компетенције проистекло је из примата
комуникацијског чина у којем је, како запажају Галаци-Маташи и Педоја-Гембретјер (Galazzi-Matasci, Pedoya-Guimbretière) (1983: 40): „[...]
le critère de la performance optimale (identité avec le système-cible) a été
remplacé par le critère d’acceptabilité maximale des performances pourvu
qu’elles n’entravent pas la communication.“2. На то занемаривање утицао
„[...]критеријум оптималне перформансе (идентичности са системом страног језика
који се учи) замењен критеријумом максималне прихватљивости перформанси под
2
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је и статус ученика који је у центру самог процеса учења. Наиме, у првом плану је ученикова способност самосталног и њему својственог изражавања у аутентичним говорним ситуацијама, при чему уместо пуког
понављања граматичких и синтаксичких форми најважнију улогу има
лично ангажовање у комуникацијском чину.
Због таквих схватања, рад на развоју фонетске компетенције свео
се на просто навикавање ученика на прозодијске одлике страног језика
помоћу снимљеног материјала, а у оквиру рада на усменом разумевању,
будући да је у центру пажње разумевање, а не компетенција продукције.
Поред ових фактора, елиминисању фонетске корекције из процеса
учења страних језика допринели су и одређени ставови који су се, касније, показали потпуно нетачним. Шампањ-Мизар и Бурдаж (ChampagneMuzar, Bourdages) (1998: 17), као главне кривце за маргинализацију фонетике, означавају следећа три става који су били веома раширени и дубоко укорењени у првим фазама развоја комуникативног приступа:
„1) l’exposition à la langue cible comme condition suffisante pour assurer le
développement des habitudes articulatoires et prosodiques ;
2) l’incapacité après la puberté d’acquérir une maîtrise des habitudes
articulatoires et prosodiques de la langue cible ou l’hypothèse des contraintes
biologiques ;
3) l’absence de répercussion d’un accent étranger sur la communication.“3

Галаци-Маташи и Педоја-Гембретјер примећују да се у раном периоду настанка комуникативног приступа сматра да систематски рад на развоју фонетске компетенције није потребан: „[...] tout se passe comme si le
problème essentiel était de mettre en contact les apprenants avec l’authenticité
de la langue orale, et donc de les y habituer, la maîtrise du système phonologique
pouvant s’acquérir tout naturellement par simple imprégnation [...]“4.
(GALACI-MATAŠI, PEDOJA-GEMBRETJER 1983: 39).
С друге стране, бројни су аутори који оспоравају такво виђење ствари, истичући да изговорне и прозодијске карактеристике страног језика није могуће савладати без систематског фонетског вежбања.
Да би показали нетачност тврдњи да се фонетска вежбања не морају инкорпорирати у процес учења страног језика, Шампањ-Мизар и
условом да оне не отежавају комуникацију.“ (прев. аут.).
„ 1) излагање страном језику довољан је предуслов за развијање изговорних и прозодијских
навика;
2) после пубертета немогуће је оптимално овладати изговорним и прозодијским навикама
(хипотеза о биолошкој принуди);
3) страни акценат не утиче на одвијање комуникацијског чина.“ (прев. аут.).

3

4
„[...]све се одвија као да је најважније ученике изложити аутентичном усменом
језику, и на њега их навићи, будући да се фонолошким системом може сасвим природно
овладати најобичнијим излагањем страном језику[...]“.
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Бурдаж спровели су истраживање о улози рада на стицању фонетске компетенције у процесу учења страног језика, и то током периода од три
месеца (ŠAMPANJ-MIZAR, BURDAŽ 1998: 19).
Ово истраживање изведено је са две групе одраслих особа на почетном нивоу учења француског језика. Прва, или експериментална
група, је, током дванаест часова, систематски увежбавала изговорне и
прозодијске карактеристике француског језика док је друга, контролна
група, учила француски према методи у којој је рад на фонетској корекцији потпуно занемарен.
На основу добијених резултата, утврђено је да су полазници из
експерименталне групе веома напредовали у дискриминацији и репродукцији сегменталних елемената (гласова) и супрасегменталних (прозодијских) карактеристика француског језика, док, код полазника из
контролне групе, то није био случај, па је изведен закључак да ученици
неће много напредовати у стицању изговорних компетенција ако их само
излажемо страном језику, то јест, ако су само пасивни слушаоци датог
страног језика. (ŠAMPANJ-MIZAR, BURDAŽ 1998: 20).
Ова и слична истраживања довела су, осамдесетих и деведесетих година 20. века до ревалоризовања систематичног рада на стицању фонетске компетенције, и то највише на савладавању прозодије страног језика
којој су многи аутори придавали изузетно велики значај сматрајући је
кључном за разумевање поруке у комуникацијском чину и за овладавање
фонолошким системом страног језика.

1. Фонетска корекција француског језика на крају
20. и почетку 21. века
Током деведесетих година 20. и на почетку 21. века, фонетска корекција поново добија на важности, па јој је у свим уџбеницима за учење
француског језика у овом раздобљу додељена изузетно значајна улога.
Многи аутори међу којима и Елизабет Гембретјер (Élisabeth
Guimbretière) залажу се за следећи принцип у фонетској корекцији: „[...]
prendre et [...] ne garder que ce qui paraît avoir fait ses preuves, servir en
quelque sorte l’outil pédagogique [...]“5. (GEMBRETJER 1994: 52).
Кристијан Пирен (Christian Puren) овакав принцип рада у дидактици француског као страног језика назива еклектичким (PIREN 1994: 7) и
под њим подразумева комбиновање доказано ефикасних техника, стратегија рада и поступака наслеђених из различитих метода за учење страних
језика које су развијене до данас (директна, аудио-орална, структурал„[...] узети и задржати само оно што се доказало као добро и што може да послужи
педагошкој сврси[...]“.
5
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но-глобална аудио-визуелна метода – СГАВ, комуникативни приступ).
Уџбеници за учење страних језика уопште, а самим тим и приступи
фонетској корекцији унутар њих, као и специјализовани приручници намењени учењу изговора и савладавању прозодијских особености страног
језика данас почивају на наведеном принципу еклектизма.
Еклектички приступ најбоље илуструју типологије метода и техника фонетске корекције које крајем 20. и почетком 21. века предлажу многи значајни аутори: Лебел (Lebel) (1990), Селс-Мурсија (Celce-Murcia)
(1996), Шампањ-Мизар и Бурдаж (1998) и Лоре (Lauret) (2007).
Заједничке карактеристике свих наведених типологија сажели бисмо констатацијом да почивају на принципу:
1) да се правилно перципирање увек ставља испред продукције;
2) да ученика што чешће треба излагати усменом који мора претходити писменом језику;
3) да сваки тип активности на пољу фонетске корекције увек треба прилагођавати циљу учења језика;
4) да се у обзир узима чињеница да је неопходан избалансиран
приступ увежбавању сегменталних феномена (гласова) и супрасегменталних карактеристика (акцента, ритма, интонације);
5) да се, у погледу прогресије у процесу наставе, треба придржавати принципа: ићи од једноставнијег ка сложеном. Фонетску
корекцију треба такође спроводити на примерима састављеним
најпре од једноставних, а затим од све сложенијих слоговних
структура. Примери се, у почетку налазе у олакшавајућем контексту који затим прераста у много сложенији;
6) да, у процесу фонетске корекције, треба прибегавати раду у
традиционалним фонетским лабораторијама, али и савременим мултимедијалним средствима.
Сумирајући ове принципе, може се закључити да настава фонетике
у оквиру наставе страних језика има за циљ, најпре, да ученик буде довољно разумљив тако да може коректно да пренесе поруку саговорнику,
изворном говорнику страног језика. Крајњи циљ није стицање оптималне фонетске компетенције (осим у случају да ученик за то покаже интересовање) него проток информација. Настава фонетике, затим, треба да
оспособи ученика/студента да самостално развија фонетске навике и да
приступа ауто-корекцији, што се, према техници за коју се залажу Шампањ-Мизар и Бурдаж (1998: 38˗40) може постићи сажетим објашњењима
о томе како се одређени гласови артикулишу. Оваква објашњења могу се
илустровати графиконима на којима су приказани делови говорног апарата и положаји у којима се током творбе одређених гласова налазе делови
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говорног апарата који их продукују. На графиконима се може видети кретање језика, затим да ли су усне заобљене или развучене, да ли је степен
апертуре уста мањи или већи, итд. Студента би, затим, требало упутити и
у међународни фонетски алфабет како би сâм могао да потражи у речницима ознаке за изговор речи.
Да би студент могао сâм да исправи сопствени изговор или интонацију, неопходно је да изузетно добро овлада способношћу дискриминације, без које нема ефикасне ауто-корекције, јер ако се грешка не увиди,
не може се ни исправити.
2. Анализа корпуса
У анализи корпуса који чине два уџбеника за француски језик
(Forum 1, Champion 1) и три специјализована приручника за увежбавање
изговора француског језика (Phonétique progressive du français avec 600
exercices, Exercices systématiques de prononciation française, Enseigner la
prononciation du français), размотрићемо следећа питања:
1) да ли су фонетске корективне вежбе како на сегменталном (корекција изговора гласова) тако и на супрасегменталном нивоу (акценат, ритам и интонација) у овим уџбеницима елабориране сходно
принципима корективних стратегија француских дидактичара наведених у уводном делу нашег рада;
2) које су предности или евентуални недостаци наведених типова
вежбања, а које смо увидели у свом досадашњем искуству у
раду са србофоним студентима;
3) колико су наведени типови вежбања примењиви у универзитетској наставној пракси код нас.
Наведени француски дидактичари с правом сматрају да рад на фонетској корекцији мора да отпочне вежбама правилног перципирања, а
пре било каквог вежбања продукције, то јест изговора.
Наше досадашње искуство у раду са србофоним студентима уверило нас је у потпуну оправданост наведеног принципа рада: од правилног
перципирања ка правилној продукцији. Другим речима, ако студент „не
чује“ да је погрешио, то јест ако није свестан своје грешке, ту грешку
неће моћи ни да исправи.
Пример из наше досадашње праксе који бисмо навели је изговор
француског самогласника [y] који за значајан број наших студената представља и један од највећих проблема у овладавању француским гласовним системом. Будући да овај самогласник не постоји у фонолош-
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ком систему српског језика, поједини студенти погрешно га перципирају и у почетку погрешно и продукују као [i], односно [u]. Када им се
скрене пажња да се, на пример, реч la voiture изговора [lavwaty:R], а не
[lavwatu:R], већина њих одговори да је тако и рекла, то јест, поново погрешно изговори и каже [lavwatu:R] јер је глас погрешно и перицпирала.
Ово илуструје колико је битна почетна фаза у фонетској корекцији
која мора отпочети сензибилизацијом, навикавањем студента на нове
фонолошке реалности, на гласове који не постоје у његовом матерњем
језику, а како би те гласове могао правилно да перципира и затим да их
и изговара.
Став горе поменутих француских дидактичара да се правилно перципирање увек ставља испред продукције можемо препознати у вежбањима аудитивне сензибилизације, како их називају Шампањ-Мизар и
Бурдаж (1998: 54–55).
Ове вежбе имају за циљ да помогну студентима да правилно перципирају ритам, интонацију и гласове страног језика. Тако, на пример,
студентима треба скренути пажњу на прозодијске карактеристике француског језика путем дијалога или низа неповезаних реченица у којима
наведене прозодијске карактеристике јасно долазе до изражаја.
За реализоавање оваквих вежби није неопходно превише времена и
могу се реализовати помоћу техничких средстава за репродукцију звучних записа која су свима доступна (ЦД плејер, компјутер, а у данашње
време чак и мобилни телефон и таблет). Поред тога, графичко обележавање интонативних карактеристика врло јасно указује на интонативне
карактеристике афирмативних односно интерогативних исказа, па можемо констатовати да наши студенти овакве типове вежбања веома брзо и
успешно савладају.

Слика 1. Пример прозодијских упутстава из методе Phonétique progressive du
français avec 600 exercices (ŠARLIJAK, МОTRON 1998: 20).

Други тип вежбања према Шампањ-Мизар и Бурдаж (1998: 54˗55)
су вежбе сензибилизације на визуелно представљање артикулације гласова, па, у оквиру ових вежби, препоручују коришћење илустрација са
приказима говорног апарата, положајем одређених органа у говорном
апарату, итд.
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Иако се слажемо са потребом упућивања студената у начин артикулације појединих гласова и путем ових графикона и путем објашњења
како се они артикулишу, овде бисмо желели да укажемо на чињеницу да
оваква упутства могу бити контрапродуктивна уколико их професор изнесе пре већег броја претходно урађених вежби перцепције и дискриминације гласова који представљају проблем студентима. За пример ћемо
поново узети француски самогласник [y] чија је артикулација приказана
на слици 2.
Наиме, после објашњења да су приликом артикулације француског
самогласника [y] усне заобљене као приликом изговора самогласника [u],
а да језик иде напред као приликом изговора гласа [i], многи студенти
доживе потпуну блокаду обраћајући искључиво пажњу на то како да наместе уста и језик.
Оваква ситуација може да их демотивише и потпуно блокира у процесу овладавања коректним изговором па још једном желимо да истакнемо да би овакав вид објашњења у наставни процес требало увести тек
после дуже припреме у виду већег броја вежби перцепције и дискриминације гласова [y], [u] и [i].

Слика 2. Пример артикулацијских упутстава из методе Phonétique
progressive du français avec 600 exercices (ŠARLIJAK, МОTRON 1998: 46).

Пример визуелне сензибилизације на ритмичке и интонативне обрасце која може да помогне правилном перципирању интонације и ритма
приказан је на слици 3. После истовременог слушања реченице и гледања у интонативне схеме на којима је стрелицама указано на кретање
интонације, студенти јасно увиде и усвоје карактеристике кретања интонације француских изјавних, односно упитних реченица.
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Слика 3. Схематско приказивање интонације према Моник Леон (2003: 109)

Други тип вежбања које оспособљавају студенте да правилно перципирају гласове и прозодијске феномене француског језика, према
Шампањ-Мизар и Бурдаж (1998: 57–63) представља аудитивна дискриминација током које студент треба да пореди и разликује гласове и прозодијске феномене француског језика.
Током ове фазе, на сегменталном нивоу, може се прибећи вежбањима поређења-избора у којима студент треба да каже да ли су две, три или
више речи или исказа исти или различити, затим вежбањима поређења
исказа на матерњем и страном језику како би студенти увидели које фонетске разлике постоје између два фонолошка система.

Слика 4. Примери вежбања поређења-избора у приручнику Phonétique
progressive du français avec 600 exercices (ŠARLIJAK, МОTRON 1998: 45).

Слика 5. Примери вежбања поређења-избора у уџбенику Champion 1 (МОNRIGОARЕN, SIREŽOL 2001: 54).
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Затим су ту задаци чији је циљ идентификовање одређеног гласа.
Студенти треба да распознају и означе у табели колико пута чују одређени глас у датом исказу, или у којим речима га има или нема, или у којем
се слогу јавља. Код њих се оваквим типом задатака развија перцепција
одређених гласова.

Слика 6. Примери вежбања идентификације у уџбенику Champion 1
(МОNRI-GОARЕN 2001: 34).

Један од принципа на којима почивају корективне стратегије француских дидактичара о којима смо говорили у уводном делу рада је и да
се у раду на фонетској корекцији, у обзир узме чињеница да је неопходан избалансиран приступ увежбавању сегменталних феномена (гласова) и супрасегменталних карактеристика (акцента, ритма, интонације)
страног језика. У уџбенику Champion 1, овај принцип је испоштован што
можемо да видимо на слици 7. на којој је приказано вежбање које за циљ
има акценатску и ритмичку организацију француског језика.
Наиме, у овом вежбању, путем равних црта које указују на дужење
вокала којим се реализује француски акценат сугерисано је на којим се
слоговима налази акценат, где се налазе границе између ритмичких група, и самим тим од колико се ритмичких група састоји дати исказ.

Слика 7. Рад на ритмичким групама у методи Phonétique progressive du
français avec 600 exercices (ŠARLIJAK, МОТRON 1998: 29).

На супрасегменталном нивоу, као примере за задатке идентификације можемо навести и пример на слици 8. Пошто најпре чују одређени
исказ, студенти треба да одреде која ритмичка или интонативна схема од
понуђених одговара датом исказу.
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Они могу и да добију задатак да саслушају два исказа и да затим
кажу да ли се искази разликују по ритму или по интонацији, као и задатак да одреде од колико се ритмичких група састоји дати исказ, или да на
основу интонације одреде о којем се типу исказа ради.
.

Слика 8. Примери вежбања прозодијске идентификације у уџбенику Forum 1
(BELON 2000: 32).

Ове две фазе, дакле фазу сензибилизације и фазу дискриминације
према Шампањ-Мизар и Бурдаж (1998: 54–63), Лоре у својој типологији
(LORE 2007: 140) назива задацима перципирања (les tâches de perception)
који се састоје од загревања за перципирање, то јест, од опуштања, правилног и мирног дисања, затим од давања јасних и детаљних упутстава
ученику шта треба да уради, на шта треба да обрати највећу пажњу приликом изговора, затим од фазе питања и одговарања, и на крају од фазе
свођења биланса и дискусије о ономе што је ученик перципирао, а током
које студент под будним оком наставника може да дође до одређених артикулаторних, акустичких, сегменталних и супрасегменталних закључака.
Такво информисање и давање објашњења у вези са проблемом који
се обрађује, наставник може да илуструје и ритмичким и интонативним
схемама, затим објашњењима у вези са артикулаторним карактеристикама која могу бити праћена сликама говорног апарата током артикулације
одређеног гласа, или међународном фонетском транскрипцијом. Такав
вид активности Лоре назива аналитичким активностима (LORE 2007:
149), које раздваја од вежбања. Вежбања служе за увежбавање способности перципирања и репродуковања гласова и прозодијских карактеристика страног језика, и то понављањем модела у виду ограниченог
низа речи или исказа, што наставник затим треба да подвргне евалуацији и поређењу са моделом. С друге стране, активности се, према Лореу,
не заснивају на понављању задатог модела, и на евалуацији учениковог
учинка, него ученика наводе на размишљање и буде у њему креативност
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(LORE 2007: 138). Ова његова подела на вежбања и активности заправо
је подела на вежбања (exercices) и задатке (tâches) која је у средишту
акционог приступа за који се данас залаже већина дидактичара.

Слика 9. Примери вежби дискриминације (LORE 2007: 141).

Током ове фазе перципирања, и Лоре препоручује рад на вежбама дискриминације одређених фонетских феномена (слика 9). Он скреће, притом,
пажњу на чињеницу да се приликом дискриминације парова речи, дате речи
не смеју разликовати по интонацији, него само по гласу који ученици треба
да савладају, као и на чињеницу да рад на дискриминацији мора да траје све
док ученици не постигну 80–90% тачних одговора и да, тек онда, може да се
пређе на вежбе идентификације. (LORE 2007: 141) (слика 10).

Слика 10. Примери вежби идентификације (LORE 2007: 142).
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Главни циљ обе ове врсте задатака везаних за перципирање јесте
да студент препозна и усвоји одређени глас или ритмички и интонативни образац у опозицији са другим гласовима, то јест ритмичким и интонативним обрасцима. Као и у случају претходних уџбеника из нашег
корпуса, и код Лореа је присутан избалансиран приступ увежбавању
сегменталних феномена (гласова) и супрасегменталних карактеристика
(акцента, ритма, интонације).
Када је реч о ритмичким карактеристикама француског језика, дужење последњег слога у ритмичкој групи треба да прати покрет који дочарава дужину, што наставник може да сугерише тако што ће испружити
руку или повлачити оловку испред себе.
О овој фази, после Шампањ-Мизар и Бурдаж, говори и Лоре (2007:
146–147), и у оквиру ње, о вежбањима у којима поред гласа, треба да
учествује и тело, а која се, такође, спроводе кроз етапе загревања, давања
упутстава, кроз етапу стимулуса/одговора, и на крају кроз свођење биланса и дискусије о репродукованом фонолошком корпусу.
Тако, да би се овладало карактеристикама француског ритма, Лоре
предлаже комбинацију физичке и вокалне активности: ученик по столу,
на простору од тридесет центиметара, гура оловку или парче папира и
то током изговора наглашеног слога чиме се пажња скреће на дужење
вокала у наглашеном слогу.
У случају да се одређена реченица завршава затвореним [е], студенти би, према Лореу (2007: 147), требало да савију руке и рашире лактове
што даље од себе, што упућује на артикулаторну особину овог вокала,
то јест на развученост усана, а у случају да се исказ завршава затвореним [ø], студент треба да скупи лактове и испред себе их стегне један уз
други, чиме се сугерише да у артикулацији овог лабијалног гласа, усне
играју велику улогу.
Лоре, поред тога, препоручује и употребу огледала, и то тако да
студент испред огледала вежба са моделом, то јест са наставником, јер ће
тако моћи истовремено да види и како сам артикулише одређени глас и
како га артикулише модел.
Имајући у виду да је број часова фонетике у нашој универзитетској
пракси веома ограничен, овде бисмо могли да приметимо да је начин
рада који препоручује Лоре веома делотворан, али и временски презахтеван па га је веома тешко у целости спровести у дело у раду са студентима. У таквим ситуацијама, наставници би требало да прибегну
ономе што Пирен (1994: 10–12) назива „адаптацијским еклектизмом“
(l’éclectisme d’adaptation). Дакле, у овом конкретном случају, требало би
извући оно најбоље из Лореовог приступа и у пракси искомбиновати са
најбољим тековинама свих дидактичких метода (директна, аудио-орална,
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СГАВ, комуникативни приступ), њиховим најделотворнијим техникама
и фонетским вежбањима које притом не захтевају превише времена и те
технике и вежбања прилагодити ситуацији на терену, то јест потребама
наставног процеса и циљу учења језика.
После уводне фазе која је посвећена усменом коду, аутори свих
уџбеника и приручника из нашег корпуса, а сходно корективним стратегијама француских дидактичара које смо навели у првом делу овог рада,
препоручују рад на повезивању усменог и писменог кода, гласа и графије, али и повезивању мелодијских феномена са одређеном графичком
схемом.
Овај рад може се састојати од неколико типова вежби, и то од вежби
вођеног поређења током којих студент треба да, између неколико понуђених написаних верзија, изабере ону која одговара ономе што је чуо, затим
од вежби идентификовања у којој се реченици или реченицама налази
одређена кључна реч коју је најпре чуо, а за њом и три исказа.
Следећи тип вежбања у оквиру ове фазе рада била би транскрипција задата у виду диктата у којима студент попуњава празнине на којима треба да се нађе графија или графије које одговарају гласу који се
обрађује, или вежбе у којима треба да подвуче графију или графије које
одговарају одређеном гласу. Примере како би изгледала та вежбања, можемо да видимо на следећој слици.

Слика 11. Пример вежби за овладавање писаним кодом (МОNRI-GОАRЕN
2001: 10).

Овакав вид вежбања, Лоре (2007: 148) назива les tâches nécessitant
un support écrit (задацима који захтевају употребу писаног језика) и у
њих убраја цртеже и схеме, као и упитнике које студент треба да попуни,
и вежбе у којима треба или да подвуче одређени глас или слог у којем са
дати глас налази. Он, такође, може сâм да попуни празнине одређеном
графијом. Примену оваквих вежби Лоре препоручује тек пошто студенти
почну правилно да перципирају, а самим тим и да репродукују фонеме
које им представљају проблем.
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Слика 12. Пример „задатака који захтевају употребу писаног језика“ (LORE
2007: 149).

Поред наведених вежби, у оквиру ове фазе, Лоре препоручује још
два друга типа вежбања: писмене продукције (диктати и диктати са логатомима) и усмене продукције (гласно читање текста).
После свих наведених типова вежбања које студенте треба да оспособе да правилно перципирају гласовне и акценатско-интонативне карактеристике француског језика, треба прећи на фазу вођене продукције.
Ова дидактичка техника подразумева, према Шампањ-Мизар и Бурдаж
(1998: 68–71), вежбе које за циљ имају развијање способности перципирања и продукције како на пољу изговора, тако и на пољу прозодије.
Она се састоји из неколико физичких активности: вежбе правилног дисања, загревања мишића говорног апарата постепеним отварањем и затварањем уста, масирањем образа, зевањем, осмехивањем, и свим оним
што може да покрене мишиће лица.
Затим следе вежбе индивидуалног и колективног понављања и, на
крају, вежбе трансформације током којих студент треба да измени исказ
или у смислу гласова који се у њему јављају, или у прозодијском смислу и
да затим саслуша очекивани одговор и упореди га са својом продукцијом.
Овде бисмо поново могли да изнесемо напомену о малом броју
часова фонетике у нашој универзитетској пракси и констатацију да би
наведене типове вежби било веома тешко реализовати у целости. Управо због тога, кључну улогу у реализацији наставног процеса фонетске
корекције морао би да има сам наставник који од свих понуђених техника и типова вежбања треба да изабере најподесније, то јест оне које су
најприлагођеније конкретним изговорним проблемима студената, а чија
реализација притом не захтева превише времена.
Последњу фазу у корективном раду би представљала спонтана продукција током које студент стечена фонетска знања треба да примени у
природном или аутентичном контексту.
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Лоре овакав тип вежбања назива les tâches de production (задаци продукције) (LORE 2007: 143). Ови задаци представљају најважнији део фонетских
вежбања и, као и у случају задатака перципирања, код Лореа се састоје од
фазе: 1) загревања, слушања упутстава, постављања питања и добијања одговора и 2) свођења биланса и дискусије о ономе што је ученик репродуковао.
Лоре (2007: 144) истиче да је у оквиру задатака продукције, циљ
свих вежбања да студенти коректно репродукују гласове и интонативне
и ритмичке обрасце страног језика, не ослањајући се притом на писани
језик, него само на непосредно памћење. Стога искази које студент треба
да понови морају да буду кратки.
Као веома занимљива вежбања, с прозодијске тачке гледишта, Лоре
(2007: 144) предлаже да студенти, како би увидели ритмичке и интонативне карактеристике француског језика, најпре подражавају француски
акценат тако што ће матерњи језик говорити са француским акцентом.
Други тип вежбања би се састојао од тога да студенти најпре репродукују
француски исказ, да га затим преведу на матерњи језик, да га тако преведеног изговоре са израженим француским акцентом, и да, на крају, исту
реченицу изговоре на француском.
Најчешћи тип вежбања током ове фазе задатака продукције су вежбе подражавања, понављања и трансформације, у којима студент треба
да саслуша и затим подражава одређени глас, на пример једнолични глас
робота, затим глас који приповеда причу или глас којим се неко обраћа
беби, затим да саслуша и понови одређене гласове, слогове, речи и реченице, варирајући притом темпо говора, начин говора, од шапутања до
викања и затим од слушања и давања одговора прибегавањем интонативној, лексичкој или граматичкој трансформацији.

Слика 13. Вежбе слушања и одговарања путем интонативне, лексичке или
граматичке трансформације (LORE 2007: 145).
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Најкомплекснији тип вежбања која се могу јавити у оквиру задатака продукције су игре по улогама јер се искази у овим вежбањима најпре
морају разумети, понављати неколико пута и запамтити да би студент затим могао да се фокусира на изговорне карактеристике и проблеме који
се у датим исказима јављају.

Слика 14. Пример вежбе „игра по улогама“ (LORE 2007: 146).
Када је реч о најчешће коришћеним техникама у фонетској корекцији,
Шампањ-Мизар и Бурдаж (1998: 72–74) скрећу пажњу на чињеницу да постоје технике које помажу стицању рецептивних (правилно перципирање
гласова и прозодијских карактеристика) и репродуктивних компетенција
(правилна продукција гласова и прозодијских карактеристика).
За правилно перципирање гласова, ауторке препоручују истицање
проблематичних гласова помоћу, на пример, фокализацијског акцента
(accent de focalisation) који је познат и под називом акценат за инсистирање (accent d’insistance)6, који треба поставити на слог у којем се дати
глас налази, или премештањем датог слога на друго место у оквиру исказа, као у примеру Tu le feras? (То ћеш урадити?) што постаје Le feras-tu?
(Хоћеш ли то урадити?).
Боље перципирање сегменталних елемената може се постићи и
мењањем гласовног окружења у којем се проблематични глас налази, односно смештањем датог гласа у повољни гласовни контекст који
олакшава његово перципирање и премештањем датог гласа на почетак
[lis], у средину [delivR] или на крај сегмента [mil] (ŠAMPANJ-MIZAR,
BURDAŽ 1998: 73).
Фокализацијски акценат (RAKIĆ 2011) погађа иницијални део речи и омогућава
истицање неког мањег сегмента у синтагми, а може се реализовати снажним глоталним
ударом, дужењем првог сугласника у речи, наглим и значајним растом основне
фреквенције (F0) и повећањем интензитета.
Фокализацијски акценат може бити афективног типа (accent affectif) и дидактичког или
интелектуалног типа (accent didactique/intellectuel). Под фокализацијским акцентом
афективног типа подразумевамо дужење првог сугласника у речи која има неку
афективну вредност или која се изговара уз осуду: c'est fformidable или c'est éppouvantable.
Под фокализацијским акцентом дидактичког типа подразумевамо истицање првог слога
у синтагми коју желимо да ставимо у први план, а користи се најчешће да би се означила
супротност између нека два појма: Ce n'est pas un a ''antérieur, c'est un a p''ostérieur, On ne
dit pas l''a garçon, mais l''e garçon.
6
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Правилном перципирању гласова може, затим, да допринесе и коришћење фонетске транскрипције која гласове ставља изнад графије и
скреће пажњу на одређене фонетске феномене попут везивања, пада немог [ə], као и на феномене на које утичу међусобни односи у које ступају
елементи у гласовном низу.
За правилну продукцију, Шампањ-Мизар и Бурдаж (1998: 72–74)
препоручују прибегавање артикулаторним схемама, аудио и видео документима, али и коришћењу огледала у којима студент треба да посматра артикулацију гласова, затим чулу додира захваљујући којем студент
може да осети органе говорног апарата и њихову улогу у процесу артикулације, па тако може, уколико стави руку на гркљан, да осети вибрирање
гласних жица током творбе звучних консонаната и одсуство тог вибрирања током артикулације безвучних консонаната.
На крају, за побољшавање усмене продукције, ауторке Шампањ-Мизар и Бурдаж (1998: 72–73) препоручују технику модификовања
гласа: на пример, изговором француског предњег вокала [y] студент
може да овлада ако прибегне такође предњем, али развученом вокалу [i]
који треба да заобли.
Ако је у питању савладавање прозодијских карактеристика страног
језика, ауторке Шампањ-Мизар и Бурдаж (1998: 74) запажају да студенти могу прибећи гестовима којима означавају ритмичке групе тако што
руком ударају ритам или сугерисањем кретања мелодије у реченици покретима руке који указују на спуштање, односно подизање гласа. Ова
техника обележена је и одговарајућим стрелицама на следећој слици.

Слика 15. Пример рада на прозодији реченице (BELON 2000: 88).
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3. Закључак
Имајући у виду принципе на којима су изграђене корективне стратегије највиђенијих дидактичара који се баве стицањем фонолошко-прозодијске компетенције француског као страног језика које смо представили у уводу и у првом делу рада и узимајући у обзир анализу корпуса,
можемо да закључимо следеће:
1) савремени приступи у фонетској корекцији француског језика
почивају на начелу еклектизма, то јест на коришћењу техника из свих досадашњих метода за учење страних језика (директна метода, аудио-орална метода, СГАВ, комуникативни приступ), оних техника које ученику/
студенту омогућавају да, на што ефикаснији начин, овлада прозодијским
структурама и правилним изговором страног језика;
2) у раду на стицању изговорне и интонативне компетенције императив је да рад на правилном перципирању одређених проблематичних
гласова и прозодијских карактеристика мора да претходи увежбавању
правилне продукције наведених феномена; затим да употреба усменог
језика мора да претходи прибегавању писаном коду и да је неопходан
равномеран приступ увежбавању гласова и прозодијских карактеристика
француског језика;
3) анализом предности и недостатака уџбеника и приручника из нашег корпуса, а имајући у виду недостатак времена посвећеног фонетској
корекцији француског језика у нашој универзитетској пракси, изнели
бисмо следећи закључак: најважнији задатак наставника је да сам елаборира посебне, „персонализоване“ корективне стратегије усмерене ка
исправљању грешака које констатује током корективног процеса код студената, и то тако што ће комбиновати најподесније стратегије, технике и
вежбања које предлажу француски дидактичари у својим еклектичким
приступима.
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Branko Rakić

LES STRATÉGIES DANS LA CORRECTION PHONÉTIQUE
DU FRANÇAIS AUJOURD’HUI : LES POSSIBILITÉS
D’APPLICATION DANS LE TRAVAIL AVEC
LES ÉTUDIANTS SERBOPHONES
Dans cet article, nous abordons le sujet de la place que la correction
phonétique occupe de nos jours dans l’enseignement du français langue étrangère
(FLE). Cet enseignement est caracterisé par la mise en œuvre de certaines approches
didactiques universelles (telle que l’approche éclectique) et de principes applicables
et appliqués dans l’enseignement de toute langue étrangère aujourd’hui.
Tout d’abord, nous nous pencherons sur les raisons pour lesquelles le
développement de la compétence phonologique dans l’enseignement du FLE a
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été complètement et, pourtant injustement, négligé des années 1970 aux années
1990.
Puis, nous présenterons une synthèse des approches correctives élaborées
par les didacticiens français les plus importants du début du XXIe siècle, qui
ont mené à bien une revalorisation complète de la correction phonétique, aussi
bien articulatoire que prosodique (GUIMBRETIÈRE 1994 ; CHAMPAGNEMUZAR, BOURDAGES 1998 ; LÉON 2003 ; LAURET 2007). Leur
conclusion qu’au tournant du XXIe siècle la didactique des langues étrangères
en général, et la didactique de la compétence phonologique en particulier, sont
régies par les principes d’éclectisme qui consistent à combiner des stratégies
et des approches correctives s’étant révélées efficaces et qui sont héritées des
différentes méthodes didactiques (la méthode directe, la méthode audio-orale,
la méthode SGAV, l’approche communicative), nous tâcherons de l’illustrer par
des exemples d’exercices tirés des manuels du FLE et élaborés selon ces mêmes
principes (Forum 1, Champion 1, Phonétique progressive du français avec 600
exercices, Exercices systématiques de prononciation française, Enseigner la
prononciation du français). En outre, et à partir de ces mêmes exercices, nous
essayerons de démontrer quels sont les avantages et d’éventuels défauts de ces
stratégies correctives dans le travail avec les étudiants serbophones.
Ces exemples pourraient servir de modèles dans le développement et le
perfectionnement des stratégies correctives qui combineraient plusieurs types
d’exercices, qu’on pourrait « personnaliser » en fonction des besoins réels
d’un groupe, d’une partie de groupe ou de quelques personnes ayant du mal à
maîtriser la compétence articulatoire et intonative du français.
Mots-clefs : approche éclectique, correction articulatoire, correction
prosodique, exercices de perception, exercices de production
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У овом поглављу налазе се радови изложени на Округлом столу ,,Интертекстуалност
и интермедијалност у књижевном делу за децу Попа Д. Ђурђева”, одржаном на
Филозофском факутлету у Нишу 22. марта 2019. године, у оквиру Медијана фестивала
дечје књижевности. Д. Поп Ђурђев добитник је награде Фестивала ,,Наиса” за 2019.
годину и то је био повод за организацију Скупа у његову част/о његовом стваралаштву.
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УТИЦАЈ ИНТЕРТЕКСТУАЛНОСТИ И
ИГРИВОСТИ НА КОМУНИКАТИВНОСТ
ПОЕЗИЈЕ ЗА ДЕЦУ И МЛАДЕ
ПОПА Д. ЂУРЂЕВА
У раду се испитује утицај интертекстуалности као битног обележја
стваралаштва Попа Д. Ђурђева на ниво комуникативности његове поезије,
с посебним фокусом на публику којој је та поезија примарно намењена
– децу и младе. У вези с тим разматрају се два главна питања: уноси ли
интертекстуалност аспект игривости у текст и до којих нивоа „заиграног”
текста дете-читалац у чину рецепције заправо допире. У настојању да се
на наведена питања одговори, анализирана су два књижевна остварења
Попа Ђурђева – збирка Блудилник (1988) и поема Мрњавчевићи (2016).
Кључне речи: интертекстуалност, игривост, поезија за децу, дете-читалац, читалачке компетенције

Интертекстуалност, категорија која, на неки начин, представља опште
место савремене књижевности, па и књижевности за децу, увек је подстицајан
аспект истраживања и тумачења књижевног дела, а ако представља његову
већ при првом читању јасно уочљиву особину – утолико пре. Најопштијим
дефиницијама интертекстуалност се одређује као директно упућивање/позивање на неки други (књижевни) текст или препознавање одређених сличних
или истих тема у различитим текстовима; исти појам користи се да означи различите односе међу текстовима, испреплетаност и прожимање њихових значења. На који начин интертекстуалност чини дело комуникативнијим у чину
рецепције и каквог читаоца би таква „појачанаˮ, односно другим текстовима
оснажена комуникација захтевала, једно је од питања које нас посебно занима,
имајући у виду публику којој се књижевност за децу обраћа (дакле, пре свега
децу и младе, али и друге категорије читалаца)2.
1

snezana.bozic@filfak.ni.ac.rs

Не улазимо у разматрање питања намене које је у темељу конституисања књижевности
за децу/дечје књижевности као посебног вида књижевности (видети о томе нпр.
2
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У истом смислу занима нас и игривост/игровност. Као феномен који
долази из дечијег света, она је нешто што се, у различитим варијантама,
подразумева када говоримо о књижевности, односно о поезији за децу.
Игру не може да не разуме онај ко се и сам непрестано игра.3 Међутим,
да ли се у свим играма подједнако ужива; у којој мери то треба да буде
лична (дететова) игра, да би у њој радо учествовало? Нуди ли књижевност/поезија за децу баш такву игру – ону у коју би да се одмах укључиш
или је игра таква да би радије гледао са стране док се други играју?
Потом, ако повежемо ове две категорије запитаности долазимо до
наредне: може ли се интертекстуалност у контексту књижевности (за
децу) посматрати као игра4, тј. уноси ли интертекстуалност аспект игривости у текст? Потврдан одговор на ово питање води нас, даље, до
запажања да је таква игра најмање трострука – игра текста с другим текстовима и игра стваралачког духа, али и игра одгонетања и продубљивања значења у чину читања, односно, у мета-читању, игра испитивања
граница рецепцијских могућности читалаца.
Значењска носивост појма игре, начини на које се о њој може размишљати, додатно усложњавају одговоре на ова питања. Како игра у језику и игра у мишљењу бивају део праве дечије игре? Бивају ли уопште?
До којих нивоа/дубина заиграног текста дете-читалац заправо допире?
Из свих наведених питања јасно да нас поезија за децу, па у тим
оквирима и поезија Попа Д. Ђурђева, интересује управо посматрана из
угла детета/младог човека-читаоца кога склоност ка игри (игривост)
примарно обележава. Дакле, интересује нас дете које ову поезију чита и
начин на који оно то чини.
Слична питања покренута су, недавно, у знатно ширем и превасходно теоријском контексту. Бавећи се анализом различитих аспеката
„пријема књижевног текста који су садржани у инстанцама имплицитног
VUKOVIĆ 1996: 18-28), али нам је, за разматрања у овом раду, важно одређење да се „u
k. z. d. ubrajaju dela koja pisci stvaraju vodeći računa o mladim čitaocima – o moći njihove
percepcijeˮ (RKT 1992: 377). Не треба, међутим, занемарити још један аспект, који се тиче
критичког вредновања књижевности/поезије за децу: „Добра песма за децу мора занимати
и одраслог читаоца. Она мора садржавати обрт или значење које може обрадовати и већег
читаоца него што је дете. Она мора имати још једну вертикалну димензију и значити
нешто друго сем онога што је деци реченоˮ (RADOVIĆ 2006: 418).
3
С друге стране, „pisac mora imati sposobnost uživljavanja u dječji aspekt gledanja na svijet,
pa je, […], 'literatura za djecu neka vrsta umjetnog obrta, zasnovana na autorovoj sposobnosti
da se psihološki uživljava, ili tzv. 'naivna umjetnost' koja se hrani iz infantilnog reziduma u
ličnosti odraslog piscaˮ (Kramberger, према VUKOVIĆ 1996: 23).
4
Овакво размишљање је на линији схватања да „kao delatnost fantazije, igra ima duhovni
karakter, pa se umetnost i s njom povezana estetska prijatnost može shvatiti i kao 'igračka'
aktivnostˮ (RKT, 278). У том смислу, интертекстуалност би била само врста стваралачке
игровне активности, врста игре.
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читаоца (V. Iser), наратера (G. Prince), наративне публике (J. Phelan,
P. Rabinowitz)ˮ, теоретичарка књижевности С. Милосављевић Милић
указује на то да „[у]смереност лирског или епског наратива ка детету као
'идеалном реципијенту' имплицитно отвара питање (не)усаглашености
између реторичких и интерпретативних стратегија, па се може говорити
о различитом степену разилажења између имплицитног читаоца и наративне публикеˮ, закључујући да „ова дистинкција може представљати и
базично полазиште за ревизију методолошко-интерпретативних аспеката књижевности за децуˮ.5 Овакви ставови на одређени начин потврђују
смисленост наших настојања да у фокус истраживачке пажње поставимо
управо дете-читаоца, и то у односу на комуникативне потенцијале текста
и способност младог читаоца да те потенцијале актуализује и освести
(имајући у виду суштински интерактивну природу читања).
У низу питања која претендују да одговорима досегну макар делић
сазнања о обележјима поезије за децу и њене рецепције, не можемо а да
не поставимо и једно прагматично. Тиче се аспекта који је својеврстан
предуслов чина рецепције. Наиме, како остварења књижевности за децу
проналазе пут до оних којима су намењена? Да ли је, кад говоримо о комуникативности, директна, непосредна комуникација аутора са читаоцима (уприличени сусрети) добар начин? Шта се њоме добија, а шта губи?
Како год да на ова питања одговоримо, евидентно је и то начин коме се у
новије време често прибегава, па се може посматрати као битно обележје
социо-културне позиције књижевности за децу данас. Иако утисак да с
публиком, ипак, боље комуницира (и да је више читана) поезија чији су
аутори спремни на директне контакте са својим читаоцима (свих категорија) не мора да буде тачан, чини се да је овај, наизглед ирелевантан
аспект, заправо битан када је књижевност за децу у питању. Остаје да се
прати и истражује, али треба рећи да се и овај моменат узима у обзир у
неким студијама које настоје да утврде и опишу типолошке моделе савремене српске поезије за децу. Тако се, на пример, скреће пажња на
чињеницу да миметички тип поезије за децу представља поезију која
је данас „веома популарна, њени песници су често окренути естради и
непосредном контакту с публикомˮ (LJUŠTANOVIĆ 2018: 72, истакла
С. Б.); поред предности указује се и на неке негативне стране ове појаве – наиме, поједини песници често подилазе укусу публике тако да „у
ову поезију продире и претерана сентименталност и различити видови
тривијалностиˮ (ISTO).
У вези са функционалним, прагматичним питањима, не треба заборавити наставнике и учитеље као посреднике између књижевног текста
(понекад и његовог аутора) и ученика (детета-читаоца). Какви су настав5

Излагање Мултипликација фигуре читаоца у књижевности за децу (Јагодина, 2017).
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ници читаоци књижевности/поезије за децу и које видове комуникације
они са њом остварују? На који начин њихове методичке концепције и
стручни приступи текстовима књижевности за децу доприносе оспособљавању ученика-читаоца да препознаје и тумачи интертекстуалне
везе и друге особине карактеристичне за ову врсту књижевности, какве
су: „укључивање читаоца у игру и имагинацију, при чему и језик постаје играчка духа’ (игре звучањем, значењем, морфолошким облицима
речи, креирање неологизама, укључивање непесничке лексике у певање),
онеобичавање, примена парадокса, гротеске и нонсенса, измењен, инвертован или пародијски однос према поучном, као и наглашена интертекстуалност, метатекстуалност и цитатност [...], потом заснованост на
продуктивном односу према усменој традицијиˮ (OPAČIĆ 2018: 4).
Управо у последњем низу питања видимо могућност да се размишљања о интертекстуалности и игривости као „појачивачима” комуникативности поезије Попа Ђурђева (која, иначе, поседује готово све претходно наведене особине својствене књижевности за децу), повежу са методиком наставе књижевности, што је такође аспект који нас занима. У
том смислу, прихватљиво методичко-методолошко упориште за приступ
изабраним Ђурђевљевим поетским текстовима долази из области афективне наратологије, управо преко везе која се успоставља између одређених постулата савремене методике наставе и актуелних теоријско-методолошких увида у поменутој области проучавања књижевности.6 У ово
се могу укључити и нека новија разматрања о адресату (лирском објекту)
у поезији, јер се тичу прималаца лирског текста7, што (како је у уводу
указано) није без значаја када говоримо о поезији за децу, односно о поезији Ђурђева.
Овде се заустављамо у утврђивању ширег контекста и опсега тема
које нас занимају, да бисмо се осврнули на два књижевна остварења Попа
6
Овде мислимо, пре свега, на „савез срца и умаˮ – метафоричну конструкцију којом
познати хрватски методичар наставе Драгутин Росандић упућује на однос доживљајног
и сазнајног елемента у прихватању „књижевне уметнинеˮ, али и на ток, односно
редослед комуникације ученика и књижевноуметничког текста. Дакле, полазиште је
доживљај дела, његова емоционална спознаја која у себи садржи елементе естетског
уживања, узбуђења и мисаоне узнемирености (видети: ROSANDIĆ 1986: 208). Веза
овог методичког постулата са афективном наратологијом (теорије Патрика К. Хогана /
Patrick C. Hogan/, Кита Оутлија /Keith Oatley/, Сузан Кин /Suzzane Keen/ и др.) остварује
се преко разматрања удела емоција, емпатије, емпатијског узнемирења и др. у наставној
рецепцији књижевног дела, односно увођењем емпатијско-етичког модела читања у
наставу књижевности. Видети о томе: (BOŽIĆ 2020).
7
У раду о адресату у лирској поезији указује се на четири ентитета примаоца, а то су:
реалан/емпиријски читалац, имплицитни читалац (тј. публика имплицитног аутора),
лирски објекат (публика лирског субјекта) и лирски лик у функцији лирског објекта.
Видети: (JOVANOVIĆ 2017).
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Ђурђева узета за анализу. Једно је Блудилник, поетска збирка објављена
1988. године, а друго поема Мрњавчевићи из 2016. године. Много времена и објављених књига стало је између, али ова два ʽкрајаʼ8тако описаног
лука омогућавају нам да, бар делимично, сагледамо Ђурђевљев стваралачки пут и уочимо битне и особине и промене које је донело време,
животно сазревање и поетичко (само)профилисање.
У поезији Попа Ђурђева, која као доминантан први утисак оставља
одбљесак интелигенције и интелектуалости, бриткости ума, препознајемо елементе свих типова трипартитне Љуштановићеве типологије савременог српског песништва.9 Приметан је, код овог песника, ход од поезије
у којој доминира миметичко и сублимно-лирско до наглашено игровне
– у новијим песмама које се гледају, одгонетају, колажирају, у којима
се полази од онога што је спољашње и представља визуелни ефекат, ка
унутрашњем, мишљеном, ма где да се за дете-читаоца тај пут завршава10.
Има остварења у којима та игра, пак, остаје доминантно интертекстуална, игра духа, језика и читалачког искуства, тј. игра духа у језику, као у
поеми Мрњавчевићи.
Иако нам је, у контексту свих на почетку постављених питања,
песнички узорак за сагледавање стваралаштва Попа Ђуђева прилично
ограничен (па остаје као место за додатна истраживања), ипак можемо
да изнесемо и одређена конкретнија запажања.
Песничка збирка Блудилник у поднаслову је одређена као поетски
практикум за усмерењаке. У време када је објављена, касних осамдесетих година 20. века, она је њиме могла добро комуницирати са публиком11
којој је (била) намењена. Претпостављамо да би и данашњем младом читаоцу било познато значење речи „практикум”, док би појам „усмерењаци” тражио додатно појашњење и контекстуализацију („усмерењак” је
ученик усмереног образовања у једној од реформи образовног система
у земљи). Дакле, узраст читаоца коме је збирка намењена је 14 до 18
година, време када, бар према неким истраживањима, њега и занима оно
што о интимним и другим питањима која га окупирају могу, у књижев8

Условно речено краја, мислимо само на наше читање у овом раду.

Поред миметичког, који je овде већ поменут, ту су и сублимно-лирски и игровни модел
(LJUŠTANOVIĆ 2018).
9

Сличну запитаност исказује и Љуштановић (бавећи се, додуше Ђурђевљевом збирком
Слик ковница): „Остаје отворено питање, у којој мери песме и сличице Попа Д. Ђурђева,
без обзира на то што су битно одређене и дечјом игром, због своје сложене везе с културом
уопште, долазе до савременог детета, колико чекају неко будуће време – 'Кад дорасту, кад
размисле, / Каз'ће им се само!ˮ (LJUŠTANOVIĆ 2019: 41).
10

Овде је израз публика употребљен у значењу које у виду има реалне/емпиријске
читаоце.
11
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ности, да му кажу романи и – поезија12. У испитивање начина на који
с таквим читаоцем комуницира ова збирка полазимо од наслова, речи
„блудилник” – кованице настале у поигравању речима будилник и блуд.
Јасна је семантичко-смисаона веза која се успоставља између наслова и
садржине песама у збирци: постоји доба у животу када се тело буди (огласи се неки природни будилник у њему) и оно постаје отворено (жељно)
чулних искустава. Притом, реч „блудˮ уноси и наговештај забрањеног,
порочног, неморалног... Сугестија таквог буђења, која долази од наслова
као паратекстуалног елемента, може да пробуди и интересовање младог
читаоца; наиме, у поменутом периоду одрастања и сазревања поједини сегменти живота који младу особу окупирају (у мисаоно-емотивном
погледу) углавном су недоступни, а често делују и фрустрирајуће. Зато
и „практикумˮ из поднаслова обећава – да ће књига, тј. приручник понудити неко конкретно упутство (макар и поетско) за стицање одређене
вештине, оне за којом је жеља пробуђена. У најширем смислу, то би могла да буде жеља за животом, потреба да се он искуси и сазна.
Збрика се састоји од четири циклусa.
Слично начину на који је древни човек стварајући митове себи тумачио свет који га окружује, а далек му је, застрашујући и неподложан
његовој вољи, Поп Ђурђев у првом циклусу, Звездани молераји, креира
једну мини-космогонију, приписујући небеским телима и појавама особине и ситуације препознатљиве из свакодневног људског живота. То
ʽбојење звездаʼ сопственим бојама начин је да се нешто што је далеко
приближи, да се небеско смести у земаљске и људске оквире. Притом,
лепота недостижног није унижена, него је, баш таквим уоквиравањима,
додатно наглашена. Сваки покушај поређења суштински неупоредивог
производи ефекат очуђавања и скреће пажњу на поредбене корелате:
стављени у исту раван они бивају лако сагледани у својим, условно речено „реалнимˮ (емпиријским, искуственим) димензијама – небо, земља
и човек (односно звезде, облаци, дуга, ноћ, дан, временске непогоде...).
Наводимо само један пример, песму „Незванични првак светаˮ: Вест из
Олимпијског комитета: / Небо је незванични првак света, / оно може у
вис да скочи / колико досежу очи, / зато некрунисаном атлетском краљу /
додељујемо златну сунчеву медаљу (ĐURĐEV 1988: 19).
„U mladih ljudi od 15 do 18 godina povećano je interesovanje za vlastiti unutrašnji svet,
pojačava se interesovanje za spoznavanje vlastite ličnosti, nastupa proces samovaspitanja.
Кnjiga se u tom dobu ne pojavljuje samo kao izvor za upoznavanje sveta nego, pre svega, za
upoznavanje samoga sebe. Baš time se objašnjava posebno interesovanje učenika srednje škole
za dela o mladosti.” (Badrova, Sigal, према ROSANDIĆ 1986: 475). Слично: „Od 15. do 20.
godine prema istraživanjima Bühler – Engelmann razdoblje je lirike i romana što je povezano s
refleksijom o unutrašnjem životu, razmišljanjima o svijetu, smislu života u toj dobi ” (KUVAČ
LEVAČIĆ 2013: 17).
12
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Лирски субјекат у хомодијегетичкој позицији (који проговара из колективног ми, указујући тиме на сопствену припадност интерпретативној заједници којој се обраћа – „додељујемо”) стоји наспрам неба, које
представља хомодијегетички лирски објекат (што је сугерисано и насловом песме), и упоредо са лирским објектом који је мета (онај коме је, заправо, порука упућена, Premindžer 2003, према JOVANOVIĆ 2017: 205).
У комуникативном смислу, важна је дистинкција између ове две врсте
лирских објеката који се у песми појављују и однос који се успоставља
између њих и лирског субјекта. С обзиром на то да се ни имплицитни и
емпиријски читалац не могу идентификовати са „овако силним лирским
објектом” (JOVANOVIĆ 2017: 204) какав је небо, можемо закључити да
је лирски објекат који је мета близак имплицитном читаоцу, као и да се
интензивнија идентификација емпиријског читаоца успоставља са лирским субјектом. Игра додељивања медаље небу је колективна, у њој су
лирски субјекат и читалац суиграчи (што је и наглашено употребљеним
првим лицем множине глагола додељивати).
Други циклус, Блудилник, наговештен је последњом песмом прве
целине „Још сањива природа се будиˮ, чиме се успоставља добра повезаност делова збирке. У овој целини, која са главним насловом кореспондира до те мере да га преузима (или обрнуто), доминантни су мотиви љубави, у различитим варијантама (заљубљивање, љубавно писмо, пољупци,
чулност и страст), а поред тематско-мотивске комуникативности, веза са
читаоцем оснажује се елементима шале, хумора, луцидне досетљивости,
наговештајима ласцивности, али и алузијама које су више од наговештаја
(видети, на пример, завршни стих последње строфе13 у песми „Сена долази у Јагодинуˮ, ĐURĐEV 1988: 31).
Песме овог циклуса одлично дочаравају несклад жеља и реалности
„пробуђенеˮ младе особе: она стреми љубави (и чулној) и види је у свему
око себе (цео свет је у загрљају, у љубљењу, страсти14), али још увек јој
„И опет је водим на Мораву / да гледамо Месечеву мену, / па је зовнем иза једног пласта
/ јер је Жанет навикла на СЕНУ.ˮ Игра речима Сена (река у Француској) и сено (осушена
трава) има јасну сексуалну конотацију. У том чину који се одвија на сену (далеко од
Сене, у Јагодини), описаном у последњем стиху, скривена је, на одређени начин, и поента
песме. Жанета (лирски објекат) заборавља на Париз, јер и Балкан има своје дражи „кад
проникнеш у његове тајнеˮ; нека врста интимне љубавне исповести хомодијегетичког
лирског субјекта омогућава успостављање блискости са читаоцем до степена који доводи
до потпуног укидања граница у комуникацији и поентирања оним што можда не би
морало да се каже (последњи стих песме). Тиме је, с друге стране, хоризонт очекивања
постављен насловом збирке оправдан и испуњен, а песник је остао доследан свом ставу
да „писац не може бити пуританац, пун предрасуда” и да нема ничег лошег у томе што је
„погдегде о љубави говорио мало слободније”, јер деца то очекују; „њима треба књига уз
коју ће се мање осећати децом” (ĐURĐEV 1988: 71).
13

14

О томе певају песме „Дијалог у природиˮ, „Природа се љубиˮ, „Блудилникˮ.

681

Philologia Mediana

се само стидљиво и усплахирено приближава, најреалније у сновима и
маштањима. Ту свеопшту љубавну разиграност природе лирски субјекат прати помно и узбуђено, из ње се преузимају (свесно и несвесно,
нагонски) модели понашања: „а ми, / на пропланку више задњих кућа, /
све гледамо шта ће даље бити, / и кад клоне Сунце до сванућа, / шта ће
нам се у сну догодитиˮ (ĐURĐEV 1988: 27). Притом, ово „миˮ лирског
субјекта може бити хомодијегетички „удвојениˮ глас заљубљеног пара
или колективно ми дружине вршњака/вршњакиња, у сваком случају, глас
који у раван песничког наратива уводи младе читаоце спремне да се са
њим поистовете.
Носећа песма циклуса свакако је „Блудилникˮ – објава опште законитости која влада светом, објашњење односа флоре и фауне, уз ненаметљиву дидактичку ноту којом се указује на лепоту природе и снагу
неписаних закона који њоме владају. Њен дитирамбски тон, дужина стиха и ритмичност, као и значењски слој призивају, издалека, Ј. Ј. Змаја и
песму „Ала је леп овај светˮ.
Посебно се својом сликовитошћу и семантичком носивошћу у другом циклусу издваја песма „Облак над шљивикомˮ. Већ наслов сугерише
љубавни заплет, асоцирајући, у још једном интертекстуалном поигравању, на познати наслов светске књижевности – „Облак у панталонамаˮ Владимира Мајаковског. Међутим, насловом се та игра и окончава,
и удаљена асоцијација већ након првог стиха губи на значају. Облак у
Ђурђевљевој песми је само место љубавног чина Месеца и звезде15, али
је у паралелизму који се успоставља на плану хронотопа и значења много
важније збивање под облаком, на земљи, у шљивику. На трагу „звезданог
молераја” из првог циклуса, Месец је мангуп који „звезду притишћеˮ у
љубавном облак-гнезду, док лирски субјекат у шљивику, у друштву „косе
плаве“, посматра, замишљен и због нечега посрамљен, како се на небу
реализује тај љубавни чин. Најзанимљивији ефекат постигнут је својеврсним замагљивањем разрешења датог у последњој строфи. Док је сасвим
јасно шта се дешавало у облаку над шљивиком, збивање у шљивику остаје отворено за различите рецепцијске конкретизације. Након љубавног
чина, кад Месец побегне и сакрије се иза других облака, „међу своје
отићи ће звезда / а по њеном врату освануће шљиве” (ĐURĐEV 1988:
30). Ко ће на свом врату понети „шљиве” (мале модрице од љубавних
угриза), само звезда или и девојка („плава коса”) која по растанку одлази
својој кући („међу своје”), препуштено је читаоцу да протумачи.
Преостала два циклуса, Велико зидно огледало и Дунав пешачи низводно – тематизују елементарна егзистенцијална питања (чула,
„Ноћ пуца ко брука, / Месец се мангупски небом клати / па звезду шчепа око струка / и
у облак се са њом суноврати” (ĐURĐEV 1988: 30).
15
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жеље, живљење и пролазност, завичајност), а у низу песама остварена
су духовита интертекстуална повезивања и за Попа Ђурђева карактеристично интегрисање елемената усмене традиције у савремени контекст.
Песма „Кад млидијах умрети од Шекспира” доводи у везу Шекспировог
Хамлета и епитаф на гробу Бранка Радичевића: „Неодлучни Хамлет/ као
свако дете / ненавикнут да се / преко њега свете, // ту је таман нешто /
учинити хтео/ али час умрли / њега је помео” (ĐURĐEV 1988: 49); песму
„Бајка коју сте већ чули” чини један дистих: „Снежана је једна била / и с
њом седам имбецила” (ĐURĐEV 1988: 50)16; наслов „Волите ли Змаја”
део је интертекстуалног поигравања у песми која представља дијалог
између човековог малог и великог мозга, испеваној на трагу Змајеве поетике певања за децу; „Сетна песма” призива „Фрулу” Момчила Настасијевића.
Насловна песма последњег циклуса „Дунав који пешачи низводно”
поново у свести читаоца оживљава Бранка Радичевића и, овога пута, његов „Ђачки растанак”. Обележена инвокацијом и апострофом којима се
зазива и у позицију лирског објекта доводи Дунав, ова поема може бити
репрезентативан пример завичајног родољубља и рефлексивног певања;
персонификованом Дунаву лирски субјекат обраћа се са: „мој чорбасти
пријатељу”, „стари мој”, „бриго јогунаста и текућа“, „силниче” и сл. Он
је кицош, боем, бећар, „љубавник разводњених очију”, стога своје место
може да пронађе у Блудилнику. Збирку затварају „Београдске разгледнице” – четвороделна поема, при чему је сваки део „разгледница” Београда
из једног годишњег доба (започиње пролећем, завршава зимом). Препознатљива обележја града инкорпорирана су, сликовито и живописно, у
развијене и заокружене песничке слике које подсећају на Вивалдијева
„Четири годишња доба”; у духу Блудилника у највећој мери је, очекивано, пролећна разгледница: „Пролеће је зато да се воли, / кад оно дође,
направи дар-мар / и сакрије се до идућег мандата / у неки зидни календар, / а дотле ће већ све да се преболи” (ĐURĐEV 1988: 62). Тематско
уопштавање у последњем циклусу (град, годишња доба, природа) враћа
читаоца на почетак збирке, „звезданим молерајима”. Тако се описује
круг, односно уоквирава и суштински контекстуализује средишња тема
– психофизичког и емоционалног буђења, сазревања, самосагледавања и
самеравања себе са светом који се, пред младим бићем, тек отвара, у свој
својој величини и непојамности.
С циљем да са читаоцима успостави што интензивнију комуникацију, аутор се у књизи оглашава и својеврсним поговором и биографском
16
Интертекстуална (и интермедијална) веза може се успоставити на ширем пољу
популарне културе; наиме, у песми „Мама, тата” рок групе Кербер налази се стих
„Снежана је једна била / а патуљака је шест...”. Песма се налази на албуму „Пета страна
света” који је објављен 1990. године.
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белешком у првом лицу, што је такође оригиналан поступак који може
позитивно утицати на степен комуникативности књиге у целини.
У поеми Мрњавчевићи (2016) опева се животна и љубавна судбина
мачора Марка, чиме се у подтекст смешта епски лик Марка Краљевића и
од самог наслова отвара занимљива и комплексна интертекстуална игра.
Она, као свака игра, започиње објашњењем правила, која свим учесницима треба да буду јасна; наиме, аутор у почетној напомени „Да се разумемо...” свом младом читаоцу скреће пажњу да се пред њим не налази
„историјска певанка о породици Мрњавчевић, која је била изразити представник српске средњовековне властеле, а чији је свима надалеко добро
познат изданак био јунак над јунацима – Краљевић Марко”, већ да је
„реч о породици мачака, прецизније – о домаћим мачкама, а како се оне
оглашавају са мрњау, отуда и овај збирни назив за њих: Мрњавчевићи”
(ĐURĐEV 2016). Ова напомена има не само информативну улогу него је
и у функцији мотивисања за читање.
Поему отвара портрет црне мачке – страшне, пуначке и алаве. Њен
изглед али и јеловник, ловачке и кулинарске вештине пресудне су за придобијање Марка, жутог мачора „пуштеног с ланца”, скитнице и боема,
„шмекер[а] светског гласа” коме су досадиле све друге мачке („шатиране
и плавуше, / изблајхане, витког стаса”) и жељан је да се скраси покрај
црне маце и њене домаће кухиње.
Поема Мрњавчевићи представља изузетно захвално штиво за испитивање утицаја интертекстуалности и језичке и значењске игривости на
рецепцију, тј. начин комуникације текста са читаоцем; засићеност дела
интертекстуалним алузијама и цитатима из поезије Лазе Костића, усменог епског песништва, Јесењина и др.17, уз интерполацију фразеологизама и жаргонских израза, ствара специфичан језичко-стилски хибрид који
рецепцију чини узбудљивом духовном игром, за читаоца који препознаје
и разуме „места додира”18; ономе ко тој игри није дорастао у помоћ прискачу духовите илустрације, омогућавајући читање и разумевање базичне приче (о љубавној вези мачке и мачора) и забаву у интелигентним
повезивањима ниског и узвишеног, свакодневног и књижевног, у хумористичком тону и суштински ведрој атмосфери поеме.
Посебно су, у визуелном смислу, занимљиве поједине илустрације19
које такође „призивају” друге текстове, односно ауторе (најупечатљивији
17

Детаљније о овоме видети (ОPAČIĆ 2019: 16-21).

Теорија рецепције одавно је осветлила чињеницу да „čitalac može opažati djelo u užem
horizontu svojih vlastitih književnih očekivanja (koja oblikuju sva iskustva književnosti s
kojima se čitatelj dotada susreo i koja za njega predstavljaju književnu tradiciju) te i u širem
horizontu svoga životnog iskustva” (KUVAČ LEVAČIĆ 2013: 14).
18

19

Књигу је илустровао Коста Миловановић.
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пример свакако је склупчана мачка која дрема нацртана тако да асоцира
на чувену илустрацију – цртеж Малог Принца који одрасли виде као шешир, в. ĐURĐEV 2016: 10). Та вишеструкост деловања (преко текста и
слика) представља посебан квалитет поезије Попа Ђурђева.20
На отворено истраживачко питање о томе колико је дете-читалац
вешто у игри откривања свих у текст и слику уписаних веза и у којој
мери је рецепција ограничена ако он не успева да дешифрује сигнале
које му текст шаље (тј. не препознаје постојеће линкове) можемо, чини
се, дати бар делимично задовољавајући одговор. Попут жутог мачора из
поеме, и млади читалац: „има(ш) сјајну перспективу /успе(ш) ли се само,
к том, разбрати у плетиву, / међу јавом и мед сном” (ĐURĐEV 2016: 35).
Богаћењем сопственог животног и читалачког искуства, млади читалац
ће, у различитим периодима одрастања, при сваком поновљеном читању
једног текста бити у могућности да открива његове нове слојеве, да уочава везе које раније није могао, али и да антиципира нека будућа искуства
и сазнања (књижевна, културолошка, лична). Ово важи за читање било
ког текста, а нарочито за текстове попут Ђурђевљевих, у које је уписано
обиље референци, понуђених читаоцу да, у чину рецепције, њиховим
уочавањем, повезивањем и тумачењем проширује и продубљује значења
и смисао основног текста.
У том смислу није занемарљива ни улога наставника књижевности,
његова методичка способност, вештина и воља да ученика-читаоца води
до пуног остварења интелектуалних, емоционалних и фантазијских потенцијала које поседује и оптималног развоја његових читалачких компетенција21. Тако би поему Мрњавчевићи било занимљиво и методички
изазовно укључити у изборну лектиру ученика старијих разреда основне
школе управо због интертекстуалности као њеног истакнутог обележја
(она омогућава да се, на пример, синтези знања о епском песништву
приступи на другачији начин, с полазиштем у модерном тексту који с
традицијом успоставља стваралачки и креативан дијалог), али би и
средњошколцима могла да буде занимљива јер ће у њој моћи да детектују још више (одразе мита о Пенелопи, везу с наслеђем романтизма и
авангарде, с појединим делима светске књижевности...).22
Нема књижевног критичара који је писао о стваралаштву Попа Ђурђева а да се,
оправдано, овом особином његове поетике није бавио. Видети, на пример, радове у
зборнику Песничке игре и поигравања Попа Д. Ђурђева (Лазаревац 2019), или нешто
раније објављене текстове (RADONIČIĆ 2013), (STOLIĆ 2015) и др.
20

21

Видети о овоме: (GROSMAN 2010).

У овом раду ограничили смо се на подробније бављење изабраним лирским текстовима
Попа Ђурђева. Треба рећи да су и друга његова остварења у методичком смислу
подстицајна и захвална за примену интертекстуалног приступа у настави. Тако се, према
новом наставном програму из књижевности у 7. разреду основне школе, наставницима
22
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Вратимо се, на крају, неким питањима постављеним у уводном
делу овог рада. Одређене одговоре понудила је сама анализа изабраних
текстова, нека остају отворена за размишљање. Интертекстуалност и
игривост, односно интертекстуалност као вишедимензионална игра јесте важан аспект рецепцијске комуникативности поезије Попа Ђурђева.
Она омогућава читање на више нивоа, „активно, креативно читање у ком
се открива текст у односу према другим текстовима, чиме се постиже
експлозија значења. Да би досегао задовољавајући ниво рецепције књижевних дела читаоца треба подучити читању, како је наглашавао Ричардс, проширити му интелектуалне хоризонте, залажући се за слободу
тумачења текста, који лебди у простору бескрајних могућности, борећи
се против уобичајене перцепције и аутоматског читања” (RADULOVIĆ
2011: 8). Ниво читалачког домета младог бића у разоткривању у текст
учитаних референци треба, очито, посматрати не као проблем и ограничење већ као изазов.
Не можемо а да се не сложимо са Ђурђевим који, још касних 80тих година 20. века, увиђа како се времена мењају: „Данас се брже расте.
Деци књиге окраћају, као панталоне. Стално су им потребне нове. Зато
сам покушао да, са што мање инфантилности и што више духа, начиним
корак даље од класичне дечје песме” (ĐURĐEV 1988: 71). Млади читаоци желе књигу „уз коју ће се мање осећати децом” (Исто). Остајући,
деценијама, доследан овом аутопоетичком ставу, Поп Ђурђев ствара управо такве књиге. Он „несумњиво верује у интелектуалну развијеност
савремене деце и њиховог сензибилитета. Он пева на луцидан, духовно провокативан начин за дете у човеку и човека у детету. Он је истовремено и homo ludens и разуздано дете на широким пољима културе”
(LJUŠTANOVIĆ 2019: 41).
Та луцидна и интелигентна стваралачка разиграност Попа Ђурђева
у којој се, сасвим оригинално, спајају текст и слика (у врло широком опсегу варијанти и значења) производећи дело суштински мултимедијалне
природе, у потпуном је сагласју са читалачким склоностима и навикама савремених младих читалаца.23 Његова остварења зато представљају
нуди могућност обраде дела Лет лионског Икара (Ђулићи и увеоци Антоана де СентЕгзиперија) које се, поред тога што и само поседује високу естетску вредност и релевантно
је за наставно проучавање, показује и као изузетно погодно за повезивање са романом
Мали Принц Антоана де Сент-Егзиперија, који представља његов прототекст. Један
могући интертекстуални методички приступ, уз изабране фрагменте Ђурђевљеве прозе,
видети у: Одсјај, читанка за 7. разред основне школе (прир. С. Божић, С. Милосављевић
Милић, Ј. Јовановић, М. Бојанић Ћирковић), Београд: Герундијум, 2019, стр. 67–70.
23
Као финални доказ наводимо најновију песничку збирку Попа Д. Ђурђева Етичко
чишћење, бревијар јутутунских похвала лудости (песме и визуелне песме), Нови Сад
2019.
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праве читалачке мамце, просторе укрштања са којих читалачки путеви
воде, истовремено, на две важне стране – у књижевну прошлост и књижевну будућност.
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Snežana V. Božić

INFLUENCE OF INTERTEXTUALITY AND PLAYABILITY ON
COMMUNICATIVENESS OF POETRY FOR CHILDREN AND
YOUTH BY POP D. ĐURĐEV
This paper is examining the influence of intertextuality, as an important
attribute of Pop D. Đurđev’s creative opus, on the level of communicativeness
in his poetry, with a special focus on the primarily intended audience – children
and youth. This paper addresses two main questions: First, is intertextuality
introducing the aspect of playability in the text? Second, which levels of the
“playable” text are actually reached during the act of reception by the childreader? In order to answer these two key questions as well as many additional
ones, two literature creations by Pop Đurđev were analyzed: anthology Bludilnik
(1988) and poem Mrnjavčevići (2016).
Keywords: intertextuality, playability, children’s poetry, child-reader,
reading competencies
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ИНТЕРТЕКСТУАЛНОСТ ЗБИРКЕ ПЕСАМА
ПОПА Д. ЂУРЂЕВА ИЗВОЂАЧ БЕСНИХ ГЛИСТА
У раду ће бити анализирана интертекстуалност између песама из
збирке Попа Д. Ђурђева Извођач бесних глиста и народне и неких других текстова ауторске књижевности, са освртом и на везу између ове
Ђурђевљеве збирке песама и некњижевних типова дискурса какви су
научни дискурс, телевизија и филм. Оваква усмереност метатекста на
прототекст чини Ђурђевљеву поезију двогласном у бахтиновском смислу.
Најчешћи облици двогласности речи у његовом тексту јесу стилизација и
пародија, које доводе до хуморног или сатиричног ефекта, док се међу интертекстуалним поступцима издвајају цитат, алузија и парафраза. У раду
ће бити указано и на повезаност између вербалног поигравања и хумора
и нонсенса као доминантних елемената поезије за децу Попа Д. Ђурђева.
Кључне речи: Поп Д. Ђурђев, интертекстуалност, поезија за децу,
двогласност речи, игра

Савремени српски књижевник Поп Д. Ђурђев (1953) заузима значајно место у историји српске књижевности за децу. Заједно са песницима Дејаном Алексићем и Владимиром Андрићем, он крајем XX и почетком XXI века наставља радовићевску линију нонсенсне поезије, зачету у књижевном делу Љубивоја Ршумовића седамдесетих година XX
века (LJUŠTANOVIĆ 2012: 153–154). У Поговору збирке песама Блудилник: поетски практикум за усмерењаке Ђурђев је објаснио свој однос
према књижевности за децу и књижевности уопште: он своја дела не
пише примарно их намењујући деци, већ их деца касније препознају и
прихватају као своја. У Ђурђевљевим делима не може се прецизно одредити граница између онога намењеног деци и онога намењеног одраслима, јер се „данас брже расте. Деци књиге окраћају, као панталоне“
(ĐURĐEV 1988: 71). Зато Ђурђев уважава личност детета као да је оно
већ одрастао човек, обавештен и о ономе што му је још увек забрањено,
тe као такав слободан, јер „слобода – људска, дакле и дечја – почиње за1
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виривањем у забрањено“ (DANOJLIĆ 2004: 95). Завиривање у забрањено јесте певање о еротским темама као нека врста песничког хибриса,
али је то и дијалог са другим текстовима и медијима као важно обележје
поезије за децу Попа Д. Ђурђева. Сви ови поступци чине Ђурђева „вишеструким песничким изгредником и прекршитељем, песником који
прекорачује преко већине традиционалних граница у поезији за децу...“
(LJUŠTANOVIĆ 2002: 167)
Поднаслов: „Књига коју је захватила елементална непогода“ имплицитно најављује поетику збирке песама Извођач бесних глиста
(2002) – то је књига настала као резултат песникове вербалне игре, игре
коју песник именује као „елементалну“ уместо „елементарне“ непогоде
и којој је услед промене само једног гласа промењен смисао. Исти је случај и са насловом првог поглавља: Fabula rasa. Игра је основни елемент
Ђурђевљеве поезије за децу, и то не игра у смислу мимезиса дечјег живота, већ игра речима. Парономазија као вид вербалног поигравања једна
је од најчешћих стилских фигура у Ђурђевљевој збирци Извођач бесних
глиста, на коју он указује насловом трећег поглавља, Бла бла око стабла.
У наслову збирке песник себе именује као извођача бесних глиста, односно као некога ко, попут детета, изводи бесне глисте, тј. чини разне
несташлуке и каламбуре. Да је природа језика и стила једно од кључних
питања Ђурђевљеве поезије песник објашњава у пролошкој песми ове
збирке, Дегустацији, у којој позива читаоце на дегустацију речи, односно на читање.
Песме из ове збирке остварују богате интертекстуалне2 везе са народном и другим текстовима ауторске књижевности, али и са научним
и другим видовима дискурса. Интертекстуални поступци заступљени у
збирци песама Попа Д. Ђурђева јесу: а) цитат – уношење читавих стихова из једне народне или уметничке песме, б) алузија – наслућивање
присуства неког другог текста и реминисценција на њега и в) парафраза
– казивање нечег познатог другим речима, али тако да изворни смисао
остане очуван. Они чине реч Ђурђевљеве поезије двогласном у бахтиновском смислу: глас у песми имплицира присуство неког пређашњег
гласа. Најчешћи видови двогласности у Ђурђевљевим песмама јесу
2
Интертекстуалност је термин који у науку о књижевности уводи Јулија Кристева 1966.
године, инспирисана Бахтиновом теоријом о двогласности речи и анализама анаграма
од стране Фердинанда де Сосира. Интертекстуалност се може дефинисати као скуп
односа између текстова, као и између текста и вантекстовне стварности. Један текст
увек је у дијалогу са другим, усмерен је на неки други текст, а ова идеја инспирисана
је Бахтиновим ставом да реч никада није монолошка и увек је упућена некоме. Међу
осталим теоретичарима значајним за развитак појма интертекстуалности, осим Кристеве
и Бахтина, ваља поменути и Мајкла Рифатера, Жерара Женета, Џонатана Калера, Хенрика
Маркјевича, Харолда Блума, Хермана Мајера.

692

Милица М. Алексић

стилизација и пародија, које имају хуморни, односно сатирични ефекат.
Песник користи „туђу реч за своје циљеве и на тај начин што ће унети
нову смисаону усмереност у реч која већ има и која чува своју сопствену
усмереност. При томе се таква реч, по императиву, мора осећати као туђа.
У једној речи налазе се две смисаоне усмерености, два гласа“ (BAHTIN
1967: 261). Ђурђев и визуелно наглашава присуство туђих речи у свом
тексту – оне су најчешће исписане болдираним и искошеним словима,
чиме се скреће пажња читалаца на њих. Скретање пажње на прототекст
додатно је постигнуто тзв. периграфијом, истицањем у рубним деловима
текста (наслову, код Ђурђева ређе у поднаслову и мотоу). Функција таквог, алузивног цитатно-парафразног наслова је „најпре, коментаторска
и антиципацијска: читаоцу наговештава тему текста или поглавља, упозорава на изабрани значењски аспект, указује на контраст или аналогију
– семантичку, симболну, стилску, структурну, фабулативну или функционалну – између новог дела и цитираног предлошка“ (JUVAN 2013: 30).
Уношење цитата из једног прототекста у метатекст на композиционо-мотивском плану може довести до његовог проширења поступком
амплификације. Један од најбољих примера за то јесте Ђурђевљева песма О зецу који се начисто препородио, у којој је опеван несташлук дечака
који је у игри поцепао свог плишаног зеку, да би дечакова мајка на крају
песме нанету штету поправила крпљењем играчке. Читав овај догађај
развијен је из стиха позајмљеног из шаљиве народне песме Ага Асан-ага
и усмереност на ту туђу реч наглашена је болдирањем и подвлачењем:
„Иде ловац/ а основац/ па кад виде на нишану/ звер плишану/ погоди је
између два скока/ у кољено међу оба ока// – Нека те нека –/ залелека зека/
а кад стаде паде/ сред душека мека/ Чу се дрека“ (ĐURĐEV 2002: 37).

Плишани зека је персонификован и његов је бол хиперболисан јер
је заправо дечак тај који бурно реагује када схвати шта се десило. Захваљујући дечаковој мајци, плишани зека на крају песме је „начисто препорођен“. Повреда ове играчке „у кољено међу оба ока“, дакле, апсурдна
је, баш као и повреда Асан-аге у шаљивој народној песми:
„Зеље бере ага Асан-ага/ У Мостару насред Сарајева;/ гледало га влаше
испод Беча,/ На Бијоград пушку наслонило:/ На зло га је мјесто погодило:/
Под кољено међу оба ока;/ Мртав паде ага Асан-ага,/ Мртав паде, здраво
кући дође“ (KARADŽIĆ 2006: 175; курзив М.А).

Хипербола је присутна и у прототексту и у метатексту и њено ће
коначно разобличење довести до хуморног ефекта. Овакво преузимање
цитата из народне песме представља стилизацију, која сада „нагони туђу
предметну замисао (уметничко-предметну) да служи њеним циљевима,
то јест њеним новим замислима“ (BAHTIN 1967: 261).
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Ђурђевљева песма Прва бразда јесте пародија3 и једног текста народне и једног текста ауторске књижевности. Њен наслов алудира на истоветни наслов познате Глишићеве приповетке (GLIŠIĆ 1963: 477–484),
да би се читалац у тексту сусрео са цитатом из народне песме Орање
Марка Краљевића (KARADŽIĆ 2006: 334), коју Душан Ђурђев пародира. Уместо Шарца, Марко Краљевић јаше рагу, која се жали на терет већи
него што физички може да поднесе:
„Нек иду бестрага/ три товара блага –/ рече рага/ Таман да ме неко/ џага
одострага/ откуд мени тол'ка снага/ липсаћу до кућног прага/ Иако се занемарује/ – Ум царује.../ послушај умове:/ Море Марко не ори друмове//
Посла Марко рагу к врагу:/ – Ја сам ратар/ а не златар/ кад одем у атар/ ма
коме је тамо раго/ још камење драго// Па када се газда сазда/ Прва бразда/
оста да се памти вазда“ (ĐURĐEV 2002: 16).

Типски број три као број товара блага појављује се на почетку, а не на
крају песме, какав је случај са прототекстом, у коме Марко Краљевић три товара блага на крају песме односи мајци као знак победе над Турцима. Уместо
као награда, благо је у метатексту приказано као баласт, који рага физички
није у стању да понесе. То њено нејуначко држање изненађује читаоца, чији
хоризонт очекивања сада бива померен. У народној традицији, коњ Шарац
верни је пријатељ Марка Краљевића и помаже му у борби са Турцима. Рага из
Ђурђевљеве песме, насупрот томе, као слабић ниже једну за другом: псовку,
део народне пословице („Ум царује, снага кладе ваља“) и цитат из народне
песме о Марку Краљевићу, што доводи до вербалне комике. Највећи јунак
српске народне епике узвраћа раги псовком и себе назива ратаром, чиме се пародира прототекст. Марко Краљевић више није велики епски јунак са верним
коњем Шарцем, него обичан ратар са ислуженом рагом.
Песма Чича Томина кобила такође се пародијски односи према
народној поезији о Марку Краљевићу, јер је у њој Шарац представљен
као лечени алкохоличар. Шарац се, међутим, заљубљује у чича Томину
кобилу и сада се она одаје алкохолу. Иако је о коњу променио мишљење
набоље, чича Тома сада има неприлика са кобилом:
„Једино се плаши/ за судбину кобиљу/ одала се флаши/ у приличном
обиљу/ па не лези враже/ када прекардаши/ уме да му каже:/ – Дај матори
сјаши!“ (ĐURĐEV 2002: 18)

Песник се овде поиграо са жаргонском фразом „сјахати (некоме) с врата“, створивши ситуацију у којој је кобила персонификована, па је поменута
3
Пародија (грч. para – поред, код, уз; oidia – песма, спев) „означава двоумљење: с једне
стране, пародија наступа као додатак, пратиља предлошка, а с друге стране као његова
супротност“ (JUVAN 2013: 37). Предмет преузет из прототекста у пародији се приказује
нижим стилом, тако да тај несклад изазива подсмех.
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фраза и буквално реализована. То је уједно и један имплицитни вид борбе
потлачених против оних на вишем друштвеном положају. Јунак песме, чича
Тома, у другој строфи добија епитет „неверни“, што је алузија на библијску4 причу о неверном Томи. И сâм наслов представља вербално поигравање у
виду анаграмског премештања редоследа слогова: колиба – кобила, јер песма
Чича Томина кобила успоставља интертекстуалне везе и са романом Харијете Бичер Стоу Чича Томина колиба (BIČER STOU 1990). Роман америчке ауторке представља причу о робовима и дехуманизацији друштва, о класним
разликама, па и приказивање чича Томе и кобиле у Ђурђевљевој песми има
симболичку функцију.
Песма Још нам Али Баба фали успоставља интертекстуални однос са
Причама из хиљаду једне ноћи (вид. у: VINAVER 2002), збирком песама Љубивоја Ршумовића Још нам само але фале (RŠUMOVIĆ 1988) и народном причом Деда и репа (у: LOVRIĆ 1989). Наслов песме алузија је на Ршумовићеву
збирку песама за децу, што је мотивисано сличношћу заједничке именице ала
и властитог имена јунака из Прича из хиљаду једне ноћи Али Бабе. Други део
његовог имена, Баба, песнику оставља простор за даље вербално поигравање,
па главни јунак ове песме постаје управо баба, и то она која ће, за разлику од
народне приче, уместо репе сама бити ишчупана, али из полиције (у песми је
употребљен жаргонизам марица). Бабу је напало четрдесет разбојника, међутим, долази до неочекиваног, комичног обрта, па баба сама успева да савлада
сву четрдесеторицу. Хипербола је овде у тесној повезаности са демистификацијом, поступком карактеристичним и за Ршумовићеву збирку песама Још
нам само але фале. Разбојници, као и але, бивају разобличени, а њихова снага
знатно умањена, чиме је песник одагнао страх код малих читалаца. Ипак, несвакидашње храбра баба због физичког обрачуна са разбојницима доспева у
полицију. Завршетак песме, у којем она бива „ишчупана из марице“, представља пародију мотива из народне приче Деда и репа: „Било је повуци-потегни/
и ишчупаше бабу“ (ĐURĐEV 2002: 10).
Пародирана је и бајка Браће Грим Црвенкапа (вид. GRIM 2009а)
у Ђурђевљевој песми Нова теорија о настанку врста, у којој је мотив
вађења Црвенкапе и њене баке из стомака злог вука обрађен у контексту
савременог доба и високих достигнућа у области медицине:
„Са свога имена/ да спере љагу/ после онога у шипрагу/ своју вучицу драгу/ одвуче вук/ на ултразвук/ Завлада мук/ кад доца/ ловац Јоца/ поче да
звоца:/ – Да ли сте ви у браку/ ил' ја то видим у стомаку/ Црвенкапу и
4
Алузију на библијску причу представља и Ђурђевљева песма Нојева барка (вид.
ĐURĐEV 2002: 42–43). Ноје из приче о потопу у овој песми постаје ној, обична
„тркаћа живина“. Побожност и богоугодност Нојева благо су карикиране песниковим
апострофирањем Бога: „(Боже мој)“ и „(хвала Богу)“. Као такви, ови искази представљају
коментаре. Ној је у бари тражио барку, па се поново успоставља вербална игра паронима:
Ноје – ној, барка – бара.
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баку?// Да сте видели тај кез/ кад је направио царски рез/ и донео на свет,
у неку руку/ заједно баку и унуку// Сви су се дивили/ изузимајући пар старих циника/ честитала му је цела/ гинеколошко-акушерска клиника// Само
је несрећни отац/ почео да кука:/ – Не може наука и струка/ тек тако да се
брука/ човек је постао од мајмуна/ а не од вука// Ипак је, у присуству звери/ признао за своје обе кћери/ а биле су задовољне и једна и друга кћерка/
јер им је отац – велика зверка“ (ĐURĐEV 2002: 33–34).

Ова песма представља реминисценцију и на бајку о Црвенкапи, али
и на Дарвинову теорију о постанку врста и песму Драгана Лукића Ловац
Јоца (LUKIĆ 2018: 17). Поп Ђурђев узима за свог јунака познатог ловца
из Лукићеве песме, али је притом ловац Јоца код Ђурђева тек споредни јунак, очишћен од реминисценције на прототекст, јер, према Бахтину,
„Све што улази у дело мора да се потопи у Лету, да заборави свој ранији
живот у туђим контекстима: у песничким контекстима језик може да
памти само свој живот (овде су могућне и конкретне реминисценције)“
(BAHTIN 1989: 53). Сличан је случај и са Ђурђевљевим песмама Биберче и Мачји кашаљ, које за прототекстове имају народну бајку Биберче (у:
ĐURIĆ 1991: 223–226), односно бајку Шарла Пероа Мачак у чизмама
(PERO 1969), али их од њих сасвим удаљавају нонсенс и хумор, као и
природа позајмљених јунака. Мачка у песми Мачји кашаљ користи чизме
да не би назебла јер у противном мора да се попне на дрво, да „седне у
рашље и кашље“ (ĐURĐEV 2002: 48). И фразу „мачји кашаљ“, којом се
примарно означава нешто безазлено и незнатно, песник је обрадио на
хуморни начин. Он у радовићевском маниру рачуна на интелектуалност
малих читалаца, остављајући им простор да сами процене да ли ће веровати у нонсенсну ситуацију опевану у песми.
Песма О Ивици, Марици и злочестој старици на неочекиван начин
обједињује јунаке бајки Браће Грим Ивица и Марица (GRIM 1988) и Пепељуга (GRIM 2009b), критички се разрачунавајући са жанром бајке, као
што ће то учинити и у неким другим песмама у збирци Блудилник5:
„Другарица Марица/ иначе шипарица/ рече да та старица/ имала је прошлост бурну/ док је Иван/ киван/ не гурну/ у урну// Шта је могла друго/ а
и живела си дуго/ Пепељуго“ (ĐURĐEV 2002: 29).

Осим са бајкама, поезија Попа Д. Ђурђева у дијалошком је односу и са кратким књижевним врстама, које су у песмама парафразиране
или цитиране. Осим истоимене латинске изреке у наслову, Ђурђевљева
песма Lupus in fabula за прототекст има и легенду о постанку Рима, али
и дискурс о Вуку Стефановићу Караџићу. Животиња вук из ове латинске изреке у песми постаје Вук (Стефановић Караџић), а њему се приУ питању је песма Бајка коју сте већ чули: „Снежана је једна била/ и с њом седам
имбецила“ (ĐURĐEV 1988: 50).
5
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дружује вучица, преузета из легенде о постанку Рима. Тиме њихов спој,
уз придруживање Браће Грим на крају, прелази у нонсенс:
„Знаш ни нама вучицама/ не цветају руже друже/ бадава ми стручна спрема/ откад нема Ромула и Рема/ па зар због тог да свој бол/ утапам у алкохол// Он раздужи лулу рум и буре/ – Вреди због такве цуре –/ рече па вучицу/ ухвати за ручицу/ а она вука око струка/ и одоше у... Тршић/ па онда
код његових у Беч/ затим код њених у Рим/ тако је било часна реч/ али не
разумем шта с тим/ имају браћа Грим“ (ĐURĐEV 2002: 36).

Ова песма критички се опходи према чињеници да се Вук Стефановић Караџић сâм школовао, будући да вук у песми признаје како је
„[..] вук самоук/ зато нисам мого ничим/ много да се дичим/ давали ми
окрајке од бајке/ е сада ћу шором шајке...“ (ĐURĐEV 2002: 35) Песник
се послужио и војвођанском6 изреком „Шором шајке, а Дунавом чезе“,
чији је први део инкорпорао у свој текст визуелно га истичући. Сви ови
елементи сврставају песму Lupus in fabula у тематски круг песама пародијског карактера.
У песми која обилује нонсенсом и хумором, Љубавни живот жалосних врба, парафразиране су народна изрека: „Кад врба грожђем роди“
(KARADŽIĆ 1965: 134) и брзалица: „На врх брда врба мрда“ (VUJČIĆ
2008: 124):
„Дошла свадба тужни гости/ Боже ме опрости/ Као да је дан жалости//
Господин је фин/ али врбов клин/ а његова лепша пола/ пуна бола/ сад
једва да игде мрда/ са вр' брда// Он је чува/ од ветра што дува/ а и да се не
догоди/ да на врби грожђе роди“ (ĐURĐEV 2002: 57, курзив М.А).

Песник се на овом месту још једном поиграо са народном традицијом и уобичајеним називом поменуте биљке – жалосна врба, те овакав
њихов спој представља нонсенс. Персонификовано је и дрво у песми Добро дрво, за које друго дрво каже да је ударено мокром крпом, што представља парафразу народне изреке: „Ударен мокром чарапом“ (VUJČIĆ
2008: 207).
Осим кратких књижевних врста, у Ђурђевљевим песмама могу бити
сакривена и имена неких других књижевника или наслови неких других песама. У фусноти7 песме На 20.000 миља од циља, која успоставља интертексту6
Из војвођанске је средине и песма Шта ће мени коњи вранци (текст је доступан на
линку: https://srbin.info/kultura/uz-narodnu-romansu-sta-ce-meni-konji-vranci-zelimo-vamprijatnu-noc/), чије је стихове Ђурђев унео у песму (Š)eppur si muove: „Шта ће мени
тол'ки ланци/ Шта ће мени коњи вранци“ (ĐURĐEV 2002: 22).
7
Фуснота представља паратекстуални коментар, који се одликује дигресивношћу и због
тога је увек изван приче (MILOSAVLJEVIĆ MILIĆ 2006: 256). Паратекст и јесте и није
део основног текста и такав његов амбивалентан положај опевао је и Бранко Миљковић
(2003: 189) у својим стиховима: „Песма и наслов воде љубав/ Неко време, а затим/
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алне везе са романом Жила Верна 20.000 миља под морем (VERN 1986), визуелно је истакнуто име овог француског књижевника: „... како би то извесни
Жил верн/о описао“ (ĐURĐEV 2002: 13). Са именом писца Максима Горког
Ђурђев се поиграо у песми Звека чини човека, где је искористио фонолошку
блискост властитог имена Максим и именице максима: „после ту максиму
приписаше Горком“ (ĐURĐEV 2002: 17). Поменути поступци спадају у домен стилизације, која има за циљ ефекат изненађења код читаоца.
Интертекстуалност Ђурђевљеве поезије успоставља се и непосредним цитирањем стихова из ауторске поезије. Такав је пример песме Професионално обољење, у којој је цитиран стих песме Ђуре Јакшића (1978:
70) Кроз поноћ...: „О лакше, лакше кроз густо грање“. Његово уношење
у Ђурђевљев текст о шумару и шуми представља стилизацију као вид
двогласности речи. Осим тога, песник се и вербално поиграва са паронимима секира – секирати се, јер их семантички доводи у везу са шумарем.
Тако он на духовит начин завршава своју песму:
„О лакше, лакше кроз густо грање/ у дебелом 'ладу/ јер је секирање/ повреда на раду“ (ĐURĐEV 2002: 63).

Исту функцију има и Ђурђевљево цитирање стиха Велимира Рајића
(1964: 185–186): „Проста ти била моја љубав жива“ у песми О људима и
зверима. Поменути стих има потпуно другачије читање у једном и другом тексту. Код Рајића, он се понавља као рефрен песме На дан њеног
венчања и тиме појачава осећање бола лирског субјекта због губитка
вољене жене. У Ђурђевљевој песми, он звучи подсмешљиво, будући да
га изговара крокодил, тобоже заљубљен у камилу:
„ – Ма 'де била/ дуж Нила –/ рече La costa:/ – Проста ти била моја љубав
жива –/ и оде да плива/ Нилом/ рептил стилом/ кријући своју интиму/ у la
costimu“ (ĐURĐEV 2002: 41).

Песник кокетира са популарном културом, па и крокодил и камила у његовом тексту добијају имена по најпознатијим брендовима са
амблемом управо ових двеју животиња – La costa и Camel, а господин
у последњој строфи песме јесте савремени потрошач, човек XXI века,
коме су доступни најквалитетнији брендови, али човек дехуманизован и
отуђен, који ради свог задовољства жртвује друга жива бића:
„Да ли је реч о срећи/ тешко је рећи/ и како је зверима међу људима/
тек господин сад Camel пуши/ а La costu носи на грудима/ и на души“
(ĐURĐEV 2002: 42).

Алузија је као интертекстуални поступак искоришћена у песми
Партеногенеза, у којој је приказана камила која преокреће грбу на стоПрезиру једно друго и свако пева за себе“.
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мак понашајући се као да је трудна, и то како би се одморила од уобичајеног јахања од стране бедуина и његовог сина. Аутор текста претпоставља
читаочево познавање романа Виктора Игоа Богородичина црква у Паризу
(IGO 1985), прототекста из кога позајмљује књижевног јунака Квазимода, физичку наказу каква би настала и из фантомске трудноће персонификоване камиле. Интенција аутора чисто је стилистичке природе – камила која покушава да избегне своје обавезе и одмори се изазива хумор
код читаоца.
Посебном тематском кругу припадају песме које су у дијалошком
односу са научним дискурсом, медијима, ТВ серијама и филмом, или
се пак тај дијалошки однос у појединим Ђурђевљевим песмама истовремено успоставља и са њима и са књижевним текстовима. Ту спадају:
Ghost busters, Прохујало са вихором, Ко год воли нек изволи доли и Позориште у кући. Заједничка овим песмама јесте алузија, будући да се присуство прототекста у њима тек наслућује. Песма Ghost busters алудира
на филм Каспер из 1995. године, као и на источњачку причу о Аладину
из Хиљаду и једне ноћи (вид. у: VINAVER 2002). Џин из Аладинове
лампе близак је добром духу Касперу, а сâм мотив духа песник хумористички доводи у везу са духовним правима због фонолошке сличности ових паронима. Мотив фантастичног бића у лампи у Ђурђевљевој песми обрађен је тако да се дух са „угроженим духовним правима“
нашао у плинској боци, у којој је био под притиском. На крају текста
песник се поиграо и са познатом изреком: „У здравом телу – здрав дух“,
коју сада преиначава у: „У здравом канистеру, здрав дух“ (ĐURĐEV
2002: 12). Песма Позориште у кући представља алузију на истоимену
ТВ серију8, а песма Прохујало са вихором на чувени роман и филм9 са
истим насловом. Не треба занемарити ни друге интертекстуалне везе
песме Прохујало са вихором, пре свега са кратким књижевним формама – изрекама „Дотерати цара до дувара“ и „Познаjeм га као (слијепац)
рђав новац“ (KARADŽIĆ 1965: 236), да би фуснота ове песме сакрила
и један појам из области тениса (дупли пас), географски појам (планине Овчар и Каблар) и назив једне расе пса (Немачки овчар): „Немачки
Овчар и Каблар – дупли пас“ (ĐURĐEV 2002: 25). Све то указује на
8
Прва сезона телевизијске серије Позориште у кући премијерно је приказивана у периоду
од октобра 1972. до априла 1973, да би током 1974, 1975, 1981. и 1984. биле снимљене и
емитоване још четири сезоне. Сценарио је написао Новак Новак, а серију режирао Дејан
Баја Ћорковић. Више о овоме прочитати на линку: https://sr.wikipedia.org/srec/%D0%9F
%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%88%D1%82%D0%B5_%D1%83_%D0%
BA%D1%83%D1%9B%D0%B8. Године 2007. у режији Мирослава Лекића снимљен је и
римејк ове популарне телевизијске серије.

Америчка књижевница Маргарет Мичел године 1936. објавила је књигу Прохујало са
вихором, по којој ће три године касније бити снимљен и филм у режији Виктора Флеминга.
9
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маестралну способност вербалне игре Попа Д. Ђурђева и неопходност
читаочевог доброг познавања опште културе.
Песма (Š)eppur si muove представља стилизацију дискурса о Галилеу Галилеју. Мотив игре и идеја о Галилејевом хелиоцентричном систему нашли су тачку пресецања када је у овом тексту дечаку упао кликер у
блато. Једна сасвим обична ситуација из живота детета обогаћена је хумором и неочекиваним спојем са Галилеом и његовом чувеном изреком:
„Ипак се окреће“ када блатњав кликер буде морао да сачека да се тротоар осуши како би поново могао да се котрља. Наслов песме преведен је
у фусноти: „(Ш)Ипак се окреће“ (ĐURĐEV 2002: 21), која представља
цитирање као интертекстуални поступак. Овакав наслов представља духовит коментар-наслов о читавој причи текста, истовремено антиципирајући садржину песме и исказујући песников став о томе.
Песма Ко год воли нек изволи доли јесте алузија на прву клонирану
овцу по имену Доли, на шта је, између осталог, указано у фусноти: „По
клону се зуби не гледају“ (ĐURĐEV 2002: 47). Aуторов паратекстуални
коментар јесте и парафраза народне изреке: „Поклону се у зубе не гледа“ (KARADŽIĆ 1965: 236) и алузија на клонирану овцу. У портрету ове
црне овце, како је аутор још назива, јавља се низ нонсенсних и хуморних
елемената: она је рођена у хороскопском знаку овна, носи само чисту
рунску вуну, премазана је свим мастима, а, иако у глави има црну рупу,
„сви опет у њу блеје“ (ĐURĐEV 2002: 47).
Збирка песама Попа Д. Ђурђева Извођач бесних глиста успоставља
интертекстуалне односе са народном и другим текстовима ауторске књижевности, као и са некњижевним типовима дискурса попут филма, научног дискурса, телевизијских серија, појмова из опште културе. Интертекстуални поступци у њој јесу цитирање (песме О људима и зверима,
О зецу који се начисто препородио, Професионално обољење), алузија
(Чича Томина кобила, Партеногенеза, Нојева барка, Прва бразда, Мачји
кашаљ) и парафраза (Љубавни живот жалосних врба, Добро дрво).
Ђурђев пародира фолклорно наслеђе у својим песмама Прва бразда,
Чича Томина кобила и Lupus in fаbula. Осим пародије, дијалошку реч у
његовој поезији представља и стилизација, која, за разлику од пародије,
за циљ нема сатирични смех, већ онеобичавање постојећег, његово ново
сагледавање и читање, као и хумор изазван ефектом изненађења. Све то
чини поезију Душана Ђурђева неком врстом споне између прошлости и
будућности. Његова постмодернистичка поезија узима за грађу мотиве и
делове текстова које су оставили његови претходници, али их обрађује
на потпуно нов и оригиналан начин, остављајући богато наслеђе и неким
будућим генерацијама књижевника.
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Milica Aleksić

THE INTERTEXTUALITY OF POP D. ĐURĐEV’S COLLECTION
OF POEMS IZVOĐAČ BESNIH GLISTA
In this paper, the intertextuality between the pomes in Pop D. Đurđev’s
collection of poems Izvođač besnih glista and works of both oral and written
literature, with emphasis on the connection between this collection of poems by
Đurđev and non-literary discourses such as film, TV series, scientific discourse.
The presence of such prototext and the orientation of the metatext towards
it make Đurđev’s poetry double-voiced in the Bakhtinian sense. The most
common forms of double-voicedness of the words in his text are stylization and
parody, leading to a humorous or satirical effect. The connection of humorous
wordplay and nonsense as the dominant elements of Pop D. Đurđev’s children’s
literature will also be presented in this paper.
Keywords: Pop D. Đurđev, intertextuality, children’s literature, doublevoicedness of the words, wordplay

703

Милош С. Јоцић1

Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет2**
Одсек за српску књижевност

Милош С. Јоцић
DOI: https://doi.org/10.46630/phm.12.2020.44
Прегледни рад
УДК 821.163.41.09-1 Ђурђев Д. П.
Примљен: 31. 3. 2020.

РЕБУС ПОЕЗИЈА ДУШАНА ПОП ЂУРЂЕВА:
ИСТОРИЈСКИ КОНТЕКСТ И НОВА САЗНАЊА
Техника колажа један је од најпопуларнијих воковизуелних поступака у авангардној и неоавангардној експерименталној књижевности.
Њени узори сежу много дубље у историју европске књижевности – све
до барокне ars combinatorije, односно средњевековне традиције религиозно-мистичних текстова. Карактеристична „ребус поезија“ Душана Поп
Ђурђева садржи све особености једне нарочите струје савремене српске
експерименталне књижевности која је ујединила стваралачке поступке неоавангарде и постмодернизма – укључујући и реактуелизацију старијих
формалних маниризама, односно тежњу ка ирационализацији садржаја –
али визуелне песме у збирци Слик ковница (1998) садрже и уникатне елементе попут употребе корпоративних симбола као градивних елемената у
колажирању.
Кључне речи: Душан Поп Ђурђев, Слик ковница, неоавангарда, постмодерна, колаж, визуелна поезија, ребус поезија

Поступак колажирања је популарна форма воковизуелног изражавања не само у српској неоавангарди, него уопште у историјским авангардизмима. У контексту српске савремене експерименталне књижевности, дисциплина колажа поседовала је и друге предности у односу на
оне идејне и стилске које су описали Бенјамин („Уметничко дело у раздобљу његове техничке репродуктивности“, 1936) или Хоке (HOCKE; у
различитим околностима у оквиру студије Маниризам у књижевности:
алкемија језика и езотерично умеће комбинирања, 1958): колаж не захтева интригантно сликарско умеће да би се обликовале интригантне визуелне представе, већ „само“ визуелну и спацијалну интелигенцију, уз
вештину комбиновања. Са колажом, уметници постају „уредници“ дела,
1
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Рад настао у оквиру пројекта Аспекти идентитета и њихово обликовање у српској
књижевности (178005), Одсек за српску књижевност Филозофског факултета УНС.
2
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а не њихови тотални ствараоци, „инжењери“ и „оператори“ (HOCKE
1984: 49), већ у складу са постмодернистичким и неоавангардним преиспитивањима саме природе не само уметничког дела, него и самог стваралачког поступка.
Један од хронолошки првих у линији значајних српских неоавангардних уметника, Владан Радовановић, као мултумедијални уметник је сам
осликавао и приређивао своја књижевна и воковизуелне дела; већ његов
савременик, који је такође стварао већ раних шездесетих година, Мирољуб
Тодоровић, своја дела је обликовао користећи конструктивистичке дизајне
и колаже, осим у неколико једноставних калиграмских песама.
Чињеница да су уметници нека врста приређивача колажних композиција, а не њихови творци од нуле, ни у ком случају не значи да у питању
нису били ствараоци са израженим осећајем за визуелну културу двадесетог
века, и да њихове сликовне конструкције нису биле снажно ауторски дефинисане, насупрот произвољним и стихијским вишемедијским дигресијама.
Колажи и фотомонтаже Саве Дамјанова провокативни су као и његова проза; трансгресивни, вулгарни, са готово сталним укрштањем високе и ниске
културе. Путем његових колажа добијамо и његов поетски отисак. Визуелни
елементи нису код њега, као што нису ни код других представника сличне
експерименталистичке формације, произвољне и стихијске вишемедијске
дигресије, већ интегрални делови поетике. Његове визуалије, попут његовог књижевног стваралаштва уопште, прате филозофију гротеске, на коју
упућују и онда када у питању нису конкретно колажи или фотомонтаже,
односно насилна укрштања више некомплементарних елемената – порнографске илустрације Штрумпфова или Дизнијевих јунака, иначе ауторска
дела америчких андерграунд стрип-уметника друге половине 20. века, које
је аутор користио у својим делима, у том смислу не разликују се много од
фотошопирања Дамјановљевог лица на свештенике, односно стављање
Стаљинове главе на тело садо-мазо хермафродита.
Војислав Деспотов на другој страни је у својим дечијим романима користио фотомонтаже и колаже чија је конструкција неупадљива и неуочљивија. Будући да су ови романи писани у стилу магијског реализма, односно неприметног прожимања натприродног и стварног, Деспотов је и пратеће „илустрације“ обликовао тако да не постоје разлике или очигледне границе између
укрштања неколико различитих визуелних елемената унутар једне сликовне
целине. Само ће пажљив посматрач уочити да је уводна илустрација у роману
Петровградска прашина вештачки украшена тринаестовековна антисемитска карикатура, или да су на тарот карти која означава Ђавола/Антихриста
у роману Андраци, јепури и остала најважнија чудовишта Петровграда и
средњег Баната доцртани елементи који ову илустрацију ближе повезују са
темом буђења сексуалности у пубертету, описану у самом роману.
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Капитално дело колажног поступка у српској неоавангарди, визуелни роман Стругање маште Вујице Решина Туцића, јесте савремена
менипејска сатира исписана графичким језиком масовне културе. Код
претходно наведених примера, колаж је визуелни елемент у синергији са
традиционалним текстом, чије значење одражава или симболички надопуњује. Међутим, Стругање маште је у целости воковизуелни пројекат
јер је и његова текстуална димензија, заправо, визуелна; синтагме, реченице, стихови и пасуси су у овом хибридном раду исечени из магазина,
или скројени уз помоћ разноликих, некомплементарних типографских
елемената: различитих фонтова, вечине слова, па чак и писма (ћирилице
и латинице). Овим позивањем на визуелну културу двадесетог века – магазине, клип артове, постере, брендове, налепнице, фрагменте – Стругање маште најближе је поступку самог Поп Ђурђева, нарочито због Туцићевог хумористичког и ироничног обрађивања визуелних фрагмената.

(СЛИКА 1. Натпис испод слике: Вујица Решин Туцић,
Стругање маште)

707

Philologia Mediana

Повезаност Душана Поп Ђурђев са вишемедијском стваралачком
традицијом српске неоавангарде не лежи само у сличној употреби једног
конкретног стилског поступка, у овом случају колажа. У питању је профилисано припадање једној карактеристичној стилској формацији. Група
српских експерименталних књижевника са краја 20. века, међу којима
и они овом приликом споменути, развила је стваралачку поетику која
је била јединствена мешавина авангардистичких и постмодернистичких
стилских начела, услед чега можда радије можемо говорити о некој врсти
српске пост-авангарде, или транс-авангарде.
Иван Негришорац је у тексту „Алгебра црног велосипеда“ (1984)
а потом и у поговору Колача, обмана, нонсенса Саве Дамјанова (1989),
дефинисао две линије савремене српске књижевности, чији су називи
били, у духу сличних типографских имагинација епохе, визуелно диференцирани: Негришорац је разликовао „постМОДЕРНИЗАМ“ од „ПОСТмодернизма“. У првом, присуство модернистичког наслеђа је доминантно, док је његов начин превазилажења мање изразит; са друге стране, ПОСТмодернизам доноси идеје и стилистику карактеристичне за историјску авангарду: активније превредновање традиције, па чак и читаве
институције књижевности и уметности, као и радикалне експерименте
на пољу форме и структуре текста. (NEGRIŠORAC 1989: 173).
Сава Дамјанов, и сам припадник „младе српске прозе“, која је осим
њега укључивала и Ђорђа Писарева, Светислава Басару, према неким тумачењима и ауторе који су се профилисали нешто раније, попут Деспотова или
ВРТ-а, 1983. је у есеју о сопственој стваралачкој генерацији („Питање (тезе)
о ‘младој српској прози’ (почетком осамдесетих)“) такође уочио стилске и
мотивске особености овакве књижевности које су се слагале са идејама Ивана Негришорца о двозначној стилској формацији која истовремено обухвата
начела постмодерне стилистике и поступке историјских авангардизама. Три
особине такве књижевности су следеће, према речима Дамјанова:
1) Екстремистичка склоност ка иновацији форме и проналажењу
нових облика књижевног изражавања, укључујући ту не само укрштање
различитих жанрова (поезије и прозе, прозе и есеја, романа и збирке
кратких прича), него и актуелизовање визуелних елемената у организацији текста употребом илустрација, фотографија, слика, фотомонтажа,
стрипа, емблема, хералдике и колажа.
2) Напуштање рационално-логичких садржаја и линеарне, казуалистичке организације текста у корист садржаја који су ирационални, херметични, алогични, бизарни, сновити, фантастични и гротескни; другим
речима, садржаја који су шокантно онеобичени до граница апсурда.
3) Развијена литерарна свест аутора, која се манифестовала израженим
метатекстуалним елементима у њиховом стваралаштву. Овде ћу додати: и
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интертекстуалним и хипертекстуалним, имајући у виду обиље референци и
међукњижевних и међууметничких повезивања која постоје у радовима Дамјанова, Писарева, раног Басаре, Деспотова и Поп Ђурђева. У овим се делима не
налазе само аутореференцијална промишљања саме књижевности/уметности,
него и (често хаотична, ирационална) упућивања на друга дела, махом припаднике канона српке и светске књижевне традиције. (DAMJANOV 2013: 23-25)
Иако је колажни поступак стекао популарност у авангардистичким покретима, пре свега надреализму, дадаизму и конструктивизму, поступци слични њему постојали су и раније; авангардистичко преиспитивање традиције
није подразумевало радикални отклон од ње, већ само отклон од мејнстрима
књижевне традиције, и тај се отклон манифестовао у поновном проналажењу
сакривенијих поступака европске књижевне историје. Такозвана „ребус поезија“ какву је Поп Ђурђев користио у Слик ковници, дакле врста визуелне
поезије у потпуности склопљена од визуелних елемената који се аудитивни
дешифрују, позната је макар од фигуралних сонета (sonetti figurati) Ђованија
Батисте Палатина из 16. века. Поступци слични колажу и фотомонтажи, што
ће рећи уметнички поступци којима се дело ствара комбиновањем постојећих
елемената у нову целину, радије него стварањем ex nihilo, познате су још од
раније. Густав Хоке, који описује многе примере тзв. ars combinatorije у модернистичкој књижевности, нарочито на примеру Стефана Малармеа и његовог визуелног и нелинеарног књижевног пројекта Књига (Le Livre), узоре
„мистичне комбинаторике“ налази у раној барокној књижевности, већ у делу
Атанасијуса Киршера Аrs Magna, а даље филозофско-магијске узоре још у
даљим традицијама средњевековног мистика Рејмонда Љуља, односно САТОР квадрата који потичу из римско-хеленистичке традиције – ово је, наравно, у случају да се ограничимо на, што се прожимања визуелног и текстуалног тиче, уске оквире европске књижевности, која ван себе оставља египатске
хијероглифе и различите облике блискоисточне орнаментике.

(Слика 2. Натпис испод слике: Ђовани Батиста Палатино, Sonetti figurati)
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(Слика 3. Натпис испод слике: Душан Поп Ђурђев, Слик ковница)

Хоке не повезује случајно традицију маниризма са традицијом мистике. Као и у случају европских мистика-филозофа-песника, књижевност
ПОСТмодерних аутора такође подразумева истраживање ирационалних
садржаја, подсвести, снова и фантастичних прожимања. Као што Дамјанов наглашава у свом раду, циљ уметника који су користили 1) необичну
форму 2) ирационалност садржаја и 3) метатекстуалност није био самореферентни експеримент експеримента ради; циљ таквих надреалних
игара речи и формалних онеобичавања био је исти као и у средњевековној мистици, барокном маниризму или модерним хиперформалистичким
пројектима: кроз на први поглед произвољан и неразумљив израз аутори
су долазили до дубљих, неистражених, неманифестованих дубина језика, емоција или друштвених, културних и филозофских истина.
У Слик ковници Попа Ђурђева нарочито се види таква криптична природа визуелних поступака. Ребуси пре свега представљају визуелне загонетке. Као један корак даље од уобичајеног уметничког херметизма, ребуси
представљају лирске шифре које на површини изгледају апсурдно, али разбијањем њиховог криптографског уређења долази се до релативно јасног
значења. Ребус поезија, и у случају ове збирке, представља скупове визуелних елемената који на површини немају никаквог смисла док се не преведу
са језика визуелног на језик аудитивни – када, симболички говорећи, долази
до откровења, односно до дешифровања песничке поруке. Један од најбољих
описа овакве поетске природе ребуса, у контексту његове комбинаторијске
природе, дао је Фројд, полазећи од рудиментарне алегорије подсвесног, али
пружајући на крају књижевно поприлично валидан опис:
Претпоставимо да ја пред собом имам један ребус (загонетку у
сликама): кућа, на чијем се крову може видети чамац, затим једно је-
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дино слово, онда једна људска фигура у трку чија је глава одстрањена
апострофом, и слично. Ја бих сад могао бити заведен да критикујем и
да цео састав ове слике и њене саставне делове прогласим бесмисленим.
Чамац не спада на кров једне куће, а једна особе без главе не може трчати; и особа је већа од куће, и ако све то треба да представља један
пејзаж, у то онда не могу да се укључе поједина слова азбуке, јер њих у
слободној природи нема.
Правилна оцена о ребусу очигледно је дата тек онда ако против
целине и појединости те целине не стављам овакве приговоре, него се
потрудим да сваку слику заменим једним слогом или једном речју, која се
на овај или онан начин може представити сликом. Речи које се тако саставе више нису бесмислене, него могу дати најдивнију и најдубокоумнију
песничку мисао. (FROJD 1984: 281)
Ребуси у Слик ковници представљају тако појединачне елементе;
у недостатку бољег израза, они су „стихови“ који се потом, са другим
ребусима-стиховима, обликују у јединствену целину. Песме су стога
често овде представљене у облику стрипа, односно динамичне, каузалне
смене визуелних елемената. Уз ребусе-стрипове налазе се у овој збирци и комплексније структуре – попут песме „Точак историје“ из циклуса
„Фама о бициклистима“.

(Слика 4. Без натписа.)

Ова песма представља јасну, шаљиву, визуелну парафразу романа
Фама о бициклистима, и чини део читавог круга песама у Слик ковници
са сличним интертекстуалним мотивима. Дело није интересантно само
због очигледних визуелних цитата у виду приказа бицикла и сатова (који
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се у виду илустрација појављују и у самом роману), већ и због идејног
алудирања на природу Басариног дела као постмодерне историографске метафикције. Интертекстуална и метареференцијална песма Попа
Ђурђева својим изгледом и комбинацијом елемента такође, као и сам роман, преиспитује сам концепт историчности, историјског памћења и линеарности времена. Нелинеарност, односно ергодичност визуелних елемената неретко је присутна не само у поступцима ars combinatorije (као
на пример у вишеструкој могућности читања САТОР формуле), него и у
другим воковизуелним поступцима попут барокне carmen labyrinthicum;
штавише, први познат случај фигуралне поезије у европској књижевности, визуелна песма у облику јајета песника Симије са Родоса (300
г. п. н. е.) доноси неконвенционалан начин читања првог па последњег,
другог па претпоследњег итд. стиха. Тоталитарност визуелног израза
често уводи дозу нелинеарне перцепције у иначе линеарно организован
вербални текст. Управо је нелинеарно схватање времена овде успешно
наглашено просторним распоређивањем и типографским обликовањем
текста, при чему читаоци бирају смер читања песме: од горе ка доле,
слева надесно, или од доле ка горе.

(Слика 5. Без натписа.)

Специфичан визуелни поступак Попа Ђурђева, који је донекле користио још само Вујица Решин Туцић, јесте употреба корпоративних
симбола као градивних елемената колажа. У претходном нашем раду о
визуелној поезији Душана Поп Ђурђева (JOCIĆ 2013), о употреби корпоративних симбола говорили смо пре свега као специфичном чину неоавангардистичке субверзивности: ауторским правима заштићена дизајнерска дела, чије је коришћење у јавном простору ограничено ауторским
правима и правним начелима, песник је слободно користио као песнички материјал, и то материјал који је, у духу трансгресивности према ин-
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дустријком ауторитету, пародичан и сатиричан. Овом приликом бих се
осврнуо на још једну специфичност употребе корпоративних симбола у
визуелној поезији.
Колаж представља, заокружимо мисао са почетка овог текста, специфично ауторско дело, као уопште и све технике које обухвата начело ars
combinatorije. Уметничко дело у доба техничке репродуктивности неки авангардни правци пригрлили су због радикално другачијег односа према концепту стварања, где централно место није заузимао аутор-геније-мали бог,
већ аутор-фабрика, аутор-демијург, аутор који од елемената са метафоричке
покретне траке ствара уметност од иначе тривијалних артефаката стварности.
Стваралачки процес лежи овом приликом, дакле, у спајању, мешању и комбиновању фрагмената. Корпоративни логои, међутим, већ су сами по себи комплексна воковизуелна дела која се састоје од естетски остварених визуелних
облика и типографски обликованог текста. Поп Ђурђев никада не користи
стопроцентно визуелне корпоративне грбове – попут Мерцедеса или Епла –
већ искључиво оне које садрже мешавину графике и текста. Овакви корпоративни симболи су, за разлику од уобичајених градивних елемената колажа,
који представљају тек фронцле и исечке, заокружена дела јасно конструисане
поетске и естетске поруке и вредности. Поп Ђурђевљев поступак субверзије,
или деконструкције, још више долази до изражаја када се таква прецизно дизајнирана воковизуелна дела у његовој поезији фрагментаристички сведу на
искључиво звучну димензију, подложну притом различитим манипулацијама
у песниковим ребусима-каламбурима. Употребом корпоративних симбола
Поп Ђурђев, напослетку, чини и један карактеристично ПОСТмодерни поступак прожимања такозване високе и такозване ниске стваралачке културе:
обухватајући „високу“ уметност, поезију, и савремени графички дизајн, попут
радова не само авангардистичких конструктивиста него, идући још даље, барокних дуборезних песника или средњевековних рукописних сликара.
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Miloš Jocić

REBUS POETRY OF DUŠAN POP ĐURĐEV: HISTORICAL
CONTEXT AND NEW KNOWLEDGE
Collage is one of the most popular vocovisual devices in both avantgarde
and neoavantgarde literature. The history of this artistic technique can be traced
back to baroque ars combinatoria and the medieval mystics tradition. “Rebus
poetry” of Dušan Pop Đurđev has all the characteristics of a specific branch of
Serbian contemporary experimental literature which managed to unite stylistic
ideas of both neoavantgarde and postmodernism – including, but not limited to
the reactuelisation of older formal mannerisms and tendency towards irrational,
dream-like themes – but visual poems in Slik kovnica (1998) demonstrate
several unique elements, such as the use of corporate symbols as elements of
collage.
Keywords: Dušan Pop Đurđev,
postmodernism, visual poetry, rebus poetry.
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СЛИКА САВРЕМЕНОГ ДРУШТВА У СЛИКОВНИЦАМА ПОПА Д. ЂУРЂЕВА2
У раду се анализира друштвена ангажованост садржаја трилогије
Попа Д Ђурђева: Фарма пуна шарма, Аматери од звери и Бића из зоо
вртића. Својим песмама песник комуницира са децом, али и са одраслима. Комуникација са децом постиже се пре свега илустрацијама и илустрацијама-преклапалицама, које у потпуности прате текст и допуњују га.
Животиње које Поп Д. Ђурђев ситуира у три различита простора: фарму, дивљину и зоолошки врт, јесу антропоморфизоване и по особинама
и понашању алудирају на човека и различите проблеме у друштву: малограђанштина, тврдоглавост, слаткоречивост, примитивност, једноличност
и монотоност, љубавна превара, пороци, нестручност, необразованост,
лукавост, лицемерје, незадовољство.
Рад указује на иновативност и оригиналност песничког израза Попа
Д. Ђурђева, у којем спајањем вербалног и визуелног, односно игром и
забавом са поуком, песник успешно одговора различитим изазовима савременог времена и друштва и код деце развија традиционалне животне
вредности.
Кључне речи: поезија за децу, дете, игра, хумор, сликовница, илустрација, друштво

Поезија за децу Попа Д. Ђурђева, заснована на прожимању вербалног и визуелног стваралачког језика, у већој мери представља одраз
савременог друштва и времена.3 Поп Д. Ђурђев, „побуњеник новог доба“
1

tamaragrujic77@gmail.com

Рад је презентован на Округлом столу Интертекстуалност и интермедијалност у
књижевном делу за децу Попа Д. Ђурђева, који је одржан 22. марта 2019. године, на
Филозофском факултету у Нишу, у оквиру 11. Медијана фестивала дечјег стваралашта и
стваралаштва за децу.
2

3
И у поезији за одрасле, Поп Д. Ђурђев се бави темом савременог друштва. У збирци
Вирус у меморијалном центру (ĐURĐEV 2006a), песник на збиљошални начин скреће
пажњу на нашу актуелност и наслеђену традицију. Више видети у: ЈAŠOVIĆ 2008: 9–19.
У циклусу PC као што говориш, на саркастичан начин, Поп Д. Ђурђев указује на
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(ЈOCIĆ 2013: 8), један је од оних писаца „ко је масовне уметности успео
да споји с традиционалном високом уметношћу и алтернативним експериментима, ко је лични ужитак у тривијалности и доживљају умео да
представи бираним речима“ (MAZE [Kaspar Maase] 2008: 163), а слободно можемо рећи и бираним знаковима и сликама.4 Медијски садржаји
и поруке, којима је човек данашњице свакодневно изложен, утицали су
„не само на формирање потрошачког духа, већ и доминантног стилског
израза савремене епохе“ (ОPAČIĆ 2007: 17).
Поп Д. Ђурђев поиграва се друштвом у коме живи, поистовећујући
га са животињским светом, у својој трилогији Фарма пуна шарма
(ĐURĐEV 2006b), Аматери од звери (ĐURĐEV 2007) и Бића из зоо вртића (ĐURĐEV 2008). Све три књиге јесу сликовнице – прве књиге –
намењене деци најмлађег узраста, али стихови су више упућени одраслим читаоцима, те песник подједнако комуницира како са децом, тако
и са одраслима. У трилогији Попа Д. Ђурђева „свака илустрација – слика има под-слику која се може видети само ако деца ’завире’ у књигу“
(ЈAŠOVIĆ 2006: 113). Илустрације-преклапалице у потпуности прате
текст и допуњују га, јер „песник иницира низ нових асоцијација и на мисаоном плану додатно ангажује рецепцију“ (ЈAŠOVIĆ 2014: 71). Књиге
су интерактивне, а спој текста и илустрације доприноси бољем разумевању поруке.5
Животиње које чине „свет“, Ђурђев ситуира у три различита простора: фарму, дивљину и зоолошки врт, и у њима владају одређена правила
и односи. У неким песмама животиње су приказане заиста онакве какве
јесу, док се неке песме приближавају басни, јер „представници одређене животињске врсте (јесу) алегоријске одреднице људских нарави и
односа“ (SAMARDŽIJA 2011: 76). Животиње су антропоморфизоване и
по особинама и понашању алудирају на човека и различите проблеме у
друштву.
Фарму чине домаће животиње: магарац, мачка, ћуран, коза, крава,
коњ, патка, ован, пас, гуска, петао и свиња, укупно дванаест. У песмама
Попа Д. Ђурђева пас није веран („Пасји живот“) и свиња није прождрљива
(„Касица прасица“), већ песник истиче доминантне особине карактеристичне за данашњег човека и друштво у целини: „пасји живот“ и животарење
актуелност „реминисценцијом на прошлост преко препознатљивих семантичких кодова
којима се садржина испеваног чини сатиричном са дубоко резигнираним саркастичним
односом према актуелности и политичкој реалности“ (ЈAŠOVIĆ 2008: 13). Таква
ситуација присутна је готово у свим песмама ове збирке.
„Доминација визуелних медија, остварена крајем XX и почетком XXI века, допринела
је визуелности у тој мери, да је готово читав свет феномена постао спектакуларизован,
’транспарентан’ и, такорећи, у потпуности визуелно опажљив.“ (VUKSANOVIĆ 2012: 311).

4

5

Више видети у: STOLIĆ, МURATOVIĆ DROBAC 2017: 55–61.
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могу се заменити „лајањем на звезде“ (...кад је псе срамота / због пасјег
живота / они знају да трају / све докле год лају / на звезде и слично / врло
недолично.), док непримерено експонирање и малограђански менталитет
могу да доведу до трагичног исхода (Гица сва од гипса / велика је стипса
/ због тог изненада / могла би да страда / ако буде пуна пара / налетела
на месара / од прасице касице / што прави кобасице.) Оваквим поступком
Поп Д. Ђурђев постиже двоструки ефекат: „њиме (се) дете полако уводи
у свет одраслих, а ’велики’, они који деци читају ову поезију, бивају ’избоцкани’ сатиричким жаокама којима се критикују инаџије, малограђани,
лажни учењаци и слични“ (VARNICA-NENIN 2009: 46).
У песми „Магарећи инат“ истакнуто је препознатљиво својство ове
животиње, а то је твдоглавост. Ђурђев се служи општепознатим појмовима: магарећа клупа, магареће уши, магарећи инат, приказујући магаре као
ђака у школској клупи које збуњено учи рачун. Илустрација упућује читаоца на магаре, док стихови носе јасну поруку да свако ко седи на ушима и
не пази, а притом се инати, може да заврши у магарећој клупи: Магарци у
магарећој клупи / не седе зато што су глупи / него зато што инат терају
/ и свима се живим замерају / њих се сви редом гнушају / зато што неће да
слушају / шта им онол’ке уши вреде / кад на ушима седе.
О жељама и могућностима Ђурђев пева у песми „Ждребећа жеља“,
у којој ждребе има велике снове да постане „врло успешно тркаће грло“
и сања „само венац од ловора“, јер је његов „корак од седам миља“, а
уверљивости песничке слике нарочито доприноси илустрација коња у
шареним патикама, са ловоровим венцем на глави. Илустрација-преклапалица доноси контрасну слику: суморан призор раге која безвољно вуче
кола. Контрасном илустрацијом наглашена је дидактичка функција песме, да живот не може да се живи од жеља и снова, већ да је стварност
понекад другачија, суровија и да децу треба припремати и за поразе.
Поп Д. Ђурђев упозорава децу на различите видове друштвено
неприхватљивог понашања: слаткоречивост и примитивност у песми
„Златоруни ован“: ...Мислила је цењен ован / угледан и образован / а он
глупак и шарлатан / али... јако, јако златан.), упућујући индиректно на
пословицу „Није злато све што сија“; ситничавост и „олајавање“, тачније
малограђанштину у песми „Лајави крелац“: Један је пето / коку оклеветао. / Велика се дигла фрка / по прошлости што чепрка / дотичне кокице
/ што преврће окице. / Зар у нашем вилајету / тражиш длаку у јајету?;
коцкање и превртљивост у песми „Крава из шпанских серија“: ...бик је
стока / препуна порока / обећа јој све и свашта / и онда је слаже, дашта
/ у кориду оде потом / па се коцка са животом.
У песми „Патка 007“, Поп Д. Ђурђев пародира мотив из филмова о
тајном агенту Џејмсу Бонду, поверивши патки тајни задатак да носи пис-
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мо које јој је патак уручио. Песма обилује ведрим духом, јер песник убацује игру асоцијација у виду познате песме „Плива патка преко Саве“, да
би задатак који је поверен „патки 007“ био обесмишљен, јер се поентом,
у фусноти: После патка шета плажом / и бави се шпијунажом, исмева
женска нарав. Илустрацијом се нарочито појачава ефекат пародирања,
јер прва илустрација приказује патку која је спремна за плажу, а никако
за шпијунажу, док илустрација-преклапалица приказује патку са микрофоном у руци, која на сав глас саопштава поверљиве информације, јер
није у женској природи да чува тајну. Женска памет и понашање исмевају се и у песми „Журке за промоћурке“, где песник већ игром речи у
наслову, скреће пажњу на женску плиткоумност, а све у циљу женске
еманципације и указивања на важност образовања. Реторским питањем
песник се пита: Људи моји да л’ постоји / ћурка која зна да броји?, а
порука долази у фусноти: Да јој не би жмурећи / прош’о живот ћурећи.
У сликовници Аметери од звери, Поп Д. Ђурђев уместо приказивања звери, како се наводи у наслову, доноси занимљивости из света дивљине, али из једног другачијег угла, јер је реч о животињама тзв.
„аматерима“, које нису дорасле рангу „правих“ звери. Игром речи и оксимороном у наслову, песник доноси искривљену слику дивљих животиња, али само на први поглед, јер песме иронично говоре о различитим
међуљудским односима у модерном друштву.
Уместо веселе и скакутаве веверице, у песми „Веверица без каријеса“, песник приказује веверицу која свакодневно ради механички, једноличан посао: Веверице, многе, раде, / у фабрици чоколаде, / без икакве
стручне спреме, / љуште лешник и бадеме, алудирајући на необразовану
масу. Испод илустрације-преклапалице налази се слика уморне и безвољне веверице, која, у кућној атмосфери, штрика чарапе. Наслов песме
доводи се у директну везу са поруком, која је намењена детету, а индиректно упућује на хигијену зуба и вођење бриге о сопственом здрављу:
Да услуге такве пружа, / специјалност јој је ужа, / јер слаткише сме
да прави, / оном ком’ су зуби здрави. На први поглед, насловом, илустрацијом и причом о веверици која има здраве зубе, песма је намењена
детету, али дубљи смисао доноси поруку да је данашње друштво необразовано, нестручно, а животи таквих људи монотони и испразни.
Песма „Муфлон, ован наколмован“, о жени која мужу улепшава рогове, крије поруку у виду фразеологизма „набити некоме рогове“, односно преварити га, осрамотити га, а ефекат се нарочито појачава фуснотом:
Тек овако смотан, / прави си лепотан.
Песма „Дивљи мачо(р)“ доноси исповест незадовољног мачка који
не види себе као кућног љубимца / породичног човека: Говорили су ми:
Спавај, једи и преди! / Рекох им: Тај живот је толико леп, / да га може-
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те окачити мачку о реп, а епилог се разрешава у фусноти: а ја мачо(р) у снази, пун идеала, / да глумим чивилук… Нека, хвала! Игром речи
„мачо(р)“ појачава се ефекат поруке, с једне стране, апатичан и досадан
живот мачо(р)а у кући, а са друге, примамљив и узбудљив живот који
је идеал многих (мачо) младића. Према слици која се нуди у медијима,
породични живот је досадан и „може се окачити мачку о реп“, а идеал
младих је живот пун забаве и узбуђења. На првој илустрацији приказан
је незадовољан дивљи мачо(р) који, са кофером и кишобраном у руци,
одлази из дома, а на илустрацији-преклапалици мачор који лежи у корпи
са окаченим кишобраном на репу. Илустрација појачава поруку коју писац жели да пренесе младим читаоцима, а то је да предност треба дати
породичном животу и традиционалним вредностима.
„Служећи се устаљеним особинама животиња“ (PEŠIĆ,
MILOŠEVIĆ-ĐORĐEVIĆ 2011: 25), Ђурђев песмом „Вук у тренду“ упозорава да вук, и када промени длаку (у овом случају одело), не мења
навике и нарав, што и потврђује стиховима у фусноти: Он би радо, ако
може, јакну од јагњеће коже. Илустрација у потпуности одговара поруци песме, јер показује озбиљног вука у белој кошуљи и елегантном
оделу, а илустрација-преклапалица срећног вука у јагњећем прслуку.
Како је лисица позната по својој лукавости, у народу постоји израз Е
лијо, сад си долијала (KARADŽIĆ 1987: 101)6, који и песник користи у песми „Како је лија долијала“, јер је лисица крала кокошке, а „бануше органи
реда“ и „ставише лији лисице на шапе“. Епилог песме је потпуно у модерном маниру, у стилу „киселог грожђа“, кад нема пилеће супе, добра је и
„пилећа супа из врећице“, што директно упућује на „инстант“ живот потрошачког друштва. Илустрација приказује лисицу са лисицама на рукама
како незадовољно излази из кокошињца, док илустрација-преклапалица
приказује лисицу како свом „клинцу“ за столом послужује супу из кесице.
Песма „Јазавац пред судом“ представља алузију на Кочићево дело
и хуморно упућује на апсурдност актуелног друштва и времена, у виду
исповести јазавца: Проглашен сам кривим, / што на њиви живим, / па
ме на дијети, / хватали у штети. / Свело ми се јело, / на кривично дело;
/ одох међу зверке / месождерке. Песма се завршава обртом и то у фусноти, јер јазавац мора да мења своје природно станиште и навике због
репресије која се над њим спроводи: Доста ми је било биља, / дај нешто
с роштиља.
Већина песама збирке Аматери од звери намењена је одраслим
читаоцима, који недвосмислено, али и читањем између редова, могу
6
Вук Караџић наводи и израз Долијао (Похватале му се лажи), (KARADŽIĆ 1987: 92).
Постоји и шаљива народна прича, у којој је лисица успела да надмудри све живитиње, али
је на крају и сама страдала, Како је лија долијала (МAKAVEJEV 1971: 70).
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да сагледају време и друштво у коме живе. Поп Д. Ђурђев првенствено
приказује негативне појаве у друштву, а то су: нестручност, необразованост, једноличност и монотоност, преваре, лукавост, лицемерје, незадовољство, односно последице „брзог“, савременог начина живота.
Песма „Нема више дугоушка“ јесте права шаљива песма за децу и
представља вид дечје игре. Песма је блиска лагарији, јер се „у лагаријама
пева о нечем што је апсолутно немогуће, што је до крајности апсурдно и
смешно“ (ČALENIĆ 1972: 397): Крај конац, / паде у веш-лонац. / Извадила деца, / искуваног зеца, / и ставала док се суши, / штипаљке на уши; /
ал’ уши не трпе прање, / скупе се па буду мање. Песник дозвољава деци
да се играју без ограничења, јер деца су често склона набрајању разних
бесмислица, што представља један од видова дечје игре. Такве песме
заснивају се на нонсенсу, али су „маштовите, стиховане творевине о немогућим и фантастичним догађајима, увек са поентом хумора“ (PEŠIĆ,
MILOŠEVIĆ-ĐORĐEVIĆ 2011: 68). Хумор се појачава у фусноти: Немојте му због тог, стајати на муку, / он рођендан чека да му их извуку,
и илустрацијом зачуђеног зеца који се са кратким ушима, заједно са опраним вешом, суши на штрику, као и илустрацијом-преклапалицом која
приказује срећног зеца са дугим ушима који се спрема да дува свећице
на рођенданској торти. Игра са зецом у функцији је стварања комичног
ефекта, који је заснован на нонсенсу, што јесте својствено дечјој природи
и „акумулираној дјечјој веселости и њиховом осјећању недовољности
једног јединог обрасца свијета какав им се нуди“ (VUKOVIĆ 1996: 96).
Збирка Бића из зоо вртића конципирана је као и збирке Фарама
пуна шарма и Аметери од звери, али је више намењена одраслима него
деци. У „сликовници за одрасле“ Поп Д. Ђурђев не критикује модерно
друштво у толикој мери, већ је оно приказано као потрошачко друштво
које је склоно различитим видовима забаве и уживању у путовању, спорту, куповини и уопште савременим трендовима.
Песма „Камиле зване Ингрид и Емина“ доноси причу о камилама
које слободно путују по свету и забављају се, а притом, имају само једну
бригу у глави – да им грбе буду „натанковане“. Незадовољство сопственим изгледом и опседнутост пластичном хирургијом веома је актуелна
тема, а песник је пародира у песми „Носорог на пластичној хирургији“:
Незадовољство своје није крио, / што му је нос прћаст био, / и оде носорог ради штоса, / да уради корекцију носа. Илустрација-преклапалица
и фуснота доносе поруку да је незадовољство након интервенције још
веће, јер: Није баш јасно шта су радили, / ал’кљун су му наопако уградили. Алузија на ватрене навијаче „црно-белих“ у песми „Зебре на травнатом тепиху“, представља оштру осуду масе, која не мисли својом главом
и нема могућност избора: Кад је у питању стока, / ту нема прелазног
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рока. / Свеједно да ли то желе / играће за црно-беле. / На крају све се
сложе, / јер не може се из те коже! Суочавање са сопственим недостацима и страховима, приказано је у песми „Страх од летења“, а жеља за
идеалним телом у песми „Нилски коњ, телохранитељ“.
Песме из збирке Бића из зоо вртића обилују лексиком, жаргонима
и фразеологизмима карактеристичним за разговорни стил и свакодневицу7: фул опрема, „горила“ у значењу телохранитељ, крокодилске сузе,
fast food, биг-мек, коалициони партнери, родити мечку, тврдити пазар,
продати своју кожу. Овим поступком песник увлачи младог читаоца у
свет који му је познат, свет који га окружује, али му нуди игру, нова тумачења и сагледавања постојећих садржаја у виду „инвентивности, забавног, откривалачког, хуморног и иронијског изрицања одређених датости настањених у слоговима, словима, ликовним решењима и бојама“
(ĐORĐEVIĆ 2017: 27). Песник захтева од читаоца да промишља, да се
бори против стварности „преко интертекстуалне игре, (...) алузивних дотицања, или пак пародирања препознатљивих ситуација, заодевајући их
у безазлени хумор, досетку“ (ĐORĐEVIĆ 2017: 26).
Хуморно интонираним и сатиричним песмама, сажето и двосмислено, уз помоћ животиња, у трилогији Фарма пуна шарма, Аматери од
звери и Бића из зоо вртића, Поп Д. Ђурђев скреће пажњу читаоцима на
„кућно васпитање“ и опомиње одрасле на навике које је потребно усадити код деце док су још мала, али и на негативне појаве и понашања са
којима ће се сусрести у свету одраслих. Ђурђев не критикује савремено
друштво директно и не намеће као правило позитиван систем вредности,
већ на њих указује, „отвара читаоцима врата једног света у коме могу
сами да изаберу како ће размишљати или делати“ (VARNICA-NENIN
2009: 47). На оригиналан начин, илустрацијом и текстом, песник спаја
игру и забаву са поуком, али и обавезује одрасле да ће заједно са децом
читати ове књиге и развијати код деце позитивне навике и традиционалне животне вредности. Књиге Фарма пуна шарма, Аматери од звери и
Бића из зоо вртића читају се у породичној атмосфери, уз смех и разговор са дететом и од одраслог читаоца захтевају добро познавање опште
културе и спремност да одговори на свако дечје питање. Књиге терају на
промишљање како децу, тако и одрасле и представљају добар пут како у
дигиталном добу, када је „једна од темељних цивилизацијских тековина
снажно уздрмана“ (RADIKIĆ 2009: 17), код детета развијати љубав према књизи и књижевности уопште.8 Сликовница је први корак увођења
7

Овакав језик присутан је и у другим делима Попа Д. Ђурђева.

Одрасли имају одговоран задатак приликом увођења деце у свет књижевности, јер је
предшколски узраст време када се књига заволи и створе читалачке навике, или се остане
равнодушан према књизи.
8
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детета у свет литературе, јер „када се у раном узрасту сусретне са својом
првом књигом, када се рекреира у континуитету тај контакт, ствара се
солидна навика која ће се наставити на раношколском узрасту, са тенденцијом сталног раста“ (STOLIĆ, MURATOVIĆ DROBAC 2017: 58).
У време када визуелни медији преузимају примат у свеукупном животу деце (OPAČIĆ 2009: 8–13), нудећи им тиме непотпуну слику света, Поп
Д. Ђурђев идеално усклађује илустрацију9 и текст: „оно што се речима каже,
сликом се прикаже – једна тема има два израза: ликовни и писани“ (VARNICANENIN 2009: 46). То су сликовнице које на шаљив, али и ироничан начин,
указују на несавршеност савременог друштва и представљају бунт против
„масе“ и наметнутог животног темпа, а уједно игром васпитавају, под будним
оком родитеља, и припремају најмлађе генерације за улажење у свет одраслих.
Ђурђев крчи пут урбаним генерацијама јер својом „визуелном поезијом“10
„омогућује детету да повезивањем језичког и визуелног израза у извесном
смислу и порасте до стварности, коју му моћна мрежа медија просто заклања
и показује у деформисаном виду“ (RADIKIĆ 2009: 19).
Језичко обележје трилогије Попа Д. Ђурђева јесте „скраћени израз“ у виду лексике и фразеологизама заснованим на жаргону и разговорном стилу и комбиновању различитих кратких језичких израза, који
захтевају промишљање и одгонетање, како деце тако и одраслих читалаца. Ђурђев се такође служи и својеврсном фуснотом, која је у функцији
„дописивања“ језичко-семантичког израза. Из поступка онеобичавања,
како на текстуалном, тако и на визуелном плану, „заснивањем свог текста
на подтексту цивилизацијских тековина и избором минимума језичких
средстава за кодирање песничке поруке“ (JAŠOVIĆ 2014: 69), проистиче
основни поетички принцип Попа Д. Ђурђева, а то је свођење лирског
израза на најмању могућу семантичку херметичност.
Поп Д. Ђурђев у својој поезији за децу прилагођава се потребама
савременог друштва, које је окружено мноштвом звукова, речи, слика и
симбола, стварајући песме уз помоћ најразличитих визуелних елемената,
а спој вербалног и визуелног доводи до жанровског прекорачења и одступања од традиционалне форме песме. Своју поезију желео је што више
да приближи визуелним медијима и урбаној генерацији, „која све мање
говори, а све више се служи симболима“ (RADOVIĆ 2008: 379).11
9
Књигу Фарма пуна шарма илустровала је Сашењка Мељников Ивановић, а књиге
Аматери од звери и Бића из зоо вртића Зорана Кесер-Петровић. Обе ауторке су
направилe права ремек-дела намењена деци предшколског узраста, где илустрација у
потпуности прати текст.

Визуелним песмама „деца се уче читању песама, односно уче се да је свако читање
– нарочито поезије – један креативни поступак декриптовања, и да се тек испод
површинског слоја долази до душе текста“ (JOCIĆ 2013: 5).
10

11

Време „слике и симбола“ још је антиципирао Душан Радовић, сматрајући да „наша
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Поп Д. Ђурђев се, стварајући за децу, служи свим расположивим
средствима која симболишу живот модерног индустријског друштва.
Техником колажирања, многи препознатљиви визуелни симболи – из новина, са екрана, или са индустријске амбалаже – „укључивањем у нови
контекст променили су значење: од употребних постали су уметнички
артефакти“ (RADIKIĆ 2010: 171). Поезија Попа Д. Ђурђева „позива
на игнорисање наметнутих медијских слика“ (ĐORĐEVIĆ 2017: 23),
јер елементи потрошачког друштва у поезији Попа Д. Ђурђева мењају
значења и добијају нов смисао у процесу комуникације са читаоцима /
гледаоцима, а та комуникацијска раван уметности оправдава и сам чин
уметничког стварања, јер таква дела су и настала баш зато да би комуницирала са новим читаоцима / гледаоцима, добијајући на тај начин нову,
смисленију намену.
Поступком визуелизације12 текста, песничком игром, Поп Д. Ђурђев
уводи читаоца XXI века у „књиге које су у знаку загонетања и својеврсне су мозгалице за децу“ (ĐURĐEV 2009: 58). Слика у споју са текстом
постиже већи ефекат од оног који би се постигао само описом. „Ангажовањем чула вида на овај начин активира се већи број можданих функција
и остварује већи интелектуални ангажман код деце / одраслих, а уједно се одступа од уобичајеног, конвенционалног жанра песме.“ (GRUJIĆ
2019: 62).
„Песме Попа Д. Ђурђева визуелно-симболичком поетском игром
иронично говоре о животу савременог детета у потрошачкој, медијској
шуми.“ (OPAČIĆ 2007: 18), са којом дете мора да се избори сопственим
сензибилитетом, радозналошћу, креативношћу, а првенствено читањем
и образовањем. На том путу спознавања света помажу му добри писци
„који ће знати како да одговоре савременом времену и различитим изазовима друштва“ (GRUJIĆ 2019: 65). Поп Д. Ђурђев један је од таквих
песника, јер „пева на луцидан, духовно провокативан начин за дете у
човеку и човека у детету. Он је истовремено и homo ludens и разуздано
дете на широким пољима културе.“ (LJUŠTANOVIĆ 2018: 43), истински
песник који показује како се у дигиталном и медијском добу може писати
за децу и одрасле, и како се може бити иновативан и непоновљив.
еманципација дечје свести мора да иде у правцу да их учи скраћеном мишљењу, скраћеном
изразу, јер је то будућност комуникације“ (RADOVIĆ 2008: 379). Према мишљењу Зоране
Опачић (2009: 12), књижевно дело Душка Радовића „представља парадигму интерактивне
везе медијске културе и књижевности“.
Поред визуелизације, у поезији Попа Д. Ђурђева присутни су следећи оригинални
поступци: „интермедијалност, колажност, интертекстуалност, криптограмске поставке,
мозаичност, палимпсестност, асоцијативне семантичке ситуације, комбиновање или
рекомбиновање већ постојећих литерарних дела за децу и за младе, специфичан однос
према традиционалној књижевности, посебан вид ироније и пародије“ (STOLIĆ 2015: 35).

12
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Tamara R. Grujić

IMAGE OF MODERN SOCIETY
IN POP D. ĐURĐEV’S PICTURE BOOKS
The paper analyzes the social engagement of the content of Pop D
Đurđev’s trilogy: The Farm Full of Charm, Amateurs from the Beast and The
Creatures from Zoo Kindergarten. Through his poems, the poet communicates
with children, but also with adults. Communication with children is achieved
primarily with illustrations and overlapping illustrations, which completely
follow the text and complement it. Animals that Pop D. Đurđev situates in
three different spaces: farm, wilderness and zoo, they are anthropomorphized
and allude to human and various problems in society: petty bourgeoisie,
stubbornness, sweet talk, primitiveness, monotony, love deception, vices,
incompetence, ignorance, cunning, hypocrisy, dissatisfaction.
The paper points to the innovativeness and originality of Pop D Đurđev’s
poetic expression, in which by combining the verbal and the visual, that is,
playing and having fun with a lesson, the poet successfully responds to various
challenges of modern times and society and develops traditional life values in
children.
Keywords: poetry for children, child, play, humor, picture book,
illustration, society
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МАТЕРИЈАЛНОСТ ПЕСМЕ ПОПА Д.
ЂУРЂЕВА (ИНТЕРМЕДИЈАЛНОСТ ПОЕЗИЈЕ
КОЈА СЕ ГЛЕДА)2
Песничка збирка Поезија која се гледа Попа Д. Ђурђева (2018) представља надмоћ визуелног над вербалним, а другачија форма упутила је
песника ка формирању нових обликотворних поступака, форми представљања и формирању новог знака. Поп Д. Ђурђев дисконтинуиране визуелне знакове распоређује у циклусе „Песме без речи“ и „Песмине слике
речи“, користећи разнолик материјал визуелне поезије (слова, бројеви,
научни симболи, исечци из штампе, рекламни материјал, фотографије,
разни уметнички и неуметнички цртежи).
Кључне речи: визуелна песма, цртеж, поезија, криптограм, знак

Поезију Попа Д. Ђурђева препознајемо управо по интермедијалности, односно по иконичко-текстуалним колажима који демонстрирају
гледање као читање и читање као својеврсну игру и палимпсест значења. Критика пише о „процесу разградње постојећег како би се изградила нова естетичка форма“ (ОПАЧИЋ 2019: 6), односно о духу „деструктивног неимарства“3, чиме се читање претвара у заводљиву игру
решавања ребуса, односно дешифровања (ЈОЦИЋ 2013: 4). Материјали
које користи Ђурђев у поезији су и уметничког и неуметничког порекла – уметничке илустрације, дизајнерска решења симбола и разноразни
материјал подређен је новој уметничкој целини, чија се значења усмеравају вербалним интервенцијама, а то су када је реч о књизи Поезија
која се гледа углавном наслови песама. Текст се обликује као колаж од
илустрација, фотографија, иконичких представа, брендова робних марки и слова која уобличавају или довршавају језичке изразе, а на тај на1

milenakulic1@gmail.com

Рад је изложен на округлом столу „Интертекстуалност и интемедијалност у књижевном
делу Попа Д. Ђурђева“, одржаном у Нишу 22. марта 2019. године.
2

3

Аутопоетичко одређење (Ђурђев 1998).
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чин поезија Попа Д. Ђурђева постаје „отворено дело које дозвољава и
омогућава различите доживљаје промишљања и тумачења“ (СТОЛИЋ
2019: 74). На први поглед, ова књига изгледа као визуелна поезија без
конвенционалних стихова, сачињена од песама-колажа, песама-ребуса и
песама-стрипова (в. ЉУШТАНОВИЋ 2013: 143), погодна за млађе читаоце, с обзиром на то да се „чита, гледа, слуша, одгонета“ (ЛОМОВИЋ
2013: 147). Визуелна поезија, која развија „пострадовићевско наслеђе“
(ОПАЧИЋ 2019: 7), свакако може бити подстицајна за анализу у светлу
сигналистичких визуелних песама, које се могу сагледати у овом поетичком контексту. Сигналистички визуелна песма има свој натпис или
наслов, који у појединим случајевима може да се односи на текстуалну
песму, причу или поглавље романа које прати. Јелена Марићевић Балаћ
уочава извесне разлике између емблематичности визуелне поезије Попа
Д. Ђурђева и сигналистичких визуалија, истичући да би била грешка да
ову поезију посматрамо искључиво као сигналистичку, с обзиром на то
да Ђурђев даје нови смисао слици и речима, чинећи значајан отклон у
односу на сигналистичко поетичко стваралаштво:
Кључна разлика тицала би се карактера „потписа“, будући да је сигналистички „потпис“ нечитљив и рециклиран, а може се објаснити потрошношћу новинских вести које не садрже трајну вредност и представљају шум
у комуникацији. Ђурђевљеви су, пак, усмерени на индивидуални печат
сваког реципијента понаособ или их он сам завршава стиховима у појединим песмама из књиге Радови на млечном путу, какве су, примера ради,
„Абориџински ауфингер“ или „Пусти пужу рогове“. Док сигналистички
потпис упућује на ограничавање рецепцијских могућности, Ђурђев подстиче неограниченост и креативност стварања или класичну интерпретацију понуђених стихова (МАРИЋЕВИЋ БАЛАЋ 2019: 51).

Даница Столић мишљења је да Ђурђевљеву поезију не би требало тумачити као искучиво сигналистичку, с обзиром да песник даје
„нови смисао слици и речима, тако што морфолошки план често остаје
исти, али са уочавањем и истицањем комбинованих садржаја унутар постојећих, уз њихово визуелно наглашавање“ (СТОЛИЋ 2019: 61).4 У том
смислу, Предраг Јашовић додатно наглашава отклон Попа Д. Ђурђева у
односу на сигнализам – „Мирољуб Тодоровић ствара песму да се гледа, а Ђурђев ствара песму да се чита и гледањем 'допише' и да се њена
полисемичност тако 'продужи'“ (Јашовић 2014: 68) Особен „семантички
кључ“ (ПАВЛОВИЋ 2002: 314) који је Поп Д. Ђурђев развио у оквиру
4
„Сигнализам Попа Д. Ђурђева је особен, могли бисмо га дефинисати као неосигнализам,
с обзиром да и Ђурђев користи разнородне сигнале у поезији за децу и младе, али на
сасвим нови начин, с обзиром на друго време и околности у којима ствара и с обзиром на
другачији уметнички сензибилитет“ (СТОЛИЋ 2019: 69).
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различитих комбиновних форми захтева „креативно читање“ (ЈОЦИЋ
2013: 5), односно еманципованог читаоца, рансијеровски речено, који је
спреман да одгонетне синкретичне песме које се гледају. Однос текстуалног и визуелног „осцилује од уобичајених текстуалних песама до песама
без текста“ (ОПАЧИЋ 2019: 10).
Овде сведочимо заиста иновацији у визуелизацији лирског израза,
као и такозваном „попђурђевском палимпсесту који се описује као вишеслојни вид интертекстуалности где се у вештом комбиновању и рекомбиновању постојећих књижевних и и културолошких садржаја спајају
иновативним поступцима традиција и савременост, а где је језички кључ
суштинска спона са семантичко-асоцијативним решењима“ (СТОЛИЋ
2019: 34). Поп Д. Ђурђев „дисконтинуиране визуелне знакове“ распоређује у циклусе „Песме без речи“ и „Песмина слика речи“, користећи
разнолик материјал визуелне поезије, тј. такозвану „ребус поезију“ (ЈОЦИЋ 2013: 3).5 Поезији која се гледа неопходно је прићи имајући у виду
да у нашој књижевности елементе визуелне поезије имамо још у средњовековној књижевности, развијену визуелну поезију гаји барок у својим
криптограмима и облицима carmina figurata, у романтизму код Ђорђа
Марковића Кодера, у авангарди код дадаиста и зенитиста (Алексића,
Пољанског, Мицића и других) и код надреалиста, а и знатно касније,
код песника који не припадају овој песничкој оријентацији (као што је
Љубомир Симовић у песми „Portus regius“, у којој се тражи таутолошка
веза визуелног и значењског). Од појаве првих књига за децу присутна је
наклоност визуелним елементима, а „склоност медијском синкретизму
(...) једна је од битних особина књижевности за децу“ (ЉУШТАНОВИЋ
„Збирка Поезија која се гледа подељена је на две целине, у којима се визуелизација третира
на два начина, па бисмо рекли да су то два типа визуелизације. У том смислу, песник их
је и класификовао у две целине. Прва је насловљена 'Песме без речи', а друга 'Песмине
слике речи'. Суштинска разлика између ове две песничке целине огледа се у чињеници да је
прва искључиво састављена од графичких представа, на свакој страници је по једна слика,
настала комбиновањем ликовних садржаја. Друга целина као визуелне елементе користи
клип-арт графику, корпоративни лого, творећи један посебан вид графовизуелне песме.
(...) У првом делу збирке најпре уочавамо и издвајамо фразеолошко груписање уклопљено
са сликовним изразом. Песник користи познате фразе као наслове својих визуелних
песама за њихове ликовне представе, за оригиналну комбинаторику и сликовно-језичку
конкретизацију. Нема сумње да су оне тим поступком иновиране, изнова актуелизоване
и 'освежене': Прст у око, затим крилатица: Свако време носи своје бреме, стара порука,
'наравоученије', окрњено за други свој део: Пиши као што говориш, али већ на следећој
страници духовито решење у новој фрази: Пиши као што мељеш, дечја брзалица која
може бити у служби бројалице (разбрајалице): Пусти пужу рогове, Колико музике толико и
пара, Конац дело краси, Копита не скита, Где нема кукавица, има хероја. Друго груписање
односило би се на друге, већ познате текстовне структуре: Теши, теши танана, Злочин и
казна, Лимени добош. Том кругу припада и песма: Шекспирова мишоловка, Десантна дрва,
Росинијев Виљем Тел, Змајева Илијада (СТОЛИЋ 2019: 67–68).
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2004: 43). О улози игре у поезији Попа Д. Ђурђева пише Јован Љуштановић:
Поп Д. Ђурђев припада песничкој традицији која се увелико изборила за
право поезије за децу на игру блиску дечјем мишљењу, језику и осећању
света, на спонтану и слободну асоцијативност, еуфорију, досетку која изневерава очекивања и иде до нонсенса и коју, барем на први поглед, и не
занимају „виши облици игре“, „игре друштвеног типа“, како их је замишљао и описао Хуизинга (ЉУШТАНОВИЋ 2019: 29).

Дадаистичка традиција у стварању лако се уочава када је упоредимо
са неким српским издањима: часопис Дада Танк из 1922. године, карактеристичан је по сродном онеобичавању текста, односно по поигравању
његовим визуелним могућностима. Читање постаје игра и одгонетање, а
то је поетика од које Ђурђев очигледно полази и развија је. Ове песме се
у потпуности дешифрују, сачињене су као колажи маркетиншких симбола
уз минималне текстуалне интервенције и значењска преусмерења: „Време
је за рекламе“, „Пионири малени“, „Веш плав и лав“. Таква врста окренутости медијским садржајима присутна је и у делима Љубивоја Ршумовића,
Драгомира Ђорђевића, Дејана Алексића и других, по мишљењу Зоране
Опачић, као „нека врста прећутно прихваћеног стилског означења које
често представља симбол урбаног начина живота“ (ОПАЧИЋ 2019: 12).
Када је у питању књига Поезија која се гледа, посебно интересантне јесу управо илустрације које упућују на робне марке и рекламе. Таквом тумачењу би требало прићи имајући у виду да медијске праксе све
више утичу на теме и обележја књижевности за децу, како тумачи Владислава Гордић Петковић у тексту „Медији и технологија у књижевности
за децу и омладину“ (2014: 4–8). У том смислу парадигматична је ЕПП
песма чији су стихови грађени од комбинације различитих робних марки и брендова, те се на тај начин приближава сигналистичкој визуалији,
али се и разликује у погледу читљивости и употребе логотипа, који су у
целости искоришћени и обликују текстовну раван песме. Оваква песма
упућује на преиспитивање стварности и представља сигнум потрошачког друштва или окупираности брендовима, маркама и једнодимензионалним амблемима. На тај начин, показује се песничка
способност да различите елементе културе, кодификоване структуре и
културне конструкте, подвргава дечјем начину мишљења и односу према
свету, али и његова способност да прекорачује границе различитих културних подручја и равни и да успоставља неочекиване односе и везе упркос увреженим разграничењима (ЉУШТАНОВИЋ 2019: 39).

Овакву врсту поезије не можемо тумачити уколико не размотримо
суштину рекламног материјала, који је коришћен у формирању стихов-
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них структура и поетике песничке игре. Динамичан дијалог између визуелног и текстовног у рекламним порукама гради полиграфију – комбинацију фотографије и типографије. Полиграфија захтева револуционарно
опредељење за мултимедијалност и иновативност. У том контексту парадигматичан је текст под насловом „Модерна реклама“, који уз помоћ Јо
Клекове „Рекламе“ текстом и сликом, конструише рекламну стратегију
часописа „Зенит“ 1924. године. У есеју су, зенитистички смело, идентификоване две кључне фазе у модерној рекламној пракси: најпре је потребно робу именовати – што се саопштава помоћу текста, а потом је
потребно робу показати – што се врши помоћу фото-механике. Суштина
свих рекламних конструкција или кампања током читавог века рекламе
може се препознати у поштовању ове једноставне процедуре коју су изнели сарадници Зенита 1924. године. Дакле, именовати, а онда показати
робу, и то баш у мултимедијалној форми, непогрешива је рекламна стратегија која директно води до глобалног брендирања. „Треба знати да је
модеран човек преплављен натписима и плакатима. Зато је најцелисходније робу показати уместо да се само именује. Потребно је фотографско
показивање предмета или његово дејство или обоје заједно да се испуни
површину плаката или огласа. За ову сврху мора се претпоставити фотомеханичка репродукција свакој мање или више спретно цртаној или сликаној репродукцији“ препоручио је аутор „Модерне рекламе“, потписан
иницијалима ДВС у авангардном „Зениту“.
У природи је фотографског кадра или слике у било ком виду да
региструје фрагментарно и деконструисано тело, а не тоталну реалност.
Зато је и у Поезији која се гледа присутно радикално исецање, уоквиравање, кадрирање, носилац агресивних импулса објективизације у визуелним представама. Познато је да оквир слике фрагментарно исеца свет
тако да тај фрагмент онда фунционише као синегдоха. Наиме, израз сугерише да то што је понуђено погледу чини само део живота, али и да
се све оно што је остало ван оквира или кадра не разликује од понуђене
слике. Дакле, када је издвојио мањи део света, али по принципу синегдохе, тај део, фрагмент стоји уместо целине. По истом принципу, уживалац
рекламе треба само да попуни рекламну слику властитим животним искуством, емоцијама и знањима. Он стално додаје оно што треба да стоји
у заградама рекламне визуелне реторике, исто као што читалац Поезије
која се гледа треба да ово отворено дело испуни својим читалачким искуствима. Интертекстуалност је у књизи Поезија која се гледа несумњиво представила слику света и на неки начин представља „хипертрофиран
књижевни поступак“, слично улози коју интертекстуалност има у књизи
Етичко чишћење, о чему пише Јован Љуштановић:
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У овој поезији песнички субјекат сладострасно скаче о цитата до цитата, од парафразе до парафразе, од асоцијације до асоцијације. У њој се
непрестано ресемантизују и деконструишу постојећи и конструишу неки
нови мисаони и културни контексти. Асоцијативни распони су невероватни. Ђурђев укршта високо и ниско: библијске и античке асоцијације,
народне умотворине и стихове српских књижевних класика, с чињеницама из новинских вести и популарне културе. Само се у овој поезији могу
сусрести она секира која је одсекла главу Карађорђу у Радовањском лугу
и народна изрека „секира му упала у мед“ (ЉУШТАНОВИЋ 2019б: 75).

Проучавање штампаних рекламних порука, насловних страна и
плаката из прве половине 20. века може бити више него драгоцено, како
у читању актуелних постера и билборда, тако у разумевању дугорочних
и мултинационалних рекламних стратегија на телевизији или на интернету. Реклама је модерна религија глобалног потрошачког друштва. У
тој планетарној заједници, одавно, више није важно оно „бити“ него оно
„имати“, како је нагласио Ги Дебор у својој анализи Друштво спектакла
(ДЕБОР 2003: 34). Мултимедијалне и мултипликоване рекламне поруке
заједно са глобалним тржиштем граде јединствен систем значења, престижа и идентитета тако што асоцијативно везују само неке производе
са пожељним животним стиловима, симболичним вредностима и задовоствима. Јер сваки посматрач-потрошач мора знати да огласи не носе
само информацију, већ и друштвено посредована симболична значења.
Ниједан читалац-гледалац неке рекламе, али исто тако ниједан читалац
поезије која се гледа, не може се тек тако ослободити присног и моћног загрљаја слике илузије, фантазмагоричне, ониричке и халуцинантне
представе коју негде у себи препознаје као властиту слику или представу
о идеалном ја.
Потенцирајући интензивну свест реципијената, Поп Д. Ђурђев је,
према мишљењу Данице Столић, „померио границе поезије за децу и
младе, користећи фоничне игре, језик реклама и логоа које су у суштини
спољашње манифестације савременог потрошачког друштва“:
Ова монтажна поезија, поезија колажа, криптограма, графике, оригинално
и ефектно је „дизајнирана“ тако што је песник створио особен хибрид.
Различити логотипови су сједињени у смислене целине које се могу гледати и читати, тачније добијају потпуно нову функционалност. Песник
им одузима рекламну улогу и даје им сасвим нову и значајнију улогу –
песничку. Примећујемо да се песме римују, најчешће по моделу укрштене
риме, а да су „строфе“ катрени (ЕППесма, Артикулација логотипа) (СТОЛИЋ 2019: 72).

Та нова публика успоставила је и нова правила игре у свакодневном
животу. Тачније, знатно веће масе учесника произвеле су промену у начи-
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ну учествовања, приметио је Валтер Бенјамин, имајући у виду стару јадиковку да „масе једино траже забаву“, што се показало неизоставним у
медијском простору. Појава цртежа, односно визуелних представа у илустрованим огласима, већ у првој деценији 20. века требало је да подстакне
задовољство гледања слика. У поређењу са оном старом, текстуалном и
сажетом формом оглашавања која је била наметнута, у значајној мери и комерцијалним разлозима, слика, најпре цртеж, а онда и фотографија, умела
је много више да каже малом човеку. Другим речима, индустријска роба
захтевала је „индустрију слика“. Масовну визуелизацију робе, гарантовала
је механичка слика – фотографија. Реторика слика је, у светлу брендова и
реклама, не само убедљивија него и заводљивија од текста.
Поп Ђурђев, имајући све ово у виду, врло успешно је реализовао
„логичко-лудистичку замисао испевавања Кола Бранка Радичевића на
алхамијаду“ (в. СТОЛИЋ 2019: 72). Песма „Бранково коло на алхамијаду“, спајањем поетичких несагласности „осмишљава коло неких нових
људи, без романтичарских емоција и патетике, где се братско коло гради и игра виловито по другом типу сличности, афинитета и намера“.
„То коло је коло потрошачких конзумената“, како тврди Даница Столић
(2019: 73). У песми „Време је за рекламе“ песник поручује да за Пинокијево стварање није неопходан стрпљиви столар Ђепето, нити његова
вештина и духовна вредност. Комбиновањем различитих визуелних знакова, добро укомбинованих, добијемо текст песме: „Провери да ли / за
Пинокија / даска фали / па ако ти фали / онда батали / Без доброг / сувог
облутка / нема ни повести / једног лутка“ (ЂУРЂЕВ 2018). Визуелну перцепцију поезије песник је наставио и у књизи Етичко чишћење: бревијар
јутутунских похвала лудости у песмама „Плава птица“, „Витрувијево
распеће“, „Корешподенција“, „Магритова фру/лула“, „У потрази за каноном“, „Дан и ноћ“, „Композиција без композиције“, „Сенке прошлости“,
„Краљевство без коња“, „Аријаднино купко“ (ЂУРЂЕВ 2019).
У овом каталогу новоговора савременог света односно у економско-пропагадном циклусу песник заиста показује да је време за рекламе,
те користи различите брендове, попут телефонских, козметичких, аутомобилских и пољопривредних индустријских компанија. Да је то одиста
тако песник и желео, показује и насловна страница циклуса „Песмине
слике речи“ где можемо читати поетолошки исказ:
Ово је Базарски речник, каталог регистрованих слика речи новоговора
савременог света илити есперанта потрошачког друштва. Комуникација
логотипом (економско-пропагандни арго) је повратак идеограмском писму. Поетика визуелизованих језичких сурогата неодољиво подсећа на египатске сликовне епитафе. Убија ли нас то прејако дизајнирана реч или су
Базари будућност света који настаје? (ЂУРЂЕВ 2018)
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Та миљковићевски названа „прејако дизајнирана реч“ умногоме је
заменила ону песничку, којом се баве деценије песника и књижевних критичара. „Време које настаје“ бавиће се овом дизајнираном, материјалном
речју, као нечим што нам је преостало или нешто што смо сачинили за наше
сутра. Oваквим темама се у историји књижевности различито приступало,
у зависности од епохе у којој један стваралац уметнички обликује своје
дело. Несумњиво, такав визуелни и значењски идентитет поезије Попа Д.
Ђурђева умногоме доприноси књижевности за децу уопште. Песме Попа
Д. Ђурђева најчешће имају дупло дно, закључио је Јован Љуштановић.
Свако читање, тумачење, надограђивање и гледање такве поезије биће
само покушај да се допре до тог значења, до те мисли, до те идеје, до тог
осећања које иде у бескрај. Да ли ћемо сви успети у томе – не знам.
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Milena Ž. Kulić

THE MATERIALITY OF THE SONGS BY POP D. ĐURĐEV
Summary: The book of poetry Poezija koja se gleda by Pop D. Đurđev (2018)
represents a superiority of visual over verbal while different forms direct the poet to
new forms of representation. Pop D. Đurđev arranges discontinuous visual signals in
cycles: Pesme bez reči, Pesmina slika reči using at the same time various materials
of the visual poetry (letters, numbers, scientific symbols, press, promotional material,
photographs, different art, and non-art drawings). Visual poetry is noticeable in our
middle age literature, baroque (cryptograms and Carmina figurata), romanticism
(Đorđe Marković Koder), avant-garde (dadaists and zenitists), surrealists and later on
at some different poets such as Ljubomir Simović with his poem Portus regious. All
this will be considered in our approach to the poetry of Pop D. Đurđev.
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„А ШТА АКО СУ И ТЕБЕ ИЗМИСЛИЛИ, АКО
ЈЕ И ТВОЈ ЖИВОТ САМО КЊИГА?”
Интертекстуалност и метафикција у прози Попа Д. Ђурђева2
I’m so sorry for that ghost I made you be
Only one of us was real and that was me
Leonard Cohen, Treaty
Малобројни прозни текстови Попа Д. Ђурђева су, као и његова поезија, изразито интертекстуални. Различити облици цитатности, пародија
и иронија најчешћи су видови испољавања интертекстуалности ове прозе.
Како се према Патриши Во (Patricia Waugh) ови елементи могу посматрати и као видови метафикције, писања које „самосвесно и систематски
скреће пажњу на свој статус артефакта”, можемо закључити да је проза
Попа Д. Ђурђева и метафикционална. Али онa je то и у другом, ужем значењу појма метафикције: у неким текстовима, пре свега у Лету лионског
Икара, тематизује се питање односа стварности и фикције на начин типичан за постмодерно поимање ауторске самосвести: Ко је кога измислио,
аутор јунака или јунак аутора?
Кључне речи: Поп Д. Ђурђев, Антоан де Сент Егзипери, интертекстуалност, метафикција, постмодерна, ружа, смрт

У приручнику Тумачење књижевности за децу који је уредио Питер Хант (Peter Hunt)3, текстови који потпадају под појам метафикције
и експериментисање текстом означени су као „текстови вишег реда”
(MEKALUM 2013: 215). Исто би се могло рећи и за присуство интер1
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Рад је саопштен на Округлом столу „Интертекстуалност и интермедијалност у
књижевном делу за децу Попа Д. Ђурђева”, одржаном 22. марта 2019. на Филозофском
факулету у Нишу.
2

3
Understanding Children’s Literature, Routledge, London 1999. Превод на српски: Тумачење
књижевности за децу. Уредио Питер Хант. Приредила и пропратне текстове написала
Зорана Опачић, превела Наташа Јанковић. Учитељски факултет, Београд 2013.
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текстуалности у књижевности за децу. У оба случаја ради се о усмерености књижевних дела не на „стварност” већ на друге текстове. Такав
приступ захтева читаоца који такву међутекстовну игру разуме. Управо
зато, иако је данас метафикција поздрављена и прихваћена, она и даље
изазива скептицизам и отпор. Обично се чују коментари да је овај жанр
исувише тежак за децу. Али метафикција може да има и инструктивни
карактер, и да учи младе читаоце „како се структура текстова формира
путем специфичних кодова и конвенција” (МEKALUM 2013: 219). Тиме
они постају компетентнији читаоци. Што се тиче Попа Д. Ђурђева, он ту
нема нарочите дилеме: он такав ангажман читалаца отворено захтева –
на пример, поднаслов књиге О бабама и жабама гласи „Минијатуре за
основце са високом стручном спремом”.
Доста је писано о интертекстуалности у поезији Попа Д. Ђурђева. Штавише, тешко да је могуће не поменути испреплетеност текстова и усмереност на „културу књиге” у било каквом осврту на дело овог
писца. Може се рећи да је интертекстуалност доминанта његовог опуса. Песничког, свакако, али и прозног. Овај потоњи је обимом много
скромнији – ако не рачунамо прозне записе у периодици, у прозу Попа
Д. Ђурђева убрајају се свега четири наслова: сатира Вавилонски неимари
(1984), кратак роман4 Лет лионског Икара (2010), аутобиографски запис
Тамо негде, на крају света (2012) и збирка прозних минијатура О бабама
и жабама (2013).
Сатира Вавилонски неимари није текст намењен деци нити младима, па га овде нећу посебно разматрати. Поменућу само укратко поступак његове конструкције, будући да је нешто слично препознатљиво и
тексту Лет лионског Икара. Већ жанровска одредница у поднаслову –
сатира – доводи овај текст у везу са одређеном књижевном традицијом,
али та веза је много конкретнија: Вавилонски неимари су писани на фону
сатире Вођа Радоја Домановића. Подужим цитатом из Домановића приповедање и почиње, а потом се наставља кроз неку врсту имитације Домановићевог текста: приповедање тече углавном у аористу, безимени
ликови означени су само збирним или редним бројевима, приповедање
се смењује с кратким дијалозима. Мало-помало, међутим, текст задобија
другачију физиономију, која га удаљава од предлошка. Домановићевска
подлога бива контаминирана другим интертекстуалним наслагама: пре
свега легендом о Вавилонској кули, а потом и бројним референцама из
књижевности и културе. Оно што је испрва личило на имитацију постаје
интертекстуални колаж, који ипак чува везу са прототекстом.
4
Иако је обимом прекратко за уобичајено поимање романа, ово хибридно дело би најбоље
било овако одредити, будући да се ради о тексту чије су епизоде чвршће повезане него
што би то било у збирци прича.
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Аутобиографски текст Попа Д. Ђурђева „Тамо негде, на крају света”, написан за збирку текстова који су својеврсни портрети уметника
у младости,5 сасвим је умерено интертекстуалан. У њему се кроз седам
поглавља и кроз аутобиографски дискурс излажу сећања једног нушићевски немогућег дечака, потоњег писца П. Д. Ђ. Тек понегде су ове догодовштине гарниране понеком литерарном или културолошком референцом – нпр. кад приповедачево одрасло ја примећује како су га „вештице” из комшилука „обасипале пажњом ко Розмарину бебу” (116), или кад
исти тај глас каже: „Ја нисам имао свог Симу Сарајлију, као Јован Јовановић, па да ми прорекне да ћу бити песник, али сам зато рођен као – Змај”
(132). Следи догодовштина из детињства приповедачевог деде због које
је заслужио надимак Змај, што је прешло у породични надимак. Куриозитет и коинциденција, кад знамо колико је песничка и професионална
биографија Попа Д. Ђурђева повезана са Змајем, и то оним Ј. Ј. Понегде
аутор цитира – Саројана, Лазу Костића, Стевана Пешића, А. Б. Шимића,
али није то интертекстуалност какву иначе срећемо у његовом делу –
алузивна, иронична, пародијска. Она је овде углавном део информативног исказа, приповедања напросто. Најдужи цитат је цела песма, Мали
Стева, сентиментално-морбидна траума из приповедачевог детињства,
један од оних поступака којима родитељи, како је то кроз властиту трауму објаснио Данило Киш, у душу детета знају да посеју семе смрти.
Од ових информација разликује се, донекле, блиц-интертекстуално позивање на Малог принца, односно на једну личност из његовог универзума:
Не сећам се какав је био положај планета на Велики петак 1953. Можда
зато што је било скоро подне, па онај Сент-Егзиперијев фењерџија није
имао разлога да пали своје карбит-лампе, али биће да сам се родио под
неком од срећнијих звезда из галаксије мог заштитника Марса (136).

И све то приповедање напросто тече мирно до последњег, седмог
дела текста. До момента кад постане метафикција. Приповедачки глас
прича о својој фасцинацији ефектом умножавања слика, оличеном у
лименој кутији на којој је нацртана девојка која у рукама држи исту такву кутију, на којој је девојка која држи исту такву кутију, на којој је... и
тако у бескрај. Одједном се у тексту појављује и особа коју приповедач
означава као „моја жена”, која, очигледно, слуша његово излагање:
– Нисам чула то последње – довикује ми жена из кухиње. – Крилати
коњи...?
Краљевачка Повеља, за коју је текст написан, годинама негује овај књижевни вид,
тражећи од писаца да фикционализују нека од својих сећања из детињства. Тиме ови
текстови губе својства аутобиографије sensu stricto и функционишу као аутоисповедна
приповедна проза.

5
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Писац-приповедач наставља, али прича више није иста: мало-помало постаје очуђена. За доживљаје из детињства више се не би могло
мирне душе рећи да припадају сфери реалног. Дечак из циркуса којег
приповедач (доживљајно ја) среће погађа његове мисли, довршава његове реченице, има његову хармонику која је изгубила памћење. Овај снолики низ металептички прекида жена одраслог приповедача питањем:
„Је л’ ти то спаваш?”. Али приповедач неће даље читати, он ће жени
показати шта је даље било. Одлазе у Ковиљ, позорницу приповеданих
догађаја, али тамо, очекивано, ништа није као пре. Уместо да се разочарају, међутим, њих двоје ће реконструисати оно чега нема6, па се у
завршници ове фикционализоване мини-аутобиографије као у сабирном
сочиву сустичу слике из претходних прича: приповедачева жена ће кроз
фотографију отеловити (лажни) бескрај лимених кутија са сликама које
се понављају, а у самом лирском финалу, док од звездане прашине жито
сазрева преко ноћи, „Из правца економије, ка Аркању, кретао се полако
црвени комбајн, на коме је писало ЗМАЈ” (142).
О бабама и жабама, збирка прозних минијатура7, кратких записа
са поентом, намењена је, као што је већ поменуто, основцима са високом
стручном спремом. Ова одредница може се читати двојако: жељени читаоци с једне стране могу бити ученици основношколског узраста који много
знају, а с друге одрасли, високообразовани, који су успели да остану деца,
основци. Опрема књиге и библиотека у којој је објављена упутиће нас на
дечју полицу у књижарама и библиотекама, али, као и иначе код Попа Д.
Ђурђева, ствари нису тако једноставне и једнозначне. На почетку збирчице
стоји реч аутора, која позива на чуђење. Радозналост и чуђење, одреднице
које спајају филозофију8 и детињство, јесу conditio sine qua non срећног
живота. „Кад престане чуђење, више ничега нема” (ĐURĐEV 2013: 5). Не
треба дозволити да дете у човеку порасте, јер ако порасте, заборавиће да
се смеје” (ibid.). Али то Ђурђевљево дете, ма колико година имало, није ни
наивно ни заглибљено у мочвари незнања. Оно мора да зна да би схватило Попове фазоне, па да би могло да им се насмеје. Интертекстуалност у
њима то захтева, па ако се не схвати текст испод – пропаде фазон.
У минијатурама наилазимо на репертоар досетки познат из поезије
овог писца: ту су игре речима, логои, дословна тумачења фраза, реализа6
Разочараног писца, који увиђа да место на које су дошли нема много везе са светом
његовог детињства, жена опомиње цитатом: „Знаш како је говорила Десанка: Ко хоће да
доживи чудо, тај мора веровати да она постоје” (142).
7
Аутопоетички запис на крају, назван „Нешто као по(п)говор или отворено писмо
читаоцу” одређује их као „Езоо(п)теричне приче”, односно „генетски модификоване
минијатуре, донекле налик баснама какве је некада у античкој Грчкој писао Езоп”
(ĐURĐEV 2013: 73).
8

Наравно, реч је о античком thaumazein, као предуслову филозофског мишљења.
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ције метафора, алузије, цитати итд. Аутор помаже младом читаоцу тако
што уз евентуално непозната имена ставља звездицу и објашњење. Тиме
остварује едукативну функцију коју интертекстуалност у књижевности
за децу може и треба да има.9 Уместо да се дете држи подаље од текстова вишег реда зато што „не зна”, на адекватан начин му се омогућује
да сазна. Награда за сазнање долази одмах, у виду разумевања досетке.
Ипак, објашњења не могу бити довољна за сваког, иначе би текст био
преплављен фуснотама. Досетке се не отварају сваком читаоцу једнако
– на пример, у минијатури „Црно-бела прича и по” већина читалаца вероватно прати игру фразама „црна овца” и „бела врана”, али ако неком
није позната песма „Гавран” Едгара Алана Поа, неће схватити завршетак
који гласи: „Никад више!” (ĐURĐEV 2013: 11). Уосталом, тако је и у
књижевности за одрасле – Име руже некима је само детективска прича у
средњовековном бекграунду.
Ови кратки прозни текстови су и метафиктивни. Тако минијатура
„Понављање је мајка мудрости” доноси разговор папагаја, сове и дечака
у који се умеша писац, а фраза „крај приче” аутореференцијално се уврће и значи крај ове приче (ĐURĐEV 2013: 30). Једна минијатура зове
се „Умало да ову причу изгубим из вида”, а у њој се дешава „невиђен
сусрет” ћораве коке и слепог миша”. Да се којим случајем нису срели,
коментарише приповедачки глас, „ове приче не би ни било” (ĐURĐEV
2013: 48). У минијатури „Ко нема у глави, ту ни ноге не помажу” незадовољни кенгур одлази са места догађаја, „не сачекавши крај приче”
(ĐURĐEV 2013: 67).
Коначно, највише аналитичке пажње у овом раду биће посвећено
делу које је цело састављено од других текстова, а у тој усмерености ка
другима усмерено је и на себе као на текст.
Дело Лет лионског Икара настало је пригодом – написано је поводом 110. годишњице рођења Антоана де Сент Егзиперија. Поводом
9
„Дете које чита овакву врсту литературе ће се током свог читалачког пута сетити
књижевности Попа Д. Ђурђева као својих првих корака у књижевности, који ће му бити
путоказ за даље развијање читалачких интересовања” (ДРАКУЛИЋ 2014: 88). Наташа
Дракулић у свом приказу констатује: „Основа на којој је изграђена ова књига је пре свега
интертекстуалност” и помиње мноштво аутора који су део овог Ђуђевљевог интертекста
(ibid.). Весна Алексић у свом приказу каже: „Поп Д. Ђурђев много тражи од својих
млађаних читалаца и сасвим је у праву! Можда би било идеално да ову књигу читају
заједно бар две генерације у кући (...) Разумећете све ако се усудите. За неке од њих, писац
ће вам објаснити коју књигу морате прочитати да бисте схватили штос, за неке, објасниће
вам мит; за неке, мораћете да знате одређену музичку нумеру или одређен наслов из
песничких збирки... У сваком случају, баш свако oво мало штиво натераће ваш ум да
’врти’ великом брзином, пре него што се слатко насмејете. То је поступак, то је намера.
То је управо оно што овог песника одваја од осталих: он не признаје читаоце аматере!”
(ALEKSIĆ 2013: 21).
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ремек-дела славног француског пилота настало је ремек-делце, како
Ђурђевљев роман квалификује Анђелко Ердељанин, и сажето га описује:
„Примењујући технику пастиша (превасходно сликарску), подражавајући до извесне мере (и баш с мером!) стилске особине творца Малог
принца, Ђурђев исписује низ дијалога писца (пилота) и златокосог дечака (Малог принца) који се као воде у неком потоњем оностраном времену
и простору” (ERDELJANIN 2010: 88).
Лет лионског Икара већ на перитекстуалном нивоу најављује интертекстуалне релације. Прво, у наслову се помиње Икар, митски летач
који је стремио превисоко и настрадао. Још ужа интертеркстуална веза
најављена је поднасловом: „Ђулићи и увеоци Антоана де Сент-Егзиперија”, а потом и мотом: „Сваку нашу срећу / Страшна авет вија: Испод
сваког цвета / Скривена је змија” (Јован Јовановић Змај, Ђулићи увеоци,
XLII). Класична компаратистика, са својом теоријом утицаја, остала би
збуњена пред овом зачудном везом: шта то имају заједничко Змај и Сент
Егзипери? Одговор се – додуше, не онај који би задовољио теорију утицаја – може наћи већ у наведеном перитексту: то су мотиви руже и змије.
Недовољно? Не ако је у питању Поп Д. Ђурђев и његова монтажа атракција. Мотив руже, осим у самој причи о писцу и принцу, присутан је
и на сваком од петнаест фото-колажа који прате поглавља овог романа.10
Осим ружа, на колажима су и Мали Принц, писац и његова супруга Консуело, салвадорска ружа. Змије на сликама нема, нема је ни у тексту, али
сваки читалац Егзиперијевог романа зна да је управо она Малог принца одвела кући. Њено минус-присуство одговара неименовању – или
изоколном именовању – смрти у текстовима који чине овај интертекст:
у свом последњем лету писац-пилот се такође враћа кући, као што смрт
од ђулића чини ђулиће увеоке. Присуство Консуело, и на фотографијама
и кроз алузије у тексту, својеврсна је металепса11, али и постмодернистичко укључивање некњижевног материјала у текст. Овог пута то су сведочанства о улози пишчеве супруге у креирању света Малог принца, пре
свега кроз лик руже.12
У компаративној студији о Данилу Кишу и Антоану де Сент Егзиперију (DELIĆ 2016), Јован Делић детаљно анализира опсесивни мотив
руже код двојице писаца. Нигде у тој анализи не помиње Сент Егзиперијеву супругу као ружу. И нема зашто да је помиње. Ње нема нигде у
тексту. Истина, начин на који Мали Принц говори о ружи намеће поКао и сам Мали принц, и Лет лионског Икара је интермедијално дело. Док је прво
употпуњено пишчевим акварелима, у друго су, сходно поетици његовог аутора,
уклопљени фото-колажи.

10

11

О металепси види: ŽENET 2006.

12

Из заоставштине Консуело де Сент Егзипери су 2000. године објављени Мемоари руже.
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ређење са женом13, али она се не доводи у везу са Сент Егзиперијем. Податак да је лик руже инспирисан пишчевом супругом јесте вантекстуална
чињеница која спада у домен позитивистичке критике, и као таква је за
владајућу парадигму науке о књижевности поприлично passé. Начин на
који је Поп Д. Ђурђев користи у свом роману даје јој другу димензију и
на сасвим легитиман начин је чини делом текста. Он је пре свега уноси
као слику, и она је у овом интермедијалном делу, уз ружу, доминантан
визуелни мотив. Уноси је и у текст кроз дискретне алузије, а разрешење
долази на крају, у запису писца14, означеном знаком ?. Најдужи део посвећен овој биографској интерполацији јесте прича о вулканима, у дословном и пренесеном значењу. Писац помиње „свој мали вулкан”, о ком
„се не прича пред децом” (IV). Тај вулкан је и ружа, и лисица, и змија,
на шта Мали Принц прави маестралну варијацију змијског цара који је
прогутао слона: „Она је змија која је прогутала вулкан и лисицу, па сад
изгледа као раскошни женски шешир украшен цветом руже” (IV).
Може бити да је, како тврди Анђелко Ердељанин у приказу
Ђурђевљевог дела, повлачење паралеле између Змаја и Сент Егзиперија
„ново питање за теоретичаре дечје књижевности” (ERDELJANIN 2010:
89). Ипак, у анатомији овог текста Попа Д. Ђурђева довољан је механизам асоцијације, којим су изграђене многе његове песничке творевине.
Кад би постојао некакав интерлитерарни Google преводилац, ако бисмо
на једној страни укуцали „ружа” и „смрт”, што јесу доминантни мотиви
Ђурђевљевог текста, на другој страни би могло изаћи: ђулић увелак. Веза
којом су ова два писца доведена у контакт пре свега је визуелна и звучна,
резултат је „вербовоковизуелних истраживања”15 Попа Д. Ђурђева, па би
класична компаратистичка детекција овде вероватно била јалов посао.
Поп Д. Ђурђев жели да поверујемо да је свој интертекст начинио
као имитацију, или још боље, емулацију.16 Зато роман, попут Сент ЕгзиУ Детињству је објављен текст Јелене Стефановић, писан са становишта феминистичке
критике (STEFANOVIĆ 2016), који указује на патријархално схватање жене у Малом
принцу управо кроз анализу односа Малог Принца и Руже.
13

14

Овог пута не Сент Егзиперија већ Попа Д. Ђурђева.

Израз Милоша Јоцића за песничке ребусе Попа Д. Ђурђева, који се, очито, може
применити и на његову прозу (в. JOCIĆ 2013: 5).
15

16
Емулација (aemulatio), термин који се као допуна појму имитације афирмисао у
римској реторици у 1. веку н. е. Означавао је подражавање у којем су се амбициозни
писци или говорници такмичили са својим узорима покушавајући да их достигну па и
надмаше. „Тиме се засновао амбивалентан однос према егземпларном моделу, разапет
између респектабилног праћења и воље за његовим превазилажењем и прекрајањем.
Подражавање је с такмичењем (конкуренцијом) све до краја 18. века импликовало да
потоњи говорник или песник у улози читаоца узор најпре тумачи на свој начин, као
стваралац га потом присваја и – без обзира на његову језичку, социолекталну историјску
или културну удаљеност – искоришћава за стварање текста намењеног другачијим
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перија, дели на сегменте означене римским бројевима. Истина, број није
исти. Резултат је 27 : 1317 за Егзиперија. Донекле, имитиран је и Егзиперијев стил. Мали Принц и овде поставља питања због којих наш и Сент
Егзиперијев свет делују зачудно, изговара мудрости које би, као и оне
из оригиналног Малог принца, могле да уђу у the best of антологијице
комерцијалних издавача, а писац-авијатичар му у томе парира. Али све
је то само донекле. Лик који је овде „Сент Егзипери” повремено се претвара у сатиричара, или у и колажисту који се игра асоцијацијама. Такве
неке субјекте, углавном лирске, упознали смо у поезији нареченог П. Д.
Ђ. Примесе сатире примећујемо углавном онда кад је реч о рату. Тако се
авијатичар надовезује на Принчев аутоцитат:
– Кад неко хоће да има овцу, то је доказ да постоји.18
– Наравно. А кад овца хоће да докаже другој овци да постоји, она започне
рат.19
– Зар баш мора?
– Не мора, али то изгледа једино зна. То је, као, питање опстанка (II).

Из ове приче развија се и пример мешања асоцијација и неочекиваног обрта „унижавањем” тренутка:
– Да је више цртача, можда ратова не би ни било.
– Можда?
– У том случају моја ружица...
– Трнова ружица!
– Да, трнова ружица, могла би да посече своје бодљикаве канџе и слободно изађе испод стакленог звона.
– Би, али само ако наиђе мали принц на Пегазу и донесе јој на поклон
прибор за нокте (II).

Или још једно типично „поповско” претрпавање интертекстуалних
асоцијација:
... Само небеска пространства су бескрајна. Па звезде...
– Постоје и морске звезде.
– Али те звезде не умеју да се смеју.
– Да сам отишао у морнарицу можда бих их научио.
– У том случају нас двојице не би било. Ти би био неко други. Дружио би
се са Малом сиреном...
релацијама и публици” (JUVAN 2013: 61–62).
17
Уз тринаест поглавља П. Д. Ђ. иду и два додатка, означена упитником односно
узвичником.
18

Реченице из Малог принца доследно су цитиране курзивом.

Пре овога писац каже како се на његовој планети одвија „рат између оваца и оваца”, а
не између оваца и цвећа, како мисли Мали Принц (II).
19
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– И био Ружно паче.
– Да, ствари се могу и тако посматрати, мада... Од сваког треба захтевати оно што он може да пружи (VII).

Овај део могао би да стоји самостално у некој књизи минијатура
Попа Д. Ђурђева, налик на ону О бабама и жабама. Другим речима, овај
део наизглед имитираног дискурса у потпуности носи ауторски печат П.
Д. Ђ. и озбиљно уздрмава утисак о имитацији.
Мали принц је текст који обилује дијалозима, али Лет лионског
Икара иде корак даље: у њему, ако изузмемо записе аутора на крају, нема
ничег осим дијалога. Могла би се на основу тога и довести у питање
тврдња да је реч о прозном делу – оно пре изгледа као драмски текст
из којег су изостављене дидаскалије, па и ознаке за лица. Због овог потоњег је читалац приморан да се поприлично потруди како би схватио
ко говори. Понекад је потребно кренути из средине – наћи реплику која
недвосмислено припада Малом Принцу или његовом писцу, па на основу
тога идентификовати исказиваче. У Лету лионског Икара реч је о другом
сусрету писца и Принца. Дијалози почињу in medias res, а околности и
разлог овог поновљеног сусрета откривају се тек постепено. Оно што
је већ од првог фрагмента јасно јесте да су и Принц и писац свесни постојања књиге која је настала између ова два сусрета. Двојица јунака се
међусобно цитирају и тога су свесни. Тако Мали Принц каже: „Одрасле
особе никад ништа не разумеју... Надам се да не морам даље да те цитирам” (I). Не треба заборавити да је и у самом Малом принцу присутна
приповедачева/ауторова свест о књизи. То није видљиво само из посвете
Леону Верту „кад је био мали дечак” већ и из других делова текста. Тако
у четвртом фрагменту писац каже:
Волео бих да сам ову причу почео као бајку. Волео бих да сам рекао:
– Био једном један мали принц и живео је на планети која је једва нешто
мало већа од њега самога, а био му је потребан пријатељ.
Онима који разумеју живот то би се чинило много уверљивије.
Јер ја не волим да се моја књига чита површно (22–23).

Поред свести о писању, писац са имплицитним читаоцем дели и
свест о цртању, па му износи своје дилеме везане за (не)могућност да,
будући лаик – а уз то још и давно као цртач обесхрабрен неразумевањем
одраслих – верно представи лик Малог Принца.20 УЛету лионског Икара
јунаци се осврћу на књигу, помињу се околности њеног настанка, нпр.
„Понеки цртеж ми успе, други опет не личи ни на шта. Исто тако се преварим и у
погледу стаса (...) Преварићу се, уосталом, и у неким важнијим детаљима. Али то ми
морате опростити. Мој пријатељ никада ништа није објашњавао. Можда је веровао да
сам му сличан. Али ја, нажалост, нисам способан да видим овцу кроз кутију. Можда сам
помало сличан одраслим особама. Мора бити да сам остарио” (23).
20
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када писац прича о цртежу који је нацртао у Америци, пред својим издавачем Кертисом Хичкоком. Помињу се и друге особе из пишчевог „стварног света”, као што је његов пријатељ Леон, а у загонеткама и већ
помињана пишчева супруга. Ове металептичке упадице додатно релативизују већ уздрмани онтолошки статус јунака – писац (понекад) мисли
да Мали Принц није стваран, Мали Принц то можда мисли о њему, али
у разговор укључују оне који (ваљда) недвосмислено насељавају пишчев
„стварни свет”. Али Кертис Хичкок овде није само металептички уљез
из стварности већ и лик из света Малог Принца – пословни човек који
мешетари звездама. Биографски податак, упадица из спољашњег света,
у колажном делу Попа Д. Ђурђева се, слично као и лик Консуело, уклапа
у фикцију и постаје део књиге.
Треће и пето поглавље књиге на велика врата уводе метафикцију.
Ако следимо дефиницију Патрише Во, реч је о писању које „самосвесно
и систематски скреће пажњу на свој статус артефакта, како би поставило
питање о вези између фикције и стварности” (VO 1984: 2). Дилема овде
гласи: је ли писац створио Принца или Принц писца? Писац, очекивано,
пита: „Зар књига о теби није доказ да сам те ја измислио?” (III). У репликама се меша неколико традиционалних и мање традиционалних „доказа
постојања”: постојим зато што си ме ти измислио, постојим зато што сам
хтео да имам овцу, картезијански доказ из сумње и чињеница да је неког
родила мајка. У једном тренутку писац изјављује да Мали Принц није
стваран и да он, у ствари, разговара са самим собом. Али и Мали Принц
зна за јадац, па поставља кључно питање ове метафиктивне полемике:
– А шта ако су и тебе измислили, ако је и твој живот само књига? (III).

Писац се позива на реалије из свог живота, а Принц опет на неку
варијанту Декартове обмане злог демона кад упућује на непоузданост
чулних утисака, туђих сведочанстава и сећања. Али ово није филозофска
већ метафиктивна расправа, па Мали Принц, као одговор на пишчево
позивање на меморију, каже:
– То је оно што си прочитао о себи. Ти једино не знаш како ће се књига
завршити.
– А ти знаш?
– Знам. Као што си ти знао како се завршава књига о мени, тако и ја знам
како ће се зршити књига о теби.
– Ми смо, значи, један другог прочитали (III).

Али чини се да ни писцу ни Принцу, на крају крајева, није важно
ко је ту кога измислио. Постоји нешто важније од питања постојања, а то
је пријатељство, макар оно било и металептичко. Њих двојица су један
другог припитомили, и због тога су заувек одговорни један за другог. По-

748

Мирјана С. Карановић

стмодернистичко релативизовање граница између стварног и фиктивног
света овде је и сâмо релативизовано, чињеницом овог транстекстуалног
пријатељства. Или кроз парафразу: Добро је што човек има пријатеља,
чак и кад је он јунак његове властите књиге.
Већ из другог фрагмента постаје јасно да се други сусрет два пријатеља одвија за време рата. Писац и Принц су заједно у авиону и извиђају
покрете непријатељских снага. Из птичје перспективе посматрају море.
У разговоре о различитим темама, већином сличних онима које су покретане и у самом Малом принцу, увлачи се прича о смрти. Писац наговештава да је његов крај можда близу и парафразира реченицу Малог
Принца: „Хоћеш рећи, изгледаћу као да сам мртав, а то неће бити истина...” (XI). У следећем, претпоследњем нумерисаном фрагменту, схватамо да присуствујемо погибији пилота:
– Да ли је то неко отворио ватру на нас?
– Не знам, нисам ништа приметио. Гледао сам звезде.
– Учинило ми се као да је апарат погођен (XII).

Ревносни пилот жели да изврши задатак и надлети сектор још једном, али на његово чуђење команду преузима Мали Принц:
...Откуд ти знаш да управљаш летилицом?
– Када сам могао да управљам јатом птица, могу и машином.
– Чекај, нешто није у реду.
– Знам да није у реду, зато све препусти мени (XII).

Пут на који су кренули Мали Принц и пилот, у још једном измењеним улогама, јесте пут у смрт, али то се ни у овом делу не зове тако:
– Доста је било те приче. Скидај ту капу, опасач, наруквицу, све... Твоје
тело је ионако сувише тешко.
– За шта?
– За пут.
– Какав пут?
– Далек. Данас се са мном враћаш кући (XII)21.

У последњем нумерисаном делу писац и Мали Принц су заједно
на астероиду B 612, који је, очито, сада постао и пишчев дом. Има ли
боље post mortem судбине једног писца? Смрт је нови почетак: на помен
овце Мали Принц, пола у курзиву а пола у куренту, каже: „Молим вас...
нацртај ми још коју!, на шта писац одговара: „Не почињи опет све испочетка.” Кад буду имали много оваца, тераће небом бела стада, да пре21
Овде је на делу још један реципроцитет: као што је писац присуствовао нестанку
Малог Принца, и Мали Принц присуствује нестанку писца-пилота. Не треба заборавити
ни чињеницу да је погибија Антоана де Сент Егзиперија 31. јула 1944. до данас остала
предмет нагађања и мистификација.
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крате време док се на пишчевој планети не заврши рат. Писац и Принц
још једном замењују улоге и кад Принц пита Писца: „Недостаје ти твоја
ружа?”. Писац пак тврди како му највише недостају новине, јер жели
да види како ће у сутрашњем броју Пари Соара извештавати о његовом
нестанку. У овој бизарној ситуацији двојица пријатеља нагађају наслов
будућег чланка. Принц користи цитат из „оригинала” – „Чини се да је за
своје бекство искористио сеобу птица”, док писац предлаже „Лет лионског Икара” и тиме удара последњи клин у овај метафиктивни ковчег.
Али упркос причи о смрти, у њему нису два мртваца, јер књижевни ликови не могу да умру. Захваљујући Попу Д. Ђурђеву и писац-пилот је
постао књижевни јунак, па је и његов живот постао књига.
Након документарног додатка о случају Сент Егзипери, следи
одјавна реч писца, али овог пута не писца Малог принца већ писца Лета
лионског Икара. Завршни део текста Малог принца у потпуности је поновљен22, наравно курзивом, а једини додатак, курентом, гласи: „Вероватно ће у његовом (Малог Принца, прим. М. К.) друштву бити и један
пилот.” Два јунака захтевају граматичку множину, па је због тога незнатно измењена последња реченица: „Будите онда добри! Не остављајте
ме тако тужног: пишите ми брзо да су се вратили...” Последњи ред у
књизи потпуно је огољена металепса, и то металепса аутора Лета лионског Икара – то је е-mail адреса nspop@eunet.rs.
У Лету лионског Икара сажето је драматизована цела постмодерна
поетика: непостојаност питања ауторства, несигурност граница између
примарног и секундарног света у књижевном делу, заснованост текста на
другим текстовима, свест дела о себи као артефакту. Кероловска дилема
о томе ко је кога сањао овде је отворено формулисана као питање ко је
кога створио – писац јунака или јунак писца.
Питање би могло да гласи и – ко је кога прогутао: змијски цар слона, Мали Принц писца, писац Малог Принца, или Поп Д. Ђурђев све
њих заједно? Читалац који је позван да покуша да одговори на то питање
мора да увежбава способност да види овцу кроз кутију. Ако одговор и не
нађе, уживаће у тражењу.
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Mirjana S. Karanović

”BUT WHAT IF YOU ARE MADE UP AS WELL,
IF YOUR OWN LIFE IS ONLY A BOOK ?”

Intertextuality and metatextuality in the fiction of Pop D. Đurđev
Pop D. Đurđev’s fiction, like his poetry, is extremely intertextual.
Different forms of citation, parody, and irony are the most common forms of
expressing the intertextuality in this fiction. As, according to Patricia Waugh,
these elements can be seen as forms of metafiction, writings which ”selfconsciously and systematically draws attention to its status as an artefact”, we
can conclude that the fiction of Pop D. Đurđev is metafictional as well. But it is
metafictional also in the narrower meaning of that notion: in some texts, above
all in Let lionskog Ikara (The Flight of the Lyonnais Icarus), the question of
the relation between reality and fiction is discussed in a manner typical of the
postmodern concept of author self-awareness: Who invented whom – did the
author invented the hero, or vice versa?
Key words: Pop D. Đurđev, Antoine de Saint-Exupéry, intertextuality,
metafiction, postmodern, rose, death
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НАРАТИВНИ ПОСТУПЦИ У ПРОЗИ ВЕЉКА
МИЛИЋЕВИЋА (2)
Рад у целини посвећен је анализи и тумачењу прозе Вељка Милићевића. Док је у претходном делу рада фокус био на рецепцији Милићевићеве прозе у српској критици, као и на његовим раним приповеткама, у овом
делу рада средиште интересовања је на Милићевићевом кратком роману, Беспуће. Испитујући Милићевићеве наративне технике помоћу којих
представља унутрашњи живот својих јунака, доживљени говор и фокализовани опис, настојим да укажем на главне особине његове иновативне
и уметнички изузетно успеле прозе. У закључку, формулишем тумачење
овог, најзначајнијег Милићевићевог романа које се донекле разликује од
традиционалних интерпретација.
Кључне речи: Вељко Милићевић, „Беспуће“, доживљени говор, фокализовани опис, човек без корена

На унутрашњи живот као на нову тему Милићевићеве прозе критика је од Скерлића до Витошевића често указивала, баш као што је готово једногласно истицала „зрелост” и лепоту Милићевићевог стила. Али,
говорећи о лепоти Милићевићевог стила, критичари су пропустили да
укажу у чему се тачно састоји његова приповедачка уметност, односно
каквим се он поступцима служи да би предочио тај нови психолошки
садржај, мисли и осећања својих личности. Наиме, као што смо већ казали, нову тему у Милићевићвој прози пратила је и једна нова приповедна
техника, коју ћемо за ову прилику назвати „објективним” приповедањем
у трећем лицу. То је приповедање из којег су уклоњени очигледни знаци приповедачевог присуства, дигресије, екстензивни коментари и обраћања читаоцу, а збивања су предочена „објективно”, на драмски начин,
из перспективе неког од јунака, без пишчевог уплитања. У класичном
западноевропском романима, на пример, код Флобера и Золе, „објективни” начин приповедања по правилу је удружен с једном од најважнијих
психонаративних техника – са доживљеним говором (erlebte Rede) или
1
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слободним индиректним стилом (le style indirect libre). Такав је случај и
код Вељка Милићевића. У његовим причама и романима, од „Мртвог живота” до Опсена, слободни индиректни стил, у контексту „објективног”
приповедања у трећем лицу, представља доминантну наративну норму.
Наравно, и код ранијих српских приповедача и романсијера могли би се
наћи примери оваквог приповедања, али тешко да има иједног пре Милићевића који је доживљени говор доследно примењивао у том обиму и
на тај начин, у вези са новом тематиком, психолошким доживљајем јунака. Милићевићу је ова техника главно средство помоћу којег дочарава
развој и зрење унутрашњег доживљаја јунака; експериментишући, он ју
је временом усавршавао, обогаћујући на тај начин и сопствени стил и
изражајне могућности српске прозе уопште.
Слободном индиректном стилу Милићевић се учио првенствено
од француских писаца, Флобера и Мопасана, али та чињеница ни најмање не умањује вредност његове прозе. Штавише, задивљујуће је како
је лако, природно и непретенциозно тако млад писац усвојио овај приповедни начин и с колико га је књижевног и језичког осећања применио у
српском језику. За веома кратко време, од „Мртвог живота” до Беспућа,
Милићевић је постао прави мајстор ове прозне технике, а њоме се служио тако надахнуто и виртуозно да бисмо га могли назвати српским Флобером само да га је таленат мало дуже послужио и да је, после Беспућа,
написао бар још један или два романа сличне инспирације. Као једној
од техника приповедања у трећем лицу, слободном индиректном стилу
својствена је амбивалентност у погледу приповедне перспективе: читалац има утисак да се налази у свести јунака, односно да из његове перспективе посматра свет који га окружује и збивања у њему али, с друге
стране, о тим збивањима не приповеда сам јунак, у првом лицу, као у
унутрашњем монологу, већ о њима у трећем лицу извештава неименовани, безлични приповедач. Приповедач може у сопствени говор, ту и
тамо, убацити и неку јунакову реч, али не у форми директног навођења,
већ помешано са сопственим идиомом, такорећи препричану сопственим
речима, као у неуправном говору. На овај начин приповедачев и јунаков
дискурс су помешани и спојени у јединствену целину која делује стилски
компактно, дотерано и уједначено, као проза у којој, флоберовски речено, ништа не штрчи.
Евоцирањем јунаковог језика и начина изражавања, у приповедању
се истиче његова психолошка перспектива. У ту сврху могу послужити и
још нека средства, на пример, показне заменице које указују на јунаково
место у простору (физичком или социјалном), или узвици и интерпункцијски знаци (ускличници и знакови питања) који изражавају јунаков
емоционални став. Будући да је доживљени говор наративни поступак
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који се у великој мери ослања на особине самог језика на којем је текст
написан, он увек има и неке специфичне особине које произлазе из природе тог језика. На пример, приповедање у садашњем односно будућем
времену једна је од карактеристичних особина доживљеног говора у српском језику. Све ово можемо запазити у следећим примерима, где ћемо
црним истаћи речи путем којих се директно конституише доживљени говор. Први одломак је из „Мртвог живота”, други и трећи из „Вихора”, а
последњи из „Млаких душа”:
Главу је поднимио у руке и наслонио се лактовима о свој сто. Гледао га је
дуго. Ето, позна га у најмање ситнице, сваку резотину, сваку мрљу, црвоточину, позна на њему. Десет година свога учитељевања сједио је он ту,
за својим столом. Ту су се рађале његове идеје, утопијске идеје, ту је он
снивао, у сумрацима, како ће он дићи – не дићи већ ускрснути – народ, морално и материјално. Ту се он опијао славом будуће побједе за коју се он
жртвовао, за коју се дао мучити, газити, пљувати... (MILIĆEVIĆ 1903: 338)

У овом примеру, одломку из „Мртвог живота”, само су прве две
реченице („Главу је поднимио у руке и наслонио се лактовима о свој
сто. Гледао га је дуго.”) исприповедане с тачке гледишта неименованог
приповедача, „објективним начином”. Остатак одломка, почевши од реченице „Ето, позна га у најмање ситнице...”, исприповедан је такође у
трећем лицу, приповедачевим гласом, али из перспективе јунака, учитеља Дамјана Дамјановића; просторна тачка гледишта, лексика, асоцијативни оквир у целини нису приповедачеви, већ јунакови. На то упућује
узвик „ето” којим почиње реченица, прилог „ту” који фокусира приповедање у просторну тачку гледишта јунака и, најзад, избор лексике којом
се изражава јунакова емоционална тачка гледишта: „ту је он снивао...
како ће... дићи – не дићи већ ускрснути... ”. Глагол „ускрснути”, који
приповедач бира уместо неутралнијег „дићи”, уводи читаоца у Дамјанов
унутрашњи доживљај и сугерише му емоционални и морални значај који
је за младог учитеља у прошлости имала идеја о просвећивању народа.
Наравно, употреба овог глагола може се схватити и у нешто друкчијем,
иронијском кључу, као израз приповедачевог односа према идеализму
младог учитеља, али управо таква двосмисленост јесте једна од суштинских особина доживљеног говора, у којем је често немогуће успоставити
јасну разлику између приповедачеве и јунакове речи, а самим тим ни
определити се за једно од могућих значења исказа.
Следећа два одломка из „Вихора” прави су примери флоберовског
доживљеног говора:
Немиран осјећај будио се у души Смиље Тадићеве, осјећај који она није
могла испитати својим разумом, већ га је само у души појимала. Будило
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се у њој нешто што је она одавно слутила и очекивала да ће доћи, и то је
избијало на површину тек у ноћи, топлој и мекој, страсној и разблудној.
Дању рад од човјека одбија такве мисли, рад што исцрпљује снагу, и сунце што убија мозак, онда се чује само звек мотике о тврду, упечену земљу,
или једнолични шум косе кад ваља оштрим сјечивом за собом ниску,
мршаву, брдску траву, или кад писне коса кад запара тврд камен. А ноћ
потискује такве мисли знојнога рада и умора, она омамљује чељаде да заборави дневни труд и муку, она буди оно што се чинило да је успавано, на
најдоњем дну душе, она је будила и у иначе мирној души Смиље Тадићеве
страстан осјећај од кога је и топло и хладно. (MILIĆEVIĆ 1904: 1203)
Заборавиће на село, на оца, на браћу. Они неће бити равни њој. Она ће
се возати у кочијама, становаће у великим кућама. На њој ће да шушти
свила, а по џеповима ће јој звецкати новац.
Ох, како ће она, послије неколико година затвора, да се баци у тај понор
замамног гријеха, да ужива тај живот што се највише уживати даде, да се
утопи у том мору уживања што је без краја, без дна, велико, непрегледно
море што несито мами своје жртве, то вјечно море гријеха на чијим се
валовима љуљушкају душе и брзо, али неосјетно, тону, тону...
И по њезиним образима изби руменило, крв јој живље заструја у жилама,
она већ осјети загрљаје господе што је лако, фино грле, осјети њихове
меке прсте, пуне прстења, како је милују по њезиним образима и сељаци
јој, у том тренутку, постадоше страшно одвратни што заударају на зној,
са својим грубим рукама, испуцанима од рада. (MILIĆEVIĆ 1904: 90−91)

У првом одломку опет је само прва реченица исприповедана „објективним” начином, у трећем лицу, из перспективе неименованог приповедача. Већ у другој реченици приповедач прелази на доживљени говор,
предочавајући нам мисли и осећања своје јунакиње, посрнуле сеоске
девојке, Смиље Тадићеве. По начину размишљања, Смиља неодољиво
подсећа на Ему Бовари, а то је зато што нам је њена свест предочена
на исти начин на који Флобер дочарава свест своје јунакиње. У првом
одломку „у души Смиље Тадићеве” буди се „осјећај који она није могла
испитати својим разумом”, јер је, као и у Емином случају, реч о јунакињи несофистициране, ограничене интелигенције: и Смиља Тадићева
је жена која не реагује разумом, већ чулима. За разлику од унутрашњег
доживљаја Дамјана Дамјановића, у доживљају Смиље Тадићеве, просте
сеоске девојке, нема сложених, јасно артикулисаних мисли и идеја; њеном унутрашњем доживљају својствене су, баш као и Еми Бовари, чулне
сензације и фантазије. Кад завири у њену свест, приповедач региструје
готово искључиво чулне представе, „сунце што убија мозак”, „звек мотике о тврду, упечену земљу”, „једнолични шум косе кад ваља оштрим
сјечивом за собом ниску, мршаву, брдску траву”, писак „косе кад запара
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тврд камен”, које упућују на Смиљину сензуалну, нерефлексивну природу. Осим тога, у унутрашњем доживљају Милићевићеве јунакиње присутне су и стереотипне фантазије, боваријевске „дневне сањарије”, какава је и фантазија из другог овде наведеног одломка из Вихора, у којем
Смиља размишља како ће се, пошто издржи затворску казну због убиства
детета, препустити лагодном животу скупе проститутке и тако осветити
породици и сељанима. Али, као и у претходном примеру ни овде Смиљино размишљање није дато у облику јасно артикулисаних мисли, већ у
форми стереотипних представа које као да су преузете из неких еротско-сентименталних романа, сличних онима које је можда читала и Ема
Бовари.
У начину на који Милићевић дочарава свест своје јунакиње може се
уочити још једна флоберовска црта. Ауербах је у Мимезису приметио да
се једна од карактеристичних особина Флоберовог начина приповедања у
Госпођи Бовари састоји у томе да приповедач „уноси оштрину у утиске”
своје јунакиње. Приповедајући о Еминим мислима и осећањима, Флобер не даје „натуралистичку репродукцију њене свести”, већ „сређује”
њене утиске и „збрканост њиховог унутрашњег постојања резимира у
правцу којим она и сама иде”. Другим речима, „грађу” о којој приповеда, то јест мисли и осећања, Флобер узима од Еме, али је не пушта да
сама говори, већ у њено име говори он сам, својим гласом и сопственим
стилом.2 Ауербах каже да у Флоберовом роману, за разлику од „многих
романа у првом лицу”, није реч о „једноставној репродукцији Еминог
садржаја свести, онога што она осећа тако како осећа”. Од Еме, додуше,
каже Ауербах, „долази светлост којом се слика осветљава, но она је и
сама део слике, налази се у слици... ” Језичка и наративна средства којима се Флобер служи толико су софистицирана, и стил је толико прецизан
и изражајан да нема никакве сумње да то не говори Ема, већ писац. На
пример, када се на једном познатом месту у роману каже да се очајној
Еми чинило да јој је „сва горчина постојања сервирана на тањиру” (Tout
l'amertume de l'existence lui semblait servie sur son assiette), Ауербах примећује да Ема „тако стварно осећа”, али када би то хтела то изрази, каже
он, „не би тако испало”: „за такво обликовање недостаје јој оштрина и
хладна исправност полагања рачуна самој себи. ” Као приповедач, Флобер не настоји да верно репродукује субјективност своје јунакиње, већ да
„грађу” о којој приповеда „учини језички зрелом”.3
Ако се сада вратимо Милићевићу, видећемо да у свим горе наведеним примерима ситуација о којој се приповеда није предочена једностав2
Ауербах о овој особини Флоберовог стила говори на једном познатом месту Мимезиса
(1978: 478-481).
3

AUERBAH 1978: 480.
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но, онако како је приповедач види, већ је дата посредно, из јунакове или
јунакињине тачке гледишта. Два одломка из „Вихора” прво предочавају
Смиљу Тадићеву, њен унутрашњи доживљај, а потом и ситуацију како је
она сагледава. Али, при том Смиљина свест није предочена непосредно,
као у унутрашњем монологу, није дата њеним речима и „једноставном
репродукцијом онога што она осећа онако како осећа”. Овде не говори
Смиља, већ писац. Он бира утиске, прави метафоре, стилски обликује
реченице. Осећања су Смиљина, али она никад не би умела да их изрази онако како нам Милићевиће о њима приповеда. Као и Флобер, и
Милићевић настоји да „грађу” коју представља – мисли и осећања своје
јунакиње – учини, како би рекао Ауербах, „језички зрелом”, да „унесе
оштрину у њене утиске”. Наравно, оваквим начином приповедња Милићевић се не служи само када је реч о Смиљи Тадићевој; као и Флобер,
он „сређује утиске” свих својих јунака, и оних једноставнијег и оних сложенијег унутрашњег света, али се специфичност његове технике можда
најлакше може уочити на примеру „Вихора”, управо због јунакињиног
схематског начина размишљања.
Најзад, у последњем примеру, одломку из „Млаких душа”, осим
психолошке карактеризације, доживљени говор има и функцију ироничног коментара којим се разобличава глупост и морална отупелост
главног јунака:
О како би он био задовољан кад би се нашли однекуд новци – откуда, то
ни сам није знао – па да их метне у касу и да спокојно, трљајући руке,
чека комисију. Комисија, рецимо, долази, Илија Добрић је понизно, откривене главе, дочекује, са задовољним изразом на лицу, с мирним осмјехом на уснама. Они отварају касу; пребројавају новце, прегледају
књиге, а Илија Добрић их посматра само са стране, наслоњен на прозор
и окрећући равнодушно какав кључић на малом прсту. Они свршавају
посао, налазе све у реду, извињавају се и честитају му на његовој уредности. А он се само поклони и позива скромно господу на залогај пршута
и на чашицу домаће. Међутим, већ пандур Вујо окреће пуначко прасе на
загорјелом ражњу које се румени и цврчи на ватри. А господин предстојник, са зажареним очима од шљивовице, хвали и истиче, заносним ријечима, способности и врлине Илије Добрића пред задовољном комисијом...
(MILIĆEVIĆ 1905: 488)

Илијино фантазирање како ће се у последњем часу неким чудом
спасти од пропасти, и како ће још испасти поштењачина у очима „претстојника” и осталих чланова комисије, читавом призору даје хумористично-карикатуралан карактер. Хумористичан тон приповедања овде, у
контексту доживљеног говора, оставарује се првенствено посебном употребом детаља, који су одабрани тако да разоткривају јунакову лажну
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мотивацију или су, у датом контексту, толико непотребно спецификовани
да делују апсурдно. Пример прве врсте налазимо у реченици у којој се
каже како Илија Добрић посматра како комисија отвара касу и пребројава новце „са стране, наслоњен на прозор и окрећући равнодушно какав
кључић на малом прсту”, док се наизглед непотребно гомилање детаља
може приметити у реченици у којој се каже како „пандур Вујо окреће
пуначко прасе на загорјелом ражњу које се румени и цврчи на ватри”
(курзив мој – А. М.).
Као и у ранијим причама, и у Беспућу је доживљени говор главна техника помоћу које приповедач дочарава унутрашња преживљавања
свог јунака; међутим, сада је обим тих унутрашњих преживљавања толико увећан да практично заузимају цео роман. Осим у шестој глави,
која је накнадно дописана за издање из 1912. године, и у којој нас приповедач упознаје са предисторијом Чехиње Ирене, сва остала збивања,
од прве до последње реченице, предочена су из перспективе главног јунака: у Беспућу, све „пролази” кроз Гавру Ђаковића. Истовремено, обим
спољашњих збивања сведен је на минимум. На самом почетку романа
дознајемо да се у главном јунаку, Гаври Ђаковићу, изненада, без видљивог разлога, нешто „сломило” и натерало га да напусти Загреб и врати се у
своје родно село у Лици, крај Уне. Ту он проводи дане у беспосличарењу,
препуштајући се туробним мислима и сећањима на мртве родитеље и
брата, шетајући крај Уне и размишљајући о изгубљеном смислу живота.
Преиспитујући узроке своје меланхолије, Гавре Ђаковић настоји да изгубљени смисао пронађе у неким трајнијим вредностима, у саосећању
према сиромашним и тешким радом намученим сународницима, у религији, у љубави, али му ништа од свега тога не доноси ни испуњење ни
спокојство за којим жуди. Иако искрено ужива у лепоти сеоског пејзажа
који га у родном крају окружује, Гавре Ђаковић је сувише отуђен од села
и сељака да би смисао живота успео да пронађе у некој врсти социјалног
или алтруистичког ангажмана. Исто је и са вером у Бога која му је, док
је био дете, срце испуњавала топлином. Поверовавши за тренутак, да ће
му вера у Бога повратити бар мало „весеља за животом”, Гавре Ђаковић
одлази на литургију у сеоску црквицу, али врло брзо схвата да се нашао
на погрешном месту. Он „гледаше преда се, љутећи се што сви гледају
на њега, и осјети како је туђ на овом мјесту које убијаше без милости
његове јутарње илузије” (MILIĆEVIĆ 1982: 77). Не само вера у Бога, већ
ни љубав према жени не успева да исцели чамом обузету душу Милићевићевог јунака. Дошавши у село, он заводи припросту девојку Јеку, која
га искрено воли. Иако према Јеки не гаји никаква дубља осећања, Гавре
Ђаковић је заводи не само да би задовољио пожуду већ и да би топлином њене љубави, њеним „бујним животом и младошћу која се пресипа”
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(MILIĆEVIĆ 1982: 46) испунио сопствену емоционалну празнину, али
му ни то не полази за руком. Убрзо после тога он равнодушно одбија и
наклоност Чехиње Ирене, кћерке инжињера Панека, који руководи радовима на изградњи сеоског пута и станује у кући Гавре Ђаковића. Ђаковићеве емоције према Ирени су нешто компликованије него осећања која
је гајио према Јеки. Ирена га не привлачи само у физичком смислу, већ
и као сродна душа, али чак ни та дубља привлачност није довољна да га
покрене из емоционалног мртвила и врати му жељу за животом. На крају
романа, разочарана девојка и њен отац одлазе из села, а Гавре Ђаковић,
осетивши „како је нешто умрло у њему заувјек” (Милићевић 1982: 90),
продаје родитељску кућу и имање и нестаје негде у Америци.
Као и у ранијим причама, основна наративна ситуација и овде је
безлично приповедање у трећем лицу; приповедач не говори у своје име,
не коментарише збивања и ништа не објашњава. Чак и када не понире
у свест свог јунака, приповедач настоји да створи утисак безличног и
објективног приповедања. Такав је случај у опису једне загребачке кафане којим почиње роман:
Обична и свакидања гунгула у кавани; људи који се мимоилазе и поздрављају; врата која се отварају и затварају с треском; момци што журно
пролазе, њишући на послужавницима шоље и чаше воде; у вику наручивања и празно ударање кугла на билијару, мијеша се ватрено и гласно расправљање пензионираца о народним питањима... Около, на својим
сталним мјестима, стари гости каване, заваљени, заклоњени новинама...
кадгод се, с једне стране, зачује кратка, ватрена ђачка свађа... звекне која
сабља и зазвекећу мамузе... од времена на вријеме, чује се с касе женски
смијех... (MILIĆEVIĆ 1982: 7)

Овакав начин описивања наставља се и у неколико следећих пасуса; опис се састоји од набрајања елемената који сачињавају дати призор, из њега су изостављени сви параметри који би могли упућивати на
приповедачево присуство или на његову тачку гледишта која би могла
послужити као упориште за тумачење призора у целини. Међутим, врло
брзо, већ на следећој страници, приповедач уводи јунака и његову тачку
гледишта и сместа прелази на приповедање о његовим преживљавањима. Сазнајемо да је Гавре Ђаковић нерасположен, мада ни сам не зна због
чега, да осећа да је у њему нешто „сломљено, сатрвено, тјескобно”, и да
му се градски живот „у којем се гуши већ осам година” чини „бљутав”.
Затим се приповедач враћа на слике из кафане, али их сада предочава из
перспективе Гавре Ђаковића, и читав призор одједном добија целовит
смисао:
И његове очи гледаху са запрепашћењем сав овај свијет у кавани, који је,
у једном трену, изгубио за њега свој обични изглед [...] И он с чуђењем
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посматраше мноштво ђачких лица, с картама, таковима у рукама, заваљених и без мисли; чиновника што доносе са собом задах канцеларије и дебелих протокола; утегнутих и намирисаних официра [...] И у томе свијету
он је провео толико година, умирао, трунуо заједно с њима... Познавао је
те људе по одијелу, шеширима, навикама; њихови гласови долазили су му
гадни, њихове кретње одвратне, њихови погледи глупави. И он, за један
тренутак, нађе у себи само страшну мржњу за њих и низак презир за себе.
(MILIĆEVIĆ 1982: 9−10)

Описивање предмета и пејзажа помешано с приповедањем о
унутрашњем преживљавању јунака својствено је Милићевићу у Беспућу.
У следећој епизоди налазимо још један сличан пример. Напустивши
„бљутав” градски живот, Гавре Ђаковић се враћа у своје село у Лици, на
обалама Уне, не би ли повратио животни смисао:
Синоћ он стајаше ту, неодлучан, преплашен, не вјерујући својим очима
да је то његова кућа; грање је тако празно шумило, тако је био туп шум
ријеке, а из куће је било нешто ледено, самртничко... И кад су му донијели
кључ и кад је са шкрипом јекнула стара, зарђала и дуго недирана брава, он
је осјетио зиму где му се прелијева по цијелом тијелу. [...] Њега је тиштала
тјескоба у овој полумрачној и укоченој соби. Осјећао се задах старине,
гробља; све је подсјећало да овдје више нема живота, већ да је био, па
умро; и то осјећање живота који је ишчезнуо и гдје га није одавно било,
плаши и ужасава. (MILIĆEVIĆ 1982: 19-20)

Динамичност оваквих описа, у којима су истовремено предочени
и спољшњи и унутрашњи пејзажи, Милићевић постиже комбиновањем
дескрипције с доживљеним говором:
Неки дан, једном неспретном кретњом оборио је случајно једну малу слику. Он се преко воље и љутито сагнуо – зар га и ти људи, објешени на зидове и затворени у оквире, почеше да сметају? – и загледао се у њу. Није
ју распознао у први мах. Пришао је прозору, застртом грубом завјесом с
плавим пругама. И погледа поново. То је био његов брат Милан, слика одраслог голобрадог дјечака, с укрућеним, пуним, дјетињим лицем; са безазленим озбиљним очима, у кадетској униформи; то је био он на кога није
тако дуго мислио, кога није препознао; како смрт одрађа! (MILIĆEVIĆ
1982: 21−22)

Опис предмета који се уводи у јунаково видно поље служи као
„увертира“ у приповедање о јунаковом унутрашњем доживљају. Поглед
на братовљеву фотографију подстиче бујицу сећања на мртвог брата, његову појаву и карактер („И кроз кућу као да одјекну братов звонки глас...
као да зазвекета његова сабља... као да се помоли његово ведро, насмијано лице...” – MILIĆEVIĆ 1982: 22). Исти опис отвара и једну дужу реминисценцију у којој се приповеда о једној јунаковој непријатној препирци
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с братом, као и о догађајима који су уследили пошто је од брата добио
писмо у којем га обавештава о намери да изврши самоубиство. Ове епизоде, уведене у форми јунаковог сећања стоје у функцији „продубљивања” психолошког садржаја приче о Гаври Ђаковићу, односно служе
да мотивишу његов „мрачан” карактер и да донекле објасне његово депресивно расположење за које, на први поглед, не постоје довољно јасни
разлози.
Посматрано у целини, у Милићевићевом приповедању најбољи
су управо описи. Веома је необично колико су његове технике описивања разноврсне, суптилне и изнад свега модерне; Милићевић се служи
фокализованим описима, итеративним описима, симболичним и метафоричним описима, осамостаљеним описима... Остављајући по страни
несумњив приповедачки таленат, инспирацију за овако широк репертоар
различитих дескриптивних техника Милићевић је могао да нађе само
код француских писаца, тачније код Флобера. За разлику од традиционалнијих писаца, код Милићевића опис није само приповедање о неком
спољашњем призору, он није само слика неког предмета или амбијента
предочена из перспективе неког спољшњег посматрача. Као и код Флобера, опис код Милићевића постаје психонаративна техника. Предочен из
перспективе самог јунака, опис је у ствари слика јунаковог унутрашњег
доживљаја, он је прожет јунаковим емоцијама и изражава његово расположење. Али, опис не предочава само јунаково расположење, већ сугерише и приповедачев, односно пишчев доживљај света. То је најизразитије у симболичним детаљима којима Милићевићеви описи обилују. На
пример, опис којим почиње четврта глава романа може се схватити као
нека врста прикривеног ауторског коментара који преноси исто осећање
промашености и узалудности живота које током читавог романа прогони
и самог јунака:
Сјећао се предвечерја једног врућег љетног дана... главном улицом комешало се, мимоилазећи се, мноштво вечерњег свијета који је био изашао у своју обавезну шетњу; људи се гласно поздрављали... жене бацале
погледе... средином улице пролажаше једна гомила зидарских радника
пуних креча по одијелу и по изобличеним, рђавим шеширима... А кроз то
мноштво, лијено и спокојно окретали се точкови на двоколним таљигама,
прљавим и слупаним од дасака, пуним смећа и ђубрета, из кога је вирила
једна прљава лопата; таљиге вукао један крупан, стар и лијен коњ, с обореним очима као да дријема и са амом који му поиграваше на врату; на
смећу спавао је слатко млад радник, са црвеним и једрим лицем, у искрпљеном прљавом одијелу, са уздигнутим коленима и са широм опруженим
рукама, са изразом задовољства на лицу: снивао је, ваљда нешто лијепо.
(MILIĆEVIĆ 1982: 45)
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Већ сам по себи, опис младог радника руменог лица који слатко
спава на гомили ђубрета довољно је сугестиван, а контраст на којем се
заснива изражава, на флоберовски начин, фундаменталну иронију живота у којем, једно крај другог, стоје трулеж, прљавштина и смеће и, с друге
стране, лепота и здравље младости. Али приповедач ипак осећа потребу
да на овај призор стави посебан семантички акценат. У следећем пасусу
читамо:
Гавре Ђаковић се тада тргао. Свијет који је пролазио није гледао ту поспрдну слику свога живљења, није примјећивао тај неми подсмех живота,
који пролажаше полагано и неопажено. Гавре Ђаковић видио га је и осјетио га је. И тај призор не раздвајаше се више од њега, он га је прогонио
свуда: кад год је загледао у свој живот, јављала се у њему злобно и пакосно
та слика, само мјесто радника видио је себе. (MILIĆEVIĆ 1982: 45−46)

Овакав доживљај стварности није својствен само Гаври Ђаковићу;
и други Милићевићеви јунаци, и у Беспућу и у ранијим и у каснијим причама, осећају да их је живот некако преварио, изневерио и подсмехнуо се
њиховим илузијама и идеалима. Осећања усамљености, огорчености и
несхваћености доминирају Милићевићевом прозом, а у Беспућу не опседају само Гавру Ђаковића и његове суморне мисли, већ и друге, споредне
јунаке. На пример, сељанчица Јека је преварена у дословном смислу, кад
се Гавре Ђаковић коме је поклонила своју љубав загледа у другу девојку,
њена очекивања су изневерена, а осећања одбачена. Слично пролази и
Чехиња Ирена, али је у њеном случају мотив изневерених очекивања
још наглашенији, јер се на њему заснива цела прича о Ирениној предисторији која нам је предочена у VI глави романа. Ту сазнајемо да је Ирена,
пошто ју је мајка оставила и „препустила оцу који се ... пропио и живио
са својом вешерком”, осетила „како је живот неправедан и опор”: „Она
страдаше за туђу кривицу, она је била несрећна ради другога, она с ужасавањем гледаше како тону сви њезини снови и нестају у непомичној помрчини из које бије хладноћа што слеђиваше душу.” (MILIĆEVIĆ 1982:
83) Најзад, несрећан је и разочаран чак и чеховљевски јунак, инжињер
Панек, који се са сопственим животним разочарењима носи честим
опијањима и извештаченом жовијалношћу. У Беспућу практично нема
личности којој нека „невидљива паучина” није „села на срце” и „нагризла” јој и „исцрвоточила” вољу за животом (MILIĆEVIĆ 1930: 45), нема
ниједне једине светле тачке, ни најмањег наговештаја срећног расплета,
суочени с бесмислом живота, ни споредни јунаци ни сам Гавре Ђаковић не проналазе излаз из животног беспућа. На крају романа, писац их
једноставно уклања из читаочевог видокруга – Гавру Ђаковића шаље у
Америку, Панека и његову кћер у Чешку – не нудећи никакву перспективу која би евентуално могла да послужи као компензација за изгубљени

767

Philologia Mediana

животни смисао. Зато слободно можемо рећи да метафора из наслова
романа у потпуности оправдава осећање безизлазности и бесперспективности које доминира Милићевићевим светом. Наравно, то суморно
осећање живота не одликује само Гавру Ђаковића, оно је својствено самом писцу чији је сензибилитет извор светла у којем се сагледава укупно
значење приче о Гаври Ђаковићу, младићу са села, студенту пуном идеала, трагично изгубљеном у потрази за смислом живота.
Горе наведени опис младог радника који безбрижно спава на гомили ђубрета представља увод у епизоду у којој нам је, у слободном индиректном стилу, предочено како Гавре Ђаковић размишља о смислу живота. Карактеристично је да су јунакове мисли „помешане” са идиличним
описом Уне и сеоског пејзажа, који су такође предочени из јунакове перспективе. Лепота пејзажа наводи га на помисао да би „можда било боље да
се није одвајао од своје земље”, да би можда ту пронашао срећу и да „не
би можда осјећао оволико празнине у животу” (MILIĆEVIĆ 1982: 47). У
различитим тумачењима Милићевићевог романа ова размишљања Гавре
Ђаковића, као и читава ова епизода, заузимају средишње место. Готово
у целини ово место цитира и Скерлић у приказу Беспућа из 1912. То је и
разумљиво будући да је ово једино место у роману на којем се читаоцу
нуди некакво објашњење за туробно јунаково расположење. Али, иако је
ово место са становишта тумачења романа у целини несумњиво важно,
не смемо да заборавимо да је оно предочено као размишљање самог јунака, у форми доживљеног говора, па би било брзоплето закључити да
јунаково размишљање подупире и приповедачево тумачење предочених
збивања.
У „мемли и чами” провинцијске „плитке средине”, Гавре Ђаковић
се осећа „сам, одвојен од свега, као у једној страшној бескрајној пустињи
без хоризонта”:
Гурнули су га у школе да буде господин, одвојили су га од земље и народа,
спријечили га да ухвати коријена у земљи из које је изникао, гурнули га у
један живот у који кад је загледао, он се згрозио, ужаснуо, тргнуо. И пошао је натраг кад већ више мостова није било: у онај живот није се усудио
да уђе, а овај други постао му је неприступан. И он је застао, остао тако
стојећи, не идући ни напријед ни натраг, с презривим осмијехом према
себи, са рукама на леђима, осјећајући горко сву биједу и глупост свога
положаја. (MILIĆEVIĆ 1982: 48)

На основу ових редова Скерлић закључује да је Милићевић кроз
лик свог јунака хтео да прикаже једну у оно време популарну књижевну
идеју, идеју о „човеку без корена”. Под утицајем Мориса Бареса и његовог романа Les Déracinés, њу су у југословенским књижевностима, каже
Скерлић, већ развијали Вјенцеслав Новак у Титу Дорчићу и Милутин Ус-
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коковић у Дошљацима. Али, наставља он, Милићевићу није пошло за руком да причу о човеку истргнутом из корена предочи у форми „социјалног” романа, односно да понуди уверљиву анализу јунаковог друштвеног
преображаја. Код Милићевића нема социолошке анализе, он је „више дао
дело моралног посматрања, психолошке анализе, рашчлањивања наизменичних стања свести једног бедног младог неурастеничара”. Иако са
великим уважавањем говори о Милићевићевом таленту за психолошку
анализу и „моралну аутопсију”, Скерлић ово одсуство социјалне или тачније, социјално ангажоване димензије, рачуна у један од озбиљнијих недостатака Беспућа: „Његов јунак не пати зато што је из 'корена истргнут',
но просто зато што је пометен, 'понесен па упуштен', оријенталски 'бадаваџија' и словенски мрљавац, који своју урођену лењост, неспособност и
нерад прикрива свакојаким 'проблемима'... Вељко Милићевић није успео
да нам свог кукавног јунака представи као жртву једног тешког социјалног преображаја, прилагођавања једне младе расе условима модернога
живота.” (SKERLIĆ 197: V, 296−297)
У тумачењу Беспућа и други критичари су често посезали за
идејом о „човеку без корена”. Драгиша Витошевић каже да је у српској
критици о Милићевићевом јунаку постојала представа „скоро искључиво као о 'човеку без корена'” (VITOŠEVIĆ 1982: 140). Навешћемо само
неколико примера. Милош Видаковић у приказу Беспућа, објављеном
такође 1912, у часопису Народ, каже да је у лику Гавре Ђаковића Милићевић створио књижевног јунака који је „постао типичан за целу једну
групу људи коју зову déracinés” (наведено према PEKOVIĆ 1989: 45). По
Живку Милићевићу, идеја о „човеку коме корен није урастао у земљу”
обележава целокупно предратно стваралаштво Вељка Милићевића. Различити Милићевићеви јунаци отеловљују овај тип: Дамјан Дамјановићу
у „Мртвом животу”, Гавре Ђаковић у Беспућу, Бранко Завишић у Опсенама. Овог последњег Живко Милићевић сматра „најближим духовним сродником Гавре Ђаковића” (Ž. MILIĆEVIĆ 1930: XXIII, XXVII).
У прилог оваквим тумачењима, осим одломка који смо овде цитирали,
Драгиша Витошевић наводи још нека места из Беспућа, између осталог
и оно где се каже како Гавре Ђаковић „жуди да се врати земљи, да се
баш 'укорени' као нека биљка, 'да и њега пржи суша и изгара припека'”
(VITOŠEVIĆ 1982: 141). Витошевић ипак није сасви склон да Милићевићевог јунака без остатка сведе на тип „човека без корена”. Он с правом
примећује да начин на који нам је овај јунак предочен није искључиво
типски. Разлоге Ђаковићевог отуђења не треба тражити само у губитку
„корена”, већ и у читавом низу других егзистенцијалних траума, односу
према оцу и брату, мајчиној емоционалној хладноћи, неспособности да
се оствари у љубави... Није све у „раскорењености”, каже Витошевић,
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ту је „и цео низ других 'одвајања'” које по њему такође морамо узети у
обзир у тумачењу Ђаковићевог лика (VITOŠEVIĆ 1982: 142). Иако је на
бољем путу од Скерлића и осталих критичара, ни Витошевићево тумачење није сасвим прихватљиво.
По спољашњој, егзистенцијалној ситуацији, Гавре Ђаковић би се
заиста могао узети као пример „човека без корена”. Пореклом са села, из
интелектуално сиромашне породице, Ђаковића одлази на школовање у
Загреб: „Гурнули су га у школе да буде господин, одвојили су га од земље
и народа, спријечили га да ухвати коријена у земљи из које је изникао,
гурнули га у један живот у који кад је загледао, он се згрозио, ужаснуо,
тргнуо.” Али, видели смо да су ове речи део епизоде у којој, у форми
доживљеног говора, јунак преиспитује своје осећање животне промашености; оне не морају нужно изражавати и приповедачево становиште.
Штавише, када треба разјаснити зашто је у његовом јунаку „умрла воља
за све”, приповедач је врло уздржан и нигде у роману изричито не каже
зашто се у њему одједном све „сломило”. Милићевић у ствари уопште не
обликује свог јунака као типичног „човека без корена”; Гавре Ђаковић
је и нешто мање и нешто више од тога. С једне стране, њему недостају
социјална амбиција и извесна морална неосетљивост које по правилу
одликују типичног „раскорењеног човека”. С друге стране, по сензибилитету, сложености унутрашњег живота и капацитету за самоанализу, он
је много сложенији и у сваком случају потпуно друкчији од типичног
parvenu-a. Пре него тип, Гавре Ђаковић је индивидуалиста, јунак који
трага за смислом живота, али не у друштвеним и моралним стереотиповима, већ у болном и тегобном самопреиспитивању, у сопственој души,
„у страшној бескрајној пустињи без хоризонта” (MILIĆEVIĆ 1982: 48).
Ослањајући се више на спољашње него на чисто књижевне критерије, Скерлић је то пропустио да уочи. У приказу из 1912. године он
у Гаври Ђаковићу више није видео израз једног потпуно новог, индивидуалистичког сензибилитета, већ само „оријенталског 'бадаваџију' и словенског мрљавца, који своју урођену лењост, неспособност и нерад прикрива свакојаким 'проблемима'” и зато му није био нимало симпатичан
(SKERLIĆ 1964: V, 297). Он је замерио Вељку Милићевићу што „није
успео да нам свог кукавног јунака представи као жртву једног тешког социјалног преображаја, прилагођавања једне младе расе условима модернога живота”, не помишљајући да овоме то можда није ни била намера и
не питајући се није ли можда управо у том „промашају” била садржана
највећа иновативност и вредност овог романа. Ипак, у једном се можемо сложити са Скерлићем: Беспуће је много више психолошки роман но
роман из друштвеног живота. Али, у томе не треба видети његов недостатак. Напротив, управо такав какав јесте, уроњен у танану психолошку
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анализу од прве до последње странице, овај роман представља сасвим
оригиналну појаву у српској књижевности прве деценије 20. века. И данас он изгледа модеран и нов управо по својој радикалној посвећености
психолошкој анализи и „моралној аутопсији” једног нетипичног, потпуно самосвојног јунака.
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Adrijana M. Marčetić

NARRATIVE TECHNIQUES IN VELJKO
MILIĆEVIĆ’S FICTION
At the very beginning of the 20th century Veljko Milićević was one of the most
celebrated young writers of Serbian literature. Although he was only fifteen
when he published his first literary work he immediately attracted the attention
of literary critics. His first story, „Mrtvi život“ Milićević published in the most
renowned Serbian literary magazine at the time, Srpski književni glasnik“, in
1903; after that the entry to the main stream of Serbian literature was widely
opened to him. With his first novel, „Bespuće“ (1906), Milićević acquired a
reputation of the most prominent representative of the new generation of Serbian
poets and writers. Jovan Skerlić correctly observed that Milićević’s fiction
represented an entirely new literary sensibility, characteristic to the young,
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talented writers who just started to enter the literary scene. The period between
1903 and 1906 was the most fruitful in Milićević’s literary career. But in the
following years, he practically stopped publishing, and soon his early fame begun
dissolving. Once one of the greatest hopes of Serbian modern literature, after
the Great War Milićević and his first novel were almost completely forgotten.
This was a serious loss for the history of Serbian literature since Milićević
was a true innovator: he was the fist to introduce one completely new subject
in Serbian fiction – introspection, and a completely new narrative technique –
psychonarration. Steeped into the psychological analysis from the first to the
last letter, Milićević’s novel represents an entirely innovative phenomenon in
Serbian literature of the beginning of the 20th century. Even today it is very
modern and fresh due to its radical commitment to the psychological autopsy
of an atypical, completely idiosyncratic character.
In this paper I investigate narrative techniques Milićević used to represent the
inner life of his characters. Apart from objective third person narration, his
main instruments for this purpose were free indirect speech and descriptive
techniques such as focalised description and iterative description.
Keywords: Veko Milićević, "Bespuće", experienced speech, focalized
description, a man without roots
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ПАЛАМИНО „ИЗЛОЖЕЊЕ НАОПАКОГ
МНОШТВА ВАРЛААМОВИХ И
АКИНДИНОВИХ ЗЛОЧЕСТИ“.
СРПСКОСЛОВЕНСКИ ПРЕПИС ИЗ
ЗБОРНИКА 41 МАНАСТИРА СВЕТЕ
ТРОЈИЦЕ КОД ПЉЕВАЉА
Спис под називом Изложење наопаког мноштва Варлаамових и
Акиндинових злочести састављен је око 1344. године. Настао у јеку расправе коју је Григорије Палама водио са својим бившим учеником, Григоријем Акиндином, он доноси попис „јереси“ у које су, по Паламином
мишљењу, упали његови опоненти. Заједно са неким другим Паламиним
трактатима и овај спис је преведен на српскословенски језик, по свој прилици у посљедњем кварталу 14. вијека.
У тексту који слиједи доносим српскословенски превод Изложења,
заједно са грчким изворником и преводом на савремени српски језик. За
основни текст узет је пети, до сада непознати препис, који сам пронашао
у Зборнику 41 рукописне библиотеке Манастира Свете Тројице код Пљеваља. Поред описа Зборника, у уводним напоменама дати су и основни
подаци о спису, као и кратак осврт на његову богословску садржину.
Кључне ријечи: Зборник 41, Григорије Палама, српскословенски
превод, божанско суштаство, божанске енергије

Зборник 411 рукописне библиотеке Манастира Свете Тројице код
Пљеваља до сада није био предмет научног истраживања, изузму ли се
узгредни осврти на његов обим, полемичку структуру и хронологију
* mikonjaknezevic@gmail.com
1
Изражавам захвалност проф. др Tомиславу Јовановићу и др Милеси Стефановић Бановић,
који су прокоментарисали радну верзију овог текста; др Владану Тријићу и мр Љиљани
Пузовић из Археографског одељења Народне библиотеке Србије, који су ми уступили два
преписа Изложења; те братствима манастира Хиландара и манастира Свете Тројице код
Пљеваља, који су ме опскрбили снимцима преписа из својих рукописних библиотека.
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(LAZIĆ 1999: 178). Настао крајем 14. или у првој деценији 15. вијека
(MOŠIN 1958: 253; STANKOVIĆ 2003: 15), протеже се на укупно 362
листа, а насловљен је као Главзны зд пѣлжише се ѿ чсти нкыѥ млы
ликыѥ латны злгають сплнь соще хѹлы.  всакыѥ ресы  показоующеѥ
хь непричстныхь блти и дра, бтвнаго  животврнв да бїа  ничтоже ѿ
бжтвы велѣнїи  правослвныихь, вѣдещїихь ѿноудь. Не знамо када је тачно
донесен у манастирску библиотеку, која је у више наврата обогаћивана
књигама из других манастира (PETKOVIĆ 2008: 105–106), али из које
су књиге исто тако изношене (RADOJIČIĆ 1949: 220–221; DURKOVIĆJAKŠIĆ 1957: 228). Из најранијих пописа манастирске рукописне збирке
(KOSANOVIĆ 1871: 165–172) није јасно да ли се, у тренутку док су они
настајали, Зборник 41 већ налазио у манастиру (VUKIĆEVIĆ 1901)2, али
из једног инвентара, сачињеног новембра 1894. године, сазнајемо да је
зборник тада био у манастирској књижници (DURKOVIĆ-JAKŠIĆ 1957:
232). Како год да било, ова се важна колекција по својој структури понајприје може убројити у зборнике „непостојаног састава“,3 будући да
њени текстови, осим различитих питања која су обиљежила спор православних са „Латинима“, обрађују и неке егзегетске и теме из подвижничког живота. Структура Зборника 41 карактеристична је за антилатинске
зборнике који су крајем 14. и током 15. вијека били посебно популарни
у српским земљама (ŽUNJIĆ 2013: 566). Његов највећи дио запрема расправа о исхођењу Светог Духа (1r–220r), у оквиру које су, осим опширне
2
Хаџи Сава Косановић, потоњи митрополит дабробосански, је у манастиру био 1870.
године, гдје је провео „неколико дана“, прегледавши цркву „и све србуље ту налазеће
се писане“ (1871: 163). Његов попис, рађен по принципу „како му је која на руку [до]
долазила“, обухвата 93 књиге, а под бројем 51 наведен је извјесни „Зборник“ – но без
било каквог описа тог рукописа. Мил. М. Вукићевић је у манастиру био 1900. године,
гдје је провео 7–8 дана. Он наводи да се „у манастирској књижници, која је доста добро
уређена, налази повећи број старих Србуља“ те да их има „до стотине“ (1901: 289).
Међутим, у свом прилогу Вукићевић је описао само њих 63 (укључујући и неке штампане
књиге), будући да се „као историчар више занимао за записе него за саму садржину
рукописа“ (RADOJIČIĆ 1949: 221). На његовом попису Зборника 41 такође нема, иако
та књига садржи један запис који би Вукићевићу, као историчару, засигурно привукао
пажњу. Коначно, Ђорђе Радојичић (1949: 220) је у манастиру Свете Тројице 1949. године
провео 20 дана, прегледавши „113 рукописа“, али се ни он не осврће на колекцију која
нас овдје занима. (Занимљиво, Радојичић помиње да се у том тренутку у манастирској
библиотеци не налази Хришћанска топографија Козме Индикоплова са Шестодневом
Јована Егзарха, књиге које су данас (опет) дио манастирске библиотеке) Коначно, Мошин
(1958: 253) пописује Зборник 41, али ни код њега не можемо наћи информацију када је
та књига постала диo манастирске библиотеке. За разрјешење тог питања од помоћи би
могло бити дешифровање идентитета извјесног „ђакона Јанићија“, аутора записа из 1706.
године, који се налази на крају Зборника.
3
Средњовјековни зборници могу се класификовати на зборнике а) постојаног, б)
релативно постојаног, и в) непостојаног састава (IVANOVA 1985: 173–182; LAZIĆ 1999:
168–169, 178).
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антологије светописамских перикопа и отачких свједочанстава о том питању, заступљени и краћи изводи из Калиста (34r–40v), шири преноси из
Нила Кавасиле, насљедника Григорија Паламе на катедри у Солуну, као и
други ексцерпти полемичког карактера. Напоредо са наведеним одјељцима из списâ источних отаца (Атанасија Александријског, Василија Великог, Григорија Богослова, Григорија Ниског, Јована Златоустог, Максима
Исповједника, Јована Дамаскина и других), ту су дате и опсежне парафразе и изводи из дјела Томе Аквинског (151r–204r), са чијим се теолошким постулатима нашироко полемише. Но, осим „битијног“ исхођења
Светог Духа „једино од Оца“ (ко сьбри вс рше  дха схождени, ко  по
бытїю ѿ ца диного), затим, за православне важног разликовања ипостаси
и енергије, односно личности и благодатног дејства Светог Духа (ко но
сьстав·  но сла  дѣиство, дь нарцаѥмь), те критике filioque и латинског
увођења „дијархије“ (двоѥначлїа) у Богу, у зборнику се разматрају и друга кључна питања из спора Истока и Запада, а којима су поједини од
трактата изравно и у цјелости посвећени. Таква је расправа Варлаама
Калабријског о примату папе (Калврьскааго Варлама  начелствѣ папин
[220v–236v]),4 као и низ списа посвећених употреби бесквасног хљеба, у
које спадају: трактат Никите Пафлагона о Тајној вечери (Никты филсофа
Пафлагна ко вь трети на десетїи дь лоун пѣднѣмь демь законныѥ псхы,
гя бсть вечра.  не гньца тогд сь оченикы да хс [237r–251v]);5 затим,
слово антиохијског патријарха Јована (сѣишааго патрїарха нтїѡхїискааго
ѡнна  прѣсньцѣхь сл кь ндрїанополтоу [251v–274v]); посланица патријарха Петра III Антиохијског (посланїе петра патрїарха бїа града велкыѥ
нтїѡхє. к латнѡмь  прѣсньцѣ слво [274v–288r]); као и посланица Никите Ститата о бесквасном хљебу и посту у суботу (Никїты презвтера 
нка, обитѣли стоудїискыѥ· нарцаѥмаго стиѳата· послнїе кь рмлянѡмь  
прснькоу.  пстѣ соубтнѥмь·  брацѣхь сенничьскыихь [288v–304v])6. Противлатинска дионица зборника наставља се пописом „латинских грешака“
(τῶν Ῥωμαϊκῶν σφαλμάτων), односно ексцерптима из писма цариградског патријарха Михаила Керуларија (михаила рхїпкопа константна града.
лика латне, прѣзь прѣданїе твреть цровноѥ х же ради мамы х неприбщнѣхь
[304v–307r]),7 те посланицом коју је истом Михаилу упутио Петар III
4

Πρὸς τὸν ἀρχιεπίσκοπον Νικόλαον. Περὶ τῆς τοῦ πάπα ἀρχῆς (KOLBABA 1995).

Ὅτι τρεισκαιδεκάτῃ τῆς σελήνης πρὸ μιᾶς τοῦ νομικοῦ πάσχα τὸ μυστικὸν τοῦ κυρίου γέγονε
δεῖπνον· καὶ ὡς οὐ τὸν ἀμνὸν τότε μετὰ τῶν μαθητῶν ἔφαγεν ὁ Χριστός (VALTER 1899: 209–
222). Овај текст је задуго приписиван Јовану Филопону (в. PASHALIDES 1999: 223–228).
5

6
У шизми двију Цркава Петар III Антиохијски имао је неку врсту посредничке улоге (в.
PUZOVIĆ, NIKOLIĆ 2014).
7
Νικήτα μονάζοντος καὶ πρεσβυτέρου Μονῆς τῶν Στουδίου τοῦ Στηθάτου πρὸς Ῥωμαίους περὶ
ἀζύμων καὶ σαββάτων νηστείας καὶ τοῦ γάμου τῶν Ἱερέων (DEMETRAKOPULOS 1866: 18–36;
ANTON 1924–1930: 322–342).
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Антиохијски (птра патрїрха велкыѥ нїохиѥ послнїе  схь   ныхь писанїи, к михалоу константїна града патрїрхоу [307r–319r]).8 Полемички дио
зборника окончава се исјечком о Светом Духу Фотија Цариградског (к
рмлянѡмь,  сомь доу, вь кртцѣ [319r–320r]), те краћом партитуром о
бесквасном хљебу ( прѣсньцѣхь [320r–321v]).9 У посљедњем пак дијелу колекције, поред слова о духовном закону Марка Подвижника (вв
мрка,  зконѣ довномь. пьрвоѥ г слово [332r–349r]) и извода из његовог
списа о онима који мисле да се оправдају дјелима ( грьдещїих се ѿ дѣл
правды [351v–355v]),10 те фрагмента из Тумачења Пјесме над пјесмама
Иполита Римског (ѿ слова же  пѣсни пѣснехь пполтово [358rv]), налази се
и (до скоро непознати) препис два краћа списа Григорија Паламе: то су
Посланица Ани Палеологини (328v–331r)11 и Изложење наопаког мноштва Варлаамових и Акиндинових злочести (322r–328v). Како је Паламина
обрада питања исхођења Светог Духа већ била предмет пажње српских
средњовјековних преводилаца (KAKRIDIS, TASEVA 2014), пренос ова
два трактата – заједно са преводом његових О божанском јединству и
разликовању и Исповиједања вјере (ЈEVTIĆ 2013: 509–523) – донио је
српској читалачкој публици кратак преглед литерарне продукције потоњег солунског архиепископа из „друге фазе“ исихастичког спора.12 С
друге пак стране, Паламина анализа питања filioque, дата у Аподиктичким словима о исхођењу Светог Духа и у Противнатписима,13 сада је
употпуњена темељним увидима на исту тему из пера других аутора – у
8
Упор. Μιχαὴλ τοῦ ἁγιωτάτου ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως νέας Ῥώμης καὶ οἰκουμενικοῦ
πατριάρχου τοῦ Κηρουλαρίου πρὸς Πέτρον τὸν ἁγιώτατον πατριάρχην Θεουπόλεως μεγάλης
Ἀντιοχείας, Patrologia Graeca 120, 781Β–796Α: 789–794. – Српскословенски превод рађен је
по предлошку посланице анонимног аутора, која је заснована на Керуларијевом тексту.
Упућујем на грчки текст првих 17 поглавља (Τὰ παρὰ τῶν Φράγγων παρὰ τὴν ὀρθόδοξον
πίστιν (καὶ) παρὰ τὴν ἐκκλησιαστικὴν συνήθειαν δοξαζόμενα καὶ τελούμενα, δι’ ἃ καὶ ἔχομεν
πρὸς αὐτούς ἀκοινωνήτος, εἰσὶ ταῦτα) од укупно 27, колико их има у словенском тексту
(PAVLOV 1878: 151–157: 151–153/4; в. DARUZE 1963).
9
Πέτρου Θεουπόλεως καὶ πᾶσης ἀνατολῆς πατριάρχου λόγος, καθ’ ὃν καιρὸν εἰσῆλθεν ὁ Ἰταλὸς
Ἀργυρὸς ἐλέγξων τὰ ἡμετέρα (VIL 1861: 189–204).
10
Присуство текстова о употреби бесквасног хљеба у Зборнику 41 је сразмјерно велико,
али оно постаје разумљивије узме ли се у обзир да „за већину византијских црквених
првака 11. и 12. вијека начелна тачка неслагања са Латинима није била примат папе или
чак filioque, већ прије употреба бесквасног хљеба у евхаристији“ (ERIKSON 1970: 156).

Τοῦ ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Μάρκου τοῦ Ἀσκητοῦ, Περὶ νόμου πνευματικοῦ.
Κεφάλαια σ΄ | Τοῦ αὐτοῦ Περὶ τῶν οἰομένων ἐξ ἔργων δικαιοῦσθαι. Κεφάλαια ρκς΄
(PHILOKALIA 1782: 91–100; 100–113).
11

Упућујем на скорашње издање овог списа, пропраћено обимном студијом и преводом
на савремени српски (KNEŽEVIĆ, STOJANOVIĆ 2019: 197–231)
12

Григорије Палама је имао широку рецепцију у средњовјековној Србији (в. RADUNOVIĆ
1998; RANKOVIĆ 2013; и најподробније SKARPA 2012).
13
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првом реду, Нила Кавасиле. Сва је прилика да је превођење Паламиних
и Кавасилиних антилатинских списа било дио заједничког преводилачког пројекта (SKARPA 2014: 257–258), о чему свједочи и чињеница што
се њихови текстови и имена често јављају заједно (мнжа ѥже ныихь, ѿ
бонсныихь рхїпкп солонскыихь григрїа, новаго златослва. и чюднааго нла
[2r]). Како Нил Кавасила у свом дјелу полемише са теолошким постулатима Томе Аквинског, назначајнијег мислиоца западне схоластике, српска се култура овим путем могла упознати са кључним достигнућима теолошког – и философског – умовања на оба пола хришћанске икумене.14
Из тог, али и из многих других разлога, Зборник 41 и њему слични антилатински зборници код Срба15 заслужују подробно истраживање, које би
имало обухватити њихов детаљан опис, филолошку анализу, испитивање
квалитета превода, те дешифровање ауторства и предложака свих текстова који су заступљени у њима.
Синтетички спис под називом Изложење наопаког мноштва Варлаамових и Акиндинових злочести настао је око 1344. године (SINKEVIČ 2002:
142).16 У јеку расправе са Григоријем Акиндином, а по свему судећи након
састављања првог од својих седам Антиритика (DUNAEV 2009: 16), Палама
је у језгровитом облику пописао „јереси“ у које су упали његови опоненти.
Полемички контекст, Паламин психолошки склоп, као и тренд беспоштедне
дифамације противника, који је био уобичајен унутар византијске интелектуалне арене, допринијели су да тај попис буде прилично дуг: у укупно четрдесет (од првобитно побројаних „преко педесет“) „злочести“ упали су, ако
је вјеровати Палами, они који су се успротивили његовом виђењу хришћанске вјере (HRESTU 1970: 49–71). У те „злочести“ убрајају се а) „двобоштво“
(διθεΐαν), како су најприје Варлаам и Акиндин означили Паламино разликовање суштаства и енергија у Богу; б) различити видови reductio ad absurdum,
у које се неминовно упада уколико се не прихвати то разликовање или пак
уколико се прихвати створени карактер божанских енергија; в) (алегоријско)
поимање енергије као пролазног, акциденталног својства божанског суштаства, или пак њено схватање као самобитног ентитета; г) схватање по којем се
14
Паламини Противнатписи, уперени против унионистичког патријарха Јована Века,
заступљени су у више српских (и руских) зборника (в. SKARPA 2012: 92, 94, 97, 114, 117,
118, 122, 164).
15
Ово утолико прије што је српска средњовјековна култура изгледа била упућенија у
дјело Нила Кавасиле него што је то данас. Ова водећа личност ромејске интелектуалне
сцене 14. вијека, у чијем је дјелу дошло до својеврсног сусрета Истока и Запада, једва да је
била предмет научне пажње код нас (в. JEVTIĆ 1994).
16
У њих свакако ваља убројити Рс 474 из Хиландара или пак чувени Зборник Владислава
Граматика (ХАЗУ III a 47), у којима се једнако јавља превод антилатинских списа Нила
Кавасиле (ŽUNJIĆ 2013: 566–567). Многи текстови садржани у Зборнику 41 присутни су
већ у ХИЛ 474, који је настао у посљедњем кварталу 14. вијека.
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учествовање у Богу одвија преко божанског суштаства, а не преко благодатног
дара, односно енергије Светог Духа; д) поистовјећивање божанске енергије са
ипостасима Сина и Светог Духа, и тако даље. Сам спис има форму својеврсног „исповиједања вјере“, о чему, осим његовог сажетог карактера, свједочи и чињеница што свака од његових тачака започиње карактеристичним
„одбацујемо“ (ἀποβαλλόμεθα).17 То би могло сугерисати да је он изворно био
намијењен некоме из редова црквених или свјетовних власти, које је Палама
– претпостављамо – хтио убиједити у правовјерност свог, а хетеродоксност
Акиндиновог (и Варлаамовог) учења. Изложен у 40 тачака, спис се не одликује оригиналношћу, а логичка страна и извођење аргументације, поглавито
усљед жанра за који се аутор опредијелио, у њему скоро сасвим изостају.18
Паламино Изложење први пут је објављено у чувеном тому Доситеја
Јерусалимског 1698. године (TOMOS AGAPES 1698: 13–17). На српскословенски језик преведено је најкасније у посљедњем кварталу 14. вијека, а тај
превод сачуван је у пет преписа. Неки од њих су старији од најстаријег грчког преписа, који је узет за основу критичког издања Изложења и који потиче из 15. вијека (HRESTU 1966: 564, 579–586). То је случај са хиландарским
текстом (474, 338r–340v = ХИЛ), који је настао „у последњој четвртини XIV
века“ (1380–1390); затим, са преписом из Универзитетске библиотеке (28,
319r–321v = УБ), који је настао „крајем XIV века“, највјероватније 1395–1400
(CERNIĆ 1981: 353), а вјероватно и са рукописом из Манастира Свете Тројице
(41, 322r–328v = МСТ), који је настао 1400–1410. Рукопис из Народне библиотеке Србије (43, 415r–415v = НБС), у којем је сачувано тек пет параграфа Изложења (36–41), потиче из 1540, док је онај из Југославенске (сада Хрватске)
академије знаности и умјетности (III a 47, 704r–706r = ХАЗУ) настао 1469.
године (DANIČIĆ 1869; MOŠIN 1955: I, 61, 66).
У наставку дајем српскословенски превод паралелно са грчким текстом
и преводом на савремени српски језик. Српскословенски превод дат је без разрјешавања скраћеница, а за основни текст је узет – до сада непознати – препис
из Зборника 41 Манастира Свете Тројице код Пљеваља. У напоменама су дата
varia lectiones из осталих преписа, и то редосљедом диктованим хронолошким критеријумом: ХИЛ, УБ, ХАЗУ, НБС. Као што је то случај и са грчким
Погрешно се руководећи једним мјестом из Паламине Посланице Гавру, у којој „бранитељ
исихаста“ каже како је у једном од својих списа показао „да Акиндин запада у више од педесет
лукавих јереси, тиме што не прави никакву разлику између божанског суштаства и енергија“
(HRESTU 1966: 359.19–24), приређивач Изложења је у првом (но не и у потоњем) издању тог
текста закључио да је спис о којем је ријеч настао крајем 1342. године (будући да је Посланица
Гавру написана децембра исте године). Међутим, како се Паламина референца заправо односи
на његов први Антиритик против Акиндина 7, 15–46 (HRESTU 1970: 49–71), испада да су
Изложења написана нешто касније, по свој прилици крајем 1343. или почетком 1344. године,
као својеврсни „кредални“ резиме Паламине полемике са Акиндином.
17

Није, отуда, случајно што се Паламино Изложење у рукописној традицији често јавља
заједно са његовим Исповиједањем вјере.
18
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сачуваним рукописима, тих „разночтенија“ је у српскословенским преписима
мало, а одступања српскословенског превода од грчког текста скоро да и нема.
За разлику од неких других његових списа, овај Паламин текст очигледно није
ретуширан. Треба напоменути и да у критичком издању Изложење има 40
глава, док је у рукописној традицији њих 41, будући да је у свим сачуваним
рукописима први параграф из критичког издања подијељен на двије главе.
Ἔθζεζηο ηῆο ηῶλ Βαξιαὰκ

θαὶ Ἀθηλδύλνπ
δπζζεβεκαησλ
Ἔκθεσις
τῆς τῶν
Βαρλαὰμ
ἀιινθόηνπ πιήζνπο
καὶ Ἀκινδύνου δυσσεβηματων
ἀλλοκότου
πλήθους
Ἀπνβαιιόκεζα
ηὴλ ἀζεβεζηάηελ

<322r>

θαὶ ἀιιόθνηνλτὴν
πιεζὺλ
ηῶλ ηνῦ Βαξιαὰκ
Ἀποβαλλόμεθα
ἀσεβεστάτην
θαὶἀλλόκοτον
Ἀθηλδύλνπ
θαθνδόμσλ
καὶ
πλη
θὺν τῶν τοῦδνγκάησλ,
Βαρλαὰμ
ὡοἈκινδύνου
ἂλ δὲ θαὶ θαηὰ
κέξνοδογμάτων,
ἕθαζηνλ ηνύησλ
καὶ
κακοδόξων
πνηήζσκελ
ἀπόβιεηνλ.
ὡς
ἂν δὲ καὶ κατὰ
μέρος ἕκαστον τούτων
1. Ἀπνβαιιόκεζα
ηνὺο θαηὰ ηὸλ Βαξιαὰκ
ποιήσωμεν
ἀπόβλητον.
ηὸλ Ἀθίλδπλνλ
ηνῦ ζενῦ
1.θαὶ
Ἀποβαλλόμεθα
τοὺςιέγνληαο
κατὰ τὸνδύν
Βαρλαὰμ
καὶ
ζεόηεηαο, θηηζηὴλ θαὶ ἄθηηζηνλ,
τὸν Ἀκίνδυνον λέγοντας δύο τοῦ θεοῦ θεότητας,
ἢ πνιιὰο ὅισο, θαὶ νὕησο
κτιστὴν καὶ ἄκτιστον,
πεξθεηκέλαο ηε θαὶ θεηκέλαο·
ἢἀιιὰ
πολλὰς
οὕτως
θαὶὅλως,
εἴ ηηοκαὶ
αζππνζηάηνπο,
ἀθηίζηνπο,
ὑπερκειμένας
καὶ ὑφειμένας·
ἀλίζνπο θαὶ τε
ἀλνκνίνπο
ἀιιήιαηο
ἀλλὰ
εἴ τιςιέγεη
αὐθυποστάτους,
θαηὰκαὶ
θύζηλ
ζεόηεηαο. ἀκτίστους, ἀνίσους
καὶ
ἀνομοίους ἀλλήλαις
2. Ἀπνβαιιόκεζα
ηνὺο ιέγνληαο θηίζκα
κατὰ
λέγει θεότητας.
θαζ‟φύσιν
νἱνλδήηηλα
ηξόπνλ ηὸ ιάκςαλ
2.ἀπὸ
Ἀποβαλλόμεθα
τοὺς
λέγοντας
κτίσμα
ηνῦ ζσηῆξνο
ἐλ ηῷ
Θαβσξίῳ
καθ’
τρόπον ηνύηῳ
τὸ λάμψαν
θαὶ οἱονδήτινα
ηνῖο ζπλαλαβᾶζη
καζεηαῖο
ἀπὸ
τοῦ σωτῆρος
ἐν τῷ Θαβωρίῳ
ἑσξακέλνλ
ἀπνξξήησο
θῶο.
3. Ἀπνβαιιόκεζα
ηνὺο κὴ
ιέγνληαο ηνῦην
καὶ
τοῖς συναναβᾶσι τούτῳ
μαθηταῖς
θαὶ δνμάδνληαο
ζείαλφῶς.
θαὶ ἄθηηζηνλ
ἑωραμένον
ἀπορρήτως
θαὶ ράξηλ
ἐλέξγεηαλ,
3.ἔιιακςηλ
Ἀποβαλλόμεθα
τοὺςθαὶ
μὴ λέγοντας
τοῦτο καὶ
ἀιι‟ αηὴλθείαν
εἶλαηκαὶ
ηὴλ
πὲξ πᾶζαλ
δοξάζοντας
ἄκτιστον
ἔθθαλζηλκαὶ
νζίαλ
ηνῦἐνέργειαν,
ζενῦ
ἔλλαμψιν
χάριν καὶ
θαὶ αὐτὴν
θαηεγνξνῦληαο
ηῶλπᾶσαν
κεηὰ ηῆο πὲξ πᾶζαλ
ἀλλ’
εἶναι τὴν ὑπὲρ
ἔθθαλζηλ
νζίαο
ηὴλ ἀπ‟ ἐθείλεο
ἔκφανσιν
οὐσίαν
τοῦθαὶ
θεοῦ
ἐπὶκατηγοροῦντας
ηνὺο ἀμίνπο ηαύηελ
ἔιιακςηλ
καὶ
τῶν μετὰ
τῆς ὑπὲρἄθηηζηνλ
πᾶσαν
θξνλνύλησλ
ὡοκαὶ
δύν
ἔκφανσιν
οὐσίας
τὴνιεγόλησλ
ἀπ’ ἐκείνης
ἐληεῦζελ ζεόηεηαο, πεξθεηκέλελ
ἐπὶ τοὺς ἀξίους ταύτην ἔλλαμψιν ἄκτιστον
θαὶ θεηκέλελ, ἀγλννῦληαο ὅηη
φρονούντων ὡς δύο λεγόντων
ἐπὶ ηῶλ ἀθηίζησλ ἐλεξγεηῶλ θαὶ ηῆο νζίαο
ἐντεῦθεν
θεότητας,
ὑπερκειμένην
ἡ ηνηαύηε
δηάθξηζηο
θαὶ ἡ θαη‟ αηὴλ
καὶ
ὑφειμένην,
ὅτι
πέξζεζηο
ηὸ ἀγνοοῦντας
κίαλ εἶλαη ζεόηεηα
ἐπὶ
τῶν
ἀκτίστων
ἐνεργειῶν
καὶνὖλ
τῆςθαὶ
οὐσίας
νθ ἐκπνδίδεη, κᾶιινλ κὲλ
κάιηζηα
ἡζπληείλεη,
τοιαύτη διάκρισις
καὶαηῆο
ἡ κατ’κὴ
αὐτὴν
ὑπέρθεσις τὸ
ὡο ρσξὶο
δύλαζζαη
μίαν
εἶναι θεότητα
ζπλάγεζζαη
εἰο κίαλ ζεόηεηα
οὐκ
ἐμποδίζει, μᾶλλον
μὲν οὖν καὶ μάλιστα
ηὰ δηαθεθξηκέλα
εζεβῶο.
συντείνει,
ὡς χωρὶς αὐτῆς
4. Ἀπνβαιιόκεζα
ηνὺο μὴ
πᾶλδύνασθαι
ηὸλ δηαθέξνλ
ὁπσζδήπνηε ηῆο ηνῦ ζενῦ νζίαο θηίζκα
ιέγνληαο, ὡο ηὸ παληνδύλακνλ ηνῦ ζενῦ
εἰο θηίζκα θαηαζπῶληαο θαὶ νὕησ
19
20

,
Ѡмтаѥмь нечстивоѥ
20
.
 мрскоѥ мнжьство, варламовыхь
 кїндиновѣхь20 злослвныхь велѣнїи.
.  схь
ко же да  почести кождо
сьтвримь врженно.
,
 Ѡмтаѥмь же по варлаамѣ
 кндинѣ гющїихь, дв21 бїи
.
бьствѣ сьзднно  несьзднно
.
ли мнѡгаа нодь21.  сце
прѣвше лежещаа же  пониженна.
 Н нще кт самосьствнаа несьздннаа
нервнаа 
.
неподбнаа дрогь дрогоу
по стьств гѥть бтва. ,
 Ѡмтаемь гющїихь .зднїе
по коѥмлюбо бразоу, вьсїавыи
,
 спса на ѳавѡрѣ.
. <322v>
 сьвьзьшьшїимь съ нмь оченикѡмь, вдѣнь бвь
незреченнѣ свѣть..<322v>
,
 Ѡмтаѥмь
негющїихь с
 неслвещїихь. бтвноѥ  несьзднное сїнїе,  блгть
 дѣиство
н самоѥ т бти же пче вского зьвлнїа
.
сощьство бїе
 гоующїихь  же съ  же пче вьсакого зььвлнїа
сощьства.  же  ного
. несьзданно моудръствѹющїихь
,
на достоиныѥ сї сїнїе
ко дв гющїихь
.
 содоу бтвѣ. прѣвыше лежещеѥ,
 понженноѥ 22невдещїихь ко
,
 несьзднныихь
. дѣиствохь  сѹщьствѣ. таковоѥ
расоужднїе  же понмь прѣложенїе,22 же дно бти
бтво непрпина. паче же обо  ,зѣл
сьслгаєть ко кром г немщи .
сьбирати се вь дно бтво,

УБ19акиндинатовх
| ХАЗУ
УБ
| ХАЗУ кїндиновѣхь
20

ХАЗУ
ХАЗУ
 кїндинов
21
УБ

21

ХАЗУноудоу
УБ22многа

22

ХАЗУ 

,

19

<322r> зложнїе варламовыхь,
,
 кїндиновѣхь19 злочьстїи неподбныихь
 врьженныхь, мнжьства
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<323r>

,

Philologia Mediana
συνάγεσθαι
μίανπνηνῦληαηο
θεότητα θαὶ θηηζηὴλ εἶλαη
θηίζκα ηὸλεἰςζεὸλ
τὰθξνλνῦληαο
διακεκριμένα
εὐσεβῶς.
ηὴλ
ζείαλ πξόλνηαλ θαὶ ηὴλ
4.ζείαλ
Ἀποβαλλόμεθα
τοὺς
τὸν διαφέρον
ζέιεζηλ θαὶ
ηὴλπᾶν
ζείαλ
πξόγλσζηλ,
ὁπωσδήποτε
τῆςζενπνηὸλ
τοῦ θεοῦ ἔιιακςηλ
οὐσίας κτίσμα λέγοντας,
αηήλ ηε ηὴλ
ὡς
παντοδύναμον
θαὶτὸηὰ
ηνηαύηα. τοῦ θεοῦ
εἰς κτίσμα κατασπῶντας καὶ οὕτω
5. Ἀπνβαιιόκεζα ηνὺο ιέγνληαο ὅηη,
κτίσμα τὸν θεὸν ποιοῦνταις καὶ κτιστὴν εἶναι
ὥζπεξ ὤθζε ὁ ζεὸο ηῶλ πάιαη ηηζὶλ
φρονοῦντας τὴν θείαν πρόνοιαν καὶ τὴν θείαν
ἀλζξσπόκνξθνο
θαὶπρόγνωσιν,
πξεζβύηεοαὐτήν
ἢ λένο
θέλησιν
καὶ τὴν θείαν
τε τὴν
θαὶ νθ ἔλλαμψιν
ἔζηη ηαῦηα νδὲλ ηνηνῦηνλ ηὸ ζεῖνλ,
θεοποιὸν
νὕησ
θαὶ «θῶο ἡ παξαδεηρζεῖζα ζεόηεο
καὶ
τὰ τοιαύτα.
καζεηαῖο» ἐλ
ηῷλέγοντας
ὄξεη, ὡοὅτι,
θάζκα
5.ηνῖο
Ἀποβαλλόμεθα
τοὺς
κεδακῇ
κεδακῶο
ὂλ ηὸ
θῶοτισὶν
ὥσπερ
ὤφθη
ὁ θεὸς τῶν
πάλαι
ηῆο ζεόηεηνο ιέγνληαο.
ἀνθρωπόμορφος
καὶ πρεσβύτης ἢ νέος
καὶ
ἔστι ταῦτα οὐδὲν
τὸὅηη
θεῖον,
οὕτω
6. οὐκ
Ἀπνβαιιόκεζα
ηνὺοτοιοῦτον
ιέγνληαο
ηνηνῦηνλ
καὶ
παραδειχθεῖσα
ὂλ «φῶς
ηνῦηνἡ ηὸ
θῶο, θηίζαοθεότης
ἐπὶ ηνῦ Θαβσξίνπ
τοῖς
μαθηταῖς»
ἐνπξνζειάβεην,
τῷ ὄρει, ὡς φάσμα
ὄξνπο
[ὁ ζεὸο]
ἵλ‟ ἔρῃ ηνῦην
μηδαμῇ
μηδαμῶς
ὂν τὸ φῶς ηῶλ δηθαίσλ, ὡο
δη‟ αἰῶλνο
εἰο ἀπόιαπζηλ
τῆς
θεότητος
ηξεῖο
θύζεηολέγοντας.
ιέγνληαο ἔρεηλ λῦλ ηὸλ θύξηνλ
6. Ἀποβαλλόμεθα τοὺς λέγοντας ὅτι τοιοῦτον ὂν
ἡκῶλ Ἰεζνῦλ Χξηζηόλ, ηὴλ ηῆο ζεόηεηνο,
τοῦτο τὸ φῶς, κτίσας ἐπὶ τοῦ Θαβωρίου ὄρους [ὁ
ηὴλ ηῆο ἀλζξσπόηεηνο θαὶ ηὴλ ηνῦ θσηὸο
θεὸς] προσελάβετο, ἵν’ ἔχῃ τοῦτο δι’ αἰῶνος εἰς
ἐθείλνπ, ὃ κήηε ηῆο ἀλζξσπόηεηόο ἐζηη,
ἀπόλαυσιν τῶν δικαίων, ὡς
θαὶ θαη‟
αηνὺο
νδὲ
ηῆονῦν
ζεόηεηόο
ἐζηηλ,
τρεῖς
φύσεις
λέγοντας
ἔχειν
τὸν κύριον
ἡμῶν
ἀιιὰ θαὶ
ὡο δύντὴν
ζεόηεηαο
ιέγνληαο
Ἰησοῦν
Χριστόν,
τῆς θεότητος,
ἐληεῦζελ
ηὸλ Χξηζηόλ,
ηὴλφωτὸς
κὲλ ἐκείνου,
τὴν
τῆς ἀνθἔρεηλ
ρωπότητος
καὶ τὴν τοῦ
ηὴλ δὲ θηηζηὴλ
θαὶ θαζκαηώδε
ὃἀιεζηλήλ,
μήτε τῆς ἀνθρωπότητός
ἐστι,
θαὶκατ’
ςεπδώλπκνλ
ὄλησοἀλλὰ καὶ
καὶ
αὐτοὺς οὐδθαὶ
ὲ τῆςδπζζεβῶο
θεότητός ἐστιν,
ὡς
δύο θεότητας θαὶ
λέγοντας
πεξθεηκέλελ
θεηκέλελ.
ἐντεῦθεν
ἔχειν τὸν Χρι
στόν,
μὲν
ἀληθινήν,
τὴν
7. Ἀπνβαιιόκεζα
ηνὺο
ηὸτὴν
θῶο
ηνῦην
θαὶ ηὴλ
δὲζείαλ
κτιστὴν
φασματώδη
θαὶκαὶ
ζενπνηὸλ
ἔιιακςηλ θαὶ ράξηλ, κήηε
καὶ
ψευδώνυμον
καὶ δυσσεβῶς
θηηζηὴλ
κήηε ἄθηηζηνλ
εἶλαηὄντως
ιέγνληαο,
ὑπερκειμένην
καὶ ὅισο
ὑφειμένην.
ὡο θαὶ ηὸ εἶλαη
ηαύηελ ἀλαηξνῦληαο –
7.ηὸἈποβαλλόμεθα
τοὺς τὸ
φῶςἄθηηζηνλ
τοῦτο καὶ τὴν θείαν
γὰξ κήηε θηηζηὸλ
κήηε
καὶ θεοποιὸν ἔλλαμψιν καὶ χάριν, μήτε κτιστὴν
νθ ἔζηηλ ὅισο –, ἀιιὰ θαὶ ὡο ηὸλ ζεὸλ
μήτε ἄκτιστον εἶναι λέγοντας,
ἐληεῦζελ ἀλειόληαο θαὶ ἑαπηνῦο ἀζένπο
ὡς καὶ τὸ εἶναι ὅλως ταύτην ἀναιροῦντας – τὸ γὰρ
εἶλαη παξαζηήζαληαο· ηὸ γὰξ ηνηαύηελ ράξηλ
μήτε κτιστὸν μήτε ἄκτιστον
ἔρνλ
κεδακῇ
οὐκ
ἔστιν
ὅλως νὖζαλ
–, ἀλλὰκεδακῶο
καὶ ὡς τὸν θεὸν ἐντεῦθεν
θαὶ αηὸ καὶ
ςεπδσλύκσο
εἶλαη ιέγεηαη.
ἀνελόντας
ἑαυτοῦς ἀθέους
8. Ἀπνβαιιόκεζα
ηὸ τοιαύτην
θῶο ηνῦην
εἶναι
παραστήσαντας·ηνὺο
τὸ γὰρ
χάριν
ἀηηκόηεξνλ
θαὶ θαηώηεξνλ
ἔχον
μηδαμῇ οὖσαν
μηδαμῶς ιέγνληαο ηῶλ
ἀγγέισλ
θαὶ αηῶλ εἶναι
ηῶλ ἀλζξσπίλσλ
ςπρῶλ,
καὶ
αὐτὸ ψευδωνύμως
λέγεται.
8.ὡο
Ἀποβαλλόμεθα
τοὺς τὸηνύησλ
φῶς τοῦτο
ἀτιμότερον
δῆζελ πὲξ ὅξαζηλ
ὄλησλ.
καὶ
λέγοντας
ἀγγέλωνςεύδεζζαη
καὶ αὐτῶν
9. κατώτερον
Ἀπνβαιιόκεζα
ηνὺοτῶν
ιέγνληαο
τῶν
ἀνθρωπίνων
ψυχῶν,
ὡς δῆθεν
ὑπὲρ
ηνὺο
ζείνπο ἡκῶλ
παηέξαο
ἐλ ηνῖο
εἰοὅρασιν
ηὸ θῶο
τούτων ὄντων.

разсоуждннаа блочьствнѣ.
.
 Ѡмтаѥмь же вс разньствоующеѥ
.
кколбо бїаго сощьства
тврь
.
. 23
гющїихь ко же всеслноѥ бїе, ,
въ тврь нистрьзаю<323r>щїихь  тко зднїе б
.
тврещї.  сьзднь бти
моудръствоующї бтвныи промысль.  бтвноє
хотнїе.  бтвноѥ провѣднїе.23 амо ѥже т
.
ботврное сїнїе,
.
 сцеваа.
24
 Ѡмтаѥмь гющї ко
25
коже ви се б  древнїихь нѣкотрыимь
,  стрьць л,нь.
члобразнь
 нсть сї ниж таков
. бтво.
тако  свть показвше ѥсе24 бтв ѹченикѡмь на
26 привидѣнїє нимлы, нимлѣ си, свѣть
гор25[ ко
]
,
бтва [---]
гющїихь.
.
 Ѡмтаѥмь гющїихь ко таквь
.
си [26] с свѣть, сьздавь на ѳаврсцѣи
гор [---] приѥть. да мать с
въ вѣки въ наслажднїє прведнымь. ко же тр
.
стьства гющїихь мти ня г ншего  ха же
,
бтва .
же чл27чьства.  же свта
<323v>
нго. же ниж чл
чьства ст,
,
.[
 потѣхь ниж бьства.сть
н 27],ко же <323v> дв бтвѣ гющїихь  содоу
мѣти ха. в обо,
. стинно. [ бож], сьзднно 
мьчтнно
,
.
 льжеменно.  злочьстивнѣ вь стиноу
прѣвыше лежещеѥ,  пониженноѥ.
.
 Ѡмтаѥмь же свть с 
.
бтвноѥ  бготврноє сїнїє  блгть. ниж сьзднно
.
ниж несьзднно бти гющїихь. ко  бтїе си
,
нодь млющїихь.
.
же бѡ ниж сьзднно ниж несьзданно,
нѣ нодь. н  ко б,
.
содоу мшїихь,  сбе безбжныхь
бти
.
пѣствльшїихь. цевѹ юбо блгть моущеѥ. нимлы
.
соще нимлѣ
 т льжеменнѣ бти глѥт се. ,
 Ѡмтаѥмь же свть с,
безчьстнѣшїи
 нижьшїи гющїихь
.
.
ггл.  самыихь тхь члчьскыи д.
.
ко вснь пче видѣнїа схь, сощїихь.
<324r>
 Ѡмтаємь гющїихь, льгти бо<324r>
нсныимь
,
емь ншимь, вь пснехь же  свѣт гня

23

ХАЗУ
ХИЛ | УБ sine | ХАЗУ
25
ХАЗУ
проповднїе
ХИЛ
26
ХАЗУ
24
ХИЛ
27 се | УБ sine ѥсе | ХАЗУ се
ХАЗУ sine
24

23

25

ХИЛ на г

26

ХАЗУ 

27

ХАЗУ sine 
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Микоња В. Кнежевић
9.ηῆο
Ἀποβαλλόμεθα
τοὺς λέγοντας ψεύδεσθαι
ηνῦ θπξίνπ κεηακνξθώζεσο
ὕκλνηο,τοὺς
θαὶ
θείους
ἡμῶν
πατέρας
ἐν
τοῖς
εἰς
τὸ
φῶς
τῆς τοῦ
ἐγθώκηα ηνὺο ὕκλνπο ηνύηνπο ὀλνκάδνληαο,
κυρίου μεταμορφώσεως ὕμνοις, καὶ ἐγκώμια τοὺς
ὡο πεξβαίλνληαο δῆζελ ηνὺο ηῆο ἀιεζείαο
ὕμνους τούτους ὀνομάζοντας, ὡς ὑπερβαίνοντας
ὅξνπο θαὶ παξαηλνῦληαο κὴ ἐθιακβάλεηλ
δῆθεν τοὺς τῆς ἀληθείας ὅρους καὶ παραινοῦντας
ηὰἐκλαμβάνειν
εἰο ηὸ θῶο ηνῦην ῥεζέληα ηνῖο ἁγίνηο
μὴ
ἐγθώκηα,
ὡοτοῦτο
ἀλαγθάδνληα
τὰ εἰς τὸ φῶς
ῥηθέντα τοῖς ἁγίοις ἐγκώμια,
πξεζβεύεηλ
ἡκᾶο δύν ζεόηεηαο,
ὡς
ἀναγκάζοντα
πεξθεηκέλελ
πρεσβεύειν
ἡμᾶς θαὶ
δύοθεηκέλελ.
θεότητας, ὑπερκειμένην καὶ
10. Ἀπνβαιιόκεζα ηνὺο ιέγνληαο
ὑφειμένην.
10.
Ἀποβαλλόμεθα
λέγοντας
αηνζεόηεηα
θαὶ τοὺς
ζεαξρίαλ
θαὶ αὐτοθεότητα
ἀγαζαξρίαλ
καὶ
θεαρχίαν
ἀγαθαρχίαν
κτιστὴν καὶ
θηηζηὴλ
θαὶκαὶ
ἄθηηζηνλ,
ὡο ὄληαο
ἄκτιστον,
ὄντας
δηζεΐηαο.ὡςπεὶ
δὲ θαὶ αηὴλ ηὴλ ηνῦ ζενῦ
διθεΐτας.
Ἐπεὶ
καὶ αὐτὴν τὴν
τοῦ θεοῦ
θεαρχίαν
ζεαξρίαλ
θαὶδὲἀγαζαξρίαλ
ιέγνπζη
θηηζηήλ,
καὶ
ἀγαθαρχίαν λέγουσι
κτιστήν,
ἀπνβαιιόκεζα
ηνύηνπο
θαὶ ὡοἀποβαλλόμεθα
ἐληεῦζελ
τούτους καὶ ὡς ἐντεῦθεν κτίσμα τὸν θεὸν
θηίζκα ηὸλ ζεὸλ πνηνῦληαο θαὶ ὄλησο
ποιοῦντας καὶ ὄντως
ἀζένπο ὄληαο δηζεΐηαο.
ἀθέους ὄντας διθεΐτας.
11.Ἀποβαλλόμεθα
Ἀπνβαιιόκεζα
ηνὺο
ιέγνληαο
δηὰτοῦ
ηῆο
11.
τοὺς
λέγοντας
διὰ τῆς
ηνῦ ζείνπ
πλεύκαηνο
δπλάκεσο
κὴ δύλαζζαη
θείου
πνεύματος
δυνάμεως
μὴ δύνασθαι
ὁρᾶν
ὁξᾶλ ἄθηηζηόλ
ηη πνεύματι
ηνὺο ἐλ πλεύκαηη
ὁξῶληαο,
ἄκτιστόν
τι τοὺς ἐν
ὁρῶντας, ὡς
ὡοαὐτὴν
εἰο αηὴλ
ηὴλθείου
[ηνῦ πνεύματος]
ζείνπ πλεύκαηνο]
εἰς
τὴν [τοῦ
δύναμιν
δύλακηλ βξίδνληαο.
ὑβρίζοντας.
12.
τοὺς
λέγοντας
μηδ’κεδ‟
αὐτὰαηὰ
12.Ἀποβαλλόμεθα
Ἀπνβαιιόκεζα
ηνὺο
ιέγνληαο
τὰηὰχερουβὶμ
καὶθαὶ
τὰ ηὰ
σεραφὶμ
δύνασθαι
ὁρᾶνὁξᾶλ
τι
ρεξνπβὶκ
ζεξαθὶκ
δύλαζζαη
ἄκτιστον,
ὡς κἀντεῦθεν
κτίσμαθηίζκα
ποιοῦντας
τὸν
ηη ἄθηηζηνλ,
ὡο θἀληεῦζελ
πνηνῦληαο
θεόν·
«ὃ γὰρ«ὃ
τοῖς
αἰσθητοῖς
ἥλιος, ἥιηνο,
ηὸλ ζεόλ·
γὰξ
ηνῖο αἰζζεηνῖο
τοῦτο
νοητοῖς
θεός»,
καὶ θαὶ
τοῖςηνῖο
ἀϊδίοις
ηνῦηντοῖς
ηνῖο
λνεηνῖο
ζεόο»,
ἀτδίνηο
ἀγγέλοις, δηλονότι τοῖς θεοειδέσιν,
ἀγγέινηο, δεινλόηη ηνῖο ζενεηδέζηλ,
αὐτός ἐστι φῶς καὶ οὐκ ἄλλο.
αηόο ἐζηη θῶο θαὶ νθ ἄιιν.
13. Ἀποβαλλόμεθα τοὺς λέγοντας διὰ τὸ ἁπλοῦν
13. Ἀπνβαιιόκεζα
ηνὺο
ιέγνληαο
ηὸ τὸ
εἶναι
τὸν θεόν, μὴ τὸ μὲν
αὐτοῦ
ληπτὸνδηὰ
εἶναι,
εἶλαη ηὸλ ζεόλ, κὴ ηὸ κὲλ αηνῦ
δὲἁπινῦλ
ἄληπτον,
ιεπηὸλ
εἶλαη, συμφωνοῦντας.
ηὸ δὲ ἄιεπηνλ,
ὡς
τῷ Εὑνομίῳ
ὡοἈποβαλλόμεθα
ηῷ Δλνκίῳ ζπκθσλνῦληαο.
14.
τοὺς λέγοντας μόνην εἶναι
14. Ἀπνβαιιόκεζα
ηνὺο
ιέγνληαο κόλελ
ἄκτιστον
τὴν οὐσίαν τοῦ
θεοῦ,
πᾶν
δὲ ὅ,τι
ἕτερονηὴλ
παρὰ
τῶν ἁγίων
θεότης
εἶλαη
ἄθηηζηνλ
νζίαλ
ηνῦ ζενῦ,
ὀνομάζεται
φρονοῦντας
πᾶλ δὲ ὅ,ηηκτιστὴν
ἕηεξνλεἶναι
παξὰθεότητα
ηῶλ ἁγίσλ
ζεόηεο καὶ
διθεΐαν
ὀλνκάδεηαη θηηζηὴλ εἶλαη ζεόηεηα
κατηγοροῦντας
τῶνδηζεΐαλ
μὴ μόνον
θξνλνῦληαο θαὶ
τὴν
ὑπερώνυμον παντάπασιν
οὐσίαν,
θαηεγνξνῦληαο
ηῶλ κὴ κόλνλ
ἀλλὰ καὶ τὴν θεατικὴν τoῦ θεοῦ δύναμιν
ηὴλ πεξώλπκνλ παληάπαζηλ νζίαλ,
καὶ τὴν θεοποιὸν καὶ τὴν ἐποπτικήν τε καὶ
ἀιιὰ θαὶ ηὴλ ζεαηηθὴλ ηoῦ ζενῦ δύλακηλ
προνοητικήν, ὧν θεότης ἡ ἐπωνυμία,

прбражнїа. 
.
похвлы псни сї менѹющїихь.
.
ко прѣвьсхдещеѥ васнь же стины прдѣлы 
чещїихь непримати же
 свтѣ смь реченныѥ стыими
похвлы к поноуждающеѥ
почитати на дв бтвѣ
прѣвыше лжещеѥ,  пониженноѥ.
,
.
аі Ѡмтаѥмь гющїихь,
,
самобт  боначлїє  блгоначлїє
сьзднно 
несьзданно, ко вь стинѹ двобожникы. понже 
самоѥ т бїє боначлїе  блоначлїе
глт зднїе28.
,
мтаємь с. .29 ко содѹ
зднїє б тврещїихь. 30 въ стинноу безбжныѥ
28
.
соще двобжникы. 29
.
ві Ѡмтаѥмь гющїихь.
. 30
бтвнаго да слою немщи
. ко вь
зрти несьзднно чт, же вь дсѣ зрщїихь.
.
самоую ту [---------31]
силоу досаждающїихь. <324v>
гі Ѡмтаѥмь гющїихь ниж
, т самїи хероувїми .
31 ко 
32
 серафїми, мгоуть зрти
чт несьзднно.
[--------]
соудоу зданїє тврещї б.
же
бѡ
чювьстьвныимь
. <324v>
слнце,
33
32 вѣ
ггѡмь
с мсльныимь б.  присносощїимь
,
ко бговидныимь,
.
мь сть свть,  не нь.
.
,
ді Ѡмѣтаѥмь гющїихь. за же
33
.
прста бти б. не во обо тго
,
приѥто бти. во же неприѥто
,
.
ко внмїю сьглшающїихь.
еі Ѡмтаѥмь [--34]. дно .
.
бти несьзднно сощьство
бїє
все же же чт но
.  сыихь бтво
меноуєт се. сьзднно35 бти бтво. моудрьствѹющїихь
 двобжїемь гоующї.
[--34]. же не ткмо
паче менноє нѹдь сощьство,
н  видителноую бїю слоу
 бготврноую.  сьблюдтелноую
же 
35
.
промыслтелнѹю. м же бжтво меновнїє, несзднна
моудрьствоующїихь. <325r>
ѕі Ѡмтаємь .гющїихь. 
твареи сощьство бїе разоумвати се.,
 не бтвнаа дна блость.  прѣмоудрсть.  сла.

УБ28глУБ
ю сьзани | ХАЗУ
глю сьзднїе
| ХАЗУ
29
ХАЗУ
ХАЗУ
sine  sine
30
ХАЗУ sine
30
ХАЗУ
sine 
31
ХИЛ | УБ | ХАЗУ
32
31
ХИЛХИЛ
| УБ | ХАЗУ да
33
УБ
| ХАЗУ
32
ХИЛ
34 зрѣ
ХИЛ | УБ | ХАЗУ
33
ХИЛ
УБ35пносощнм
| ХАЗУ пносощнымь
28
29

34
35

ХИЛ | УБ | ХАЗУ гющїихь
ХИЛ сьзанно
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ἄκτιστα
θαὶ ηὴλφρονοῦντων.
ζενπνηὸλ θαὶ ηὴλ ἐπνπηηθήλ ηε θαὶ
15.
Ἀποβαλλόμεθα
λέγοντας
ἀπὸ τῶν κτι
πξνλνεηηθήλ,
ὧλτοὺς
ζεόηεο
ἡ ἐπσλπκία,
σμάτων
τὴνθξνλνῦλησλ.
οὐσίαν τοῦ θεοῦ νοεῖσθαι, ἀλλὰ μὴ
ἄθηηζηα
τὴν
μόνην ἀγαθότητα
τὴν σοφἀπὸ
ίαν καὶ
15.θείαν
Ἀπνβαιιόκεζα
ηνὺο καὶ
ιέγνληαο
ηῶλτὴν
δύναμιν καὶ τὴν ἐνέργειαν, καὶ ταῦτα ἀμυδρῶς, ὡς
θηηζκάησλ ηὴλ νζίαλ ηνῦ ζενῦ λνεῖζζαη,
τῷ Εὐνομίῳ συμφωνοῦντας.
ἀιιὰ κὴ ηὴλ ζείαλ κόλελ ἀγαζόηεηα θαὶ ηὴλ
16. Ἀποβαλλόμεθα τοὺς λέγοντας
ζνθίαλτὴν
θαὶἀπὸ
ηὴλτῶν
δύλακηλ
θαὶ ηὴλ
κτιστὴν
κτισμάτων
τοῦ ἐλέξγεηαλ,
θεοῦ
θαὶ
ηαῦηα
ἀκπδξῶο,
ὡο
νοουμένην τοῦ θεοῦ δύναμιν καὶ ἐνέργειαν,
ηῷ Δλνκίῳ
ζπκθσλνῦληαο.
ἐπειδήπερ
μὴ οὐσία
ἐστἰν.
16.Ἀποβαλλόμεθα
Ἀπνβαιιόκεζα
ιέγνληαο
17.
τοὺςηνὺο
λέγοντας
θηηζηὴλ
ηὴλ
ἀπὸοὐσιωδῶς
ηῶλ θηηζκάησλ
ηνῦ ζενῦ
«τὰ
περὶ τὸν
θεὸν
θεωρούμενα»
κατὰ
λννπκέλελ
ηνῦ ζενῦ δύλακηλ θαὶ ἐλέξγεηαλ,
τὸν
θεῖον Μάξιμον,
«τὴν
ἀτρεψίαν,
ἀπειρίαν,
ἐπεηδήπεξ
κὴτὴν
νζία
ἐζηἰλ.τὴν ἁπλότητα,
τὴν
τὴν σοφίαν,
ἁγιότητα καὶ
17.ἀγαθότητα,
Ἀπνβαιιόκεζα
ηνὺο τὴν
ιέγνληαο
πάντα
τὰ τοιαῦτα»
οὐσίας
καὶ ὑποστάσεις
πρὸ
«ηὰ πεξὶ
ηὸλ ζεὸλ
νζησδῶο
ζεσξνύκελα»
τῶν
ἀγγέλων,
ἐν αἰῶνι
κτισθείσας καὶ περὶ τὸν
θαηὰ
ηὸλ ζεῖνλ
Μάμηκνλ,
θεὸν
θεωρουμένας,
ὡς κἀντεῦθεν
καὶ πολλαπλῶς
«ηὴλ
ἀηξεςίαλ, ηὴλ
ἀπεηξίαλ, ηὴλ
ἁπιόηεηα,
κτίσμα
τὸν
θεὸν
ποιοῦντας.
ηὴλ ἀγαζόηεηα, ηὴλ ζνθίαλ, ηὴλ ἁγηόηεηα θαὶ
18. Ἀποβαλλόμεθα καὶ ὡς λήρους ἡγούμεθα τοὺς
πάληα ηὰ ηνηαῦηα» νζίαο θαὶ πνζηάζεηο
διθεΐτας καὶ πολυθέους
πξὸ ηῶλ ἀγγέισλ, ἐλ αἰῶλη θηηζζείζαο θαὶ
λέγοντας, εἴ τις λέγει τῆς τοῦ θεοῦ θείας
πεξὶ ηὸλ ζεὸλ ζεσξνπκέλαο, ὡο θἀληεῦζελ
ἐλλάμψεως καὶ ἐνεργείας μετέχειν
θαὶαὐτοὺς
πνιιαπιῶο
θηίζκα
ηὸλ ζεὸλ
πνηνῦληαο.
καὶ
τοὺς ἁγίους
ἀγγέλους
τε καὶ
18. Ἀπνβαιιόκεζα
ιήξνπο
ἡγνύκεζα
ἀνθρώπους,
ἀλλ’ οὐ τῆςθαὶ
τοῦὡο
θεοῦ
οὐσίας.
ηνὺο
δηζεΐηαο θαὶτοὺς
πνιπζένπο
19.
Ἀποβαλλόμεθα
λέγοντας ἐκ τοῦ Χριστοῦ
εἴ ηηοτὴν
ιέγεη
ηῆο ηνῦ ζενῦ ζείαο
δι’ιέγνληαο,
ἐμφυσήματος
ὑπόστασιν
θαὶπνεύματος
ἐλεξγείαοδεδόσθαι
κεηέρεηλτοῖς
ἢ ἐιιάκςεσο
τὴν οὐσίαν τοῦ
θαὶ αηνὺοκαὶηνὺο
ἁγίνπο ἀγγέινπο
ηε θαὶ
ἀποστόλοις
κατηγοροῦντας
ἀφρόνως
διθεΐαν
τῶν
εὐσεβῶς λεγόντων
ἀλλὰ
ἀλζξώπνπο,
ἀιι‟ ν μὴ
ηῆοτὴν
ηνῦοὐσίαν,
ζενῦ νζίαο.
τὴν
αὐτοῖς δεδόσθαι
χάριν τοῦἐθ[θείου]
19.ἄκτιστον
Ἀπνβαιιόκεζα
ηνὺο ιέγνληαο
ηνῦ
πνεύματος,
ὡς μετὰ
τῆς ἄλλης ηὴλ
δυσσεβείας
καὶ
Χξηζηνῦ δη‟
ἐκθπζήκαηνο
πόζηαζηλ
λατινόφρονας
ἢ ηὴλ νζίαλὄντας.
ηνῦ πλεύκαηνο δεδόζζαη ηνῖο
20.
Ἀποβαλλόμεθα
τοὺς λέγοντας ἐκχεῖσθαι
ἀπνζηόινηο
θαὶ θαηεγνξνῦληαο
ἀθξόλσοτὸ
πνεῦμα
τὸηῶλ
ἅγιον
καθ’ ὑπόστασίν
τε καὶ
οὐσίαν
δηζεΐαλ
εζεβῶο
ιεγόλησλ
κὴ ηὴλ
ἐπὶ τοὺς ἀξίους, ἀλλὰ μὴ κατὰ τὴν θείαν δωρεὰν
νζίαλ, ἀιιὰ ηὴλ ἄθηηζηνλ αηνῖο δεδόζζαη
καὶ χάριν καὶ ἐνέργειαν αὐτοῦ, ὡς μετὰ τῆς ἄλλης
ράξηλ ηνῦ [ζείνπ] πλεύκαηνο, ὡο κεηὰ ηῆο
δυσσεβείας
ἄιιεο
δπζζεβείαο
θαὶ ιαηηλόθξνλαο ὄληαο.
καὶ
τὰ λατίνων
ἐντεῦθεν
20. Ἀπνβαιιόκεζα
φανερῶς
φρονοῦντας. ηνὺο ιέγνληαο ἐθρεῖζζαη
ηὸἈποαβλλόμεθα
πλεῦκα ηὸ ἅγηνλ
πόζηαζίλ
θαὶ
21.
τοὺςθαζ‟
λέγοντας
τὴν ἐπὶηετοὺς
νζίαλ
ἐπὶ ηνὺο ἀμίνπο,
κὴ θαηὰ
ἁγίους
ἐκχεομένην
χάριν καὶἀιιὰ
ἐνέργειαν
τοῦ ηὴλ
ζείαλ δσξεὰλ
θαὶὅτι
ράξηλ
θαὶ ἐλέξγεηαλ αηνῦ,
πνεύματος
κτιστήν,
μὴ οὐσία
ὡοπνεύματός
κεηὰ ηῆο ἄιιεο
τοῦ
ἐστιν. δπζζεβείαο
22.
Ἀποβαλλόμεθα
τοὺς λέγοντας ἐκχεῖσθαι τὸ
θαὶ
ηὰ ιαηίλσλ ἐληεῦζελ
πνεῦμα
τὸ ἅγιον
οὐκ ἐπὶ τοὺς ἁγίους μόνον ἀλλὰ
θαλεξῶο
θξνλνῦληαο.
καὶ
τοῖς ἀσεβεῖς, καὶηνὺο
οὐκ ιέγνληαο
ἐπὶ τούτους
μόνον
21.ἐπὶἈπναβιιόκεζα
ηὴλ
ἐπὶ
ἀλλὰ
ἐπὶ τὰἐθρενκέλελ
ἄλογα
ηνὺοκαὶ
ἁγίνπο
ράξηλ θαὶ ἐλέξγεηαλ
τῶν ζώντων καὶ ἐπὶ τὰ ἄψυχα τῶν ὄντων,
καὶ οὐκ
36 ἐπὶ ταῦτα πάλιν μόνον, ἀλλ’, ὢ τῆς
ХАЗУ
37
ХАЗУ
38
ХАЗУ

36

ХАЗУ сзднїе

37

ХАЗУ же

38

ХАЗУ довениѥмь

о  дѣиство.
.
 сї неснѣ, ко .
,
внмїю сьглашающїихь.
. <325r>
зі Ѡмтаємь гющїихь
.
сьзданнѹ  твареи бїихь
.
разоумѣваѥмоую бїю слоу  диство.
.
 нели же нсть сощьство.
.
.
.
иі Ѡмтаємь гющїихь
,
же  бѣ соущьстьвнѣ зрмаа
. непрѣвращенїє.
по бжтвномоу мѯїмоу. срѣчь,
безмрїе. прстотѹ.
блость. прмоудрсть. сость. 
вс сцеваа. ощьства  сьставы
.
пржд ггль вь вѣцѣ сьздвшїихь. се. 
 бѣ зрмыихь коже   содоу
 многосоугѹбн зднїє36 б тврещїихь.
37
ѳі Ѡмтаємь.  ко бледы вьмѣняємь.
.
, же
двобжникы.  многобжникы,
гющїихь.
ще
.
.
.
кт глѥть бжїа бжтвнаго сїнїа <325v>и дѣства
.
.
.
причещати се
.
 самѣмь тмь сыимь гг же 
.
члѡмь,  не бжїаго сощьства.
 Ѡмтаѥмь гющїихь.  36
.
х въ доуновенїемь38 сьставь
.
л сошьство дха. дти се
37
, же
плѡмь.  глоующїихь. несьмсльн двобжїемь,
.
блочьстнѣ гющїихь.
н сощьствѹ, н несъздннои
тѣмь дати
се блгти [--] дха. ко сь ныимь
<325v>
злочстїемь,  латиномоудръныхь сощїихь.
ка Ѡмтаѥмь
, гющїихь. зливати се .
дь сыи, по сставѹ же  .
38 а не по бжтвномѹ дароу 
сошьствоу на достоныѥ.
бгти  диствоу го. ко сь нымь злочстїемь,
 латнскаа соудѹ
.
вьстьвнѣ моудръствоующїихь.
,
.
кв Ѡмтаѥмь гющїихь. же на
,
сыѥ злваѥмоую блгть  диство
[--] зан. н сощьство
да, сьзднно.
,
.
да сть.
. <326r> се
кг Ѡмтаємь гющїихь. зливати
дхь стыи. не, на стыѥ
. на
тькмо, н  на нечстивыє.  не
сихь ткмо, н  на бесловеснаа
.
живтнаа.  на бездошнаа  сощї.
,
 не на сї пакы тькмо. нь 
бѣсвнааго омоврдїа,  на самыѥ .
те доухы лоуквства.
.
кд Ѡмтаѥмь гющїихь. вь всѣхь
жти поравньствѹ б. въ днѣхь
сыихь жти тго наоучивше се.
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δαιμονιώδους φρενοβλαβείας, καὶ ἐπ’ αὐτὰ τὰ
ηνῦ πλεύκαηνο θηηζηήλ, ὅηη κὴ νζία
πνεύματα τῆς πονηρίας.
ηνῦ πλεύκαηόο ἐζηηλ.
23. Ἀποβαλλόμεθα τοὺς λέγοντας πᾶσιν
22. Ἀπνβαιιόκεζα ηνὺο ιέγνληαο ἐθρεῖζζαη
ἐγκατοικεῖν ἐξίσου τὸν θεόν, ἐν μόνοις τοῖς ἁγίοις
ηὸ πλεῦκα ηὸ ἅγηνλ νθ ἐπὶ ηνὺο ἁγίνπο
κατοικεῖν τοῦτον μεμυημένοι.
κόλνλ
ἀιιὰ θαὶ ἐπὶ
ηνῖο
ἀζεβεῖο,
θαὶ νθ ἐπὶ
24.
Ἀποβαλλόμεθα
τοὺς
λέγοντας,
ὥσπερ
ηνύηνπο
κόλνλ
ἀιιὰ
θαὶ
ἐπὶ
ηὰ
ἄινγα
ἐν τῷ Χριστῷ, οὕτω καὶ ἐν ἡμῖν κατοικεῖν
ηῶλθεόν,
δώλησλ
ἐπὶ ηὰ ἄςπρα
ηῶλ ὄλησλ,
τὸν
ἀλλὰθαὶ
μὴ ἐνεργείᾳ
καὶ χάριτι,
θαὶ
νθ
ἐπὶ
ηαῦηα
πάιηλ
κόλνλ,
ἀιι‟, ὢ ηῆο
ὡς ὁμοτίμους τῷ Χριστῷ
δαηκνληώδνπο
θξελνβιαβείαο,
καὶ
ὁμοθέους ἅπαντας
ποιοῦντας. θαὶ ἐπ‟ αηὰ
ηὰ Ἀποβαλλόμεθα
πλεύκαηα ηῆο πνλεξίαο.
25.
τοὺς λέγοντας τὴν θέωσιν τοῦ
23. Ἀπνβαιιόκεζα
ηνὺοκτιστήν.
ιέγνληαο πᾶζηλ
δεσποτικοῦ
προσλήμματος
ἐγθαηνηθεῖλ
ἐμίζνπ
ηὸλλέγοντας
ζεόλ, ἐλκτίσματα
κόλνηο ηνῖο
26.
Ἀποβαλλόμεθα
τοὺς
τὰ
ἁγίνηο
ηνῦηνλ
κεκπεκέλνη.
κατὰ
τὴνθαηνηθεῖλ
προφητείαν
ἐπαναπεπαυμένα
ἐπὶ τὸ
δεσποτικὸν
πρόσλημμαηνὺο
ἑπτὰιέγνληαο,
πνεύματα·ὥζπεξ
τὰς γὰρ
24. Ἀπνβαιιόκεζα
ἐνεργείας
τοῦ πνεύματος,
Ἠσαΐας εἶπε,
ἐλ ηῷ Χξηζηῷ,
νὕησ θαὶπνεύματα
ἐλ ἡκῖλ ὁθαηνηθεῖλ
διὸ
φύσει
ταύτας
ηὸλκαὶ
ζεόλ,
ἀιιὰ
κὴ ἐλεξγείᾳ θαὶ ράξηηη,
ἔχειν
ὡς θεοῦ υἱὸν
κύριον
ὡο ὁκνηίκνπο
ηῷτὸν
Χξηζηῷ
ὁθαὶ
μακάριος
ἔφη Μάξιμος.
ὁκνζένπο
ἅπαληαο πνηνῦληαο.
27.
τοὺς
λέγοντας
τῆς οὐσίας
τοῦ
25.Ἀποβαλλόμεθα
Ἀπνβαιιόκεζα
ηνὺο
ιέγνληαο
ηὴλ ζέσζηλ
θεοῦ
τοὺςπξνζιήκκαηνο
κεκαθαρμένουςθηηζηήλ.
γίνεσθαι, ὡς
ηνῦ μετόχους
δεζπνηηθνῦ
φανερῶς
26. Ἀπνβαιιόκεζα ηνὺο ιέγνληαο θηίζκαηα
τὰηὰμασσαλιανῶν
φρονοῦντας.
θαηὰ ηὴλ πξνθεηείαλ
ἐπαλαπεπαπκέλα ἐπὶ
28. Ἀποβαλλόμεθα τοὺς λέγοντας οὕτως ὅλῳ τῷ
ηὸ δεζπνηηθὸλ πξόζιεκκα ἑπηὰ πλεύκαηα·
θεῷ ἑνοῦσθαι, ὡς εἶναι τούτῳ
ηὰο γὰξ ἐλεξγείαο ηνῦ πλεύκαηνο, πλεύκαηα
καὶ καθ’ ὑπόστασιν καὶ κατ’ οὐσίαν καὶ κατ’
ὁ Ἠζαΐαο εἶπε, δηὸ θαὶ θύζεη ηαύηαο
ἐνέργειαν ἡνωμένους· ὑπερτέρους γὰρ
ἔρεηλ ὡο ζενῦ πἱὸλ ηὸλ θύξηνλ
οὗτοι καὶ τῶν ἁγίων πάντων ἀγγέλων τε καὶ
ὁ καθάξηνο
Μάμηκνο.
ἀνθρώπων
καὶἔθε
αὐτοῦ
τοῦ Χριστοῦ ποιοῦσιν
27. Ἀπνβαιιόκεζα
ηνὺο
ηῆο νζίαο
ἑαυτοῦς
οἱ τάλανες μετὰ
τοῦιέγνληαο
συναλείφειν
ηνῦ ζενῦ τὰς
κεηόρνπο
ηνὺο θεθαζαξκέλνπο
κἀντεῦθεν
θείας ὑποστάσεις
γίλεζζαη,
ὡο θαλεξῶο
κατὰ
Σαβέλλιον.
ηὰ Ἀποβαλλόμεθα
καζζαιηαλῶλ τοὺς
θξνλνῦληαο.
29.
λέγοντας κτίσμα
Ἀπνβαιιόκεζα
νὕησο ὅιῳ
τὸ28.
λαμβανόμενον
τοῖς ηνὺο
ἁγίοιςιέγνληαο
ἐκ τοῦ «κατοικοῦντος
ἑλνῦζζαη,
ὡο εἶλαη
ἐνηῷτῷζεῷ
Χριστῷ
πληρώματος
τῆςηνύηῳ
θεότητος», ὡς
θαὶ θαζ‟
πόζηαζηλ
θαὶκαὶ
θαη‟
θαὶ
θαη‟
κτίσμα
λέγοντας
ἐντεῦθεν
τὸ νζίαλ
πλήρωμα
ἐκεῖνο,
ἐλέξγεηαλ
ἡλσκέλνπο· πεξηέξνπο γὰξ
ταὐτὸν
δ’ εἰπεῖν,
τὴν
θείαν
Χριστοῦ
ἐνέργειαν
νὗηνη
θαὶτοῦ
ηῶλ
ἁγίσλ καὶ
πάλησλ
ἀγγέισλ ηε θαὶ
καὶ
φύσιν καὶθαὶ
ἀρειανοὺς
ἐντεῦθεν
ὄντας.
ἀλζξώπσλ
αηνῦ ηνῦ
Χξηζηνῦ
πνηνῦζηλ
30.
Ἀποβαλλόμεθα
τοὺς
τὴν ηνῦ
φυσικὴν
τάξιν ἐπὶ τοῦ
ἑαπηνῦο
νἱ ηάιαλεο
κεηὰ
ζπλαιείθεηλ
θεοῦ,
καθ’ ἣνηὰο
κατὰ
τὸν μέγαν
Βασίλειον ὁ υἱὸς
θἀληεῦζελ
ζείαο
πνζηάζεηο
δευτερεύει
τοῦ πατρός,
θαηὰ αβέιιηνλ.
ἅτε
– πῶς γὰρηνὺο
οὔ; –ιέγνληαο θηίζκα
29.ἄκτιστον
Ἀπνβαιιόκεζα
δοξάζοντας
οὐσίαν εἶναι
τοῦ ἐθ ηνῦ
ηὸ ιακβαλόκελνλ
ηνῖοἐκ
ἁγίνηο
λέγειν
πᾶν ἄκτιστον
ὡς πιεξώκαηνο
«θαηνηθνῦληνο
ἐλ οὐσίαν,
ηῷ Χξηζηῷ
κἀντεῦθεν
ἔστιν ὥς,
τῷ Ἀρείῳ
κατ’
ηῆο ζεόηεηνο»,
ὡοσυμφωνοῦντας
θηίζκα ιέγνληαο
ἐληεῦζελ
αὐτοὺς γὰρ οὕτω κατ’ οὐσίαν
θαὶ ηὸ πιήξσκα ἐθεῖλν, ηαηὸλ δ‟ εἰπεῖλ,
ὁ υἱὸς δευτερεύει τοῦ πατρός.

ке Ѡмтаѥмь гющїихь. ко же
,
.
вь хѣ, тако  вь нсь жти
.
б.  не дѣиствомь  блгтїю.
.
<326r>
ко диночстны хи.
.
39
 вькоупобжныхь вѣ тврещ.
,
кѕ Ѡмтаѥмь
гющїихь. бенїє .
,
вчняго притїа, сьзднно.
.
кз Ѡмтаємь. гющїихь. ьзднїа
же по прчьствоу почиваемы .на
,
вчнѥмь приѥтїи сдмь дове.
.
дѣиства бѡ да, ды
.
саа р. тмже  стьствомь сї
имти ко бїа са г, .
бленыи рче мѯїм.
.
ки Ѡмтаємь гющїихь. ощьства
<326v>
.
бїа причстникы
[�] чщенныимь
,
бвати.
. ко вьстьвнѣ
.
масалїнскаа моудрьствоующїихь.
.
кѳ Ѡмтаѥмь гющїихь.39це всемоу .
би сьдиняти се. ко бти семо
.
 по сьставоу  по сощьствоу
 по
,
.
дѣиствѹ сьдинѥннымь. прѣвшьшїих
бо сїи  сыихь
.
вь сѣхь, гг же 
члк,  самого х твреть
.
сбе каннїи по же смазовати
,
ѿсодѹ бтвны сьставы
по савлїю..
 Ѡмтаѥмь гющїихь. тврь,
примлѥмоє сыими ѿ .
40
.
<326v>
живоущааго вь х спльннїа
[ 40] ѿсодѹ
бтва. ко зднїе гющїихь
. н. тожде же рщи бтвноѥ хо 
41 спльннїе
.
стьство
 диство.  рїнѡмь ѿсодоу. сощїимь.
.
ла Ѡмтаємь. же ствныи
чнь
при бѣ. помоу же по великомѹ
василїю сь втрствоуєть ца.
ко несьздань, како б н.
, ла<327r>вещїихь
сощьство
, бти. ѿ же гати вс несьзднно сощьство.
ко  ѿсодѹ сть сихь сьглашающїихь
рїю. по сх бо сице. по сощьствоу
сь, втрствѹєть
. ца.
лв Ѡмтаѥмь гющїихь
.
хотнїє бжїє, ничт же разньствовати сѹщьства бїа.
ко по же нехотѣтелна
41
б вьводити.  зднїа бгы
. понже бо по хотнїю бїю, бхомже 
тврещїихь.
42
.
смы. по стьстьствоу бїю бхѡм
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31.
Ἀποβαλλόμεθα
τοὺς λέγοντας
ηὴλ
ζείαλ ηνῦ Χξηζηνῦ
θαὶ ἐλέξγεηαλ
τῆς
οὐσίας
τοῦ
θεοῦ,
ὡς
μετὰ
τοῦ
ἀθέλητον
θεὸν
θαὶ θύζηλ θαὶ ἀξεηαλνὺο ἐληεῦζελ ὄληαο.
εἰσάγειν
καὶ τὰ κτίσματα
θεοὺς
ἐπεὶ
30. Ἀπνβαιιόκεζα
ηνὺο
ηὴλποιοῦντας·
θπζηθὴλ ηάμηλ
γὰρ κατὰ θέλησιν θεοῦ γεγόναμέν τε καὶ ἐσμέν,
ἐπὶ ηνῦ ζενῦ, θαζ‟ ἣλ θαηὰ ηὸλ κέγαλ
κατὰ φύσιν θεοῦ γεγόναμέν τε καὶ ἐσμέν, εἴπερ
Βαζίιεηνλ ὁ πἱὸο δεπηεξεύεη ηνῦ παηξόο,
μηδὲν διαφέρει τῆς θείας φύσεως ἡ θέλησις.
ἅηε
ἄθηηζηνλ – πῶο
νὔ; – κτιστὴν
32.
Ἀποβαλλόμεθα
τοὺςγὰξ
λέγοντας
δνμάδνληαο
νζίαλ
εἶλαηφύσεως
ἐθ ηνῦ θείαν θέλησιν,
τὴν
διαφέρουσαν
τῆς θείας
ιέγεηλ
πᾶλ
ἄθηηζηνλ
νζίαλ,
ὡομονοθελήτας
ὡς μετὰ τῆς ἄλλης δυσσεβείας καὶ
θἀληεῦζελ
ὥο, ζπκθσλνῦληαο ηῷ
ὄντας
καὶ τῶνἔζηηλ
πώποτε
Ἀξείῳ χείρους
θαη‟ αηνὺο
γὰξγὰρ
νὕησ
θαη‟ἐπὶ
νζίαλ
ἐκείνων
– κτιστὸν
μόνον
τοῦ
ὁ πἱὸο δεπηεξεύεη
ηνῦ παηξόο.
Χριστοῦ
θέλημα δοξάσουσιν,
εἴπερ ἡ θεία φύσις
κατ’
θέλημα ἄκτιστον
31.αὐτοὺς
Ἀπνβαιιόκεζα
ηνὺο ιέγνληαο
οὐκ
–, ἀλλὰηνῦ
καὶζενῦ
ὡς μονοφυσίτας
ὄντας καὶ
ηὴλἔχει
ζἐιεζηλ
κεδὲλ δηαθέξεηλ
τῶν
χείρους·
ηῆοπώποτε
νζίαοἐκείνων
ηνῦ ζενῦ,
ὡο κεηὰ ηνῦ ἀζέιεηνλ
κτιστὴν
γὰρ μόνην
αὐτοὺςζενὺο
ποτε φύσιν
ζεὸλ εἰζάγεηλ
θαὶἕξει
ηὰ κατ’
θηίζκαηα
ὁ πνηνῦληαο·
Χριστός· καταλλήλου
γὰρ θελήματος
χωρίς,
ἐπεὶ γὰξ θαηὰ
ζέιεζηλ ζενῦ
ἄκτιστος
φύσις
γεγόλακέλ
ηεοὐκ
θαὶ ἔστιν.
ἐζκέλ, θαηὰ θύζηλ ζενῦ
33. Ἀποβαλλόμεθα τοὺς κτιστὴν λέγοντας τὴν
γεγόλακέλ ηε θαὶ ἐζκέλ, εἴπεξ κεδὲλ
ἐνθεωρουμένην τῇ θείᾳ φύσει ἐνέργειαν, ὡς
δηαθέξεη ηῆο ζείαο θύζεσο ἡ ζέιεζηο.
μονοθελήτας ὄντας τῶν παλαιῶν ἐκείνων χείρους,
32. Ἀπνβαιιόκεζα ηνὺο ιέγνληαο θηηζηὴλ
ἅτε καὶ κτίσμα τὸν θεὸν
ηὴλ δηαθέξνπζαλ
κἀντεῦθεν
ποιοῦντας.ηῆο ζείαο θύζεσο ζείαλ
ζέιεζηλ,
ὡο κεηὰτοὺς
ηῆο ἀδιάφορον
ἄιιεο δπζζεβείαο
θαὶ
34. Ἀποβαλλόμεθα
εἶναι λέγοντας
ὄληαο
τῇκνλνζειήηαο
θείᾳ οὐσίᾳ τὴν
θείανθαὶ ηῶλ πώπνηε
ἐθείλσλ ρείξνπο
– θηηζηὸλταύτην
γὰξ κόλνλ
ἐπὶ ηνῦ
ἐνέργειαν,
καὶ τὴν ἐνέργειαν
τοῦ πατρὸς
Χξηζηνῦ
ζέιεκα
εἴπεξ
ζεία
εἶναι
τὸν υἱὸν
καὶ τὸδνμάζνπζηλ,
πνεῦμα τὸ ἅγιον,
καὶἡ οὕτω
θύζηο θαη‟ αηνὺο
ζέιεκα ἄθηηζηνλ
συναλείφοντας
εἰς μίαν
τὰς
τρεῖς
κατὰ
νθ
ἔρεηὑποστάσεις
–, ἀιιὰ θαὶ
ὡοΣαβέλλιον.
κνλνθπζίηαο ὄληαο
35.
τοὺς λέγοντας
τὴν ἐκ τοῦ θείου
θαὶἈποβαλλόμεθα
ηῶλ πώπνηε ἐθείλσλ
ρείξνπο·
πνεύματος
ἄκτιστον
εἶναι τῇ
θηηζηὴλ γὰξ
κόλελἐνέργειαν
ἕμεη θαη‟ἀδιάφορον
αηνὺο πνηε
τοῦ
θεοῦὁοὐσίᾳ,
θύζηλ
Χξηζηόο· θαηαιιήινπ γὰξ
ὡςζειήκαηνο
ἐκ τοῦ πνεύματος
εἶναι λέγοντας
ρσξίο, ἄθηηζηνο
θύζηο νθ ἔζηηλ.
τὴν
τοῦ θεοῦ. ηνὺο θηηζηὴλ ιέγνληαο
33.οὐσίαν
Ἀπνβαιιόκεζα
36. Ἀποβαλλόμεθα τοὺς λέγοντας «τὴν ἀεὶ οὖσαν
ηὴλ ἐλζεσξνπκέλελ ηῇ ζείᾳ θύζεη ἐλέξγεηαλ,
ἐκ τοῦ ἀεὶ ὄντος θεοῦ χάριν» εἶναι τὸν πατέρα καὶ
ὡο κνλνζειήηαο ὄληαο ηῶλ παιαηῶλ ἐθείλσλ
τὸν υἱὸν καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον· ἔσται γὰρ κατ’
ρείξνπο, ἅηε θαὶ θηίζκα ηὸλ ζεὸλ
αὐτοὺς καὶ ὁ πατὴρ αὐτὸς ἔκ τινος, καὶ ἁπλῶς ἡ
θἀληεῦζελ
ἀνωτάτω
καὶ πνηνῦληαο.
προσκυνητὴ τριὰς ἐξ ἄλλου τινός,
34.οἶδα
Ἀπνβαιιόκεζα
οὐκ
τίνος θεοῦ. ηνὺο ἀδηάθνξνλ εἶλαη
ιέγνληαο
ηῇ ζείᾳτοὺς
νζίᾳ
ζείαλ κοινὰς εἶναι
37.
Ἀποβαλλόμεθα
μὴηὴλ
λέγοντας
ἐλέξγεηαλ,
θαὶ ηὴλτοῦ
ἐλέξγεηαλ
ηαύηελ ηνῦ
οὐσιώδεις
ἐνεργείας
πατρὸς καὶ
παηξὸο
εἶλαη
πἱὸλ
θαὶ ηὸ πλεῦκα
ηὸ ἅγηνλ,
τοῦ
υἱοῦ καὶ
τοῦηὸλ
ἁγίου
πνεύματος,
ἀλλὰ πρὸς
θαὶ νὕηστῶν
ζπλαιείθνληαο
κίαλ ἐνεργειῶν
ἀναίρεσιν
κοινῶν τούτωνεἰο
οὐσιωδῶν

ηὰο ηξεῖο πνζηάζεηο θαηὰ αβέιιηνλ.

ж ничт же разньствѹѥть бжтвнаго стьства хотнїє.
лг Ѡмтаємь43.гющїихь. ьзднно разньствоующеѥ .
бтвнаго ства бжтвноѥ хотнїе ко сь ныимь
.
злочстїємь,  диновлникы сощїихь.   же
.
нѣкогд нѣхь гршїихь. ьзднноу бо ткмо на
 влю славеть. ще бжтвноѥ
,
.
стьство по тѣхь хотѣнїе
несьзднно
<327r>
не мать.
н  ко диноствникы сощи.. <327v>
. бо дно
 ѿ же нѣкогд нхь горшї.44 сьзднно
вьзьмать по тѣхь стьство х. подбнааго бѡ
. кром, несьзднно. стьство нсть.
хотѣнїа
лд Ѡ,мтаѥмь же сьзднно. гющї, зрмоѥ вь
бтвнѣмь ствѣ диство
ко диновлникы
, соущї, дрвнїихь нхь гршїихь.
ко зднїе45 ба .
 ѿсодоу тврещїихь.
.
ле Ѡмтаѥмь .же неразньство бти гющїихь, ,
бжтвноє сощьство бжтвнаго дѣиства  дѣиство сї
.
чеѥ бти, са  дха ст4г4о
.
 тко смзоующїихь вь днь
.
тр сьставы, по савлїю.
.
лѕ Ѡмтаѥмь гющїихь. же ѿ
бьствнаго да несьзднноѥ диство, неразньстьвно
,
быти бжїа сощьства
.
ко ѿ дха гющїихь
.
сощьство бїє.
. же прносоущїи46
лз Ѡмтаѥмь гющїихь
ѿ просощааго б блть, бти
ѿць  сь . дхь сыи.
.
бо<328r>детбо
по нхь,  ѿць смь ѿ
<327v>
. 45
нкого  прсто горнѣшаа  поклннаа троца, ѿ
ного кого, невѣд
. котрааго ба.
ли Ѡмтаємь негющїихь.
бщїимь
,
.
бти соущьстьвныимь дѣиствамь ца  са  стго
,
да н кь
ѿтїю бщїихь схь соущьствныихь
,
дѣистьв, тькмо са  да46
.
стго соущьстьвнаа
диства гющїихь
.
 тако полїнрїєвѣмь
словесемь сьглашающїихь.
, же коєждо ѿ
лѳ Ѡмтаємь
ствны присощїихь би, сощьство
гющїихь. ко, ѿ мнгыихь  разлчныихь соущьств,
ьложена бти
покзоующїихь ,ба.
.
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Микоња
В. Кнежевић
35. Ἀπνβαιιόκεζα ηνὺο ιέγνληαο
ηὴλ ἐθ ηνῦ
.
ζείνπ πλεύκαηνο ἄθηηζηνλ ἐλέξγεηαλ
,
μόνον τὸνεἶλαη
υἱὸν καὶ
τὸηνῦ
πνεῦμα
τὸ ἅγιον
οὐσιώδεις  Ѡмтаємь гющїихь. днѣмь бжтныимь
ἀδηάθνξνλ
ηῇ
ζενῦ
νζίᾳ,
35. Ἀπνβαιιόκεζα ηνὺο ιέγνληαο ηὴλ ἐθ ηνῦ
.
ἐνεργείας λέγοντας 474849
сьставомь дрогь кь дрогѹ разньствовати,  не 
ὡο ἐθ
ηνῦ πλεύκαηνο
πλεύκαηνο
εἶλαη ιέγνληαο
ζείνπ
ἄθηηζηνλ
ἐλέξγεηαλ
,
καὶ οὕτω τοῖς τοῦ Ἀπολιναρίου
бтвныимь
ἀδηάθνξνλ
εἶλαη
ηῇ ηνῦ ζενῦ νζίᾳ,
ηὴλ λόγοις
νζίαλ
ηνῦ
ζενῦ.
.
слам же  дѣиствамь
ὡο ἐθσυμφωνοῦντας.
ηνῦ πλεύκαηνο εἶλαη ιέγνληαο
36. Ἀπνβαιιόκεζα
ηνὺο
ιέγνληαο
«ηὴλ ἀεὶ 50 гоующїихь ко многобжникы, же
38.
τοὺς
ἕκαστον
τῶν φυσικῶς
ηὴλἈποβαλλόμεθα
νζίαλ ηνῦ ζενῦ.
.
προσόντων
θεῷὄληνο
οὐσίαν
λέγοντας,
ὡς
ἐκεἶλαη
неприємлющїихь неразньстьвноу51 рщи ,
47
νὖζαλ
ηνῦτῷἀεὶ
ζενῦ
ράξηλ»
36.ἐθ
Ἀπνβαιιόκεζα
ηνὺο
ιέγνληαο
«ηὴλ
ἀεὶ ηὸλ
πολλῶν
καὶ
διαφόρων
οὐσιῶν
σύνθετον
εἶναι
провѣд<328v>телныѥ
силы
же

дѣиства,
παηέξα
θαὶ
ηὸλ
πἱὸλ
θαὶ
ηὸ
πλεῦκα
ηὸ
ἅγηνλ·
.
νὖζαλ ἐθ ηνῦ ἀεὶ ὄληνο ζενῦ ράξηλ» εἶλαη ηὸλ
,
δεικνύντας
τὸν
θεόν.
л се бодлноую
παηέξα
θαὶ
ηὸλ
πἱὸλ θαὶ
ηὸὁπλεῦκα
ἅγηνλ· ἔθсьдтелноую
.
ἔζηαη
γὰξ θαη‟
αηνὺο
θαὶ
παηὴξηὸαηὸο
<328r>
,
39.
Ἀποβαλλόμεθα
τοὺς λέγοντας
μόναςαηὸο ἔθ
л <328r>
схь пак, хотѣтелноую  ,
ἔζηαη
γὰξ
θαη‟ ἡ
αηνὺο
θαὶ ὁ παηὴξ
ηηλνο,
θαὶ
ἁπιῶο
ἀλσηάησ
θαὶ
πξνζθπλεηὴ
τὰς
θείας
ὑποστάσεις
πρὸς ἀλλήλας
ηηλνο,
θαὶ
ἁπιῶο ἡ ἀλσηάησ
θαὶ πξνζθπλεηὴ  дрогыихь такожд ко ьливающїихь бжтво  бїє
ηξηὰο
ἐμ ἄιινπ
νἶδα
ηίλνοζενῦ.
ζενῦ. всеслноє,
,
,
διαφέρειν,
ἀλλ’ηηλόο,
οὐχὶ
καὶνθ
τὰς θείας
ηξηὰο
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Изложење наопаког мноштва Варлаамових и Акиндинових злочести
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1. Одбацујемо оне који, сагласно Варлааму и Акиндину, говоре да су у Богу
два божанства, створено и нестворено, или уопште многа, те отуда надређена и
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подређена; али и оног који говори о самобитним,53 нествореним, неједнаким и
несличним међусобно по природи божанствима.
2. Одбацујемо оне који створеном на било који начин називају исијавајућу
из Спаситеља на Тавору и од узишавших са њим [на гору] ученика неизрецивo
сагледавану свјетлост.
48
47

47
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Изложење наопаког мноштва Варлаамових
и Акиндинових злочести
Одбацујемо најнечастивије и наопако мноштво Варлаамових и
Акиндинових зловјерних догмата, као што ћемо оповргнути и сваки од
њих понаособ.
1. Одбацујемо оне који, сагласно Варлааму и Акиндину, говоре да
су у Богу два божанства, створено и нестворено, или уопште многа,
те отуда надређена и подређена; али и оног који говори о самобитним,53 нествореним, неједнаким и несличним међусобно по природи божанствима.
2. Одбацујемо оне који створеном на било који начин називају исијавајућу из Спаситеља на Тавору и од узишавших са њим [на гору]
ученика неизрецивo сагледавану свјетлост.
3. Одбацујемо оне који одричу и не славослове божанско и нестворено исијавање и благодат и енергију, већ [држе] да је она [та енергија] изнад сваке пројавности Божије суштаство, те оптужују оне
који, осим изнад сваке пројавности суштаства, нествореним сматрају и то из њега исијавање на достојне, да тиме два заговарају
божанства, надређено и подређено, не увиђајући да о нествореним
енергијама и суштаству такво разликовање [διάκρισις/расоужднїе] и
одговарајућа му надређеност [ὑπέρθεσις/прѣложенїе] не запречава да
једно буде божанство, већ га штавише наглашава, пошто без њега
није могуће саузвести у једно божанство оно што се благочестиво
разликује.
4. Одбацујемо оне који све што се на било који начин разликује
од Божијег суштаства називају створеним, као оне који свесилност
Божију на творевину низвргавају, чинећи тако Бога творевином и
сматрајући да су створени божанска промисао и божанско хтјење
и божанско предзнање, као и сâмо обожујуће исијавање, и овима
слична.
У току полемике са својим противницима, Григорије Палама је повремено наилазио на
оптужбу за „платонизам“. Тако, рецимо, Никифор Григора (ŠOPEN 1855: 481–483) указује
на сличност његовог учења о божанским енергијама и „учествовању“ са одговарајућим
тезама новоплатоновца Прокла, док Григорије Акиндин паламитску доктрину представља
као оживљавање платоновске теорије идеја. Повременом критиком „платонизама“ –
попут, рецимо, учења о стварању свијета из претпостојеће твари, учења о метемпсихози,
постојању „космичке душе“ или, као у овом случају, учења о „самобитности“ енергија,
које би се, у супротном, заиста могле довести у везу са платоновским „идејама“ –
Палама прави својеврсни отклон од таквог тумачења његових текстова. Ово питање
свакако заслужује систематско истраживање, утолико прије што је „платоновско“
читање Паламиних текстова присутно и у модерној учености (в. IVANKA 1964: 389–445;
FLOGAUS 1997; DEMETRAKOPULOS 2011).
53
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5. Одбацујемо оне који говоре да, као што се јавио Бог некима од
старих у људском обличју, као старац или пак као младић, а божанско, опет, није ништа од тога, таква јесте и „свјетлост показавша
божанство ученицима“ на гори, називајући [тако] свјетлост божанства привидом који нигдје уопште не постоји.54
6. Одбацујемо оне који кажу да је ту и такву свјетлост, створивши
је на Таворској гори, Бог усвојио како би је вјечно имао на уживање
праведницима, као оне који тврде да три природе сада има Господ
наш Исус Христос: божанства, човјештва и те свјетлости, која пак
није нити човјештва, нити, по овима, божанства; али и оне који говоре да два божанства отуда има Христос, једно истинско, а друго
створено, и привидно, и лажноимено, и заиста на неблагочестив
начин [схваћено] надређено и подређено.55
7. Одбацујемо оне који кажу да ова свјетлост и божанско и обожујуће сијање и благодат није нити створена нити нестворена,
чиме сасвим потиру њено биће – јер оно што је нити створено нити
нестворено уопште не бива –, али тиме и Бога [потиру], показавши се безбожнима: јер, оно што има такву благодат које нигдје и
уопште нема, и само се казује лажноименим.
8. Одбацујемо оне који говоре да је ова свјетлост мање части и нижа
од анђела и самих људских душа, тобоже стога што ови надилазе
виђење.
9. Одбацујемо оне који говоре да лажу божанствени наши оци у
пјесмама о свјетлости Господњег преображења и похвалама те
пјесме називајући, као да тиме наводно прелазе границе истине, и
опомињу нас да не прихватамо оно што је о тој свјетлости речено
у светитељским похвалама, како нас то не би принуждило да поштујемо два божанства, надређено и подређено.
10. Одбацујемо као двобошце оне који самобожанство и богоначалство и доброначалство називају и створеним и нествореним. Пошто
кажу да је и то богоначалство и доброначалство Божије створено,
54
Божанска свјетлост и уопште божанске енергије не смију се схватити „алегоријски“.
Штавише, Палама их (SINKEVIČ 1988: 170, 230) изрично сврстава у „бивствујућа“ (τὰ ὄντα),
а онда када их означава као „присуштности“ или „акциденције“, он то чини са оградом,
подвлачећи да се оне – будући да се одликују перманентношћу и непромјенљивошћу
– могу назвати „акциденцијама“ тек у преносном смислу: прецизније, оне су „квазиакциденције“ (συμβεβηκότα πως).
55
Палама је сматрао да се о „надређеном“ и „подређеном“ божанству може говорити у
а) „неблагочестивом“ смислу, то јест када се енергија божанског суштаства узима као
створена, усљед чега се има посматрати као „подређена“ нествореном божанском
суштаству, и б) у побожном, благочестивом смислу, а то је када се тим (изворно
Варлаамовим, како нас увјерава) појмовима указује како на јединство, тако и на
разликовање унутар божанског бића (KNEŽEVIĆ, STOJANOVIĆ 2019: 206–212).
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одбацујемо их и стога што тиме Бога чине створењем, уистину бивајући безбожници и двобошци.56
11. Одбацујемо оне који говоре да силом божанског Духа не могу
сагледавати ништа нестворено они што у Духу гледају, као оне који
вријеђају саму ту силу божанског Духа.57
12. Одбацујемо оне који говоре да чак ни херувими и серафими не
могу видјети било шта нестворено, као оне који и на тај начин чине
Бога творевином: јер, „оно што је за чувствене [ствари] сунце, то је
за умне [ствари] Бог“;58 а за вјечне анђеле, то јест за боговидиоце,
он [Бог] је свјетлост, а не нешто друго.
13. Одбацујемо оне који кажу да, пошто је Бог прост [= несложен],
није један његов дио схватљив, а други несхватљив, као сагласне
Евномију.
14. Одбацујемо оне који говоре да је једино нестворено Божије
суштаство, мислећи да све друго што светитељи називају божанством јесте створено божанство, и који за двобоштво оптужују оне
који не само посве надимено суштаство, већ и надгледајућу Божију
силу, и обожујућу и надзиратељну као и промислитељску, које се
називају божанством,59 сматрају нестворенима.
15. Одбацујемо оне који кажу да се из створењâ поима Божије
суштаство, а не божанска сама доброта и мудрост и сила и енергија,
па чак и ове нејасно, као сагласне Евномију.
16. Одбацујемо оне који говоре да је створена, из Божијих створења
поимана, Божија сила и енергија, из разлога што није суштаство.
17. Одбацујемо оне који „суштаствено око Бога созерцаване [ствари]“,
по божанском Максиму, „непромјенљивост, бесконачност, простоту,
Појмове „самобожанство“ (αὐτοθεότης), „богоначалство“ (θεαρχίαν) и „доброначалство“
(ἀγαθαρχίαν) Палама преузима од Дионисија Псеудо-Ареопагита (HAJL, RITER 1990: 158).

56

57
Мотив посредовања „силе“ Светог Духа приликом човјековог сагледавања божанских
реалија сусреће се релативно често код Григорија Паламе, али и у гносеологији ранијих
отаца. Тако, рецимо, у Паламиним Тријадама наилазимо на сљедеће карактеристично
мјесто: „Не увиђаш ли, дакле, сада да умјесто ума, очију и ушију [они који сагледавају
божанску свјетлост] имају несхватљивог Духа, којим и кроз којег виде, слушају и
разумијевају? И заиста, када се заустави свака енергија ума, чиме виде анђели и
равноанђелски људи Бога, ако не силом Духа?“ (HRESTU 1962: 428.22–26; в. такође:
HRESTU 1970: 271–273, 476.3–10; DE PLAS 1955: 88.13–15).

Ова је метафора несумњиво платоновског поријекла, али је имала широку рецепцију
у хришћанској литератури (в. SAFRI, VESTERINK 1974: VII, 48.24–26; Gregorii Theologi,
Oratio XL, PG 36, 364B).
58

59
У склопу свог апофатичког приступа, сходног којем ниједно име – па чак ни име
„божанство“ – не приличи Богу по себи, Палама на више мјеста тврди да се тим именом
примарно означавају божанске енергије, па тек онда – по њима – и „надсуштаствено
Божије суштаство“ (HRESTU 1962: 664–665; HRESTU 1966: 231.12–27).
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доброту, мудрост, светост и све њима сличне“,60 називају суштаствима
и ипостасима, прије анђела створенима у вјечности и созерцаванима
око Бога, као оне које и тиме и многоструко Бога чине створењем.
18. Одбацујемо и клеветницима сматрамо оне који двобошцима
и многобошцима називају оне који кажу да Божијем божанском
сијању и енергији причаствују и сами свети анђели, као и људи, а
не Божијем суштаству.
19. Одбацујемо оне који говоре да је из Христа удахнућем апостолима дата ипостас или суштаство Духа и који безумно оптужују
за двобоштво благочестиво говореће да њима није дато суштаство,
већ нестворена благодат божанског Духа, као, осим других злочести, и латиномислеће.
20. Одбацујемо оне који говоре да се излива Свети Дух по ипостаси
и суштаству на достојне, а не по његовом божанском дару и благодати и енергији, као, осим других злочести, тиме очито и латиномислеће.
21. Одбацујемо оне који говоре да је благодат и енергија Духа, изливена на светитеље, створена, стога што није суштаство Духа.
22. Одбацујемо оне који говоре да се Свети Дух излива не само
на светитеље, већ и на неблагочестиве, и не само на њих, већ и на
бесловесне животиње и на нежива бића, и, опет, не само на ове,
него – какве ли демонске неразумности – и на саме лукаве духове.
23. Одбацујемо оне који говоре да се у свима Бог настањује подједнако, поучени да он обитава само у светима.
24. Одбацујемо оне који говоре да у нама обитава Бог исто као и у
Христу, а не енергијом и благодаћу, као оне који сваког чине равночасним Христу и равнобожним.
25. Одбацујемо оне који говоре да је обожење Владичиног усвојења
створено.61
26. Одбацујемо оне који називају створенима седам по пророчанству на Господњем усвојењу почивајућих духова: јер, духовима је
енергије Духа Исаија назвао,62 те је стога и блажени Максим рекао
да ове по природи, као Божији Син, има Господ.
27. Одбацујемо оне који говоре да очишћени постају причасници
Божијег суштаства, као оне који очигледно умују као месалијанци.
Maximi Confessoris, Capita de caritate I, 100, PG 90, 984A; Capita theologica et oeconomica
Ι, 48, PG 90, 1101Β.
60

Грчко «τὸ πρόσλημμα» овдје треба схватити у смислу људске природе коју је оваплоћењем
„усвојио“ Божији Логос.
61

Овај старозавјетни локус Палама евоцира релативно често (HRESTU 1966: 94.2–4;
SINKEVIČ 1988: 164).
62
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28. Одбацујемо оне који кажу да се цјелосно сједињују са Богом
тако што се са њим сједињују и по ипостаси и по суштаству и по
енергији; јер, узвишенијим ови невољници од свих светих, анђела и
људи, као и од самог Христа, себе чине, сливајући тако и божанске
ипостаси, по узору на Савелија.
29. Одбацујемо оне који говоре да је створено [оно што је] од светитеља примљено из „обитавајуће у Христу пуноте божанства“, као
оне који кажу да је тиме створена и та пунота или, другим ријечима,
божанска Христова и енергија и природа, бивајући тако аријанцима.
30. Одбацујемо оне који природни поредак у Богу – сагласно којем,
по великом Василију, Син јесте други у односу на Оца – сматрају,
будући да је нестворен – јер, како не би био? – суштаством,63 тиме
што кажу да све нестворено има бити суштаство, пошто је и отуда,
по њима, сагласнима Арију, Син тако по суштаству други у односу
на Оца.
31. Одбацујемо оне који говоре да се Божија воља ни по чему не
разликује од Божијег суштаства, као оне који, поред тога што уводе
Бога лишеног воље [ἀθέλητον θεὸν/нехотѣтелна б], и створења чине
боговима: пошто смо, дакле, по Божијој вољи настали и јесмо, по
Божијој природи [испада да] смо настали и јесмо, ако се ни по чему
не разликује воља од божанске природе.
32. Одбацујемо оне који називају створеном разликујућу се од божанске природе божанску вољу, као оне који су, поред других злочести, и монотелити гори и од оних негдашњих – зато што само
створену у Христу вољу прихватају, пошто божанска природа, по
њима, нема нестворену вољу –, али и као оне који су монофизити гори и од оних негдашњих, пошто ће само створену имати, по
њима, природу Христос: јер, без одговарајуће [нестворене] воље,
нема ни нестворене природе.
33. Одбацујемо оне који говоре да је створена у божанској природи
созерцавана енергија, као монотелите горе од оних старих, пошто и
тиме чине Бога створеним.
34. Одбацујемо оне који говоре да се божанска енергија не разликује од божанског суштаства и да та енергија Очева јесте Син и
Свети Дух, сливајући тако три ипостаси у једну као Савелије.
35. Одбацујемо оне који говоре да из божанског Духа нестворена
63
Паламино учење о нествореним енергијама карактеришу различите недосљедности и
недоречености. Нарочито је нејасан однос „једне“ и „многих“ енергија, односно питање
„помногостручавања“ једне божанске енергије, али и то да ли Палама у категорију
„бивствујућих“ уводи и „ипостасна својства“ или чак оно што је названо „поретком“
личности Свете Тројице. И ова тема изискује посебно истраживање. Питање „поретка“
(τάξις) у домену тријадологије обрадио сам у посебној студији (KNEŽEVIĆ 2012).
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енергија није различита од Божијег суштаства, као оне који говоре
да из Духа јесте Божије суштаство.
36. Одбацујемо оне који говоре да „свагда сушта из свагда суштег
Бога благодат“ јесу Отац и Син и Свети Дух; јер, по њима ће и
сам Отац бити из неког, и просто највиша и поштована Тројица [ће
бити] из неког другог, ни сам не знам ког Бога.
37. Одбацујемо оне који одричу да заједничке јесу суштаствене
енергије Оца и Сина и Светог Духа, већ, у циљу негирања [άναίρεσιν/
ѿтїю] тих заједничких суштаствених енергија, само Сина и Светог
Духа називају суштаственим енергијама, и тако се са Аполинаријевим ријечима саглашавајући.
38. Одбацујемо оне који говоре да је свако од природних својстава
у Богу суштаство, као оне који Бога показују сложеног од многих и
различитих суштастава.
39. Одбацујемо оне који говоре да се само божанске ипостаси међусобно разликују, али не и божанске силе и енергије, и који као многобошце оптужују оне што одбијају рећи да се стваралачка сила и
енергија не разликује од прогностичке, или пак од ње богодјелатна,
или опет од ових вољна, и остале међусобно; [oдбацујемо их] као
оне који сливају божанско и Божију свесилност сасвим поништавају, и уводе недјелатног, тачније, непостојећег Бога: јер, оно што је
недјелатно уопште не постоји, а „све“64 о сасвим неразликов(а)нима
не може се рећи.
40. Одбацујемо оне који говоре да се не разликују божанско
суштаство и божанска енергија, као оне који их једно кроз друго
поништавају, као што је и ипостаси [поништавао] Савелије, и који
себе чине безбожнима, као што је и онај себе.
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Mikonja Knežević

PALAMAS’S EXPOSITION OF THE EXTRAORDINARY
MULTITUDE OF THE IMPIETIES OF BARLAAM AND
AKINDYNOS. SERBO-SLAVONIC TRANSLATION FROM
THE CODEX 41 OF THE MONASTERY OF THE HOLY
TRINITY OF PLJEVLJA
Summary: Gregory Palamas’s work Exposition of the Extraordinary
Multitude of the Impieties of Barlaam and Akindynos was written ca. 1344.
In the course of polemics with his former pupil, Gregory Akindynos, Palamas
conducted this short treatise, into which he enlisted 40 “haeresies” of his
ideological opponents. Along with some other Palamas’s works – such are
Apodictic Treatises on the Procession of the Holy Spirit, Contra Bekkos, On
Divine Unity and Distinction, Confession of Faith, Exposition of Impities of
Barlaam and Akindynos – this short treatise was also translated into Serbian
Church Slavonic language, most probably in the final quartal of the 14th century.
In this paper the Serbo-slavonic translation of Palamas’s Exposition is
given, along with the Greek original and its translation into Modern Serbian.
The basic text is the fifth, until now unknown Serbo-slavonic transcription
of the Exposition, which I discovered in Codex 41 of the Monastery of the
Holy Trinity of Pljevlja. Besides a short description of the Codex 41, in the
introductory study I give some basic information with regard to the text and a
short overview of its theological content.
Key words: Codex 41, Gregory Palamas, Gregory Akindynos, Serboslavonic translation, divine essence and energies.
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РАЗНОВРСНОСТ И ЗНАЧАЈ ЋОРОВИЋЕВОГ
КЊИЖЕВНОГ СВИЈЕТА
(Душко Певуља, Приповједачки свијет Светозара Ћоровића,
Центар за српске студије, Бања Лука, 2019)

Један од најплоднијих и најразноврснијих српских књижевника
с краја 19. и са почетка 20. вијека, утицајни национални првак српског
народа из Херцеговине, оснивач српских институција културе, уредник
календара и часописа у Мостару, Светозар Ћоровић (1875-1919), данас је
највећим дијелом свога књижевног и националног рада скрајнут и маргинализован. Ни по чему то Ћоровић није заслужио, али та непријатна истина говори доста о одсуству дугорочне и систематичне културне
и научне стратегије у српском народу читавих стотину година послије
пишчевог упокојења, као и једне опште незаинтересованости, научне
помодности, нејасне стихије и искривљених стереотипа којима су још
увијек оптерећени и којима се руководе поједини истраживачи српске
књижевности и културе. Од послова важних за развој националних институција културе међу Србима у Херцеговини, Ћоровић је непосредно
учествовао у оснивању српског пјевачког друштва „Гусле“ (крајем 1887),
уредио је календар Неретљанин (1893), а са Атанасијем Шолом и Алексом Шантићем покренуо је и уређивао књижевни часопис Зора (18961901). Ћоровић је био и један од покретача и креатора Пријегледа „Мале
библиотеке“ 1902. године у коме су објављене неке од најрепрезентативнијих књига српске књижевности тога времена.
Изразито активан на књижевном, културном, просвјетитељском и
политичком плану, Ћоровић је изградио не само углед међу својим сународницима у Херцеговини и Босни, него и бројне контакте и пријатељске
везе са књижевницима и националним дјелатницима широм тадашњих
српских простора. Највише је био окренут према Београду, али и Новом
Саду, Дубровнику, Сарајеву, Бањој Луци, Цетињу, Задру и Загребу, али и
заграничним срединама, попут Беча и Пеште. Дакле, према свим оним
срединама у којима су постојали снажни српски књижевни часописи
и динамичан књижевни живот. О томе најбоље свједочи његова књига
сјећања на драгоцјене савременике, истакнуте српске књижевнике, попут Стевана Сремца, Сима Матавуља, Радоја Домановића, Боре Стан-
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ковића, Петра Кочића, Ива Ћипика и сл. Истинске људске и литерарне
симпатије исказао је и у успоменама на хрватског модернистичког лиричара Силвија Страхимира Крањчевића, који му је био професор у другом
разреду Трговачке школе у Мостару. Између бројних записа који заслужују да буду запамћени издвајамо чињеницу да је Ћоровић оставио ненадмашно свједочење о томе како је за једну ноћ 1901. године, приликом
пишчевог боравка у Мостару, баш у Ћоровићевој кући написана једна
од најбољих прича српског језика, „Пилипенда“ Симе Матавуља. Одмах
иза тога прича је објављена у часопису Зора, а затим је прештампана у
Матавуљевој збирци С мора и с планине (1901). Захваљујући свему томе,
Ћоровић је уз неколико својим пријатеља из мостарског књижевног круга, Алексе Шантића и Јована Дучића, прије свега, уздигао град Мостар у
ред најважнијих центара српске књижевности на крају 19. и на почетку
20. вијека.
Подсјећамо да се као плодан писац, Ћоровић подједнако досљедно
огледао и као приповједач, као романсијер и драмски стваралац, чије је
дјело тематски готово искључиво било везано за ужи завичај са градом
Мостаром као средиштем умјетничког универзума, али и за непосредно
херцеговачко окружење, нарочито за град Невесиње. «Грађе за цртицу,
слику, игру, или чак и роман, увијек је имао пред очима: у живом комешању мостарске чаршије, у сјенци њених махала и скривених ‘пећина’,
по башчама и виноградима, на хоризонту херцеговачке земље» (Б. Милановић). Познато је да се као прозаиста Ћоровић непосредно исказао у
свим прозним формама, од кратке приче, преко новеле и приповијетке,
до приповијести и романа. У почетним годинама књижевног рада оставио је неколико књига кратких прича или цртица, како је обичавао у
поднасловима или самим насловима да их ближе одређује: Из Херцеговине (1896), Из Мостара (1898), Из моје домовине (1898), Записци из
касабе (1901), Цртице (1901). Кад је ријеч о средњим прозним формама,
о новелама и приповијеткама, између осталог оставио је четири књиге
приповједака под заједничким насловом У часовима одмора (1903-1910),
а затим и збирке са насловима Моји познаници (1909), Комшије (1911) и
др. Написао је више приповијести, које се из савремене жанровске перспективе могу посматрати и као кратки романи: Мркоњић (1900), Барон
из Дангубице (1901), Женидба Пере Карантана (1902), Јарани (1913), У
ћелијама (1919), Брђани (1919) и сл. Најизразити књижевни углед стекао
је романима Стојан Мутикаша (1903), Мајчина Султанија (1906), Међу
својима (постхумно, 1921). Више пута се окушао и као драмски писац:
Ајиша, Зулумћар, Као вихор.
Утицајан као национални трибун, Ћоровић је страдао у Првом
свјетском рату, јер су га подозриве а завојевачки и антисрпски настроје-
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не аустријске власти заједно са бројним другим српским родољубима
најприје држале као таоца који је био одређен да прати и обезбјеђује војничке транспорте од евентуалних српских напада, иза тога је интерниран
у заробљеничке логоре у Бихаћу и Болдогасзони, а затим је био присилно
мобилисан и послат на фронт. У затворима је тешко оболио од туберкулозе, тако да је изнемогао, болестан и сасвим изнурен враћен у Мостар
1917. године. Разореног здравља, неизљечиво болестан у Мостару је након повратка са робије успио да напише неколико запажених књижевних
дјела. Издвајамо мемоарске Биљешке једног таоца (1919), као и антологијску причу „Посета“. Доживио је крај рата и пропаст Аустрије крајем
1918. године. Познато је из свједочења његове супруге Персе, рођене
сестре пјесника Алексе Шантића, да је са великом радошћу дочекао улазак српске војске у Мостар. Пред саму смрт написао је чланак „Морал
у нашем друштву“, у коме је са зебњом указао на негативне тенденције
присутне у српском друштву, поготово међу мостарским Србима, одмах
након ослобођења и завршетка Великог рата. Убрзо након тога Ћоровић
се упокојио 17. априла 1919. године.
Правећи резиме на стотину година послије пишчевог упокојења,
можемо констатовати да нису била честа издања Ћоровићевих књига,
нити су била наглашена интересовања за тумачење његовог књижевног
дјела. Повремена издања дјела овога књижевника, као и подсјећање на
издање Целокупних дела у седам томова између два свјетска рата која је
приредио Стеван Јелача, а објавила „Народна просвета“ у Београду, као и
на издање Сабраних дјела у десет томова 1967. године под руководством
и у избору Бранка Милановића у едицији „Културно насљеђе“ сарајевске „Свјетлости“, само нас опомињу на неодложне обавезе које српска
књижевна наука има према овоме писцу, а које још увијек није урадила.
Мислимо прије свега на допуњено и критичко издање свих књижевних и
других текстова Светозара Ћоровића, које би на најпотпунији начин показало претходно наглашени значај овога писца у историји српске књижевности и српскога народа у цијелости. Наглашавамо да је о Ћоровићу
и његовом дјелу писано у различитим синтезама српске књижевности
које су у посљедних стотину и више година урадили Јован Скерлић, Јован Деретић, Предраг Палавестра, Радован Вучковић, Станиша Тутњевић и Горан Максимовић, а оставили су запажене појединачне студије о
Ћоровићемо дјелу Јован Дучић, Исидора Секулић, Марко Цар, Бранко
Лазаревић, Стеван Јелача, Бранко Милановић, Зденко Лешић, Ранко Поповић и др.
У најновије вријеме, најпотпунија интересовања за дјело и личност
Светозара Ћоровића показао је Душко Певуља, професор на Одсјеку за
српски језик и књижевност Филолошког факултета у Бањој Луци. При
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томе је на креативан начин објединио двије врсте научних приступа:
текстолошки приступ који је резултирао издањима појединих репрезентативних избора из књижевног дјела пишчевог, као и књижевноисторијских и књижевно-интерпретативних приступа који су резултирали
и појавом рукописа књижевне студије Приповједачки свијет Светозара
Ћоровића који се налази пред нама. Душко Певуља је, најприје, за Антологијску едицију „Десет векова српске књижевности“ Матице српске из Новога Сада приредио репрезентативан избор из обимног опуса
Светозара Ћоровића. Затим је за Српско просвјетно и културно друштво
„Просвјета“ Републике Српске приредио Изабране приповијетке Светозара Ћоровића, које су објављене крајем 2019. године на Палама. Најзад, за три удружена српска издавача из Србије, Црне Горе и Републике
Српске („Штампар Макарије“, „Ободско слово“ и „Херцеговина издаваштво“), уредио је и за штампу припремио Стојана Мутикашу, најпознатији Ћоровићев роман.
Ћоровићев књижевни поступак утемељен је на увјерљивој реалистичко-миметичкој слици свијета, на објективном излагању приче, на
прецизном грађењу карактеру јунака, а приповиједање обухвата најзначајније друштвене, моралне и психолошке појаве средине и доба у којем
је живио, дјеловао и стварао. Односи се то прије свега на потискивање
и нестајање старих времена, на пропадање османлијске власти, долазак
аустријских окупационих снага у Босну и Херцеговину, а у складу с тим
и на крупне друштвене ломове и промјене, на растакање патријархалног
морала, на убрзано социјално раслојавање и пропадање, на немилосрдну
корупцију коју су донијели окупаторски чиновници, на сиромашне хамалине и сулудасте просјаке, на трговце и занатлије који су радили са Бечом
и Пештом, на ситну варошку интелигенцију коју су предводили попови
и учитељи, али највише на онај свакодневни народни живот, чаршијске
дужности и навике, сиромаштво и патњу, емоције и страсти, које су се
одвијале несметано на мостарској калдрми, у баштама и виноградима, у
људским душама и срцима, не осврћући се много на велике друштвене и
политичке промјене и нежељене преображаје.
Књижевна студија Приповједачки свијет Светозара Ћоровића сачињена је из укупно пет комплементарних цјелина. Прву цјелину представља уводна студија „Распламсан као пламен“ у којој Душко Певуља
указује на корпус истраживања, као и теоријско-методолошке оквире
у којима ће се кретати његова интерпретација Ћоровићевог дјела. При
томе је показао и веома добре увиде у рецепцију, а као најзначајније тумаче издвојио Богдана Поповића, Милана Ћуковића, Исидору Секулић,
Бранка Милановића, Предрага Палавестру, Јована Деретића, Радована
Вучковића, Зденка Лешића, Љубицу Томић Ковач, Станишу Тутњевића,
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Ранка Поповића, Горана Максимовића и сл. Певуља се посебно осврнуо и на рецепцију Ћоровићевог дјела учињену од стране истакнутих
писаца, попут Јована Дучића, Симе Пандуровића и Иве Андрића и сл.
Важну улогу у разумијевању Ћоровићеве приповиједне поетике имале су
и књижевне везе овога писца и његовог дјела са српским књижевницима
с краја 19. и из почетних деценија 20. вијека, попут Матавуља, Сремца,
Домановића, Кочића, Станковића и Ћипика.
У другој цјелини насловљеној „Умијеће приповиједања“ дата је интерпретација репрезентативних приповједака Светозара Ћоровића, међу
којима су посебно запажено мјесто заузеле приче из збирки објављених
под заједничким насловом У часовима одмора (1903, 1904, 1906, 1910).
Певуља указује на три битне карактеристике Ћоровићевих приповједака:
на снажну миметичност приказаног свијета, на репрезентативност књижевних јунака, те на изразите новелистичке жанровске ознаке. Прва особина уводи Ћоровићеве приповијетке у аналогије са непосредном стварношћу, највише са Мостаром и Херцеговином, друга на психолошку карактеризацију јунака и препознавање универзалних значења у њиховим
индивидуалним особинама и локалним карактерима, а трећа особина на
вјештину приповиједања, конструкцију и композицију приче, као и динамичне заплете и неочекиване преокрете у тим заплетима. Наведене особине интерпретативно је успјешно потврдио кроз анализу приповједака
„Богојављенска ноћ“, „У ноћи“, „Поп Тандркало“, „Стари Механџија“,
„Пендек“, „Под пећинама“, „На визитацији“, „Пријатељи“, „Сан Мехе
Фењерџије“ и сл.
У трећој цјелини „Романсијерски свијет“ анализирана су четири романа: Мајчина султанија (1906), Стојан Мутикаша (1907), У ћелијама
(1919), као и постхумно објављени роман Међу својима (1921). Певуља
је највише пажње с правом посветио анализи два најбоља Ћоровићева
романа Мајчине султаније и Стојана Мутикаше. Наглашавамо да скупину „кратких романа“ Светозара Ћоровића, који су често у историјама књижевности жанровски одређивани и као „дуже приповијетке или
приповијести“, Певуља није укључио у интерпретативни корпус. Ради
се о дјелима: Народњак, Барон из Дангубице, Женидба Пере Карантана,
Јарани, Дивљак и Брђани. Овдје посебно помињемо текст Брђана, који је
објављен 1919. године, а био је посвећен млађем пишчевом брату и касније познатом историчару српског народа, Владимиру Ћоровићу (18851941).
Певуља наглашава да су у српској науци о књижевности Ћоровићеви романи „прећутани и потцијењени“, изузев Стојана Мутикаше који
је присутан у школским лектирама, тако да је аналитички простор за тумачење ових дјела углавном у великој мјери потпуно слободан. Наглаша-
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вамо да је умјесто романа Стојан Мутикаша у чувеној „Нолитовој“ едицији „Српска књижевност – роман“ (у педесет књига), која је објављена
1981. године, уврштен роман Мајчина султанија. Оно што је неопходно
нагласити, Ћоровићев наративни поступак из приповједака веома је близак романескном поступку. Међутим, поред наглашене миметичности и
драмске конструкције заплета, ипак у романима доминира изнад свега
приказивање репрезентативних карактера јунака, који су психолошки
веома сложени и омогућили су простор за разноврсно обликовање наративних поступака, у којима се оглашавају главни носиоци пишчевог
казивања, као што су јунаци и приповједачи, али и разноликих форми
казивања у којима важно мјесто припада унутрашњим монолозима, доживљеном говору, дијалозима јунака, психолошкој нарацији и описима. Отуда се у карактеру овога Ћоровићевог јунака исказују неке веома
сложене психолошке собине. На путу животног одрастања, свагдашње
борбе и изградње личности, Мутикаша се преображава од сиромашног
сеоског дјечака и слуге у богатој трговачкој кући до суровог гуликоже,
зеленаша и безосјећајног газде, коме ништа више није свето. Огледа се
то у безобзирном односу према сиромашном брату који је остао да живи
на селу, према пријатељу из дјетињства, према дјевојци Роси у коју је био
заљубљен али чије се љубави одриче када је дошао у прилику да се ожени богатом удовицом, иначе својом газдиницом и да постане насљедник
читавог богатства свога газде. На крају Мутикаша израста у мизантропа
који скончава потпуно сам, без породице, насљедника и пријатеља.
Други репрезентативни јунак Ћоровићевих романа је Милка из
Мајчине султаније. У карактеру те лијепе и размажене газдинске кћери,
која се по свему издвајала из патријархалног живота заједнице и пркосила тој заједници, укршта се ћуд надмене заводнице и непромишљене
каћиперке, а у суштини трагичне губитнице која ће на крају остати без
истинске љубави и постати жртва присилног брака. У том судару немилосрдног живота и личних хтијења јунакиње, касније и несхватљивог
јогунства и пркоса који је показивала у браку, те неостварене љубави и
погубне љубоморе, можда чак и окнофилије у коју се преображава почетна и неприхваћена љубав њеног нежељеног мужа, Милка скончава
трагично на порођају, а на самрти се свети мужу тако што намјерно лаже
и пориче да је он био отац њиховом тек рођеном дјетету. У том свом непромишљеном инату не само да се свети мужу, који је освету можда и заслужио, него тиме оставља и трајни жиг сумње да је копиле на животну
судбину невиног и тек рођеног дјетета. Отуда је у потпуности утемељен
Певуљин закључак да „Мајчина султанија спада у групу најнеобичнијих
и најуспјелијих јунакиња Ћоровићевог умјетничког свијета“, а нама се
чини и српске књижевности тога времена, по чему је упоредива са нај-
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бољим јунакињама Станковићеве прозе (Коштаном, Ташаном, Софком
и др.).
У четвртој цјелини „Ратна проза“ анализирана су Ћоровићева дјела
са ратном тематиком, попут антологијске приче „У посети“, приповијести Брђани, те посебно важних мемоарских записа Белешке једног таоца
које представљају потресно и аутентично свједочанство пишчевог страдања док је боравио у заробљеништву у аустријским логорима током Првог свјетског рата, али и свједочење о страдању читавог српског народа у
годинама ратне окупације Босне и Херцеговине, Србије и Црне Горе. Ту
се налази и већ поменути чланак „Морал у нашем друштву“ у коме је Ћоровић указао на моралну беспризорност појединих богатих трговачких
породица из Мостара које су у доба окупације сарађивале, дружиле се
и позивале на забаве аустријске официре, а одмах по ослобођењу 1918.
године окренули су се српским официрима и постајали блиски са њима,
као да никада нису сарађивали са окупаторима. Све је то љутило обичан народ и са згражавањем су гледали на ту врсту моралних суноврата,
а поготово су били нерасположени према српским официрима који су
у незнању и наивности тако олако прелазили преко свега и прихватали
пријатељство оних који то никако нису заслужили.
У петој цјелини „Ка одређивању књижевноисторијског статуса“,
Душко Певуља је дао садржајна закључна разматрања у којима је указао
на статус Светозара Ћоровића у српској књижевности свога времена, као
и мјесто које има у читавој српској књижевности 20. вијека, као и данашњој науци о књижевности и издаваштву. Аналитички закључак Душка
Певуља је несумњиво тачан да Светозар Ћоровић у својим најрепрезентативнијим дјелима, која су управо анализирана у овој књижевној студији, припада највећим домашајима цјелокупне српске књижевности.
Посебно наглашавамо да завршну цјелину Певуљине студије, неку
врсту истраживачког додатка, обухватају пратећи текстови који су веома важни за разумијевање књижевноисторијског и културноисторијског
контекста Ћоровићевог времена и књижевног дјела. Важни су и за разумијевање српског књижевног живота на крају 19. и на почетку 20. вијека,
а поготово динамичног књижевног рада у граду Мостару тога времена,
које су касније из савремене књижевноисторијске перспективе поједини истраживачи с правом видјели као „мостарско књижевно чудо“ (П.
Палавестра, С. Тутњевић, Р. Вучковић, Б. Милановић и сл.). Међу тим
пратећим текстовима, које је сачинио Душко Певуља, указујемо на селективну библиографију репрезентативних издања Ћоровићевих дјела,
затим на селективни преглед најзначајније литературе о Ћоровићевом
дјелу у склопу синтетичких прегледа цјелокупне српске књижевности,
као и појединачних студија написаних о Ћоровићевом дјелу. На крају
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рукописа дата је исцрпна хронологија живота и рада Светозара Ћоровића са лијепим увидима у књижевноисторијске и биографске изворе
посвећене овоме драгоцјеном писцу српске књижевности.
Књижевна студија Приповједачки свијет Светозара Ћоровића, аутора Душка Певуље, представља иновативан и креативан приступ разноврсном дјелу овога писца. Из тога су проистекли добри савремени увиди,
тумачења и вредновања, који ће без сумње изнова подстаћи читалачка
и научна интересовања за дјело и личност Светозара Ћоровића. Све то
допринијеће новим тумачењима, синтезама, вредновањима, као и издањима овога неправедно скрајнутог, а несумњиво великог писца српске
књижевности.
Горан М. Максимовић1
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НЕКОЛИКО РЕЧИ О ЗНАЧАЈНОЈ КЊИЗИ ЗА
ФУНДАМЕНТАЛНА ИСТРАЖИВАЊА
(Драгиша Бојовић, Српска књижевност и Свето предање.
Истраживања рецепције библијске и светоотачке књижевности,
Завод за уџбенике, Београд, 2019)

Недавно је из штампе изашла нова књига Драгише Бојовића, истраживача палеослависте, професора Филозофског факултета у Нишу и
управника Центра за византијско-словенске студије, оснивача и управника Центра за црквене студије, која је веома интересантан пример једне
синтезе, комплексног прилаза питању везе старе (српске) књижевности и Светог предања. Разматрани проблем је фундаменталан пре свега
у перспективи разумевања средњовековног културног модела и његове
структуре, важан је као контекст и уједно грађа многих уметничких и
књижевних дела. Дакле, Свето Предање као сва она духовна блага у хармонији са Светом Писмом je својеврсна суштина старе (српске) културе,
књижевности и уметности; може се рећи да између њих постоји трајна веза у духовном (теолошком), комуникационом и интертекстуалном
погледу. Саставни елементи Светог Предања су разговетне структурне
компоненте и формуле свих средњовековних уметничких и књижевних
реализација; одавде је очигледно текстуално и контекстуално присуство
таквих елемената као што су, пре свега: Свето Писмо (библијска књижевност), излагања и формулисања православног веровања, канони и
правила (Свети Сабори), списи светих отаца (патристичка књижевност),
Света Литургија (укључујући житија светитеља и мученика), црквена и
обичајна пракса, а такође сви остали изрази православне вере.
Ово рудиментарно тумачење трајне повезаности Светог Предања
и старе (српске) књижевности прихватио је аутор књиге, обраћајући посебну пажњу на рецепцију библијске и светоотачке књижевности. Већ
у уводу књиге, аутор се трудио да подвуче суштину ове везе, упућујући
баш на Свето Писмо, Свету Литургију, Свете Очеве, констатујући да
се „српска црквена књижевност, као и све православне књижевности у
средњем веку, ослања на ове стубове Светог Предања, који се, опет, међусобно прожимају”. У том светлу веома добро се схвата и подела књиге
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на три поглавља: У свету Светога Писма, У свету Свете Литургије, У
свету Светих Отаца. Ова сегментација чини се једном очигледном и
читљивом структуром интерференције, интертекстуалног односа Светог
Предања и старе српске књижевности. Штавише, ова подела је одређена
концепција која пружа могућност сагледавања једног проблема као целине. Веома важна и тачна примедба односи се на примерну богослужбену
функцију житијних текстова кроз коју је неопходно посматрати у њима
садржан библијски материјал.
У првом делу књиге разамтра се дубока садржајна и функционална веза старе српске књижевности са Светим Писмом. Показује се на
пример једна симбиоза инкорпорираних јевађељских причa у житијном
тексту, расправља се о строзаветној слици крста и његовој симболици,
о рецепцији предања о светим и великим царевима, излажу се софиолошки, евхаристијски и други библијски контексти, мотиви и ликови.
Подробно се испитују библијски елементи значајних српских текстова,
ефикасно указују њихова значења и могућа асоцијативност; у светлу
библијске егзегезе, кроз асоцијативно повезивање идеја, мотива, симбола објашњавају се суштинска значења појединих књижевних дела. Овде
се приказују и такви библијски мотиви у књижевном тексту који на први
поглед често остају неопажени у спектру другачијих лакше препознатљивих мотива и симбола, ово су на пример скоро неистражени мотиви
из старозаветних књига малих пророка. Уз све то обраћа се пажња такође на присуство цитата и парафраза поука светих отаца – Григорија
Богослова, Јефрема Сирина, Јована Златоустог, Јована Дамаскина и др.
Ово поглавље књиге је веома занимљив и вредан опис посебне и трајне
повезаности старе српске књижевности и Светог Писма; што је интересантније, указује се овде једна мрежа значајних и бројних библијских
кодова који формирају књижевну нарацију.
Следећи део расправе је посвећен односу старе српске књижевности према богослужењу као духовном и културном феномену који је у
средњем веку спајао све области живота и делатности српске заједнице.
Ово је тачан приступ проблему, јер у чврстој и директној вези са богослужењем била је сва ондашња уметност – књижевност, сликарство, архитектура, музика итд. Интересантно се ова повезаност представља у односу на књижевност која – како подвлачи аутор – има двострук однос према
богослужењу, пошто књижевни текстови улазе у богослужбени састав а
уједно они су носиоци богослужбеног описа и нарације. Овде се раматра
проблем богослужења у средњовековном граду, значај сакралне функције града на примеру сачуваних писаних извора; иницијална и финална формула житија, његов литургијски оквир, функција богослужбених
елемената у тексту Стефана Првовенчаног; Доментијанов опис преноса
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моштију светога Саве у светлу Христових празника (Божић, Цвети и Васкрс), дакле житијна слика једне култне праксе чија се структура састоји
од новозаветних симбола и позајмица из богослужбене поезије. На крају
се представља познати и функционалан симбол јабуке који се јако често
користи у хришћанској књижевности где се везује за свету тајну причешћа, а овде се он разматра на примеру житијних текстова Константина
Филозофа и Патријарха Пајсија.
Слично као први део књиге ово поглавље је веома савестан опис
повезаности, комуникацијског и интертекстуалног потенцијала старе
српске књижевности; аутор упућује на њену богослужбену суштину и
функцију, експлорира низ мотива и симбола библијске и светоотачке
провенијенције који су у српским житијама компоненти приповедања,
темељни и функционализовани елементи наративне поруке.
У последњем делу расправе поставља се питање за патристичку
књижевност и њен утицај на стару српску књижевност. Дакле, разматра
се проблем рецепције светоотачког корпуса, посебна пажња се обраћа
на његово истраживање према старој српској књижевности; овде је и начињен један преглед научне рефлексије на ову тему који изводи извесне
закључке и постулате. Аутор приказује високу популарност Светих Отаца код Срба у срењем веку и идентификовани утицај Јована Лествичника, Јефрема Сирина, Григорија Богослова, Григорија Ниског, Дијадоха
Фотичког, Кирила Александријског, Теодорита Кирског, Теодора Студита, Максима Исповедника, Јована Дамаскина, Григорија Паламе и других; даље он експонира могућност да се сачини инвентар патристичких
позајмица, а такође истиче низ захтева као што је потреба: истраживања
преко анализе тематско-мотивских вертикала (есхатолошке, софиолошке, евхаристијске, ареотолошке); описа трансформације библијских у
патристичких мотива; испитивања утицаја појединих текстова на српске писце и превођења тих текстова на српскословенски језик; коначно
разрађивања библиографије истраживањима патристичког наслеђа код
Срба у коју би био увршћен опис рукописа и рукописних збирки које
садрже бројне податке о делима Светих Отаца и њиховима поукама и
словима. Осим општег проблема рецепције светоотачке књижевности у
овом делу књиге представља се и предлог њеног истраживања, разматра
се присуство списа Светог Максима Исповедника у српском средњовековном рукописном наслеђу, показује се коришћење патристичких цитата у српској црквеној књижевности и литерарна функционалност идеја
садржаних у њима; обраћа се и пажња на једну Теодосијеву позајмицу из
писма Василија Великог, шта је донекле важно, јер у науци није било до
сада посебних истраживања рецепције дела Светог Василија Великог. На
крају овог поглавља дат је пример списа Димитрија Кантакузина у који-
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ма може да се препозна низ позајмљењих светоотачких мотива, цитата,
парафраза.
Овај део расправе је исто занимљиво и вредно излагање проблема
односа патристичке и старе српске книжевности, штавише оно је не само
опис ситуације него је у неком смислу наставак дискусије и предлог нове
перспективе истраживања.
Књига се завршава обимним пописом литературе који може служити као преглед досадашњих студија, а уједно је основа за даље истраживање проблема повезаности старе српске књижевности и Светог
предања. У неком смислу је овај попис иницијална библиографија истраживања библијског и патристичког наслеђа код Срба.
У закључку треба нагласити да је књига Драгише Бојовића веома
вредaн, озбиљан покушај целокупне презентације теме која у србистичким и палеославистичким студијама није често разрађивана. Треба такође обратити пажњу на чињеницу да је ова монографија резултат дуготрајног интересовања аутора за питања односа српске књижевности у
средњем веку и Светог Предања, стога је она још један предлог истраживања рецепције библијске и светоотачке књижевности код Срба. Дакле,
ослањајући се на своје вишегодишње научно искуство, аутор компетентно и посвећено изучава овај феномен, настојећи да се у средњевековном књижевном делу покаже три доминантна рецепциона нивоа којима
се успоставља комуникација са литерарном традицијом: утицај Светог
Писма (Старог и Новог Завета), Свете Литургије (богослужбене песме) и
Светих Отаца (патристичких текстова).
Студија Српска књижевност и Свето предање. Истраживања
рецепције библијске и светоотачке књижевности представља резултат
јако добро осмишљеног истраживања у којем је коришћен репрезентативан, прилично обиман корпус старих српских текстова и које је урађено
на основу релевантне литературе. Монографија је важан допринос научном – србистичком и палеославистичком – разматрању проблема рецепције библијске и патристичке књижевности код Срба, питања контекстуалног, комуникацијског и интертекстуалног потенцијала старе српске
књижевности. Вреди нагласити да је ова књига писана разумљивим језиком и изузетно добрим стилом, због тога ће бити корисна и интересантна
како за научнике, експерте, тако за шири круг читалаца.
Изабела Лис-Вјелгош2

Универзитет Адам Мицкјевич у Познању
Институт за словенску филологију – Пољска
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liswielg@amu.edu.pl
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ХЕТЕРОГЕНОСТ НАУЧНИХ ПРИСТУПА У
ЗБОРНИКУ ПОЕТИКА СРПСКОГ РЕАЛИЗМА
(Поетика српског реализма, зборник радова, ур. Душан Иванић,
Драгана Вукићевић, Филолошки факултет Универзитета у Београду,
Београд, 2018)

„Поетика српског реализмаˮ је пројекат покренут од стране професора емеритуса Душана Иванића 2011. године са циљем изучавања
поетике епохе реализма у српској књижевности као уопштавања и систематизације знања о овом раздобљу. Зборник радова „Поетика српског
реализма“ настао је као продукт истоименог научног скупа одржаног у
Београду 5. децембра 2016. године у оквиру поменутог пројекта.
О пројекту „Поетика српског реализма“ професор Иванић говори у
првом по реду раду из Зборника штампаног 2018. године у Београду, што
аутор користи да сумира резултате које је седмогодишње трајање пројекта донело. Иако је научни скуп децембра 2016. године био први интерни
симпозијум у оквиру пројекта, већина сарадника се пре тога окупљала
око извесних писаца епохе или извесних тема. Закључно са 2017. годином, према подацима професора Иванића, објављено је преко 20 зборника радова и ауторских књига, те око 300 јединица (књига, студија, чланака, критика) укупно. Главне области проучавања обухватиле су поетику
жанра с разгранатим методолошко-теоријским подлогама међу којима се
издваја когнитивна наратологија. Истраживачи су се бавили и поступцима приповедања попут фокализације, апелативне форме, наративног
темпа и наратива. Део радова је интердисциплинаран и обухвата еротологију, етнографију и имагологију, део се бави наративним световима реалистичке прозе, а важан сегмент пројекта су и проучавања поетике појединих писаца што је допринело стварању нове конфигурације поетике
српског реализма. Приликом проучавања проблемима се прилази тако да
се књижевни појам везује за одређену књижевну грађу чиме се добијају
различити аспекти проучавања, односно проучавања различитих поетика – имплицитне, експлицитне, историјске, дескриптивне, нормативне.
Хетерогеност епохе као и хетерогеност научног приступа проблемима
доводе до настанка потпуно независних и тематски различитих радова у
зборнику. Ауторима то пружа могућност да према личним афинитетима
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бирају теме о којима говоре, а тако доприносе додатном осветљавању
епохе српског реализма.
Снежана Милосављевић Милић се у свом раду бави типолошким
статусом групних ликова и лика колектива у прозним жанровима српског
реализма. Осе диференцијације до којих Сн. Милосављевић Милић долази као до адекватних параметара за типолошку класификацију групног
лика су: композиција, становници фикционалних светова, критеријум
актуелизације, комуникативне стратегије и рецептивне инстанце, хронотоп, облици представљања и улоге. Приступ групном лику у епохи реализма значајно је запостављен тако да теоријски модел представљен овим
радом може бити подстицај за свеобухватнији и синтетичнији приступ
занемареном проблему у оквиру категорије јунака, а релевантност понуђеног модела треба проверити у неким будућим истраживањима.
У раду Драгане Вукићевић анализирају се три аспекта пародије –
ужи реторички, књижевноисторијски и шири културолошки аспекти. У
основи тумачења пародије налази се бахтиновско схватање језичког знака проширено значењима која му дају други аутори, што је ауторки дало
за право да поменуто значење пародије додатно усложни – од пишчевог
обрачуна са сопственом лектиром, преко обрачуна са традицијом, до обрачуна са светом.
Горан Максимовић се у раду под називом „Градови српског реализма“ бави проучавањем градова и поднебља који су обележили епоху
српског реализма. Поред градова, посебно су истакнути и анализирани
уметнички топоси попут градских кафана и тргова, градских периферија, јунака, прича и сл. Аутор посебно издваја два основна топоса која
се налазе у значењу појма хронотопа – уметничко време и простор, јер
представљају амбијент у коме је остварен приватни и јавни живот града
у реалистичкој слици епохе српског реализма. Као главни закључак до
ког Максимовић долази истиче се чињеница да су конкретни градови
утицали на обликовање уметничких градова у епохи српског реализма,
али да је повратно уметничка слика града утицала на нови доживљај реалних градова у свести читалаца.
Испитивањем утицаја Гогољевог стваралаштва на књижевност српског реализма бави се Тања Поповић у раду под називом „Шта српски
реалисти дугују Гогољу“. Кључне тачке проучавања полазе од рецепције
руског писца код Срба, преко разматрања превода његових дела, до најбитнијих поетичких сличности између српских реалиста и уметничког
света руског класика. Ауторка приступа анализи употребе сказа, говорних фигура, стилизација, каламбура, третирања простора и времена,
структуре и композиције дела. Као основни закључак компаративног
проучавања писаца и њихових дела, Т. Поповић наводи да приповедни
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свет Гогоља и српских реалиста повезује оно што би Ејхенбаум назвао
језичким понашањем, тј. специфична употреба усменог казивања и разговорног тона којима се стварају посебне говорне представе и емоције.
Ана Живковић у раду „Слика – прозни жанр српског реализма“, испитује „слике“ као жанровске и међужанровске категорије прозе српског
реализма. Примењујући идеолошку, структуралистичку и семиотичку
методу, ауторка издваја кључне композиционе поступке у слици („оквир“, путовање као мотивација, описи природе, ентеријера и екстеријера,
сусрет са новим јунацима, техника сказа, дијалог, одлазак из приказаног
простора) откривајући и указујући тако на процес канонизације жанра и
померања слике са периферије у центар система. Поред тога, до изражаја
долази и обрнути процес деканонизације слике у којем главну улогу има
пародија. Као битну чињеницу издвајамо да је термин слика присутан у
делима сва три књижевна рода што ауторка објашњава тиме да стратегија естетизације света делује конструисањем тачке гледишта гледаоца и
обликује се захваљујући моделу метафоре позоришта.
Интертекстуални приступ проучавања поетике српског реализма
заступљен је у раду Милене Станковић која се бави природом односа уметничких бајки Илије Вукићевића и жанрова усмене литературе.
У раду је образложен проблем жанровске полифоније Вукићевићевих
бајки настао као последица усвајања семантичко-структурних форми
усмене књижевности. Кључни део проучавања односи се управо на процес трансформације усмене бајке унутар дискурса реалистичке књижевности, односно њене адаптације у новом литерарном контексту. Ауторка
интертекстуалним приступом потврђује чињеницу да је уметничка бајка
позног реализма сложени конгломерат хетерогених и амбивалентних усмених жанрова који се креће ка реалистичкој перцепцији света, што потврђује трима Вукићевићевим бајкама које су прешле пут од канонске до
гротескно-фантастичне бајке.
Питањем фокализације у роману „Пауци“ Ива Ћипика бави се Јелена Јовановић полазећи од Женетових студија као основне апаратуре
за бављење наведеним проблемом, уз консултовање и посткласичне наратолошке литературе. Ауторка наводи да је у роману доминантно заступљена спољашња фокализација као последица слике света у којој је
мало простора остављено за дубљу психологизацију, за лирско, као и за
стварање тзв. мапа ума. Посебан нагласак стављен је на облике приповедања којима је остварена спољашња фокализација, при чему до изражаја долази дијалошки потенцијал остварен различитим средствима за
представљање говора попут директног говора, дијегетичког извештаја
о обављеном говорном чину итд. Доминација спољашње фокализације
са дијалогом као својим средством ретка је у српској књижевности, а Ј.
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Јовановић закључује да је овај особен приступ за циљ имао остављање
утиска сировости, неуглачаности и изворности у књижевности на размеђи 19. и 20. века.
Интердисциплинарност у проучавању поетике српског реализма
огледа се у раду Александра Костадиновића који проучава етнографске аспекте путописне прозе Симе Матавуља. Аутор посвећује пажњу
модусима присуства етнографског дискурса у Матавуљевој прози условљених сложеним сплетом разноврсних фактора попут жанровских или
политичких. Поред етнографије која је потпуно карактеристична за путописни жанр, Костадиновић детаљно изучава и лиминалне случајеве – редукцију етнографског дискурса у путописној приповеци и његов развој у
систематичну етнографску дескрипцију, чиме овај рад добија додатну и
сложенију димензију проучавања етнографских аспеката путописне прозе једног реалистичког аутора.
Зборником радова „Поетика српског реализма“ још једном је потврђена чињеница о хетерогености истраживања која су обухваћена истоименим пројектом. Кратким приказом зборника указали смо да аутори,
бавећи се наизглед потпуно разнородним књижевним темама, писцима и
проблемима, једнако доприносе допуни огромног мозаика који можемо
назвати поетиком српског реализма и за који можемо рећи да је спреман
за будуће допуне и модификације.
Стефан М. Димитријевић3

Универзитет у Нишу
Филозофски факултет
Департман за србистику
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ЈЕЗИК ДОБРОДЕТЕЉНОГ СРПСКОГ
СПИСАТЕЉА

(Милена Зорић, Славенизми у раним драмама Јована Стерије
Поповића, Матица српска, Нови Сад, 2018)
Један од квалитета по којима се препознаје велики писац јесте да
деценијама, чак и вековима након времена у ком је живео и стварао, тумачи и критичари његовог дела и даље имају нешто ново да кажу. Јан Кот
је писао да је сума целокупне литературе само о једном Шекспировом
делу, Хамлету, позамашнија од прашког телефонског именика. Један од
Шекспирових еквивалената са оних поднебља на којима је цветала српска књижевност, без обзира на границе државе условљене политичким и
верским начелима, јесте Јован Стерија Поповић.
Огроман значај који су Стеријина дела имала на српску књижевност и културу реципрочан је студијама о његовом раду и литерарним и
позоришним иновацијама којима је задужио свој народ. Критичка промишљања бројних тумача баве се Стеријиним драмама из најразличитијих аспеката – од књижевног, историјског, театролошког па до језичког. Године 2018. корпусу литературе о Стерији придружила се књига
Славенизми у раним драмама Јована Стерије Поповића Милене Зорић,
систематичне проучаватељке дела ауторâ из предстандардног периода
књижевног језика. Милена Зорић је 2016. докторирала на Филозофском
факултету у Новом Саду управо на теми „Славенизми у Стеријиним драмама“, транскрибовала је и приредила дела П. Кенгелца, П. Соларића, Ј.
Чокрљана, сарађивала је у састављању Речника славеносрпског језика и
објавила је више научних и стручних радова из области историјe српског
књижевног језика предстандардног периода. Из наведеног, јасно да је реч
о ауторки која је својим радом и прегнућима стекла високе квалификације када је у питању књижевни, културноисторијски а нарочито језички
аспект сагледавања дела писаца попут Стерије. Оно што књигу Милене
Зорић чини још значајнијом јесте њен несувопарни приступ теми4, те је
4
Примера ради, када говори о суфигираним глаголима које је Стерија користио у
анализираним драмама, у контексту објашњења распрострањености суфикса /–ова/ и
данас, ауторка наводи популарни глагол лајковати, који је настао на исти начин као и
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ова књига, осим што је битна за проучаваоце језика, подједнако важна и
проходна онима који се баве књижевношћу.
Студија о славенизмима у раним Стеријиним драмама подељена је на седам целина („Увод и теоријско-методолошки оквир истраживања“, „Фонетски
аспект славенизама у Стеријиним драмским текстовима“, „Творбени аспект
славенизама у драмским делима Јована Стерије Поповића“, „Морфолошки славенизми (партиципи и компаратив)“, „Славенизми у драмском делу Јована Стерије Поповића – заступљеност и функција“, „Речник славенизама у раним драмама Јована Стерије Поповића“ и „Закључак“). Драме које су обухваћене овом
анализом јесу „жалосно позорје“ Невиност или Светислав и Милева (1827),
„јуначко позорје“ Милош Обилић (1828), „весела позорја“ Лажа и паралажа
(1830), Зла жена (1838), Покондирена тиква (1838), „трагедија“ Наод Симеон
(1830) и „шаљиво позорје“ Тврдица (1837). Како ауторка наводи, ово није први
рад о Стеријином језику, али новину коју ова студија доноси у односу на претходне сличне проблематике јесте у томе што је први пут у фокусу корпус славенизама у Стеријиним трагедијама. Феномен славенизама, на чије се флуидно
и често непотпуно одређење у досадашњим књижевнојезичким анализама ауторка ослања и које проширује, у овој студији обухвата неколико критеријума
(речи преузете из рускословенског и руског језика, славеносрбизми, хибридне
форме, оригиналне форме, књишке речи, позајмљенице са фонетским и морфолошким одликама славенизама, ономастичка грађа са фонетским одликама
славенизама), али из истраживања искључује сличну грађу која би могла унети
забуну (лексика страног порекла, лексика која је током редакцијског периода
ушла у лексички фонд српског народног језика). Велики значај ове студије јесте
њен језичко-компаративни карактер, што значи да је свака реч која је разматрана
у било ком сегменту, независно од тога да ли је испитиван њен творбени аспект,
морфологија или нешто треће, упоређена у складу са употребом код других аутора из исте епохе (П. П. Његош, Јаков Игњатовић, Милован Видаковић и сл.),
али је испитано и њено значење у другим словенским језицима и редакцијама у
којима је била у употреби. Сâм речник састоји се од 989 одредница које су дате у
складу са начелима лексикографског чланка који подразумева једанаест ставки
(одредница, граматичка информација, етимологија итд.), при чему је наглашено
да мало лексема садржи све побројане ставке али и да део инвентара подлеже
одступањима. Будући да је Стерија писао нереформисаном руском грађанском
ћирилицом, ауторка је опрезна при навођењу транскриптивних решења нeких
лексема, као што је, примера ради, група /šč/, пошто начин изражавања неких јунака утиче на њихову карактеризацију, они имају сопствени језички идентитет
и чак ни чињеница да је Стеријин језик заснован на поддијалекту шумадијсковојвођанског дијалекта не значи увек да и јунаци говоре у складу са тим како је
говорио њихов стваралац.
Стеријин дејствовати.
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Захваљујући уводном поглављу, читаоци се најпре упознају са културном и политичком климом у којој су ницали нови типови језика. Развој српског грађанског сталежа, науке, публицистике, српске грађанске књижевности
али и дозвола штампања српских књига у Курцбековој штампарији у Бечу
само су неки од индикатора који осликавају значај друге половине осамнаестог века за наш народ. Језичке иновације спроведене упливом руских речи
и њиховим утицајем на народни језик учвршћене су захваљујући Доситеју
Обрадовићу, који је лексеме књишке провенијенције и термине користио тамо
где је у фонду народног језика наишао на празнине. Међутим, неким писцима
ове лексеме нису служиле само за попуњавање мисли које су хтели да изразе
апстрактним речима којима еквивалент нису нашли у језику којим су се иначе
служили, већ су у њима препознали особиту стилску функцију. Како Милена
Зорић наводи, до сада није уочена функција славенизама као узвишеног и патетичног језика којим је Стерија имао намеру да се подсмехне својим јунацима и управо на овај начин искарикира њихове животе и прикљученија.
Ауторка уочава да су славенизми у Стеријиним трагедијама најчешће коришћени како би се приказао високи, трагички стил изражавања
јунака који „говоре тако без обзира на то шта имају да кажу“ (137). На
исти начин оглашавају се и принцеза и служавка, а славенизми овде немају улогу покретача радње. И историја је сведена на декор, мизансцен за
одигравање радње, „а трагичност потиснута типичним инструментаријумом деветнаестовековне мелодраме: невиношћу без заштите, бездушно
суровим освајачима, судбинском уклетошћу, племенитим витезовима и
њиховим подлим и нечасним опонентима“ (136). Ова дела нису преживела своје време, иако Стерија и у њима на тренутке динамизује језик
(поигравање хомонимијом), али Зорић сматра да би „уз интелигентну
драматуршку интервенцију и умерену језичку редактуру“ (142) ова дела
могла поново да заживе на сцени. Осим што упућује на савремене драматизације Стеријиних дела, њихов квалитет и веродостојност, ауторка
се не либи да полемише са савременим позоришним ствараоцима, указујући на неке грешке при интерпретацији Стеријиних интенција5.
За разлику од жалосних позорја, у оним веселим и шаљивим славенизми имају вишеструку функцију – њиховом употребом потцртавају се извештаченост, претварање и задње намере јунака који су, најчешће, покретачи
радње. Примера ради, Алекса из Лаже и паралаже језик користи као маску:
„Када је потребно ‘фарбу променити’ он прикладно славјанствује“ (125), као и
Дејан Мијач је трагедију Наод Симеон оценио као слабу и наивну, где редитељска
виртуозност при поставци није могла ништа друго до да се окреће у празно, приписујући
аутору свесни пародијски отклон, док Милена Зорић наводи да је овде реч о редитељевом
неприхватању „узуса узвишеног стила класицистичке поетике: метафоричан, украшен и
патетичан до особеног укидања драмског и у потпуности лишен сликовите полиглосије
његових комедија“ (137).

5
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Јелица, која „чист народни језик сматра недовољно финим и богатим да би изразио мисли и осећања какве може имати једна паланачка фрајлица која је пет
година провела на заводу у Бечу“ (135). Ако је језик оптерећен славенизмима,
то је показатељ да су на снази марифетлуци јунака који желе да се покажу као
углађена господа, достојна титуле и, потенцијално, мираза. Славенизми се на
примеру Стеријиних комедија показују и као ефектни изазивачи смеха, најчешће због неспоразума на нивоу звучања (всује – псује, абије – гурабије) или
на нивоу хомонимије (закључавати – затварати кључем али и закључивати).
Милена Зорић је указала на колебања при одређивању природе неких
речи, односно њиховог основног облика којим би требало да су заступљени у
речнику, па тако упозорава да се не може са сигурношћу тврдити да ли поједини
придеви имају неодређени вид и предлаже како би са њима у том случају требало поступати. Будући да је сродна студија објављена о Његошевом језику (Светозар Стијовић, Славенизми у у Његошевим песничким делима), ауторка често
реферише на одређена језичка разрешења дата у овој књизи, али и подвлачи
разлике између ова два писца (примера ради, Стерија, за разлику од Његоша, не
употребљава префикс /ва–/, али приликом композиције користи суфикс /–лац/,
ког нема код Његоша, а ни у Стеријином Даворју). Творба композицијом у овој
студији представљена је прецизно, попут математичке једначине са свим познатим чиниоцима, али и изузецима на која рачуна свака језичка анализа. Сви
ови примери уредно су пописани и често представљени као засебне категорије
којима је потребно посветити више пажње како би њихово неуклапање у одређени оквир из ког су исклизнули добило објашњење које је често засновано на
консултовању грађе и речника њиховог оригиналног порекла.
Славенизми у раним драмама Јована Стерије Поповића јесте ретка систематична и битна анализа за све проучаваоце Стеријиног опуса.
Осим што расветљава многе језичке карактеристике Стеријиног дела,
тумачи га у контексту књижевности тог доба, са различитих аспеката и
у компарацији са досадашњим радовима на овом пољу, Милена Зорић
на веома јасан и концизан начин одговара и на важна књижевна питања,
посвећујући посебну пажњу карактеризацији ликова и грађењу драмског
заплета кроз употребу одређеног језичког идиома.
Маријана С. Јелисавчић6

Универзитет у Новом Саду
Филозофски факултет7
Одсек за српску књижевност
6

marijanamajche@gmail.com

Истраживање на коме је заснован овај рад спроведено је у оквиру пројекта Аспекти идентитета
и њихово обликовање у српској књижевности (Број 178005), који се, под руководством проф. др
Светлане Томин, спроводи на Одсеку за српску књижевност Филозофског факултета Универзитета
у Новом Саду, уз финансијску помоћ Министарства просвете и науке Републике Србије.
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УЏБЕНИК КОЈИ ПОМЕРА ГРАНИЦЕ
НАСТАВЕ СРПСКОГ ЈЕЗИКА

– Први мултимедијални уџбенички комплет намењен учењу српског
језика у дијаспори –
(Марина Јањић, Српски – језик мога завичаја, Академска српска
асоцијација, Ниш, 2020)
Методика наставе српског као завичајног језика последњих неколико година код нас постаје предмет интезивнијих проучавања – организују
се научни скупови, пишу монографије и чланци о статусу и очувању српског језика у дијаспори. Пажња се усмерава на решавање теоријско-методолошких питања јер је реч о релативно младој научној дисциплини
која се на српском говорном тлу развија паралелно са успостављањем
центара за учење српског језика као страног. Ова нова глотодидактичка
област представља огранак методике наставе српског као страног, али
се издваја као самосвојна област посвећена извођењу наставе српског
језика у дијаспори, а намењена je превасходно новим генерацијама многобројних српских исељеника. Она је резултат наше нове демографске
слике коју деценијама уназад карактеришу емиграциона кретања према економски развијеним деловима света (Европи, Америци, Африци,
Азији). Поражавајући је податак да је у расејању број српских исељеника једнак броју Срба који живе у матици (дакле, око шест милиона наших људи живи у иностранству). У циљу очувања њиховог националног
идентитета јавља се потреба за учењем и неговањем језика земље свог
порекла, остављеног завичаја, нарочито код млађих генерација (друге и
треће) наше емиграције које се полако, али сигурно, асимилују са домицилним становништвом земље у којој одрастају. Стога је настава српског
језика као завичајног од огромног националног значаја за све оне који
желе да одржавају везе са земљом матицом.
Ипак, баш као и у настави српског језика као страног, приметно
је непостојање уџбеничког комплета којим би се обезбедила успешна
реализација наставе. Да проблем буде још већи, захтеви које савремена
школа поставља пред наставу српског као завичајног јесте објављивање
електронских интерактивних уџбеника. Најпотпуније интересовање
за решавање најважнијих теоријско-методолошких питања показала је
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Марина Јањић, редовни професор Филозофског факултета у Нишу, објавивши, најпре, Методику наставе српског као завичајног језика, а затим
и први електронски интерактивни уџбенички комплет за реализацију
овог вида наставе: Српски – језик мога завичаја.
Уџбенички комплет Српски – језик мога завичаја садржи три уџбеника поетских назива (Кад си срећан!, О, радосне вести!, Подигни
глас!) и са правом се може тврдити да је реч о уџбеничком комплету који
поставља нове стандарде у савременом издаваштву. У сва три уџбеника
коришћени су иновативни приступи, односно најсавременије методе и
технике захваљујући којима се обезбеђује успешан развој свих језичких
компетенција, односно остваривање постављених наставних циљева на
сва три нивоа учења језика – почетном, средњем и напредном. Његовом
квалитету доприносе пажљиво бирани садржаји, упечатљив дизајн, те
умешно педагошко-психолошко и дидактичко-методичко обликовање.
Посебно је интересантно да у овом уџбеничком комплету не постоје помоћне јединице (радна свеска, озвучени уџбеник, флеш-картице), својствене, на пример, уџбеничким комплетима у настави српског језика као
матерњег. Разлог таквом опредељењу јесте полифункционалност трију
уџбеника који у себе укључују све остале ,,традиционалнеˮ јединице уџбеничког комплета.
Садржаји у уџбеничком комплету су диференцирани према нивоу.
У првом уџбенику, Кад си срећан!, обрађују се садржаји почетног нивоа учења српског језика; у другом, О радосне вести!, они садржаји који
су прописани на средњем нивоу, а у трећем, Подигни глас!, налазе се
садржаји примерени напредном нивоу. Вишегодишњи рад у настави и
искуство у објављивању уџбеника аутору је помогло да садржаје прилагоди деци до четрнаест година, поштујући начела систематичности и
поступности, свесне активности, очигледности и, нарочито, принципa
завичајности. Уз то, коришћена је најсавременија наставна методологија, захваљујући којој уџбеници обезбеђују развој и учвршћивање језичких компетенција, али и стваралачког и критичког мишљења. Садржаји у овим уџбеницима подељени су на лекције насловљене тако да
одсликавају теме које се у њима обрађују: Моја Србија, Упознавање,
Моја породица, Доме, слатки доме, Хајде да се играмо, Свет боја, Доба
дана, Бројеви, У школи, Нова година, Дани у недељи, Годишња доба, Саобраћај, Кућни љубимци, Рођендан, Осећања (почетни ниво); Приче моје
баке, Свуда пођи, кући дођи, Моја лепа Србија, Човек који је изумео XX
век, Манастир Ђурђеви ступови, Стакларева љубав, Временска прогноза, Ђоковић улази у историју, Божић, Аска и вук, Ценовник, Хајдуци,
Орање Марка Краљевића, Капетан Џон Пиплфокс, Златибор (средњи
ниво); Подигни глас, Грозд тежак стотине килограма, Први српски пи-
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сац, Моја отаџбина, Крсна слава, Плашко Храбровић узвраћа ударац,
Шешир професора Косте Вујића, Вечити дерби, Кад књиге буду у моди,
Милутин Миланковић, Копаоник, Плава звезда, Дечак и пас, Песмо моја,
Орлови рано лете (напредни ниво). Свака тема (домовина, породица,
свакодневни живот, празници, прославе, наука, спорт, књижевност, географија итд.) обрађује се уз помоћ лингвометодичких предложака захваљујући којима се ствара реални животни контекст у коме се српски
језик користи. Другим речима, свака лекција је упакована у прозрачни
оквир српске душе. Поштујући препоруке дате у Заједничком европском
оквиру за учење језика, аутор користи аутентичне наставне материјале
како би на најбољи могући начин представио савремени српски језик
и тековине историје и културе српскога народа. Управо културна историја и савремена стварност у снажном међусобном устројству чине оквир за учење језика: са једне стране, културни миље делује мотивационо на учење завичајног језика, а са друге стране, напредовање у језику
омогућава боље упознавање живота у Србији: њене историје (манастир
Ђурђеви ступови, Свети Сава), географије (Златибор, Смедерево, Копаоник), етнографије (текстови о Божићу, о крсној слави); њених научника
(Николе Тесле, Милутина Миланковића), спортиста (Новака Ђоковића);
уметничких остварења, ауторске књижевности (песме Јована Јовановића
Змаја, Драгана Лукића, Драгана Лаковића, Душка Радовића, Љубивоја
Ршумовића, Алексе Шантића, Пеђе Трајковића, Мирослава Антића, Десанке Максимовић; приче, бајке и одломке из романа Гроздане Олујић,
Ива Андрића, Бранислава Нушића, Милована Витезовића, Данила Киша,
Бранка Ћопића) и народне књижевности (легенде о Светом Сави, пословице, брзалице, епске песме Орање Марка Краљевића, Цар Лазар се приволева царству небеском). Оваква сазнања буде у ученицима национални
понос и љубав према завичају, земљи порекла, а тиме и жељу да се врате
коренима и боље их упознају. Такође, идући од теме до теме, лекције
се усложњавају, како у погледу тежине материјала који се у њима представља тако и у погледу структуре и броја одељака који се са уоченом
правилношћу појављују: лингвометодички предложак, граматика, речник, говорна вежба, писмена вежба, слушање, занимљивости, белешке,
питања, радни налози и задаци. Неизоставан одељак сваке лекције у уџбеницима чине граматички садржаји који су истумачени на стручан, али
и примерен начин у складу са потребама и могућностима ученика на сва
три нивоа у учењу језика. Поштујући принцип завичајности, ауторка настоји да ученике упозна са граматиком у контексту српске културе. Тако,
захваљујући технчким могућностима мултимедије, неизоставни део сваке лекције представља емитовање најразличитијих сценских остварења
из света филма, музике, ТВ-емисија, екранизованих драма за децу, Ев-
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ровизије, и то: трејлери филмова (Орлови рано лете); одломци из видеоснимака позоришне представе и радио-драме (Капетан Џон Пиплфокс);
инсерти из ТВ-емисија за децу забавног и дидактичког карактера (Плава
птица, Плашко Храбровић узвраћа ударац), аудио-записи песама наших
познатих извођача за децу као што су Драган Лаковић, Бранко Коцкица,
хор Колибри (Деца су украс света, Браћу не доносе роде, Ми се не бојимо, учимо да бројимо, Санке Деда Мраза, Данас нам је диван дан, Кад
си срећан; Ишли смо у Африку, Београде, Београде), песме родољубиве
(химна Боже правде, Србијо, најлепша бајко) и световне садржине (Обновимо себе, подигнимо Ступове, Маријо, дели бела кумријо, О, радосне
вести, Звезда се засја, Расти, расти, мој зелени боре, химна Светом
Сави), популарне дечје песме са Евросонга (Подигни глас у извођењу
Дарије Врачевић), чиме се на функционалан начин користе аудио и видео
материјали у настави. Захваљујући томе остварује се, с једне стране, дубинска (унтрашња и спољшња) мотивација за учење српског као завичајног, а са друге потпуна интеракција између уџбеника (наставника) и ученика. Са овим електронским интерактивним уџбеницима који „певају,
свирају, глуме...ˮ ученици постају живи и интезивно активни чинилац
наставе, чак и на удаљености од више хиљада километара.
Мултимедијални уџбеници, еквивалентно могућностима које пружају учесницима у настави, захтевају изузетну стручност тимова и то,
осим неоспорне и доминантне улоге самог аутора, графичких дизајнера и програмера (у развоју софтвера). Уџбенике је према ауторовој замисли графички дизајнирала др Јефимија Лакић, професор Уметничког
факултета у Нишу. Захваљујући томе, ови мултимедијални уџбеници
својим колоритом и живописношћу мотивишуће делују на ученике, активирајући сва њихова чула – уџбеници се чују, гледају, ,,додирујуˮ (захваљујући техничким могућностима да се на виртуелним страницма може
писати, цртати, бојити, спајати, повезивати). Боје се користе, осим за
диференцирање садржаја према нивоима, и за представљање основних
елемената дизајна који остварују своје номиналне функције – садржајни
блок за представљање градива, навигациони елементи и трака са алатима за једноставнију оријентацију у самим лекцијама, односно избор
жељених садржаја. Од прве до последње стране свих уџбеника уочава
се доследност у њиховом представљању. Доминантно место припада висококвалитетним и ,,живимˮ покретним фотографијама (тзв. слајдшоу),
илустрацијама и иконицама чији је задатак функционално презентовање
садржаја, формулисање задатака и, самим тим, мисаоно ангажовање ученика. Њима се придружују рачунарске анимације и специјални графички
ефекти којима се градиво представља на прегледан, динамичан, атрактиван и занимљив начин: прикази који се покрећу (слајдови српских гра-
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дова, планина и природних лепота), текстови који лебде, цртани карактери који трепћу, активација покрета и звука кликом, емитовање видео
и аудио формата итд. Управо ефикасни начини представљања градива
јесу највећи квалитет дидактичко-методичког обликовања уџбеника који
у том погледу представљају праве тродимензионалне мултимедијалне
уџбенике. Тим софтверске компаније ИТЦ из Ниша на челу са др Славимиром Стошовићем, професором Високе техничке школе из Ниша, креирао је захтевну вишеслојну апаратуру, при чијој изради су коришћени
разноврсни и комплексни алгоритми. Једном речи, ученик се уз помоћ
најразноврснијих метода, техника и поступака креће кроз садржаје трију
уџбеника.
Посебну атрактивоност ових мултимедијалних уџбеника представљају његове својеврсне маскоте: Милица и Милан. Визуелно, они су
другарски пар, девојчица и дечак из школске клупе (не без разлога носе
типична српска имена), а заправо симболизују персонификацију уџбеника, те из лекције у лекцију, од почетка до краја ученике ,,водеˮ до нових сазнања, дају објашњења, постављају питања, износе своје ставове
и уверења о темама које се обрађују у лекцијама. Веома је упечатљиво
да Милица и Милан „одрастајуˮ заједно са својим другарима, ученицима из дијаспоре, тј. у складу са напредовањем у усвајању градива, из
једног нивоа у нови напредни ниво, еволуирају од деце до тинејџера,
што се на симболичан начин доводи у везу са образовним и емоционалним сазревањем ученика. Ту је и велики број анимација, фотографија,
илустрација и табеларних приказа које се користе за дефинисање стручних (граматичких) термина, визуелизацију садржаја, односно формулисање питања, радних налога и задатака. Методичку апаратуру карактерише разноврсност – осим стандардних форми сарадничких императива
(заокруживање, допуњавање, повезивање), у уџбеницима се користе и
оне којима се од ученика очекује да певају, глуме, рецитују, играју игре
(Лети, лети... птица), затим налози да нешто цртају или обоје, да пишу,
подвлаче, али и да преслушају звучне и видео записе, погледају инсерте
из телевизијских серијала, емисија, позоришних представа и филмова
за децу. У свакој лекцији методичка апаратура осмишљена је тако да развија четири језичке вештине: слушање са разумевањем, читање, писање
и говор. Комуникативна метода је превасходно утемељена присуством
обавезне говорне или писмене вежбе у складу са темом лекције. Такође,
аудио и видео материјали, снимљени од стране професионалних читача и
глумаца, доприносе развоју језичких вештина кроз активно укључивање
ученика у наставу. Другим речима, од ученика се често очекује да преслуша аудио-запис или погледа видео, а затим дâ одговор на постављено
питање. Они се захваљујући уџбенику играју, глуме, снимају, спремају

825

Philologia Mediana

колаче, певају, гледају „живеˮ разгледнице из Србије, учећи поступно
српски језик и упознајући културу. Свака лекција почев од средине првог уџбеника, садржи обавезан део посвећен граматици српског језика.
Притом, инструкциони језик је јасан и прецизан, а секвенце интеграције
градива омогућавају успостављање хоризонталне и вертикалне корелације са садржајима у самом уџбенику и међу уџбеницима.
Уџбенички комплет Српски – језик мога завичаја, аутора Марине
Јањић, представља значајан подухват у модернизацији и популаризацији
наставе српског језика уопште, а посебно, када је реч о настави српског
као завичајног, немерљив је значај ових уџбеника у погледу њеног утемељења. Реч је о уџбеничком комплету који успешно одговара на све
захтеве савременог издаваштва. Његова полифункционална природа
ће омогућити да се настава српског језика прилагоди потребама и очекивањима ученика у XXI веку, али и утицати на промену начина размишљања о функционалности електронских интерактивних наставних
средстава. Учећи српски уз помоћ овог уџбеничког комплета, ученици
у дијаспори ће неосетно, али на забаван и динамичан начин, усвојити
разноврсне садржаје из области духовне и материјалне културе земље
својих предака. И оно што је најважније, овим се уџбеницима руши не
само културолошка, већ и физичка баријера између деце наше емиграције
и наших наставника, те могућност модерног учења на даљину постаје
мост који спаја просторе удаљене хиљадама миља, а потомке наше дијаспоре са домовином својих предака. Овај мост их, макар и симболично,
враћа завичају, те је овај електронски интерактивни уџбенички комплет
не само од несумњивог огромног значаја за предметну дициплину већ
добија огроман родољубиви карактер и несумњиву националну важност.
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била усмјерена на науку о књижевности, а затим је проширена и на науку
о језику, као и на цјелокупну област филолошких наука.
Часопис излази једанпут годишње. Главни уредник почетних
10.бројева часописа била је проф. др Ирена Арсић, а од 11.броја главни
уредник часописа је проф. Др Горан Максимовић. Редакцију чине еминентни истраживачи, као што су: проф. др Горан Максимовић, проф.
др Снежана Милосављевић-Милић, проф. др Михаило Антовић, проф.
др Дејан Марковић, проф. Др Бобан Арсенијевић, проф. др Љиљана
Бањанин и др. Оперативни уредник је Јелена В. Јовановић, а секретар
редакције Александар Новаковић.
Научна концепција часописа реализује се кроз четири устаљене
рубрике: Студије и огледи, Истраживања, Прилози и грађа и Прикази. У
наведеним рубрикама указује се на вишеструка истраживања савремених појава из науке о књижевности и језику, као и на истраживања руко1

novkadjevic93@yahoo.com
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писне оставштине и књижевно-језичке грађе. Посебна пажња посвећена
је и критичком приказивању савремених научних студија и монографија
из области књижевности и науке о језику.
Радови уврштени у часопис PhilologiaMediana публикују се на српском језику, на свим словенским језицима као и на француском, њемачком и енглеском језику.
Премда је Philologia Mediana један од најзначајних научних часописа из области књижевности на нашим просторима, сачинили смо његову
библиографију. Пописано је десет бројева овог часописа, који су изашли
у периоду од 2009. до 2019. године. Библиографски опис рађен је de visu.
Библиографија садржи 468. библиографских јединица. Грађа је класификована азбучно, према презимену аутора. Ради лакшег коришћења ове
библиографије, саставили смо Ауторски регистар и Регистар наслова.
У изради библиографије примјењени су међународни стандарди ISDB(CR)-Међународни стандард за опис серијских публикација и
ISBD(CP)-Међународни стандардни библиографски опис компонентнихдијелова.
Библиографија часописа Philologia Mediana (2009-2019) представља прерађени Завршни рад, одбрањен 28. 12. 2017. године на Студијском програму за општу књижевност на Филозофском факултету у Палама.
Уз представљање и афирмацију културолошке и научне дјелатности
часописа Philologia Mediana, овим радом смо настојали да афирмишемо
и библиографију, као научну дисциплину и укажемо на њен допринос
научноистраживачком раду.
Надамо се да ће наш рад бити користан истраживачима језика, књижевности и библиотекарства, те да ће побудити нова научна интересовања из истих и сродних области.
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У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 7, бр. 7 (2015), стр. 25-35.
206.
КОСТАДИНОВИЋ, Александар
За и против смисла / Александар Костадиновић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 1, бр. 1 (2009), стр. 286294.
207.
КОСТАДИНОВИЋ, Александар М.
Стереотип и иронија : још о вертеризму и Лази Лазаревићу / Александар
М. Костадиновић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 8, бр. 8 (2016), стр. 129142.
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208.
КОСТАДИНОВИЋ, Александар М.
Продирање путописа и етничке представе (БЕН-АКБИНО путовање по
Европама Бранислава Нушића) / Александар М. Костадиновић
У: Philologia Medianа . - ISSN 1821-3332 . - Год. 9, бр. 9 (2017), стр. 127142.
209.
КОСТАДИНОВИЋ, Данијела
Утемељивачи теорије митологије / Данијела Костадиновић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 1, бр. 1 (2009), стр. 294301.
210.
КОСТАДИНОВИЋ, Данијела
Историја појма магични реализам / Данијела Костадиновић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 2, бр. 2 (2010), стр. 116125.
211.
КОСТАДИНОВИЋ, Данијела Д.
Народна поређења из Лесковачког краја / Данијела Д. Костадиновић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 5, бр. 5 (2013), стр. 541559.
212.
КОСТАДИНОВИЋ, Данијела Д.
Митски модел временске и просторне организације у роману „Ветрови
Старе планине“ Слободана Џунића / Данијела Д. Костадиновић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 8, бр. 8 (2016), стр. 253264.
213.
КОСТИЋ, Љиљана С.
„Кочина крајина“ – историјски роман Владана Ђорђевића / Љиљана С.
Костић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 7, бр. 7 (2015), стр. 145159.
214.
КОСТИЋ, Милена
Marlow’s tamburlaine the great and western imperialism / Milena Kostić
У: Philologia Mediana . – ISSN 1821-3332 . - God. 2, br. 2 (2010), str. 235243.
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215.
КОСТИЋ, Милена
Bograndovo viđenje diskurzivnog i dekonstrukcijskog proučavanja jezika /
Milena Kostić
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - God. 3, br. 3 (2011), str. 319334.
216.
КОСТИЋ, Милена М.
Modern version of the Faustus myth : ravenhill’s Faustus (Faustus is dead) and
memet’s Faustus / Milena M. Kostić
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - God. 4, br. 4 (2012), str. 135143.
217.
КОСТИЋ, Милена М.
Osnova novih akademskih istraživanja / Milena M. Kostić
У: Philologia Mediana.- ISSN 1821-3332.- God. 5, br. 5 (2013), str. 625-627.
218.
КОСТИЋ, Милена М.
„Dug oproštaj sa veličinom svekolikom“ : glorifikacije ili subverzija Tjudorskog
„Zlatnog doba“ u Šekspirovoj istorijskoj drami Henri VIII / Milena M. Kostić
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - God. 6, br. 6 (2014), str. 59-72.
219.
КОСТИЋ, Милена М.
Vanvremenost Šekspirovog makijaveliste Ričarda III / Milena M. Kostić
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - God. 7, br. 7 (2015), str. 91-101.
220.
КОСТИЋ-Тмушић, Александра
Новобрдски књижевници 15. века / Александра Костић-Тмушић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 2, бр. 2 (2010), стр. 51-60.
221.
КРАСНИ, Јан З.
Поетика алгоритма Марсела Бајера / Јан З. Красни
У: Philologia Medianа . - ISSN 1821-3332 . - Год. 9, бр. 9 (2017), стр. 289304.
222.
КРСТИЋ, Дарко
Значај цитата из 111. псалма у прологу Карејског типика / Дарко Крстић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 2, бр. 2 (2010), стр. 33-50.
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223.
КРСТИЋ, Дарко Ј.
Софиолошки оквир Савиног житија Светог Симеона Немање / Дарко Ј.
Крстић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 4, бр. 4 (2012), стр. 29-43.
224.
КРСТИЋ, Дарко Ј.
Стефан Дечански као антипод изгубљеном сину (Лк 15, 11-32) – библијска
апологија Краља Милутина у списима Данила Другог / Дарко Ј. Крстић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 8, бр. 8 (2016), стр. 87-98.
225.
КРСТИЋ, Дарко Ј.
Псалм 55 као критеријум за одређивање односа између Светог Саве и
Студеничког игумана Спиридона / Дарко Ј. Крстић
У: Philologia Medianа . - ISSN 1821-3332 . - Год. 9, бр. 9 (2017), стр. 87-98.
226.
ЛАБРОСКА, Веселинка Т.
Лексиката со субјективна оценка кај Македонските родени говорители во
Јужен Банат / Веселинка Т. Лаброска, Станислав Р. Станковић
У: Philologia Medianа . - ISSN 1821-3332 . - Год. 10, бр. 10 (2018), стр.
457-468.
227.
ЛЕПОЈЕВИЋ, Јелена Б.
Творба основних бројева у руском и српском језику / Јелена Б. Лепојевић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 4, бр. 4 (2012), стр. 203-212.
228.
ЛОНЧАР-Раичевић, Александра Р.
Ортографски и ортоепски приручник из српског језика / Александра Р.
Лончар-Раичевић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 5, бр. 5 (2013), стр. 685-689.
229.
ЛУДОШКИ, Наталија
Лаза Костић – Велика тема Младена Лесковца / Наталија Лудошки
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 3, бр. 3 (2011), стр. 79-105.
230.
ЛУКИЋ, Мирјана М.
О књижевним разговорима Бранимира Ћосића / Мирјана М. Лукић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 3, бр. 3 (2011), стр. 590-594.

862

Новка М. Ђевић
231.
ЛУКИЋ, Мирјана М.
Баладе и романсе Милорада Ј. Митровића / Мирјана М. Лукић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 6, бр. 6 (2014), стр. 213226.
232.
ЛУКИЋ, Мирјана М.
Вишњићева поезија о војевању за слободу / Мирјана М. Лукић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 6, бр. 6 (2014), стр. 564569.
233.
ЉУБОМИРОВИЋ, Ирена В.
Чланци Николе Вулића у штампи и књижевним часописима / Ирена В.
Љубомировић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 8, бр. 8 (2016), стр. 605618.
234.
МАКСИМОВИЋ, Горан
Лирски кругови Љубомира Ненадовића са посебним освртом на његово
хумористичко-сатиричко пјесништво / Горан Максимовић
У : Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 1, бр. 1 (2009), стр. 69-80.
235.
МАКСИМОВИЋ, Горан
Мајсторство критичког стила / Горан Максимовић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 1, бр. 1 (2009), стр. 283286.
236.
МАКСИМОВИЋ, Горан
Рукопис „Песничке слике“ Мите Калића „Гусле и вила“ / Горан Максимовић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 2, бр. 2 (2010), стр. 319334.
237.
МАКСИМОВИЋ, Горан
О књижевном раду Јоаникија Памучине / Горан Максимовић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 2, бр. 2 (2010), стр. 351154.
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238.
МАКСИМОВИЋ, Горан
Фототипско издање Кочићевог „Развитка“ / Горан Максимовић
У: Philologia Mediana.- ISSN 1821-3332.- Год. 3, бр. 3 (2011), стр. 574-576.
239.
МАКСИМОВИЋ, Горан
Јубиларни број годишњака „Бока“ / Горан Максимовић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 3, бр. 3 (2011), стр. 582585.
240.
МАКСИМОВИЋ, Горан
Комедиографски смијех Милана Јовановића Морског / Горан Максимовић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 3, бр. 3 (2011), стр. 429-440.
241.
МАКСИМОВИЋ, Горан М.
Два романа из рукописне заоставштине протојереја Симе Жикића / Горан
М. Максимовић
У: Philologia Mediana.- ISSN 1821-3332.- Год. 4, бр. 4 (2012), стр. 77-86.
242.
МАКСИМОВИЋ, Горан М.
Поновно читање Сундечићевог дјела / Горан М. Максимовић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 4, бр. 4 (2012), стр. 349-352.
243.
МАКСИМОВИЋ, Горан М.
Заборављена личност из српске традиције дубровачког 19. вијека / Горан
М. Максимовић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 5, бр. 5 (2013), стр. 651655.
244.
МАКСИМОВИЋ, Горан М.
Говор Миљковићеве преписке / Горан М. Максимовић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 5, бр. 5 (2013), стр. 667669.
245.
МАКСИМОВИЋ, Горан М.
Три необјављена Кочићева писма упућена из Беча Љубомиру Ковачевићу
у Београд 1903. и 1904. године / Горан М. Максимовић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 6, бр. 6 (2014), стр. 497-504.
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246.
МАКСИМОВИЋ, Горан М.
Необјављено писмо Лазара Томановића упућено из Котора Светозару Милетићу у Нови Сад у априлу 1876. године / Горан М. Максимовић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 7, бр. 7 (2015), стр. 477484.
247.
МАКСИМОВИЋ, Горан М.
Аутобиографско, дневничко и мемоарско казивање Симеона Жикића / Горан М. Максимовић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 8, бр. 8 (2016), стр. 15-27.
248.
МАКСИМОВИЋ, Горан М.
Посткласична наратолошка пројекција српске књижевности / Горан М.
Максимовић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 9, бр. 9 (2017), стр. 703708.
249.
МАКСИМОВИЋ, Горан М.
Митски, историјски и компаративни контекст српске књижевности / Горан
М. Максимовић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 9, бр. 9 (2017), стр. 733736.
250.
МАКСИМОВИЋ, Горан М.
Периодизација епохе романтизма у српској књижевности / Горан М. Максимовић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 10, бр. 10 (2018), стр. 1726.
251.
МАКСИМОВИЋ, Јелена
Педагошки приступ академском писању / Јелена Максимовић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 3, бр. 3 (2011), стр. 630633.
252.
МАКСИМОВИЋ, Јелена Ж.
Stavovi studenata društvenih i humanističkih nauka o proučavanju stranih
jezika / Jelena Ž. Maksimović
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - God. 6, br. 6 (2014), str. 443-460.
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253.
МАКСИМОВИЋ, Јелена Ж.
Tri decenije studija Srpskog jezika i književnosti na Univerzitetu u Nišu:
Hronologija, stanje i perspektive / Jelena Ž. Maksimović, Jelena S. Osmanović
U: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - God. 9, br. 9 (2017), str .447462.
254.
МАЛБАШКИ-Пуповац, Весна
Плетеније ерос Ђорђа Марковића Кодера / Весна Малбашки Пуповац
У: Philologia Mediana . – ISSN 1821-3332 . - Год. 2, бр. 2 (2010), стр. 89-94.
255.
МАЛБАШКИ-Пуповац, Весна
Глас Јудите Шалго / Весна Малбашки Пуповац
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 3, бр. 3 (2011), стр. 159163.
256.
МАЛБАШКИ, Весна Д.
Еротографија Саве Дамјанова или како је Кодер фон Дамјаненко (замало?)
победио у друштвеној игри „срушимо табуе“ / Весна Д. Малбашки
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 5, бр. 5 (2013), стр. 235242.
257.
МАЛБАШКИ, Весна Д.
Дуч Дучисимов пурпурни плашт / Весна Д. Малбашки
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 5, бр. 5 (2013), стр. 587601.
258.
МАНЧИЋ, Емилија П.
О другим просторима у роману ЧАРОБНИ БРЕГ Томаса Мана / Емилија
П. Манчић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 10, бр. 10 (2018), стр.
393-408.
259.
МАРКОВИЋ, Дејан С.
Систем компјутерског жаргона и парадигматски однос његових јединица
у руском и српском језику / Дејан С. Марковић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 7, бр. 7 (2015), стр. 439448.
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260.
МАРКОВИЋ, Дејан С.
Абревијација (скраћивање) у електронском дискурсу руског и српског
језика / Дејан С. Марковић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 9, бр. 9 (2017), стр. 321332.
261.
МАРКОВИЋ, Оливера С.
Вербална комика у комедији „Пут око света“ Бранислава Нушића
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 8, бр. 8 (2016), стр. 157174.
262.
МАРКОВИЋ, Оливера С.
Традиција и савременост: О делу Борислава Радовића / Оливера С. Марковић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 9, бр. 9 (2017), стр. 725732.
263.
МАРКОВИЋ, Оливера С.
Гротеска као когнитивни феномен поетичког дискурса до предромантизма
/ Оливера С. Марковић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 10, бр. 10 (2018), стр. 119-134.
264.
МАРКОВИЋ, Оливера С.
Српска књижевност за Англосаксонско тржиште / Оливера С. Марковић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 10, бр. 10 (2018), стр. 708-712.
265.
МАТИЋ, Александра Д.
Трагање за идентитетом у приповеци „Пустињак и меденица“ Растка Петровића / Александра Д. Матић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 8, бр. 8 (2016), стр. 225234.
266.
МАТИЋ, Александра Д.
ОПСАДА ЦРКВЕ СВЕТОГ СПАСА Г. Петровића и БУРЛЕСКА ГОСПОДИНА ПЕРУНА БОГА ГРОМА Р. Петровића: Трансформација хришћанског идеала / Александра Д. Матић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 10, бр. 10 (2018), стр.269284.
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267.
МАЦУРА, Сања Ђ.
Функција диобе у роману „Сара“ Петра Сарића / Сања Ђ. Мацура
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 8, бр. 8 (2016), стр. 297312.
268.
МАЦУРА, Сања Ђ.
Злостављање и (ЊЕГОВА) сјенка / Сања Ђ. Мацура
У: Philologia Medianа . - ISSN 1821-3332 . - Год. 9, бр. 9 (2017), стр. 143158.
269.
МАЦУРА, Сања Ђ.
Наратив и наративност под лупом наратолога / Сања Ђ. Мацура
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 10, бр. 10 (2018), стр.
705-707.
270.
МИЈАЈЛОВИЋ, Ана Д.
Форме учтивости у програмском концепту савремене наставе Српског
језика / Ана Д. Мијајловић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 9, бр. 9 (2017), стр. 529548.
271.
МИКИЋ, Јовица М.
„Les taches-projets dans les manueles de fle pour debutants: caractéristiques et
enjeux“ / Jovica M. Mikić
U: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - God. 9, br. 9 (2017), str. 549-566.
272.
МИЛИЋ, Јелена З.
Догађајност у идентитету: Транссветовне верзије Марка Шагала у уметниковој аутобиографији МОЈ ЖИВОТ и роману НЕВИДЉИВИ Александра Гаталице / Јелена З. Милић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 10, бр. 10 (2018), стр.
285-300.
273.
МИЛАНОВИЋ, Жељко
Апокалипса која траје или о заборављеном Витомилу Зупану / Жељко Милановић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 3, бр. 3 (2011), стр. 303308.
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274.
МИЛАШИНОВИЋ, Светлана
Религиозност као један вид тумачења поетике Момчила Настасијевића /
Светлана Милашиновић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 2, бр. 2 (2010), стр. 180190.
275.
МИЛАШИНОВИЋ, Светлана
Ново читање Милете Јакшића / Светлана Милашиновић
У: Philologia Medianа . - ISSN 1821-3332 . - Год. 3, бр. 3 (2011), стр. 570573.
276.
МИЛЕНКОВИЋ, Горан
Подножје лудила : „Христос Воскресе“ Симе Матавуља / Горан Милутиновић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 3, бр. 3 (2011), стр. 107119.
277.
МИЛЕНКОВИЋ, Горан
Поезија семантичког цинизма : „Notre la Plajka Toj (Маја пала на под)“
Саше Јовановића и Саше Д. Ловића / Горан Миленковић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 4, бр. 4 (2012), стр. 99-109.
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МИЛЕТИЋ, Соња
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279.
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Чудо непропадивости тела и мироточења светих у Српској житијиној књижевности / Снежана Ј. Милојевић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 10, бр. 10 (2018), стр. 6578.
280.
МИЛОРАДОВИЋ, Софија Р.
Скривене и откривене лепоте рукописне збирке речи Димитрија Чемерикића / Софија Р. Милорадовић
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282.
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284.
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286.
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288.
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У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 8, бр. 8 (2016), стр. 705737.
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298.
МИЛУТИНОВИЋ, Дејан Д.
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G. K. Česterston : Otac oca Brauna / Dejan D. Milutinović
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - God. 6, br. 6 (2014), str. 123-136.
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302.
МИТИЋ, Ивана З.
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Између ништавила, фикције и метафикције (паралеле Бекет-Басара) /
Весна Б. Мићић
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У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 5, бр. 5 (2013), стр. 696699.
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НИКОЛИЋ, Ненад В.
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325.
НОВАКОВИЋ, Александар М.
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328.
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Критика у функцији рецепције књижевности за децу / Славољуб Обрадовић
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ОБРАДОВИЋ, Славољуб
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У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 3, бр. 3 (2011), стр. 193228.
332.
ОГЊАНОВИЋ, Бранка Б.
Илузија женске слободе у драми ШТА СЕ ДОГОДИЛО НАКОН ШТО ЈЕ
НОРА НАПУСТИЛА МУЖА или СТУБОВИ ДРУШТВА Елфриде Јелинек
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876

Новка М. Ђевић
333.
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Otrantski zamak i retorika horora / Dejan B. Ognjanović
U: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - God. 4, br. 4 (2012), str. 177190.
334.
ОГЊАНОВИЋ, Дејан Б.
„Okretaj zavrtnja“ uhvaćeni u mistifikaciji / Dejan B. Ognjanović
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - God. 6, br. 6 (2014), str. 301-314.
335.
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У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 6, бр. 6 (2014), стр. 611-615.
336.
ПАЈОВИЋ, Стефан П.
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У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 8, бр. 8 (2016), стр. 193211.
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ПАУЧИНАЦ, Амела А.
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верзије) / Амела А. Паучинац
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 7, бр. 7 (2015), стр. 209-222.
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ПЕВУЉА, Душко
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Љубави Лазе Костића / Жана Пејановић
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345.
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У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 6, бр. 6 (2014), стр. 227242.
346.
ПЕЈЧИЋ, Александар С.
Улога у „Свету“, „Свет“, у улози : грађанске драме Бранислава Нушића /
Александар С. Пејчић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 7, бр. 7 (2015), стр. 177191.
347.
ПЕЈЧИЋ, Јован
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352.
ПЕТКОВИЋ, Данијела Љ.
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У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - God. 6, br. 6 (2014), str. 315-333.
353.
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Скривени и откривени смисао Светог писма / Ивана Ж. Петковић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 4, бр. 4 (2012), стр. 15-28.
354.
ПЕТКОВИЋ, Ивана Ј.
Сремчев и Голубовићев Калча, слика менталитета нишлије / Ивана Ј. Петковић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 7, бр. 7 (2015), стр. 161-175.
355.
ПЕТКОВИЋ, Ивана Ј.
Слика приватног и јавног живота у Нишкој прози Стевана Сремца / Ивана
Ј. Петковић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 10, бр. 10 (2018), стр. 173190.
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Glossary of the late 19th century Niš dialect the literary works of Stevan
Sremac / Aleksandar B. Petrović, Jelena Gavrilović, Marija Đorđević…
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - God. 7, br. 7 (2015), str. 515-543.
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Glossary of the late 19th century Niš dialect in the literary works of Stevan
Sremac, II / Aleksandar B. Petrović, Jelena Lj. Gavrilović, Marija P. Đorđević
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - God. 8, br. 8 (2016), str. 803-835.
358.
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Симовићев просјак у руху спаситеља у драми „Чудо у Шаргану“ / Кристина М. Петровић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 5, бр. 5 (2013), стр. 211-223.
359.
ПЕТРОВИЋ, Љиљана З.
Вишејезичност у долини аосте – италијански, француски, арпитански:
статус и перспектива / Љиљана З. Петровић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 10, бр. 10 (2018), стр. 517-533.
360.
ПЕТРОВИЋ, Раде
Vrijedan poduhvat / Rade Petrović
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - God. 2, br. 2 (2010), str. 354-358.
361.
ПЕТРОВИЋ, Соња
Женидба кнеза Лазара : епски модел и варијанте / Соња Петровић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 2, бр. 2 (2010), стр. 247-264.
362.
ПЕШИЋ, Никола Ј.
Окултура из „духовне кухиње“ Марине Аврамовић / Никола Ј. Пешић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 8, бр. 8 (2016), стр. 331-341.
363.
ПЕШИЋ, Петра М.
Језик у антиутопији / Петра М. Пешић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 5, бр. 5 (2013), стр. 347-354.
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ПИРАЛИЋ, Јасмина
Struktura i karakteristike edvardijanskog romana / Jasmina Pešić
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332. - God. 4, br. 4 (2012), str. 123-133.
365.
ПОКРАЈАЦ, Ђурђа И.
Дновиде воде / Ђурђа И. Покрајац
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 6, бр. 6 (2014), стр. 558563.
366.
ПОПОВИЋ, Данијела
Тихомир Ђорђевић о Вуку Врчевићу / Данијела Поповић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 1, бр. 1 (2009), стр. 225234.
367.
ПОПОВИЋ, Данијела
Да гледајући видимо и слушајући чујемо и разумемо / Данијела Поповић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 1, бр. 1 (2009), стр. 255-261.
368.
ПОПОВИЋ, Данијела
Рад Тихомира Р. Ђорђевића на покретању часописа Караџића / Данијела
Поповић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 2, бр. 2 (2010), стр. 266-274.
369.
ПОПОВИЋ, Данијела
Библиографија радова о Тихомиру Р. Ђорђевићу / Данијела Поповић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 3, бр. 3 (2011), стр. 529541.
370.
ПОПОВИЋ, Данијела
Запретана баштина / Данијела Поповић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 3, бр. 3 (2011), стр. 560563.
371.
ПОПОВИЋ, Данијела М.
Кандило у руци убогих / Данијела М. Поповић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 8, бр. 8 (2016), стр. 839842.
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372.
ПОПОВИЋ-Срдановић, Дубравка
Поетика Чарлса Олсона : ка новом поетском дискурсу / Дубравка Поповић-Срдановић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 2, бр. 2 (2010), стр. 295308.
373.
ПОПОВИЋ,-Срдановић, Дубравка Ђ.
„Ахилејев штит“ Вистана Хју Одна : Екфраза као метапоезија / Дубравка
Ђ.Поповић-Срдановић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 4, бр. 4 (2012), стр. 161175.
374.
ПОПОВИЋ-Срдановић, Дубравка Ђ.
Redefinisanje tradicije : funkcija poetskih spiskova u elegiji i pastorali u ranijoj
poeziji V. K. Vilijamsa / Dubravka Đ. Popović- Srdanović
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - God. 8, br. 8 (2016), str. 367-380.
375.
ПРЕЛЕВИЋ-Стојановић, Ивана Љ.
Shvatanje metafore u teoriji sličnosti i teoriji semantičke interakcije / Ivana Lj.
Stojanović- Prelević
U: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - God. 9, br. 9 (2017), str. 371-384.
376.
ПРЖУЉ, Жељка В.
Традиција и модерност у Змајевој поезији за дјецу / Жељка В. Пржуљ
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 5, бр. 5 (2013), стр. 637640.
377.
РАДИКИЋ, Василије
Кад Змај „зумира“ / Василије Радикић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 3, бр. 3 (2011), стр. 71-77.
378.
РАДОСАВЉЕВИЋ, Јелена С.
Духовни простор у приповедном делу Лазе Лазаревића / Јелена С. Радосављевић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 5, бр. 5 (2013), стр. 125140.
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РАДУЛОВИЋ, Милица М.
Прагматички ефекти структурисања информаци-ја у насловима новинских чланка / Милица М. Радуловић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 9, бр. 9 (2017), стр. 411424.
380.
РАДУЛОВИЋ, Немања Ј.
„Време чуда“ и неке гностичке паралеле / Немања Ј. Радуловић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 8, бр. 8 (2016), стр. 61-70.
381.
РАИЧЕВИЋ-Лончар, Александра Р.
Акустички опис нагласка у говорима Тимочко-лужничког дијалекта /
Александра Р. Лончар-Раичевић, Нина Љ. Судимац
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 10, бр.10 (2018), стр. 423438.
382.
РАЛОВИЋ, Ивана М.
Дијалог популарне културе и прозе Михајла Пантића / Ивана М. Раловић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 8, бр. 8 (2016), стр. 313329.
383.
РАТКОВИЋ, Сања Н.
Есеји Исидоре Секулић о променама и женској конзервативности као непролазној вредности / Сања Н. Ратковић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 10, бр. 10 (2018), стр.
549-558.
384.
РЕБА, Јована М.
Тагоре и Јелена Димитријевић : заборављени путопис из Индије / Јована
М. Реба
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 5, бр. 5 (2013), стр. 153167.
385.
РЕБА, Јована М.
Прозни мистицизам Јеле Спиридоновић Савић / Јована М. Реба
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 6, бр. 6 (2014), стр. 243255.
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386.
РЕБРОЊА, Семир
Poetska terminologija ljubavi u uzritskoj poeziji / Semir Rebronja
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - God. 4, br. 4 (2012), str. 111-122.
387.
РИСТИЋ, Александра
Повест, постмодернизам, приповедање / Александра Ристић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 3, бр. 3 (2011), стр. 617622.
388.
РИСТИЋ, Александра
Важан извор за будућа истраживања / Александра Ристић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 4, бр. 4 (2012), стр. 369372.
389.
РИСТИЋ, Невена Д.
Концептуализација лексеме СТРАХ и синонимних лексема / Невена Д.
Ристић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 9, бр. 9 (2017), стр. 385410.
390.
РОЧКОМАНОВИЋ, Ана
Српско средњевековно наслеђе-извор за историју / Ана Рочкомановић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 1, бр. 1 (2009), стр. 262265.
391.
РОЧКОМАНОВИЋ, Ана
Стара српска поезија у избору Васка Попе / Ана Рочкомановић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 2, бр. 2 (2010), стр. 61-76.
392.
САЏАК, Младенко
Скрајнуте судбине, трајни идентитети / Младенко Саџак
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 4, бр. 4 (2012), стр. 364368.
393.
СЕФЕРОВИЋ, Реља
Talijanska lingvistika po tekstovima iz dubrovačkog arhiva / Relja Seferović
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - God. 1, br. 1 (2009), str. 265-268.
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СИМОВИЋ, Весна Д.
Рад на краткој причи у циљу развијања интеркултуралне компетенције у
настави страног језика / Весна Д. Симовић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 6, бр. 6 (2014), стр. 431441.
395.
СПАСИЋ, Наташа А.
Перцепција артикулационих посебности у говору студената који уче српски језик као Л2 / Наташа А. Спасић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 8, бр. 8 (2016), стр. 539-554.
396.
СТАМЕНКОВИЋ, Душан М.
Превођење глагола GO са енглеског на српски језик кроз призму когнитивне семантике / Душан М. Стаменковић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 6, бр. 6 (2014), стр. 335353.
397.
СТАМЕНКОВИЋ, Сава В.
Историјска мелодрама „Мејрима или бошњаци“ Матије Бана / Сава В.
Стаменковић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 5, бр. 5 (2013), стр. 59-76.
398.
СТАНИСАВЉЕВИЋ, Невена Б.
Брачна тематика у стваралаштву Јована Стерије Поповића / Невена Б. Станисављевић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 8, бр. 8 (2016), стр. 109-127.
399.
СТАНИЋ, Мирјана
Шала и сатира Илије Огњановића Абуказема / Мирјана Станић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 3, бр. 3 (2011), стр. 417427.
400.
СТАНИШИЋ, Маша Р.
Перспективе трансмедијалне наратологије / Маша Р. Станишић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 9, бр. 9 (2017), стр. 179198.
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СТАНКОВИЋ, Бранимир
О семантичко-прагматичким аспектима шале / Бранимир Станковић
У: Philologia Mediana.- ISSN 1821-3332.- Год. 2, бр. 2 (2010), стр. 309-316.
402.
СТАНКОВИЋ, Бранимир В.
Све било је „Зикаму“… / Бранимир В. Станковић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 5, бр. 5 (2013), стр. 679-684.
403.
СТАНКОВИЋ, Милена М.
Између завета и Европе / Милена М. Станковић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 6, бр. 6 (2014), стр. 575-580.
404.
СТАНКОВИЋ, Милена М.
Борисав Станковић, писац новог доба / Милена М. Станковић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 6, бр. 6 (2014), стр. 596601.
405.
СТАНКОВИЋ, Милена М.
Еликсир македонске љубавне лирике / Милена М. Станковић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 7, бр. 7 (2015), стр. 573-576.
406.
СТАНКОВИЋ, Селена М.
Из контрастивне анализе језика : проблеми, резултати, класификација и
примена / Селена М. Станковић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 5, бр. 5 (2013), стр. 381391.
407.
СТАНКОВИЋ, Селена М.
Лице као граматичка категорија код личних заменица у француском и српском језику / Селена М. Станковић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 6, бр. 6 (2014), стр. 355-368.
408.
СТАНКОВИЋ, Селена М.
„A propos d'un texteen français sur la langue des Slaves“ / Selena M. Stanković
U: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - God. 9, br. 9 (2017), str. 33-48.
409.
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СТАНКОВИЋ, Станислав Р.
Анализа дијалектскога текста (на примеру говора скопске Црне Горе) /
Станислав Р. Станковић, Жарко С. Бошњаковић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 7, бр. 7 (2015), стр. 417437.
410.
СТАНОЈЕВИЋ, Предраг
Notize storico-critiches u lle antichita, storia eletteraturade’ eagusei Франческа Марије Апендинија, нове личности / Предраг Станојевић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 3, бр. 3 (2011), стр. 359388.
411.
СТАНЧИЋ, Марија
Станковићева велика богиња / Марија Станчић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 3, бр. 3 (2011), стр. 141150.
412.
СТАНЧИЋ, Марија
Преподобни Младен Јов(анка) / Марија Станчић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 3, бр. 3 (2011), стр. 576582.
413.
СТАНЧИЋ, Марија С.
Еротологија Михаила Епштајна / Марија С. Станчић
У: Philologia Medianа . - ISSN 1821-3332 . - Год. 5, бр. 5 (2013), стр. 335346.
414.
СТЕФАНОВИЋ, Маја Д.
Границе РЕАЛНОГ и ФАНТАСТИЧНОГ: Магични реализам као врста реалистичног наратива / Маја Д. Стефановић, Мартина Ш. Лучић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 10, бр. 10 (2018), стр. 535548.
415.
СТИШОВИЋ-Миловановић, Ана
Књижевна критика између произвољног и аутентичног тумачења дела /
Ана Стишовић-Миловановић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 3, бр. 3 (2011), стр. 309318.
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СТОЈАН, Славица П.
Barokni putopis Jakete Palmotića / Slavica P. Stojan
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - God. 4, br. 4 (2012), str. 231-249.
417.
СТОЈАН, Славица П.
Barokni putopis Jakete Palmotića / Slavica P. Stojan
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - God. 5, бр. 5 (2013), стр. 453469.
418.
СТОЈАНОВИЋ-Пантовић, Бојана С.
Ekspresionistički pokret i problem rodnog kodiranja / Bojana S. StojanovićPantović
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - God. 8, br. 8 (2016), str. 29-41.
419.
СТОЈИЉКОВИЋ, Иван Ђ.
Књижевна историја између идеологије и науке / Иван Ђ. Стојиљковић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 8, бр. 8 (2016), стр. 861-866.
420.
СТОЈИЉКОВИЋ, Милица П.
Вербализација концепта свадбе у српском језику (на материјалу речничке
и паремиолошке грађе) / Милица П. Стојиљковић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 9, бр. 9 (2017), стр. 425-445.
421.
СТОЈИЧИЋ, Виолета З.
Вредносни судови у прози Иве Андрића према теорији вредновања систематско-функционалне лингвистике / Виолета З. Стојичић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 7, бр. 7 (2015), стр. 61-77.
422.
СТОЈКОВИЋ, Јелена Д.
Развојни пут српске поезије / Јелена Д. Стојковић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 5, бр. 5 (2013), стр. 656659.
423.
СТОЈКОВИЋ, Јелена Д.
Креативна синтеза Андрићевог дела / Јелена Д. Стојковић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 5, бр. 5 (2013), стр. 675678.
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СТОЈКОВИЋ, Маја Д.
Филозофија трпљења и филозофија младенаштва / Маја Д, Стојковић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 2, бр. 2 (2010), 370-374.
425.
СТОЈКОВИЋ, Маја Д.
„Лепота многа није од бога“ или : драма „Урок“ Милете Јакшића / Маја
Д. Стојковић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 3, бр. 3 (2011), стр. 121128.
426.
СТОЈКОВИЋ, Маја Д.
Од правописних до значењских и структурних прерада / Маја Д. Стојковић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 4, бр. 4 (2012), стр. 87-97.
427.
СУДАРУШИЋ, Радославка
Значајан појмовник из области архивистике и документалистике / Радославка Сударушић
У: Philologia Mediana . - ISSN 1821-3332 . - Год. 3, бр. 3 (2011), стр. 633635.
428.
СУДИМАЦ, Нина Љ.
Социофонетски поглед на српске језичке варијетете-перцепција. Акустика. Ставови. / Нина Љ. Судимац
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273
Арбанашки покрет у старој Србији и младапусрка револуција
1908. Године у мемоарима Стојана Зафировића 12
Argumentacijski model Stephena Toulmina: uporedna analiza
slovenskog i hrvatskog osnovnoškolskog udžbeničkog diskursa
164
Атрибутско-адвербијална функција староруских радних партиципа 90
Аутобиографско, дневничко и мемоарско казивање Симеона
Жикића 247
Аутопоетичке назнаке Петра Пајића 39
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Вербална комика у комедији „Пут око света“ Бранислава Ну-
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Вишњићева поезија о војевању за слободу 232
Вјеродостојна усменост 204
„Vlasnik pastuva“ : „Vreme je ono što treba da rekonstruiše, a ne
mesto (mitovi o Orfeju, Narcisu, Odiseju, Demetri, Posejdonu, mit
plodnosti)“ 460
Vojnoviću u čast 89
Вредан лексикографски допринос науци и струци 63
Вредносни судови у прози Иве Андрића према теорији вредновања систематско-функционалне лингвистике 421
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Глас, слог и сугласничке групе у песми „Међу јавом и мед сном“
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Glossary of the late 19th centry Niš dialect the literary works of
Stevan Sremac I 356
Glossary of the late 19th centry Niš dialect the literary works of
Stevan Sremac II 357
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Границе РЕАЛНОГ и ФАНТАСТИЧНОГ: Магични реализам као
врста реалистичног наратива 414
Границе читања у фигурама читања Снежане Милосављевић-Милић 97
Гранична уоквиравања у „Мајчиној султанији“ Светозара Ћоровића 102
Гротеска као когнитивни феномен поетичког дискурса до предромантизма 263
Да гледајући видимо и слушајући чујемо и разумемо 367
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Да ли ће српски астронаути читати Андрића? 135
Два романа из рукописне заоставштине протојереја Симе Жикића 241
De l'aspect semantique des proverbs francais et serbes avec le
lexeme CHAT/MAČKA 178
Деловање и утицај свештенства на подручју Румунског Баната
(1790-1801. године) 45
Демон у делу, демон у свету и демон у уметнику поводом шездесет година од обајвљивања „Проклете авлије“ 98
Дидро и романескно: поступак аутентификације наративне
фикције 105
Didro o prirodi pesničkog jezika 106
Диалектите и дилетизмите в езика на современните медии 81
Дијалог популарне културе и прозе Михајла Пантића 382
„Дјелидба“ Скендера Куленовића (упоредна анализа првобитне
и потоње верзије) 337
Дневник у процесу литерарне комуникације (Живојин Павловић: „Дневник непознатог“, „Лов на тигрове“, „Вашар на Светог Аранђела“) 96
Дновиде воде 365
До писмености с лакоћом 167
До последњег мушкарца Ј. Јерпиљове у контексту савремене руске драматургије 157
Догађајност у идентитету: транссветовне верзије Марка Шагала
у уметниковој аутобиографији Мој живот и роману Невидљиви
Александра Гаталице 272
Друге зове, себе не чује – звоно у српској народној традицији 6
Друштвена функција романа Бранислава Нушића ОПШТИНСКО ДЕТЕ 4
Драматизована полифонија романа „Писмо-Глава“ Слободана
Селенића 94
Дубровачка књижевност у библијском и пословичком контексту
36
Дубровачка сатира с краја 19. Века – комедија нова пред вратима од раја 21
Дубровчанин у Београду: о светом влаху 1904. 27
Дубровчанин Нико Ђивановић о Браниалаву Нушићу 19
Дубровчанин Руђер Бошковић-Од квантне теорије до песништва 442
Дум Дучисимов – Пурпурни плашт 257
„Dug oproštaj sa veličinom svekolikom“ : Glorifikacija ili subverzija
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Tjudorskog „Zlatnog doba“ u Šekspirovoj istorijskoj drami Henri
VIII 218
Духовни простор у приповедном духу Лазе Лазаревића 378
Ђорђе Трифуновић и питање контуитета српске књижевности
349
Egril i kulturna diplomatija Sretena Božića 92
Експлицитна аутопоетика Радослава Братића 124
Ekspresionistički pokret i problem rodnog 418
Електронско тестирање у настави страних језика 128
Еликсир македонске љубавне лирике 405
Енглески и српски академски дискурс у светлу најновијих лингвистичких истраживања 87
Еротографија Саве Дамјанова или како је Кодер Фон Дамјаненко (замало?) победио у друштвеној игри „срушимо табуе“ 256
Еротологија Михаила Епштајна 413
Есеји Исидоре Секулић о променама и женској конзервативности као непролазној вредности 383
Есеји Мирослава Егерића о романима Д. Ћосића 83
Етнографска подлога (одраз и функција у календарским обредним пјесмама) 307
Еуфемистички еквиваленти у језику штампе у српском и енглеском 114
Žanr- pojam, istorija, teorija 295
Женидба Кнеза Лазара: епски модел и варијанте 361
Женски ликови Кочићевог стваралаштва 326
Životinjsko carstvo u čovjekovoj imaginaciji, jeziku i kulturi 202
За и против смисла 206
Заборављена личност из српске традиције дубровачког 19. вијека 243
Запретана баштина 370
Злостављање и (његова) сјенка 268
Змајева поезија за децу и усмена епска поезија 117
Значај цитата из 111. Псалма у прологу Карејског типика 222
Значајан појмовник из области архивистике и документалистике 427
Значајно дело о књижевности православних Словена 79
Значење пропратне околности у србистичкој (и сербокроатистичкој) литератури 436
Зрачења давних разговора 447
И модеран и традиционалан приступ 335
Идентитет у романима „Вољена“ Тони Марисон и „Авесаломе,
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авесаломе“ Вилијама Фокнера 30
Идеолошка орјентација књижевне критике у часопису „Младост“ (1945-1952) 441
Из архива дубровачког ученог друштва „Свети Влахо“ (19261927) 24
Из књижевне баштине Ниша и Јужне Србије 187
Из контрастивне анализе језика: проблеми, резултати, класификација и примена 406
Изванредно осмишљена књига 198
Између завета и Европе 312
Између ништавила, фикције и метафикције 310
Izmedju reči i tišine:Reči moje vike (mitovi o Orfeju, Demetri,
Persefoni, Plutonu, kišodavcu, mit plodnosti) 461
Измештање идентитета (Један разорен ум: Лазар Комарчић)
262
Илузија женске слободе у драми Шта се догодило након што
је Нора напустила мужа или Стубови друштава Елфриде Јелинек 332
Иновативна реинтерпретација српске књижевне традиције 291
Иновативни тематско-мотивски приступ љубавној лирици српске модерне 191
Ироничка идентификација у Дидроовом фаталисти Жаку 104
Islam u delu V. S. Najpola 111
Историја, мит и ремитизација српског идентитета у прози Григорија Бановића 435
Историја књижевне периодике српског реализма 127
Историја појма магични реализам 210
Историјска мелодрама „Мејрима или бошњаци“ Матије Бана
397
Историјски и легендарни лик Боланог Дојчина 188
Јединство српске националне књижевности 348
Језик у антиутопији 363
Јелена Димитријевић-библиографска одредница 290
Јубиларни број годишњака „Бока“ 239
Кад Змај „зумира“ 377
„Kamenčić prošlosti u mozaiku sadašnjosti“ 23
Кандило у руци убогих 371
Карактеристике српског као нематерњег језика 304
Квантитативно-фонолошка анализа песме Santa Maria della
Salute Лазе Костића 159
Келтски топоси дрвећа у српској поезији ХIX и XX века 336
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Књижевна историја између идеологије и науке 419
Књижевна критика између произвољног и аутентичног тумачења дела 415
Књижевни прилози у листу „Ђаче“ за 1888/89. годину 285
Књижевно богатство рубних простора 193
Književnost za mlade, adolescencija, fantastika i (subverzivna)
didaktika : nekoliko primera 352
Književnost kap eksperiment: Hazarski rečnik Milorada Pavića 119
Комедиографски смијех Милована Јовановића Морског 240
Компаративна анализа Сеоба Милоша Црњанског и Хазарског
речника Милорада Павића 35
Kон семантиката на лексемата фортуна во македонските говори
120
Конструкција наративног идентитета у роману МАМАЦ Давида
Албахарија 293
Конструктивистички приступ настави прозодијског система савременог српског језика 165
Концептуализација лексеме СТРАХ и синонимних лексема 389
Контакти српског и албанског језика на југу Србије (лексички,
дијалекатски и ономастички аспект 438
Корак по корак до успешног школског часа 58
Косовски митови о драмском стваралаштву Матије Бана између
наросне књижевности, религије и политике 69
„Кочина крајина“ – историјски романа Владана Ђорђевића 213
Креативна синтеза Андрићевог дела 423
Кретање кроз енглеске и српске глаголе 162
Критика у функцији рецепције књижевности за децу 330
Култура дубровачких Срба католика у савременој хрватској историографији 28
La reception de la religieuse de Diderot-du roman au cinema 168
L’ aspekt statique des relations spatiales : prepositions DANS,
AETENET leurs correlats serbes 170
La multidisciplinarite en classe de langue: une proposition de travail
a partir de LE VOYAGE D’HIVER D’ Amelie Nothomb 44
Лаза Костић-Велика тема Младена Лесковија 229
Лаканова топологија као пародијска деконструкција теоријског
дискурса 317
Le bleu de Prusse ou le Le bleu de Paris?Les noms des pigments
bleus dans la terminologie polonaise par rapport aux termes Francais
32
L'evolution d'un symbole: Le „CYGNE“ dans la poesie de sully
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Prudhomme, Baudelarie et Malarme 133
Les etudes sur Diderot en tant qu'estheticien 107
Les taches-projets dans les manuels de fle pour debutants:
caracteristiques et enjeux 271
Лексиката со субјективна оценка кај македонските родени говорители во јужен Банат 226
Лексикализација именичких деминутива у српскоме језику 161
Лепосава Мијушковић- живот и рад 109
„Лепота многа није од бога“ или: драма „Урок“ Милете Јакшића 425
Летња биографија српскога Сократа 136
Лирске обредне врсте у аутентичном окружењу 306
Лирски кругови Љубомира Ненадовића са посебним освртом на
његово хумористичко-сатирчко пјесништво 234
Лирско у путописно-мемоарској прози Милоша Црњанског 13
Лице као граматичка категорија код личних замјеница у француском и српском језику 407
Логика приче у когнитивној наратологији 329
Љубави Лазе Костића 342
Мајсторство критичког стила 235
Marlowe’s tamburlaine the great and western imperialism 214
Међусловенска сарадња на примеру истраживања фолклора 48
Меланхолични естета 465
(Мета) физичка еминација лепоте 172
Метакритичке дистинкције Љубомира Недића 121
Металепса и метареференце у радио-драми Капетан Џон Пиплфокс Душана Радовића 351
Метанарација у драми „Цар Лазар или пропаст на Косову“ Матије Бана 328
Метафизика космичких тела у послератној књижевности 466
Метафизички свет у беседи „Срна у изгубљеном рају“ Јустина
Поповића 144
Методички приступ одломку „Откриће“ из романа „Деобе“ Доброице Ћосића 55
Милован Ђоковић о Браниславу Нушићу 345
Митски, историјски и компаративни контекст српске књижевности 249
Митски модел временске и просторне организације у роману
„Ветрови Старе планине“ Слободана Џунића 212
Модели перифрастичког суперлатива у српском књижевном
језику 196
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Модели перифрастичког суперлатива са афирмативним универзалним квантификаторима у енглеском језику 197
Modern, version of the Faustus myth: Ravenhills Fausts (Faustus is
dead) and mement’s Faustus 216
Морфологија француског језика за студенте француског као
страног језика 139
Морфосинтаксичке могућности придева затвореног пола скале
и негираних придева 303
Мотив љубавног троугла у српској наративној прози 19. и прве
деценије 20. века 149
Мотив слободе у књижевном дјелу Петра Кочића 341
Мултидисциплинарно путовање кроз историју зелене боје 75
На мејдану српског реализма : огледавања са теоријом, историјом и књижевном критиком 73
Наратив и наративност под лупом наратолога 269
Наративни стилски поступак америчких писаца – представника
новијег журнализма 457
Народна поређења из Лесковачког краја 211
Научник и дипломата : из италијанских дана Милана Решетара
и Милана Ракића (1932-1933) 67
Национална књижевност данас 322
Не заборавите на српски језик 450
(НЕ)постојећи ненегирани придеви на –(Љ)ИВ пасивне семантике у српском језику 163
Негативни јунак у „Жалостним позорјима“ Јована Стерије Поповића 137
Neke gramatičke kategorije u funkciji determinacije imenica u
francuskom jeziku i njihovo prenošenje na srpski jezik 174
Неке промене о фразеологизмима у француском и српском језику 175
Необјављено писмо Лазара Томановића упућено из Котора Светозару Милетићу у Нови Сад у априлу 1876.године 246
Nepoznati rukopis dubrovačkog istoričara Antuna Vučetića 22
Неуороедукција у настави фонетике: слог на мапи ума 166
Ниневијски гласови (прилог проучавању једног библијског мотива) 80
Нова историја старе дубровачке књижевности 26
Нова открића, нова тумачења пут до одговора 448
Нова сагледавања француско-српских језичких релација 177
Нова тумачења Горског вијенца 320
Нова читања стваралаш-тва Алексе Шантића 190
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„Нове“ Јелене Димитријевић- један почетак и три краја (примена наратолошке теорије оквира) 103
Ново рухо старих српских песника 132
Ново читање Милете Јакшића 275
Новобрдски књижевници 15. века 220
Notizie storico – critiche sulle autichita, storia e letteratura de’
eagusei Франческа Марије Апендинија, нове личности 410
Нулта именичка синтагма у положају аргумента на примеру савременог италијанског језика 52
Њукамови – жена новог доба 101
О актуелним питањима у настави књижевности и српског језика 59
О глаголу и глаголском систему у француском језику 151
О другим просторима у роману Чаробни брег Томаса Мана 258
О изразу „Неки дан“ у блискозначним синтагмама 205
О историјским драмама Матије Бана 29
О језику Нушићеве „Деветстопетнаесте“ 195
О књижевним разговорима Бранимира Ћосића 230
О књижевном раду Јоаникија Памучине 237
О ослонцима Исидоре Секулић 313
O pjesničkoj pripovjesti Cvijeta Orsata (Meda) Pucića 33
О полицијској књижевности – прилози из часописа „Полицијски гласник“ 136
О природној смрти једног мотива 148
О причању и превођењу смисла 315
О сабраним дјелима Пера Слијепчевића 311
О семантичко – прагматичким аспектима шале 401
О хипертексту и наративу 62
О изворима уживљавања у миметичка дела 350
О чулним феноменима у поезији 314
Обнова српске филолошке традиције 340
Оглед о есеју Сретена Марића 41
Од правописних до значењских и структурних прерада 426
Od preispitivanja do prevrednovanja 289
Од рефлектора до перцептивног јунака: Марлоов лик у роману
„Срце таме“ 439
Одлике фокализованог приповедања у приповеци „У ноћи“
Боре Станковића 284
Однос Мирослава Егерића према Марку Ристићу и Зорану Мишићу: ревизија властите идеолошке позиције као књижевног
историчара 84
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Određivanje puta: o putopisu, putničkoj književnosti i terminologiji
82
Оквир књижевног текста: од морфолошког приступа до когнитивног метаконцепта 292
„Okretaji zavrtnja“ uhvaćen u mistifikaciji 334
Окултура у „Духовне кухиње“ Марине Аврамовић 362
On one colloquial english construction in the serbian language 464
ONLINE наратологија 327
Онтолошки статус човека у популарној култури „Пусте земље“
Т. С. Елиота 454
Опсада цркве Светог Спаса Г. Петровића и Бурлеска господина
Перуна бога грома Р. Петровића: трансформација хришћанског
идеала 266
Ортографски и ортоепски приручник из српског језика 228
Ослобођење Врања 1878. године у сећањима Алексе Ђорђевића
11
Osnova novih akademskih istraživanja 217
Особине доброг наставника енглеског језика из перспективе
студената англистике 54
Особености комуникације посредоване рачунаром у настави
страног језика 129
Otrantski zamak i retorika horora 333
Павел Јозеф Шафарик у српској књижевности и култури 347
Пародирање путописа и етничке представе (Бен-Акибино путовање по европама Бранислава Нушића) 208
Педагошки приступ академском писању 251
Периодизација епохе романтизма у српској књижевности 250
Перцепција, артикулационих посебности у говору студената
који уче српски језик као Л2 395
Перспективе трансмедијалне наратологије 400
Песмотворка и списатељка 343
Песник у путопису 133
Песнички свет српског средњовековља 455
Писмо Божидара Ковачевића Милану Ћурчину (1954-1957) 65
Питања алтеритета у романима Слободана Селенића 95
Пјевачице Вука Стефановића Караџића 138
Плетеније ерос Ђорђа Марковића Кодера 254
Повест, постмодернизам, приповедање 387
Поводом сто седамдесет година од рођења српског Гогоља 5
Повратак Милана Савића 452
Подножје лудила: „Христос Воскресе“ Симе Матавуља 276
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Подразумевани писац у сказу Драгослава Михаиловића 179
Поезија Милана Ћурчина: Између оспоравања и признавања 64
Поезија семантичког цинизма: „Notre la Plajka Toj (Маја пала на
под)“ Саше Јовановића и Саше Д. Ловића 277
Поетика алгоритма Марсела Бајера 221
Поетика Чарлса Олсона: ка новом поетском дискурсу 372
Поетичка прожимања у српској прози друге половине 20. века 9
Poetska terminologija ljubavi u uzritskoj poeziji 386
Позитивизам и интерпретација у алманасима Вуковог доба Јована Деретића 321
Политика, поетика и етика у Гундулићевој „Дубравки“ 440
Policijske procedure ili detektivika naravi 300
Понављање патристичких цитата у српској црквеној књижевности 78
Поновно читање Сундечићевог дјела 242
Породични јунак у роману Добрице Ћосића 108
Портрет Лазе Костића, панорама једне епохе 316
Посткласична наратолошка пројекција српске књижевности
248
Постколонијализам одоздо 70
Постмодернистички поступци у роману „Зовем се црвено“ 446
Поступак адаптације у превођењу књижевности за децу на примеру руских превода „Алиса у земљи чуда“ Луиса Керола 156
Postcolonial reading of indigenous autobiographical writing in
Canada 141
Православна духовност и лирско „Верујем“ у поезији Десанке
Максимовић 467
Прагматички ефекти структурисања инфомаци-ја у насловима
новинских чланака 379
Prevod rasprave „Teorija slike“ Džeralda Mida 458
Превођење глагола TO GO са енглеског на српски језик кроз
призму когнитивне семантике 396
(ПРЕД)револуционарни дух у Дидроовој Енциклопедији
„Преломно време“ Антона Дончева у контексту српске књижевности 468
Преподобни Младен и Јов(анка) 412
Прилог наратологији 135
Прилог познавању живота и рада Стефана Живковића Телемака
459
Прилог теоријском промишљању есеја 43
Primena automatske ekstrakcije termina kod izrade glosara 50
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Primena interneta i pojedinih Veb- alata u nastavi jezika i književnosti
61
Примена интернета у настави књижевности – ставови и поступања наставника 60
Приповедни светови Маргарет Етвуд 323
Приповедач као заточеник (особине казивача у роману Петријин
венац Драгослава Михаиловића) 134
Прича из живота: (ка одређењу једне прозне врсте) 145
Проблем догађајности у наративу 74
Проблем европеизације у романима „Свет који нестаје“ Чинуе
Ачибеа и „Прича мог сина“ Надим Тордимер 71
Прозни мистицизам Јеле Спиридоновић Савић 385
Проучавање језичке структуре циклуса „ Утва златокрила“ 134
Псалм 55 као критеријум за одређивање односа између Светог
Саве и Студеничког Игумана Спиридона 225
Путевима франкофилије и франкофоније 132
Путовање по Србији кроз поглед словеначког писца Антона
Ашкерца (1856-1912) 146
Pucićeva „Slavjanska antologija“ iz rukopisah dubrovačkih
pjesnikah-prva tiskana zbirka starijeg dubrovačkog pjesništva 34
Рад на краткој причи у циљу развијања интеркултуралне компетенције у настави страног језика 394
Рад Новопазарске гимназије у периоду од 1913 до 1992. године
7
Рад Тихомира Р. Ђорђевића на покретању часописа Караџића
368
Рађање славистике и последице 281
Развојни пут српске поезије 422
Разговори са женама које су обележиле српску књижевност и
културу 20. века 10
Разнообразност врста и жанрова у Андрићевој фрагментарној
прози 147
Рана есејистика Данила Киша (аутопоетички и аутобиографски
есеји) 42
Религијска етика Порушених идеала Светолика Ранковића 2
Realnost magičnog ili magija realnog: svet imaginacije i stvarnost u
Deci ponoći Salmana Rudžija 113
Realist, modernist and postmodernist texts and contexts 199
Redefinisanje tradicije: funkcija poetskih spiskova u elegiji i
pastoralu u ranijoj poeziji V. K. Vilijamsa 374
Религиозност као један вид тумечења поетике Момчила Наста-
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сијевића 274
Рефлекси усмене књижевности у поезији за децу Јована Јовановића Змаја – заступљеност и функција 116
Рецепција Ћосичевог романа „Време смрти“ у књижевној критици 57
Родно осетљиве језичке форме у јавном дискур-су 153
Романтичарски егзотизам у роману Разочаране Пјера Лотија
131
Романтизам и славистика 282
Рукопис комедије „Романтиичизам“ Дум Ивана Стојановића
443
Rukopis komedije Romantičizam Dum Ivana Stojanovića 444
Рукопис „Песничке слике“ Мите Калића „Гусле и вила“ 236
Руске речи ЕСТЬ и НЕТ у егзистенцијалним реченицама и њихови српски еквиваленти 88
Руски језик и економија 192
Савремене теорије читања 76
Савремени читалац о Григорију Божовићу 186
Сьвременната криза в осуманитаристикама и бьлгарските й измерения 1
„Самообнажујуће приповедање“ и љубавна тематика у романима „Пустоловина по мери“ и „Ода мањем злу“ Воје Чолановића
142
Све било је „Зикаму“ 402
Свуда и на сваком месту тражим себе 110
Симовићев просјак у руху спаситеља у драми „Чудо у Шаргану“
358
Систем компјутерског жаргона и парадигматски однос његових
једина у руском и српском језику 259
Sjenima Dubrovčana 93
Скица за портрет писца за децу Слободана Вукановића 331
Скрајнуте судбине, трајни идентитети 392
Скраћење вокалског трајања у српском и енгле-ском језику –
контрастивно истраживање 429
Скривене и откривене лепоте рукописне збирке Димитрија Чемеркића 280
Скривени и откривени смисао Светог писма 353
Слика грађанског света у романима Слободана Селенића
(Пријатељи, Убиство с предумишљајем, Малајско лудило ) 100
Слика приватног и јавног живота у нишкој прози Стевана Сремца 355
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Слојевитост стваралачке личности 338
Случај је то, комедијант 453
Софиолошки оквир Савиног житија Светог Симеона Немање
223
Социокултуролошки аспект превођења књижевног дела 158
Социофонетски поглед на српске језичке варијатете – перцепција. Акустика . Ставови. 428
Сремчев и Голубовићев Калча , слика менталитета Нишлије
354
Српска књижевна традиција у Босни и Херцеговини 339
Српска књижевност 20. века. Покушај периодизације 122
Српска књижевност за англосаксонско тржиште 264
Српска средњовековна књижевност у наставним плановима и
програмима у Србији, Републици Српској, Црној Гори и дијаспори 201
Српски писци у дипломатији 449
Српско-мађарске антологије новијег и најновијег доба (18811928) 463
Српско-руски позоришни дијалог на примеру драме „Заборавити Херострата“ Григорија Горина 49
Српско средњовњковно наслеђе-извор за историју 390
Stavovi studenata društvenih i humanističkih nauka o proučavanju
stranih jezika 252
Стваралаштво Душана Ковачевића: „ПРОФЕСИОНАЛАЦ“ од
драме до филма 8
Станковићева велика богиња 411
Стара бугарска и српска књижевност 37
Стара српска поезија у избору Васка Попе 391
Старо дело у новом руху 126
Стереотип и иронија : још о вертеризму и Лази Лазаревићу 207
Стефан Дечански као антипод изгубљеном сину (ЛК 15,11-32)
библијска апологија Краља Милутина у списима Данила другог
224
Stilističke teorije i komunikacije 430
Стјепану Градићу, дубровчани 17
Strategija ubeđivanja u diskursu MULTI LEVEL kompanija 278
Стрезова смрт у српском предању 294
Struktura i karakteristike edvardijanskog romana 364
Студија о поетици и психологији гротеске 309
SUMMA сигнализма из уста звездознанца 77
Sur quelqons pronouns dans, les proverbes trancais et sur lenrs
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(leurs) eqvivalends /correspondants serbes 176
Shvatanje metafore u teoriji sličnosti i teoriji semantičke interakcije
375
Тагоре и Јелена Димитријевић : заборављени путопис из Индије
384
Творба основних бројева у српском и руском језику 227
Тајна стваралачког процеса и синтеза теоријских поставки академског професионалца 72
Talijanska lingvistika po tekstovima iz dubrovačkog arhiva 393
Театролошка анализа представа Дундо Мароје Народног позоришта у Нишу и Крушевачког позоришта 47
Teorijski aspekti komičnog i smijeha 456
Тестирање у настави страних језика теоријске и практичне поставке 53
Техника научно – истраживачког рада – успешан UPDATE 56
Типови туђег говора у роману ТАИ Горана Гоцића 305
Типологија фантастике у делу Илије Вукићевића 125
Тихомир Ђорђевић о Вуку Врчевићу 366
Travailler la competence interculturelle en cours de fle 152
Трагање за идентитетом у приповетци „Пустињак и меденица“
265
Tragovi detektivskog žanra u leterarnim tradicijama do 19. veka 296
Традиција и модерност у Змајевој поезији за дјецу 376
Традиција обавезује 20
Традиција и савременост: О делу Борислава Радовића 262
Trajanje emotivno angažovanih iskaza u srpskom jeziku 324
Трајање, домети, идентитет (о српској култури и њеном развоју)
173
Tri decenije studija Srpskog jezika i književnosti na Univerzitetu u
Nišu: Hronologija, stanje i perspektive 253
Три необјављена Кочићева писма упућена из Беча Лјубомиру
Ковачевићу у Београд 245
The agreement of adjectives with de honorific pronoun in serbo –
croatian 16
The culture of catholic serbs from Dubrovnik in contemporary
croatian historiography
The linguistic groundwork for cognitive poetics 154
The four – phrase 15
The house and the world in V.S. Naipaul’s A HOUSE FOR MR
BISWAS 112
Thematiques dans le discours emotionneld’ apprenants allophones.
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Quelles perspectives pour l’enseignement-apprentissage des langues
etrangeres? 86
Ћирилица у Дубровнику 19. века 25
У писаном убаштињено 203
У тражењу прве реченице или увод у Црњанског 319
Улазак у фантастични свет Лазара Комарчића – о роману „Једна
угашена звезда“ 137
Улога у „Свету“, „Свет“ у улози: грађанске драме Бранислава
Нушића 346
Упоредна анализа светих јунака у Теодосијевом житију Светог
Саве и сага о Светом Олафу Онорија Стурлусона 434
Употреба стереотипа о Ромима у дискурсу једног ромског лидера – антрополингвистичка анализа 445
Утемељивачи теорије митологије 209
Утицај референтне литературе на стил писања дипломских
радова из области друштвенохуманистичких наука-дијахрони
приступ 51
Фактографија и фикција 3
Феномен Фандорин – Акуњиков прагматични постмодернизам
или шоубизнис у књижевности 297
Фигура антитезе у путопису „Писма из Италије“ Љубомира Ненадовића 287
Филозофија и књижевност у творби идентитета и алтеритета
130
Филозофија трпљења и филозофија младенаштва 424
Фолклорни мотив вампира у српској драми XIX и XX века 46
Форме учтивости у програмском концепту савремене наставе
српског језика 270
Fotografija i njen jezik 31
Фототипско издање Кочићевог „Развитка“ 238
Four ways of addition – the meaning of the with – phrase 14
Фројд у инердесциплинарном приступу 286
Функција диобе у роману „Сара“ Петра Сарића 267
„Хамлет“ Бориса Пастернака 155
Цивилизација као идеал: Исток или Запад? 118
Collocations et denominations: quelques reflexions sur le figement
adjectival 115
Contructions of national and cultural identity in the poetry of scots
makars 200
Чланци Николе Вулића у штампи и књижевним часописима 233
Чудан свет Јакова Игњатовића – жанровске одлике и наративни
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поступци 283
Чудо непропадивости тела и мироточења светих у српској житијној књижевности 279
Шала и сатира Илије Огњановића Абуказема 399
Шекспир као глобални феномен у документарном филму „Цезар мора да умре“ 91
Шекспиров Магбет у модерном позоришту (две верзије тиранина) 437
„Школице“ Хулиа Кортасара као модел постмодерног романа
451

Novka M. Djevic

PHILOLOGIA MEDIANA (2009-2019)
JOURNAL BIBLIOGRAPHY
Bibliography of all articles which were published in Phillologia Mediana
journal was covered in the research which includes a total of eight issues,
published in the period between 2009 and 2016. Bibliographical description
has been done de visu. Bibliography includes 365 bibliographical units. The
structure is classified by alphabetical order, according to the authors' surname.
For the purpose of easier use of the bibliography we composed register of
authors and register of titles. International standards ISDB(CR)- International
standard for the description of serial publications and ISBD(CR)- International
standard bibliographical description of component parts were used during the
composing of the bibliography.
Key words: Philologia Mediana journal, scientific work, bibliography,
register
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УПУТСТВО ЗА ПРИПРЕМУ РУКОПИСА
ЗА ШТАМПУ
Часопис Philologia Mediana објављује оригиналне радове из свих области
истраживања књижевности (књижевна историја, теорија књижевности, методологија проучавања књижевности, компаративистика), и језика, грађу и приказе. Радови који су већ објављени или понуђени за објављивање у некој другој
публикацији не могу бити прихваћени за објављивање у часопису Philologia
Mediana. Ако је рад био изложен на научном скупу у виду усменог саопштења
(под истим или сличним насловом), податак о томе потребно је да буде наведен
у подбелешци (фусноти) која је бројем везана за наслов самог рада.
Радови се објављују првенствено на српском језику (ћирилицом), али и на
енглеском, француском, руском и немачком језику. Рукопис мора бити правописно, граматички и стилски коректан. У часопису Philologia Mediana за радове на
српском језику примењује се Правопис српскога језика Митра Пешикана, Jована
Jерковића и Мата Пижурице (Матица српска: Нови Сад 2010). Поред правописних норми утврђених тим правописом аутори би требало да се у припреми рукописа за штампу придржавају и следећег:
1. Наслови посебних публикација (монографија, зборника, часописа,
речника и сл.) који се помињу у раду штампају се курзивом на језику
и писму на којем је публикација која се цитира објављена, било да је
реч о оригиналу или о преводу.
2. Пожељно је цитирање према изворном тексту (оригиналу) и писму.
Уколико се цитира преведени рад, треба у одговарајућој напомени навести библиографске податке о оригиналу.
3. Страна имена пишу се транскрибовано (прилагођено српском језику)
према правилима Правописа српскога језика, а када се страно име
први пут наведе, у загради се даје изворно писање, осим ако је име
широко познато (нпр. Ноам Чомски), или се изворно пише исто као у
српском (нпр. Филип Ф. Фортунатов).
4. У уметнутим библиографским скраћеницама (парентезама) презиме аутора наводи се верзалом, и то искључиво латиницом. Пример:
(BELIĆ 1941), (KAROLAK 2004), (VOLF 2006).
5. Цитати из примарне (изворне) литературе морају бити наведени (и)
на језику оригинала.
6. Цитати из секундарне литературе на страном језику, у зависности од
функције коју имају, могу се наводити на изворном језику или у преводу, али је потребно доследно се придржавати једног од наведених
начина цитирања.
Рукопис мора имати следеће елементе: а) име, средње слово, презиме,
назив установе у којој је аутор запослен, б) наслов рада, в) сажетак, г) кључне
речи, д) текст рада, ђ) литературу и изворе, е) резиме, ж) прилоге. Редослед
елемената мора се поштовати.
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7. Име, средње слово и презиме аутора у студијама и чланцима
штампају се изнад наслова уз леву маргину, а у приказима испод
текста уз десну маргину, курзивом. Имена и презимена домаћих
аутора увек се наводе у оригиналном облику, независно од језика
рада. Назив и седиште установе у којој је аутор запослен наводи се
испод имена, средњег слова и презимена аутора. Називи сложених
организација би требало да одражавају хијерархију њихове структуре
(на пример: Универзитет у Нишу, Филозофски факултет, Департман
за србистику). Ако је аутора више, мора се назначити из које установе
потиче сваки од наведених аутора. Функција и звање аутора се не
наводе.
8. Службена адреса и/или електронска адреса аутора даје се у
подбелешци, која је звездицом везана за презиме аутора. Ако је
аутора више, даје се само адреса првог аутора. Назив и број пројекта,
односно назив програма у оквиру којег је чланак настао, као и назив
институције која је финансирала пројекат или програм, наводи се
у посебној подбелешци, која је двема звездицама везана за назив
установе у којој је аутор запослен.
9. Наслов (и поднаслов) рада пишу се верзалом на средини странице.
Требало би да што верније и сажетије изражава садржај рада. У
интересу је аутора да се користе речи прикладне за индексирање
и претраживање. Ако таквих речи нема у наслову, пожељно је да се
наслову дода поднаслов.
10. У апстракту (сажетку), који мора да буде на језику на којем је написан
и рад, потребно је сажето представити проблем, циљ, методологију и
резултате научног истраживања. Препоручује се да сажетак има од
100 до 250 речи. Сажетак мора да се налази испод наслова рада, без
ознаке Сажетак, и то тако да му је лева маргина увучена 1,5 цм у
односу на основни текст (тј. једнако увучена као први ред основног
текста).
11. Кључне речи су термини или изрази којима се указује на
целокупну проблематику истраживања, а не може их бити више
од десет. Препоручљиво је одређивати их са ослонцем на стручне
терминолошке речнике, а у интересу је аутора да учесталост
кључних речи (с обзиром на могућност лакшег претраживања)
буде што већа. Кључне речи дају се на језику на којем је написан
сажетак, те на језику на којем је написан резиме рада (без тачке на
крају низа!). Кључне речи се наводе испод сажетка и испод резимеа
са одговарајућом ознаком Кључне речи, односно Keywords и сл., и
то тако да им је лева маргина уравната с левом маргином сажетка,
односно резимеа.
12. Библиографска парентеза, као уметнута скраћеница у тексту која
упућује на потпуни библиографски податак о делу које се цитира,
наведен на крају рада, састоји се од отворене заграде, презимена
аутора, године објављивања рада који се цитира, те ознаке странице
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13.

14.

15.

16.

17.

са које је цитат преузет и затворене заграде; пример: (IVIĆ 1986: 128)
за библиографску јединицу: IVIĆ, Pavle. Srpski narod i njegov jezik. —
2. izd. Beograd: Srpska književna zadruga, 1986. [orig.] ИВИЋ, Павле.
Српски народ и његов језик. — 2. изд. Београд: Српска књижевна
задруга, 1986.
• Ако се цитира више суседних страница истог рада, дају се цифре
које се односе на прву и последњу страницу која се цитира, а
између њих ставља се црта, на пример: (IVIĆ 1986: 128−130) за
библиографску јединицу: IVIĆ, Pavle. Srpski narod i njegov jezik.
— 2. izd. Beograd: Srpska književna zadruga, 1986. [orig.] ИВИЋ,
Павле. Српски народ и његов језик. Београд: Српска књижевна
задруга, 1986.
• Ако се цитира више несуседних страница истог рада, цифре које
се односе на странице у цитираном раду одвајају се запетом;
пример: (IVIĆ 1986: 128, 130) за библиографску jединицу:
IVIĆ, Pavle. Srpski narod i njegov jezik. Beograd: Srpska književna
zadruga, 1986. [orig.] ИВИЋ, Павле. Српски народ и његов језик.
— 2. изд. Београд: Српска књижевна задруга, 1986.
Уколико jе реч о страном аутору, презиме је потребно транскрибовати
на језик на коме је написан основни текст рада, на пример, Marfi за
Мyrphy, а транскрипцију је потребно извршити и у парентези, нпр.
(MARFI 1974: 95) за библиографску jединицу: МYRPHY, Jамеs J.
Rhetoric in the Middle Ages: А History of Rhetorical Theory from Saint
Augustine to the Renaissance. Berkley: University of California Press,
1974.
Када се у раду помиње више студиjа коjе jе jедан аутор публиковао исте
године, у парентези jе потребно одговараjућим (малим) абецедним
словом прецизирати о којој се библиографскоj одредници из коначног
списка литературе ради; пример: (MARFI 1974b: 12).
Уколико библиографски извор има више аутора, у парентези
се наводе презимена прва два аутора, док се презимена осталих
аутора замењују скраћеницом i dr.: (IVIĆ, KLAJN i dr. 2007) за
библиографску jединицу: IVIĆ, Pavle i Ivan KLAJN, Mitar PEŠIKAN,
Branislav BRBORIĆ. Srpski jezički priručnik. Beograd: Beogradska
knjiga, 2007. [orig.] ИВИЋ, Павле и Иван КЛАJН, Митар ПЕШИКАН,
Бранислав БРБОРИЋ. Српски jезички приручник. Београд: Београдска
књига, 2007.
У парентези није потребно наводити презиме аутора ако jе из
контекста jасно који jе аутор цитиран или парафразиран; пример:
,,Према Марфијевом истраживању (1974: 207), први сачувани трактат
из те области срочио jе бенедиктинац Алберик из Монте Касина у
другој половини XI векаˮ.
Ако се у парентези упућује на радове двају или више аутора, податке
о сваком следећем раду треба одвојити тачком и запетом; пример:
(BELIĆ 1958; STEVANOVIĆ 1968).
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18. Називи табела исписују се изнад табела (на средини странице), и то
на следећи начин:
Табела 1 (болд). Табеларни приказ (курзив)

19. Називи графичких приказа, дијаграма и сл. исписују се непосредно
испод објекта (на средини странице), и то на следећи начин:

Графички приказ 1 (болд). Графички приказ приказ (курзив)
20. Подбелешке (подножне напомене, фусноте), обележене арапским
цифрама (иза правописног знака, без тачке или заграде) дају се при
дну странице у којој се налази део текста на који се подбелешка
односи. Могу садржати мање важне детаље, допунска објашњења и
сл. Подбелешке се не користе за навођење библиографских извора
цитата или парафраза датих у основном тексту, будући да за то служе
библиографске парентезе, које су повезане с пописом литературе и
извора датих на крају рада, олакшавају праћење цитираности у
научним часописима.
21. Цитирана литература даје се у засебном одељку насловљеном
,,Цитирана литератураˮ (без наводника!). Референце се наводе
латиницом и исписују на доследан начин, абецедним редоследом.
Референце изворно публиковане ћирилицом или неким другим
писмом морају се након обавезног латиничног облика (у који се такве
референце морају транслитеровати), према у даљем тексту наведеним
примерима, са назнаком [orig.], навести у свом оригиналном облику.
У том одељку разрешавају се библиографске парентезе скраћено
наведене у тексту. Библиографске јединице (референце) наводе се
латиницом по абецедном реду презимена првог или јединог аутора
како је оно наведено у парентези у тексту (погледати тачку 12). Ако
опис библиографске јединице обухвата неколико редова, сви редови
осим првог увучени су удесно за 1,5 цм употребом тзв. „висећегˮ
параграфа (опција Hanging: Paragraph > Indents and Spacing >
Indendation > Hanging 1,5 цм).
22. Свака библиографска јединица представља засебан пасус који је
организован на различите начине у зависности од врсте цитираног
извора. У Philologia Mediana у библиографском опису цитиране
литературе примењује се MLA начин библиографског цитирања
(Modern Language Association − Works cited), с том модификацијом
што се наслов посебне публикације наводи курзивом.
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Примере таквог начина библиографског цитирања погледајте у наставку
упутства.
Монографска публикација
PREZIME, ime autora i ime i PREZIME drugog autora. Naslov knjige. Podatak o
imenu prevodioca, priređivača, ili nekoj drugoj vrsti autorstva. Podatak o izdanju
ili broju tomova. Mesto izdavanja: Izdavač, godina izdavanja. [orig.] ПРЕЗИМЕ,
име аутора и име и ПРЕЗИМЕ другог аутора. Наслов књиге. Податак о имену
преводиоца, приређивача, или некој другој врсти ауторства. Податак о издању
или броју томова. Место издавања: Издавач, година издавања.
Пример:
BELIĆ, Aleksandar. O jezičkoj prirodi i jezičkom razvitku: lingvistička
ispitivanja. Knj. 1. − 2. izd. Beograd: Nolit, 1958. [orig.] Белић, Александар. О
језичкој природи и језичком развитку: лингвистичка испитивања. Књ. 1. − 2.
изд. Београд: Нолит, 1958.
MILETIĆ, Svetozar. O srpskom pitanju. Izbor i predgovor Čedomir Popov.
Novi Sad: Gradska biblioteka, 2001. [orig.] Милетић, Светозар. О српском питању.
Избор и предговор Чедомир Попов. Нови Сад: Градска библиотека, 2001.
Фототипско издање
PREZIME, ime autora. Naslov knjige. Mesto prvog izdanja, godina prvog izdanja.
Mesto ponovljenog, fototipskog izdanja: Izdavač, godina reprint izdanja. [orig.]
ПРЕЗИМЕ, име аутора. Наслов књиге. Место првог издања, година првог издања.
Место поновљеног, фототипског издања: Издавач, година репринт издања.
Пример:
SOLARIĆ, Pavle. Pominak knjižeski. Venecija 1810. Inđija: Narodna biblioteka
„Dr Đorđe Natoševićˮ, 2003. [orig.] СОЛАРИЋ, Павле. Поминак књижески.
Венециjа 1810. Инђија: Народна библиотека „Др Ђорђе Натошевићˮ, 2003.
Секундарно ауторство
У часопису Philologia Mediana зборници научних радова се описују према
имену уредника или приређивача.
PREZIME, ime urednika (ili priređivača). Naslov dela. Mesto izdavanja: Izdavač,
godina izdavanja. [orig.] ПРЕЗИМЕ, име уредника (или приређивача). Наслов
дела. Место издавања: Издавач, година издавања.
Пример:
RADOVANOVIĆ, Milorad (ur.). Srpski jezik na kraju veka. Beograd: Institut
za srpski jezik SANU — Službeni glasnik, 1996. [orig.] РАДОВАНОВИЋ, Милорад
(ур.). Српски језик на крају века. Београд: Институт за српски jезик САНУ —
Службени гласник, 1996.
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Рукописна грађа
PREZIME, ime autora. Naslov rukopisa (ako postoji ili ako je u nauci dobio
opšteprihvaćeno ime). Mesto nastanka: Institucija u kojoj se nalazi, signatura,
godina nastanka. [orig.] ПРЕЗИМЕ, име аутора. Наслов рукописа (ако постоји
или ако jе у науци добио општеприхваћено име). Место настанка: Институциjа
у којој се налази, сигнатура, година настанка.
Пример:
NIKOLIĆ, Jovan. Pesmarica. Temišvar: Arhiv SANU u Beogradu, sign.
8552/264/5, 1780−1783. [orig.] НИКОЛИЋ, Jован. Песмарица. Темишвар: Архив
САНУ у Београду, сигн. 8552/264/5, 1780−1783.
Рукописи се цитираjу према фолиjациjи (нпр. 2а—3б), а не према
пагинацији, изузев у случаjевима кад jе рукопис пагиниран.
Прилог у серијској публикацији
Прилог у часопису
PREZIME, ime autora. „Naslov teksta u publikacijiˮ. Naslov časopisa broj
sveske ili toma (godina, ili potpun datum): strane na kojima se tekst nalazi. [orig.]
ПРЕЗИМЕ, име аутора. „Наслов текста у публикацијиˮ. Наслов часописа број
свеске или тома (година, или потпун датум): стране на којима се текст налази.
Пример:
RIBNIKAR, Jara. „Nova stara pričaˮ. Letopis Matice srpske, knj. 473, sv. 3
(mart 2004): str. 265−269. [orig.] РИБНИКАР, Јара. „Нова стара причаˮ. Летопис
Матице српске, књ. 473, св. 3 (март 2004): стр. 265−269.
Прилог у новинама
PREZIME, ime autora. „Naslov tekstaˮ. Naslov novina datum: broj strana. [orig.]
Презиме, име аутора. „Наслов текстаˮ. Наслов новина датум: број страна.
Пример:
KLJAKIĆ, Slobodan. „Čerčilov rat zvezda protiv Hitleraˮ. Politika 21. 12.
2004: 5. [orig.] КЉАКИЋ, Слободан. „Черчилов рат звезда против Хитлераˮ.
Политика 21. 12. 2004: 5.
Монографска публикација доступна на интернету
PREZIME, ime autora. Naslov knjige. <adresa sa interneta>. Datum preuzimanja.
[orig.] ПРЕЗИМЕ, име аутора. Наслов књиге. <адреса са интернета>. Датум
преузимања.
Пример:
VELTMAN, K. N. Augmented Books, knowledge and culture. <http://www.
isoc. org/inet2000/cdproceedings/bd/bd.> 02. 02. 2002.
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Прилог у сериjскоj публикацији доступан на интернету
PREZIME, ime autora. „Naslov tekstaˮ. Naslov periodične publikacije.
Datum periodične publikacije. Ime baze podataka. Datum preuzimanja. [orig.]
ПРЕЗИМЕ, име аутора. „Наслов текстаˮ. Наслов периодичне публикације.
Датум периодичне публикације. Име базе података. Датум преузимања.
Пример:
TOIT, А. „Teaching Info-preneurship: students’ perspectiveˮ. АSLIB
Proceedings February 2000. Proquest. 21. 02. 2000.
Прилог у енциклопедији доступан на интернету
„Naziv odredniceˮ. Naslov enciklonedije. <adresa sa Interneta>. Datum
preuzimanja. [orig.] „Назив одредницеˮ. Наслов енциклоnедиjе. <адреса са
Интернета>. Датум преузимања.
Пример:
„WILDE, Oscarˮ. Enciklopedia Americana. <...> 15. 12. 2008.
23. Извори се дају под насловом Извори у засебном одељку после одељка
Цитирана литература на истим принципима библиографског описа који се
примењује у одељку Цитирана литература.
24. У оквиру одељка Цитирана литература парентезе се разрешавају
тако што на самом почетку стоје презиме(на) и година из парентезе у истом
облику у ком су дати у парентези. Наводимо примере за текстове написане на
српском језику − ћирилицом, латиницом и на енглеском језику, при чему се
презимена ређају абецедним редом.
Пример:
BAŠLAR 2005: BAŠLAR, Gaston. Poetika prostora. Čačak, Beograd: Gradac, B.
Kukić, 2005.
BELIĆ 1958: BELIĆ, Aleksandar. O jezičkoj prirodi i jezičkom razvitku:
lingvistička ispitivanja. Knj. 1. — 2. izd. Beograd: Nolit, 1958. [orig.] Белић,
Александар. О jезичкоj природи и jезичком развитку: лингвистичка
испитивања. Књ. 1. — 2. изд. Београд: Нолит, 1958.
МARFI 1974: MYRPHY, James J. Rhetoric in the Middle Ages: А History of
Rhetorical Theory from Saint Augustine to the Renaissance. Berkley: University
*Напомена: На исти начин разрешавају се парентезе у одељку Извори.
25. Уколико цитирани чланак има DOI број, обавезно мора бити наведен.
26. Резиме не би требало да прелази 10% дужине текста. Потребно је да
буде на jeдном од светских jeзикa (енглеском, руском, немачком, француском).
Уколико аутор није у могућности да обезбеди коректан превод, потребно је да
напише резиме на jeзику на којем je написан и рад, а уредништво часописа
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Philologia Mediana ће обезбедити превод. Уколико je рад написан на страном
jeзику, резиме мора бити написан и на српском jeзику. Уколико аутор није у
могућности да обезбеди резиме на српском jeзику, потребно је да напише резиме
на jeзику на коjeм je написан рад, а уредништво ће обезбедити превод резимеа
на српски jeзик.
27. Текст рада за Philologia Mediana пише се електронски на страници
А4 формата (21 х 29,5 цм), с маргинама од 2,5 цм, увлачењем првог реда новог
пасуса 1,5 цм, и без размака између редова. Текст је потребно писати у фонту
Times New Roman, словима величине 12 типографских тачака, а сажетак, кључне
речи и подножне напомене словима величине 10 типографских тачака. Обим
текста: за огледе, прилоге и расправе до 36000 словних знакова (са размаком); за
приказе до 14000 словних знакова (са размаком).
Штампане рукописе треба слати путем званичног веб-сајта часописа
(www.philologiamediana.com) и путем имејла на две адресе (обавезно обе!):
philologiamediana@filfak.ni.ac.rs и aleksandar.novakovic@filfak.ni.ac.rs. Уколико
је ауторима једноставније, рукопис могу само послати на наведене адресе, а
Уредништво ће радове поставити на платформу. Електронска верзија рукописа
шаље се у .doc(x) формату. Уколико аутор(и) у свом раду користи посебне
фонтове, у обавези је/су да их достави/-е уз рад.
Уредништво часописа Philologia Mediana
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INSTRUCTIONS FOR THE PUBLICATION
OF PAPERS
Philologia Mediana publishes original articles from all the fields of literature
studies (literature history, theory of literature, methodology of the study of literature,
comparative literature) and language studies, research and book reviews. Papers
that are already published or offered for publication in a different journal cannot be
accepted for publication in Philologia Mediana. In case the article was presented at
a conference (under the same or a similar title), a special footnote, preferably at the
bottom of the first page, should be offered stating the exact details regarding the oral
presentation of the paper.
The papers are primarily published in Serbian (Cyrillic), but also in English,
Russian, German or French. The paper has to be orthographically, grammatically
and stylistically correct. In Philologia Mediana, the authors who publish their papers
in Serbian should respect the rules of Pravopis srpskoga jezika by Mitar Pešikan,
Jovan Jerković and Mato Pižurica (Matica Srpska: Novi Sad 2010). Apart from the
orthographic norms regulated in the previously mentioned publication, the authors
should consider the following:
1. Publication titles (monographs, proceedings, journals, vocabularies, etc.)
mentioned in the paper should be given in italics in the language and script
of the publication, including both the original text and its translation.
2. It is highly recommended to quote the original text and script. If the quote
comes from the translated version of the paper, a special footnote should
be offered stating the bibliographical data of the original text.
3. Foreign names are to be transcribed (adjusted to Serbian) according to
the rules of Pravopis srpskoga jezika; in case a foreign name is quoted
for the first time, the brackets should contain the original transcription of
the name, except in cases when the name is widely known (for example,
Noam Chomsky) or if the original version is the same as in Serbian (for
example, Filip F. Fortunatov).
4. In the embedded bibliographical abbreviations (parentheses), the author’s
surname should be given in capital letters, using exclusively the Latin
script. For example: (BELIĆ 1941), (KAROLAK 2004), (VOLF 2006).
5. Quotations from primary (source) literature must also be given in the
original language.
6. Citations from secondary literature in a foreign language, depending on the
function that they serve, can be given in either their original or translated
form; however, a consistent method should be selected and maintained
throughout the text.
The paper must contain the following elements: a) name, middle letter,
surname, affiliation, b) the title of the paper, c) abstract, d) key words, e) the text of
the paper, f) bibliography and sources, g) summary, h) appendix. The order of the
given elements should be respected.
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7. The author’s name, middle letter and surname are to be given above the
title by the left margin in articles; in book reviews, they should be given
beneath the text, by the right margin, in italics. The names and surnames of
the domestic authors are to be given in its original form, regardless of the
language of the paper. The author’s affiliation is to be given beneath the
author’s name, middle letter and surname. Complex organizations should
reflect the hierarchy of their structure (for example, University of Niš,
Faculty of Philosophy, Serbian and Comparative Literature Department).
In case there are more authors, the affiliation of each of the authors should
be specified. The author’s function and academic title are not to be given.
8. The author’s official or e-mail address is to be given in a footnote, with
an asterisk attached to the author’s surname. In case of more authors, only
the address of the first author should be given. The title and number of
the project within which the article was written, as well as the name of
the institution which financed the project, are to be stated in a separate
footnote, with two asterisks attached to the author’s affiliated institution.
9. The title (and subtitle) are written with capital letters, centered. The
title of the paper should concisely reflect the content of the paper. It is in the
author’s own interest to use the words in the title which are appropriate
for indexing and internet search. If such words are not given in the title,
it is desirable to add a subtitle.
10. The abstract, which has to be in the language of the paper itself, should
concisely present the problem, aim, methodology and results of the scientific
research. It is recommended that the abstract should contain 100 – 250 words.
The abstract has to be located beneath the title of the paper, with no special
title such as Abstract, with the left margin indented by 1.5 cm in relation to the
text of the paper (that is, in parallel with the first line of the text of the paper).
11. Key words are terms or expressions that point to the overall research issues
and are limited to ten. It is highly recommended to specify them by relying
on special terminological vocabularies, and it is in the author’s own best
interest to have more high frequency key words (as that enables an
easier internet search). Key words are to be given in the language that
corresponds to the language of the abstract and summary of the paper
(without a full stop!). They are to be stated beneath the abstract and beneath
the summary with an appropriate title such as Ključne reči or Keywords,
with the left margin parallel to the left margin of the abstract or the summary
12. Bibliographical parentheses, as embedded abbreviations within the text
that point to the complete bibliographical entry of the quoted work, are
to be given at the end of the paper and should contain an open bracket,
author’s surname, year of publication, page(s) of the citation and closed
bracket, for example (IVIĆ 1986: 128) for the bibliographical unit IVIĆ,
Pavle. Srpski narod i njegov jezik. – 2. izd. Beograd: Srpska književna
zadruga, 1986. [orig.] ИВИЋ, Павле. Српски народ и његов језик. — 2.
изд. Београд: Српска књижевна задруга, 1986.
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•

•

13.

14.

15.

16.

17.
18.

If several related pages are quoted from the same source, numbers
of the first and the last quoted page should be given, connected with
a dash, for example (IVIĆ 1986: 128—130), for the bibliographical
unit: IVIĆ, Pavle. Srpski narod i njegov jezik – 2. izd. Beograd:Srpska
književna zadruga, 1986. [orig.] ИВИЋ, Павле. Српски народ и његов
језик. Београд: Српска књижевна задруга, 1986.
If several unrelated pages are quoted from the same source, the pages
should be separated by a comma, for example: (IVIĆ 1986:128, 130),
for the bibliographical unit: IVIĆ, Pavle. Srpski narod i njegov jezik –
2. izd. Beograd:Srpska književna zadruga, 1986. [orig.] ИВИЋ, Павле.
Српски народ и његов језик. — 2. изд. Београд: Српска књижевна
задруга, 1986.
If foreign authors are quoted their last name should be transcribed into
the language of the text itself, for example Marfi for Murphy, with the
transcription given in parenthesis, for example (MURPHY 1974: 95) for
the bibliographical unit: MURPHY, James J. Rhetoric in the Middle Ages:
А History of Rhetorical Theory from Saint Augustine to the Renaissance.
Berkley: University of California Press, 1974.
If several studies published by the same author in the same year are
quoted, it is necessary to precisely state the specific bibliographical entry
using a (lower case) alphabet letter in the parenthesis itself, for example
(MURPHY 1974b: 12)
In the case that a bibliographical source has more than one author, the
surnames of the first two authors are to be given in the parentheses, while
the surnames of the other authors are replaced with the abbreviation et al.
(IVIĆ, КLAJN et al. 2007) for the bibliographical entry: IVIĆ, Pavle i Ivan
KLJAN, Mitar PEŠIKAN, Branislav BRBORIĆ. Srpski jezički priručnik.
4. izd. Beograd: Beogradska knjiga, 2007. [orig.] ИВИЋ, Павле и Иван
КЛАJН, Митар ПЕШИКАН, Бранислав БРБОРИЋ. Српски jезички
приручник. Београд: Београдска књига, 2007.
It is not necessary to give the author’s surname in the parentheses if the
context clearly points to the author quoted or paraphrased, for example:
“According to Murphy’s research (1974: 207), the first treatise from this
field was written by the Benedictine Monk Alberik from Monte Casino in
the second half of the XI century.”
If the works of two or more authors are being referred to, information
regarding each subsequent work should be given and separated by a
semicolon, for example (BELIĆ 1958; STEVANOVIĆ 1968).
Names of tables are given above the table itself (in the middle of the page)
in the following way:
Table 1 (bold). Table description (italics)
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19. Names of graphical representations, diagrams etc. are given just below the
object itself (center page), in the following way:

Graphical representation (bold). Graphical representation description (italics)
20. The footnotes, marked by Arabian numbers (after a punctuation mark,
without brackets or a full stop) are to be given at the bottom of the page
where the text they refer to is located. They can contain less important
details, additional explanations, etc. They are not to be used for the
quotation of the bibliographical sources or their paraphrases given in the
paper, since bibliographical parentheses serve this function, which, by
being related to the bibliography list at the end of the paper, makes the
whole process of tracking the citation in the scientific journals easier.
21. The cited literature is to be given in a separate section entitled “Works
cited” (no quotation marks!). The bibliohraphical units are to be given
in Serbian Latin, and are to be given in a consistent way, in alphabetical
order. The bibliographical units originally published in Serbian Cyrillic
or in some other script, after being given in an obligatory Serbian Latin
script (to which such bibliographical units are to be transliterated),
have to be given in their original script in the further text and given
examples, with a mark [orig.]. That section is to be used to resolve the
bibliohraphical parentheses which are given in their shortened form in
the text. The bibliographical units (references), are to be given in Serbian
Latin in alphabetical order based on the surname of the first or the only
author as it is given in the parenthesis in the text (see point 12). If the
description of the bibliographical unit contains a few lines, all lines except
the first one are to be indented 1.5 cm to the right, using the so-called
hanging paragraph (option Hanging: Paragraph > Indents and Spacing >
Indentation > Hanging 1.5 cm).
22. Each bibliographical unit presents a separate paragraph organized
in different ways, depending on the type of the quoted source. The
bibliographical description of the quoted literature in Philologia Mediana
is based on MLA style (Modern Language Association Style – Works
Cited), with one slight modification – the title of the particular publication
is to be given in italics.
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Monographic publication
SURNAME, name of the author, and name and surname of the second author.
Title. Translator, editor, or other kind of authorship. Volume. Place of publication:
publisher, year of publication. [orig.]
Example:
BELIĆ, Aleksandar. O jezičkoj prirodi i jezičkom razvitku: lingvistička
ispitivanja. Book 1. − 2. edit. Beograd: Nolit, 1958. [orig.] БЕЛИЋ, Александар.
О језичкој природи и језичком развитку: лингвистичка испитивања. Књ. 1. − 2.
изд. Београд: Нолит, 1958.
MILETIĆ, Svetozar. O srpskom pitanju. Selection and preface Čedomir Popov.
Novi Sad: Gradska biblioteka, 2001. [orig.] МИЛЕТИЋ, Светозар. О српском
питању. Избор и предговор Чедомир Попов. Нови Сад: Градска библиотека,
2001.
Phototype publication:
SURNAME, name of the author. Title. Place of the first publication, year of the
first publication. Place of the phototype publication: Publisher, reprint year. [orig.]
Example:
SOLARIĆ, Pavle. Pominak knjižeski. Venecija 1810. Inđija: Narodna biblioteka
“Dr Đorđe Natoševićˮ, 2003. [orig.] СОЛАРИЋ, Павле. Поминак књижески.
Венециjа 1810. Инђија: Народна библиотека „Др Ђорђе Натошевићˮ, 2003.

editor.

Secondary Authorship
In Philologia Mediana, the proceedings are to be quoted by their compiler or

SURNAME, name (editor or compiler). Title. Place of publication: publisher, year.
[orig.]
Example:
RADOVANOVIĆ, Milorad (ed.). Srpski jezik na kraju veka. Beograd: Institut
za srpski jezik SANU — Službeni glasnik, 1996. [orig.] РАДОВАНОВИЋ, Милорад
(ур.). Српски језик на крају века. Београд: Институт за српски jезик САНУ —
Службени гласник, 1996.
Manuscripts
SURNAME, name of the author. Manuscript title (in case it exists or if it is widely
accepted in science). Place: Institution, signature, year. [orig.]
Example:
NIKOLIĆ, Jovan. Pesmarica. Temišvar: Archive SANU in Beograd, sign.
8552/264/5, 1780−1783. [orig.] Николић, Jован. Песмарица. Темишвар: Архив
САНУ у Београду, сигн. 8552/264/5, 1780−1783.
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Manuscripts are to be quoted according to foliation (for example 2a -3b), and not
according to pagination, except in the cases when the manuscript has its pagination.
Contributions in serial publications
Contribution in a journal
SURNAME, name of the author. “Title of the publication.” Title of the journal vol.,
issue (year or complete date): pages. [orig.]
Example:
RIBNIKAR, Jara. “Nova stara priča.ˮ Letopis Matice srpske, book. 473, issue
3 (mart 2004): p. 265−269. [orig.] РИБНИКАР, Јара. „Нова стара причаˮ. Летопис
Матице српске, књ. 473, св. 3 (март 2004): стр. 265269.
Contribution in papers
SURNAME, name of the author. “Title of the text.” Title of the papers date: number
of pages. [orig.]
Example:
KLJAKIĆ, Slobodan. “Čerčilov rat zvezda protiv Hitlera.ˮ Politika 21. 12.
2004: 5. [orig.] КЉАКИЋ, Слободан. „Черчилов рат звезда против Хитлераˮ.
Политика 21. 12. 2004: 5.
Monographic online publication
SURNAME, name of the author. Title of the book. <Internet address>. Date of
downloading. [orig.]
Example:
WELTMAN, K. N. Augmented Books, knowledge and culture. <http://www.
isoc.org/inet2000/cdproceedings/bd/bd.> 02. 02. 2002.
Serial online publication
SURNAME, name of the author. “Title of the text.” Title of the periodical publication.
Date of the periodical publication. Database name. Date of downloading. [orig.]
Example:
TOIT, А. “Teaching Info-preneurship: students’ perspective.” АSLIB
Proceedings February 2000. Proquest. 21. 02. 2000.
Online encyclopedia publication
“Title.” Title of the encyclopedia. <Internet address>. Date of downloading. [orig.]
Example:
“Wilde, Oscar.” Enciklopedia Americana. <…> 15. 12. 2008.
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23. Sources are to be given in a separate section entitled Sources after the
section Works Cited, and all the rules valid for the section Works Cited,
are to be applied here as well.
24. In the Works Cited section, parentheses are to be given as follows: the
surname(s) of the author(s) and the year listed in parenthesis in the same
form as given in bibliography. Please, see the following example for texts
written in Serbian – Serbian Cyrillic, Serbian Latin, and English, where
surnames are listed alphabetically.
Example:
BAŠLAR 2005: BAŠLAR, Gaston. Poetika prostora. Čačak, Beograd: Gradac, B.
Kukić, 2005.
BELIĆ 1958: BELIĆ, Aleksandar. O jezičkoj prirodi i jezičkom razvitku: lingvistička
ispitivanja. Knj. 1. — 2. izd. Beograd: Nolit, 1958. [orig.] Белић, Александар. О
jезичкоj природи и jезичком развитку: лингвистичка испитивања. Књ. 1. — 2.
изд. Београд: Нолит, 1958.
МARFI 1974: MYRPHY, James J. Rhetoric in the Middle Ages: А History of
Rhetorical Theory from Saint Augustine to the Renaissance. Berkley: University
of California Press, 1974.
*NB: The parentheses are to be given in the same manner in the Sources section.
25. If the cited article has a DOI number, it must be listed.
26. The summary should not exceed 10% of the text’s length. It has to be written
in one of the world’s languages (English, Russian, German, French). If the
author is not able to provide a proper translation, the summary should
be written in the language that the original paper is written in, and the
Editorial Board of Philologia Mediana will be in charge of providing the
translation. If the paper is written in a foreign language, the summary
should be written in Serbian, as well. If the author is not able to provide
a proper translation in Serbian, the summary should be written in the
language that the original paper is written in, and the Editorial Board of
Philologia Mediana will be in charge of providing the Serbian translation.
27. The text of the paper for Philologia Mediana requests А4 form (21 х 29,5
cm), with 2.5 cm margins, 1.5 cm indentation of the first row of the new
paragraph, and no spacing between the lines. Times New Roman is the
required font, 12pt letters, while the abstract, key words and footnotes are
to be given in 10pt letter size. The text’s length: for studies, articles and
papers up to 36.000 characters; for book reviews up to 14.000 characters
Printed papers should be sent using the official website of the magazine (www.
philologiamediana.com) and via e-mail to the following two addresses (it is obligatory
to send the paper to both of these addresses!) philologiamediana@filfak.ni.ac.rs and
aleksandar.novakovic@filfak.ni.ac.rs. Should the authors find it more convenient, the
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papers can be only sent to the given e-mail addresses, and the Editorial Board will
upload the papers to the website. The electronic version of the paper is to be sent in
doc(x) format. In case the author(s) use special fonts in their papers, they have to send
the fonts together with the paper.
Philologia Mediana Editorial Board

934

Philologia Mediana

INSTRUCTIONS AUX AUTEURS
POUR LA RÉDACTION DU MANUSCRIT
1. La revue Philologia Mediana publie des articles originaux de tous les
domaines des recherches littéraires (histoire, théorie et méthodologie littéraire,
littérature générale et comparée) et linguistiques, ainsi que les rapports de recherche
et comptes rendus. Les travaux déjà publiés ou soumis à la publication dans une autre
revue ne seront pas acceptés pour la publication dans la Philologia Mediana.
Les auteurs sont priés d’appliquer impérativement les règles suivantes :
a) les titres des publications spécifiques (monographies, actes de colloque, revues,
dictionnaires, etc.), abordés dans le document, sont mis en italique dans la langue
et la lettre de la publication citée, que ce soit l’original ou la traduction ;
b) de préférence, la citation se fait du texte original en lettre originale. Si l’on
cite un ouvrage traduit, il est nécessaire d’en indiquer dans la note en bas de
page les données bibliographiques dans l’original ;
c) à l’intérieur des parenthèses bibliographiques se trouvant dans le corps du
texte, le nom de l’auteur est cité uniquement en forme et en lettre du présent
document, par ex. (PETROVIĆ 1986) ;
d) les citations de la littérature primaire doivent être en forme et en lettre du
présent document ainsi que dans la langue originale ;
e) les citations de la littérature secondaire dans la langue étrangère peuvent
être dans la langue originale ou traduites en langue du texte, mais une fois la
langue choisie, elle est à citer de manière conséquente.
2. Le manuscrit doit contenir les éléments suivants : a) prénom de l’auteur,
lettre initiale du prénom du père ou de la mère, nom de l’auteur, nom de l’institution
où l’auteur travaille et/ou le nom/le nombre du groupe de recherche ou du laboratoire
dans le cadre duquel l’auteur travaille, b) titre du manuscrit, c) résumé en français,
d) mots-clés, e) texte du manuscrit, f) littérature et sources consultées, g) résumé en
serbe (pour les auteurs non serbophones, le résumé sera traduit en serbe par le Comité
de rédaction), h) annexes. Cette disposition des éléments doit être respectée.
3. Prénom de l’auteur, lettre initiale du prénom du père ou de la mère et nom
de l’auteur sont imprimés au-dessus du titre près de la marge gauche dans les recherches
et les articles. Les noms des auteurs sont cités en forme originale, n’importe la langue
du manuscrit. Le titre et le siège de l’institution où l’auteur travaille prennent place audessous du nom, de la lettre initiale du prénom du père ou de la mère et du prénom de
l’auteur. Les titres des organisations composées devraient refléter la hiérarchie de leur
structure (par ex. Université de Niš, Faculté de Philosophie, Département de langue et
littérature françaises). S’il y a plusieurs auteurs, il faut annoter l’institution de chacun.
La fonction et le titre de l’auteur ne doivent pas être cités. L’adresse officielle
ou/et électronique de l’auteur est donnée en bas de la première page et elle est liée
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d’un astérisque au nom de l’auteur. S’ils sont plusieurs, on donne l’adresse du premier
auteur. Le titre et le numéro du projet scientifique ou du groupe de recherche ou du
laboratoire, à savoir du programme en cadre duquel l’article a apparu, ainsi que le titre
de l’institution finançant le projet ou le programme, sont donnés dans la note en bas
de page et elle est liée de deux astérisques au titre de l’institution où l’auteur travaille.
4. Le titre du manuscrit doit refléter au plus précis et au plus concis le
contenu du manuscrit. C’est dans l’intérêt de l’auteur d’utiliser les mots
conformes à l’indexation et à la recherche. S’il n’y en a pas de tels mots,
il est souhaitable de rajouter au titre un sous-titre. Le titre et le sous-titre
sont imprimés au milieu de la page, en lettres majuscules.
5. Dans le résumé, qui est écrit en français, il faut dégager en bref le problème,
le but, la méthodologie et les résultats de la recherche scientifique. De
préférence, le résumé contient entre 100 et 250 mots. Il prend place audessous du titre du manuscrit, sans indice « résumé », de sorte que la marge
gauche est mise à la ligne 1,5 cm par rapport au corps du texte (c’est-à-dire
elle est ajustée à la première ligne du corps du texte).
6. Les mots-clés sont termes et expressions désignant la problématique
entière de la recherche et ils sont 10 au maximum. Il est vivement
recommandé de définir les mots-clés en considérant des dictionnaires de
spécialité terminologiques et c’est dans l’intérêt de l’auteur que leur
fréquence soit la plus grande possible afin de faciliter le processus de la
recherche. Les mots-clés écrits en français sont mis au-dessous du résumé
avec l’indice Mots-clés. Les mots-clés rédigés en serbe se trouvent audessous du résumé en serbe à la fin de l’article avec l’indice Кључне речи ;
pour les auteurs non serbophones, le résumé et les mots-clés seront traduits
en serbe par le Comité de rédaction. Les mots-clés sont mis de sorte que la
marge gauche est ajustée à celle du résumé et sans point à la fin de la suite.
7. La parenthèse bibliographique est une abréviation insérée dans le corps
du texte référant à la donnée bibliographique complète de l’œuvre citée qui
se trouve à la fin du texte. Elle est composée de la parenthèse ouverte, du
nom de l’auteur, de l’année de parution de l’œuvre citée, du numéro de la
page citée et de la parenthèse fermée. Par ex. (BARTHES 1973 : 67) pour
la donnée bibliographique BARTHES, Roland. Le plaisir du texte. Paris :
Éditions du Seuil, 1973.
Si plusieurs pages voisines d’un ouvrage sont citées, il faut mettre les numéros
référant la première et la dernière page citée, avec un tiret entre les deux. Par ex.
(BARTHES 1973 : 67–69) pour la donnée bibliographique BARTHES, Roland. Le
plaisir du texte. Paris : Éditions du Seuil, 1973.
Si plusieurs pages non voisines d’un ouvrage sont citées, le numéro référant
les pages citées sont séparés d’une virgule. Par ex. (BARTHES 1973 : 67, 69) pour la
donnée bibliographique BARTHES, Roland. Le plaisir du texte. Paris : Éditions du
Seuil, 1973.
S’il s’agit d’un auteur étranger, il est nécessaire de transcrire son nom dans
la langue du manuscrit, par ex. Bakhtine pour Бахти́н, et la transcription se donne
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également dans les parenthèses, par ex. (BAKHTINE 1978 : 123) pour la donnée
bibliographique BAKHTINE, Mikhaïl. M. Esthétique et théorie du roman. Paris :
Gallimard, 1978.
Si on cite plusieurs études d’un auteur publiées la même année, il est à
préciser dans la parenthèse, en mettant une lettre correspondante, de quelle donnée
bibliographique de la liste finale il s’agit. Par ex. (BAKHTINE 1978a : 123).
Au cas où la source bibliographique a plus de deux auteurs, dans la parenthèse
sont cités les noms des deux premiers auteurs, les noms des autres étant remplacés par
l’abréviation et al. : (BARTHES, KAYSER et al. 1977) pour la donnée bibliographique
BARTHES, Roland et Wolfgang KAYSER, Wayne C. BOOTH, Philippe HAMON.
Poétique du récit. Paris : Éditions du Seuil, 1977.
S’il est évident du contexte qui est l’auteur cité ou paraphrasé, le nom de
l’auteur n’est pas cité dans la parenthèse. Par ex. Selon la théorie du texte de Barthes
(1973 : 123), tout texte est intertexte, un tissu nouveau de citations révolues.
Si dans la parenthèse on renvoie aux ouvrages de plusieurs auteurs, les données
de chacun sont séparées par un point-virgule. Par ex. (BARTHES 1973 ; TODOROV
1968).
Noms des tables sont imprimés directement au-dessus des tables (au milieu de
la page) de la façon suivante :
Table 1 (gras). Présentation tabulaire (italique)

Noms des présentations graphiques, diagrammes, etc. sont imprimés directement
sous l’objet (au milieu de la page) de la façon suivante :

Présentation graphique (gras). Présentation graphique (italique)
8.

Les notes sont marquées en chiffres arabes sans point ni parenthèse et elles
prennent place en bas de la page où se trouve la partie du texte à laquelle
la note renvoie. Les notes ne contiennent qu’un texte supplémentaire
(commentaire) qui contribue à la meilleure compréhension du sujet abordé.
Les références bibliographiques ne seront pas citées dans les notes en bas
de page étant donné que les parenthèses bibliographiques en servent. Étant
liées à la littérature (bibliographie) et aux sources citées à la fin de l’article,
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9.

les parenthèses bibliographiques facilitent à suivre la citation dans les
revues scientifiques.
La bibliographie est donnée dans un paragraphe à part intitulé
Bibliographie. Dans ce paragraphe les parenthèses bibliographiques, mises
en abrégé au corps du texte, sont déchiffrées. Les données bibliographiques
(les références) sont citées de manière alphabétique suivant le nom du
premier ou de l’unique auteur cité dans la parenthèse (voir numéro 11).
Si la donnée bibliographique contient plusieurs lignes, elles sont toutes
ajustées de 1,5 cm à droite, excepté la première, en appliquant le soi-disant
paragraphe « suspendu » (hanging).

Chaque donnée bibliographique doit être écrite en lettre latine, suivie de la
donnée identique mais en lettre originale le cas échéant. Exemple pour une donnée
écrite en lettre cyrillique :
STEVANOVIĆ 1986 : STEVANOVIĆ, Mihailo. Savremeni srpskohrvatski
jezik. Gramatički sistemi i književnojezička norma II. Sintaksa. Beograd: Naučna
knjiga, 1986. [orig.] СТЕВАНОВИЋ, Михаило. Савремени српскохрватски језик.
Граматички системи и књижевнојезичка норма II. Синтакса. Београд: Научна
књига, 1986.   
Exemple pour plusieurs auteurs :
PIPER, ANTONIĆ et al. 2005 : PIPER, Predrag i Ivana ANTONIĆ,
Vladislava RUŽIĆ, Sreto TANASIĆ, Ljudmila POPOVIĆ, Branko TOŠOVIĆ.
Sintaksa savremenoga srpskog jezika. Prosta rečenica. Beograd: Institut za srpski
jezik SANU – Beogradska knjiga – Matica srpska, 2005. [orig.] ПИПЕР, Предраг
и Ивана АНТОНИЋ, Владислава РУЖИЋ, Срето ТАНАСИЋ, Људмила
ПОПОВИЋ, Бранко ТОШОВИЋ. Синтакса савременога српског језика. Проста
реченица. Београд: Институт за српски језик САНУ – Београдска књига – Матица
српска, 2005.
Chaque donnée bibliographique est un paragraphe à part organisé de manières
différentes vu le type de la source citée. Philologia Mediana a adopté la manière MLA
de la citation bibliographique (Modern Languageе Associationʼs Style – Works cised)
avec telle modification que les titres des publications séparées sont mis en italique.
Exemples d’une telle citation :
Pour une monographie :
NOM, prénom de l’auteur et prénom et NOM du second auteur. Titre du livre.
Donnée sur le nom du traducteur, du rédacteur ou d’autres auteurs le cas échéant.
Donnée sur l’édition ou le nombre de tomes. Lieu de l’édition : Éditeur, année de
parution.
Exemples :
BARTHES, Roland. Le plaisir du texte. Paris : Éditions du Seuil, 1973.
LAMARTINE, Alphonse. Voyage en Orient. Édition présentée, établie et
annotée par Sophie Basch. Paris : Gallimard, 2011.
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DUCROT, Oswald et Tzvetan TODOROV. Dictionnaire encyclopédique des
sciences du langage. Paris : Seuil, 1972.
Édition phototype :
NOM, prénom de l’auteur. Titre du livre. Lieu de la première édition, année de
parution de la première édition. Lieu de la réédition phototype : éditeur, année de
parution de la réédition.
Exemple :
DIMITRIYÉVITCH, Yéléna Y. Une vision. Paris, 1936. Beograd : Ana
Stjelja, 2016.
Paternité secondaire :
Les Actes du Colloque sont désignés suivant le nom du directeur ou rédacteur en
chef. NOM, prénom du directeur ou rédacteur. Titre du livre. Lieu de l’édition :
Éditeur, année de parution.
Exemple :
STANKOVIĆ, Selena et Nermin VUČELJ (dir.). Les Études françaises
aujourd’hui (2015) : Tradition et modernité. Niš : Faculté de Philosophie, 2016.
Manuscrits :
NOM, prénom de l’auteur. Titre du manuscrit (s’il existe ou s’il est déjà intitulé et
notoire dans la science). Lieu d’apparition : Institution où il se trouve, signature,
année de parution.
Exemple :
DIMITRIYÉVITCH, Yéléna Y. Au soleil couchant. Beograd : Bibliothèque
nationale de Serbie, sign. P 544, 1926–1932.
Les manuscrits sont cités suivant la foliation (ex. 2a–3b) et non la pagination,
sauf si le manuscrit est déjà numéroté.
Contributions dans la périodique :
Contribution dans une revue :
NOM, prénom de l’auteur. « Titre du texte dans la revue ». Titre de la revue numéro
du cahier ou du tome (l’année ou la date complète) : pages que le texte contient.
Exemple :
ĐURIĆ, Vladimir. « L’évolution d’un symbole : le ‘cygne’ dans la poésie de
Sully Prudhomme, Baudelaire et Mallarmé ». Philologia Mediana no 10 (2018) :
349–362.
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Contribution dans les journaux :
NOM, prénom de l’auteur. « Titre du texte ». Titre des journaux date : numéro(s)
de(s) page(s).
Exemple :
KRISTEVA, Julia. « Le Polylogue ». Le Monde 25. 11. 1976 : 8.
Pour citer les documents téléchargés de l’internet :
Monographie disponible en ligne :
NOM, prénom de l’auteur. Titre du livre. <adresse du site internet>. Date du
téléchargement.
Exemple :
VELTMAN, K. N. Augmented Books, knowledge and culture. <http://www.
isoc.org/inet2000/cdproceedings/bd/bd.> 02. 02. 2002.
Contribution dans le périodique disponible en ligne :
NOM, prénom de l’auteur. « Titre du texte ». Titre de la publication périodique. Date
de la publication périodique. Titre de la base de données. Date du téléchargement.
Exemple :
TOIT, А. « Teaching Info-preneurship: students’ perspective. » АSLIB
Proceedings February 2000. Proquest. 21. 02. 2000.
Contribution dans une encyclopédie disponible en ligne :
« Titre de l’entrée ». Titre de l’encyclopédie. <adresse du site internet>. Date du
téléchargement.
Exemple : « Wilde, Oscar. » Encyclopédie Larousse. <http://www.larousse.fr/
encyclopedie/rechercher?q=wilde%2C+oscar&t=> 15. 12. 2008.
10. Les sources sont données sous titre Sources dans le paragraphe séparé
suivant celui de la Bibliographie et respectant les mêmes principes de
citation appliqués dans la Bibliographie.
11. Dans le paragraphe Bibliographie les parenthèses sont déchiffrées de sorte
que le nom de l’auteur et l’année de parution sont placés en tête et en même
forme qui a été déjà citée dans la parenthèse dans le corps du texte :
BAKHTINE 1978 : BAKHTINE, Mikhaïl. M. Esthétique et théorie du roman.
Paris : Gallimard, 1978.
МYRPHY 1974 : МYRPHY, Jамеs J. Rhetoric in the Middle Ages : А History of
Rhetorical Theory from Saint Аugustine to the Renaissance. Berkley : University
of California Press, 1974.
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* Les parenthèses s’écrivent de la même manière dans le paragraphe Sources.
12. Si l’article cité a un numéro DOI, il doit être répertorié.
13. Le résumé à la fin ne doit pas dépasser 10% de longueur du texte et il est
rédigé en serbe. Si l’auteur n’est pas en état de le rédiger en serbe, il peut le
faire dans la langue de l’article et c’est le Comité de rédaction qui en fera
la traduction.
14. Le corps du texte est rédigé de manière électronique, sous format du papier
A4 (21 x 29,5 cm) aux marges 2,5 cm, avec le retrait de première ligne du
nouveau paragraphe de 1,5 cm et sans interligne (interlinéa : Single). Le
texte doit être au style Times New Roman, taille 12 pt, alors que le résumé,
les mots-clés et les notes en bas de page sont à la taille 10 pt. Longueur
du texte : l’ensemble du manuscrit comprendra 36.000 signes maximum,
espaces comprises ; pour les comptes rendus 14.000 signes maximum,
espaces comprises.
Les manuscrits sont à envoyer à deux adresses suivantes : philologiamediana@
filfak.ni.ac.rs et aleksandar.novakovic@filfak.ni.ac.rs. La version électronique du
manuscrit doit être en format .doc(x). Si des polices de caractères spéciales ont été
utilisées dans le texte, il est nécessaire de les fournir avec le texte.
Comité de rédaction de Philologia Mediana
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ИНСТРУКЦИЯ АВТОРАМ ПО ОФОРМЛЕНИЮ СТАТЬИ
Журнал под названием Philologia Mediana публикует оригинальные
работы из всех областях исследования литературы (истории литературы,
теории литературы, методологии изучения литературы, сопоставительные
связи), языка и других лингвистических материалов. Доклады, которые уже
были опубликованы или предложены для публикации в другом издании, не
могут быть принятыми к публикации в Philologia Mediana. Если работа была
представлена на научной конференции в виде устного сообщения (с таким или
схожим названием), это должно быть указано в отдельной сноске, как правило,
в нижней части первой страницы статьи.
Статьи публикуются на сербском литературном языке, на кириллице,
а кроме того, и на английском, французском, русском или немецком языках.
Рукопись должна быть оформлена в соответсвии с орфографическими
правилами, в грамматическом и стилистическом плане корректной. В данном
журнале, относительно работ на сербском языке применяются нормы
Орфографии сербского языка Митра Пешикана, Йована Ерковича и Мата
Пижурицы (Матица сербская: Новый Сад 2010). Наряду с установленными
правилами правописания, авторы в процессе подготовки рукописи к печати
должны придерживаться и следующего:
1. Названия отдельных публикаций (монографий, сборников, журналов,
словарей и т.д.), упомянутых в статье, выделяются курсивом в языке
и на письме, в котором цитируемая публикация опубликована, будь то
в оригинале или в переводе.
2. Является желательным цитирование по оригинальному тексту и
письме. Если цитируется переведенная работа, то необходимо сделать
соответствующую пометку и в ней указать библиографические
сведения об оригинале.
3. Иностранные имена транскрибируются (в соответствии с нормами
сербского языка) согласно правил Орфографии сербского языка,
а когда иностранное имя впервые указывается, в скобках дается
оригинальная запись, кроме случаев когда имя широко известно
(например, Ноам Чомски), либо пишется так же, как и на сербском
(например, Филип Ф. Фортунатов).
4. Во внутритекстовых библиографических ссылках в сокращенном
виде (парантезах) фамилия автора указывается в первоначальном
виде и письме, исключительно латинскими буквами. Пример: (BELIĆ
1941), (KAROLAK 2004), (VOLF 2006).
5. Цитаты из первичной литературы должны быть приведены (и) на
языке оригинала.
6. Цитаты из работ на иностранном языке, в зависимости от функции
которую выполняют, можно привести на языке оригинала или в
переводе, но надо последовательно придерживаться выбранного
способа цитирования.
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Рукопись должна иметь следующие элементы: а) имя, отчество,
фамилия, название учреждения, в котором работает автор, б) название работы,
в) абстракт, г) ключевые слова, д) текст работы, е) литературу и ссылки, ж)
резюме, з) приложения. Последовательность расположения этих элементов
должна соблюдаться.
7. Имя, отчество и фамилия автора в исследованиях и статьях
печатается над заголовком на левом поле, а в обзорах ниже текста
работы на правом поле, выделены курсивом. Имена и фамилии
местных авторов всегда упоминаются в первоначальном виде,
независимо от языка работы. Название и адрес учреждения, в
котором работает автор печатается ниже имени, отчества и фамилии
автора. Сложные названия учреждений надо писать, учитывая
иерархическую структуру их элементов (например: Университет
в Нише, Философский факультет, Кафедра сербского языка). Если
работа является соавторской, следует отметить названия учреждений
в которых работает каждый из авторов. Ученая степень и позиция
автора не указываются.
8. Официальный адрес и / или адрес электронной почты автора
дается постранично, ссылкой в виде звездочки, связанной с фамилией
автора. Если авторов более одного, указывается только адрес первого
автора. Название и номер проекта, или название программы, в
рамках которой статья возникла, и название учреждения, которое
финансирует проект или программу, указываются в виде отдельной
ссылки, двумя звездочками связанной с названием учреждения, в
котором работает автор.
9. Заглавие (и подзаголовок) доклада пишется в середине страницы.
Оно должно наиболее точно и сжато отражать содержание работы. В
интересе авторов пользоваться словами, пригодными для обозначения
и поиска. Если такие слова отсутствуют в заглавии, желательно
добавить к заглавии подзаголовок.
10. В аннотации, которая должна быть написана на языке доклада,
необходимо сжато изложить проблемы, цели, методологию и
результаты научного исследования. Рекомендуется объем аннотации
от 100 до 250 слов. Аннотация ставится под заглавием доклада,
без обозначения Аннотация, следующим образом: отступ левого
поля составляет 1,5 см по отношению к главному тексту (т. е., поле
соответствует отступу первой строки главного текста).
11. Ключевые слова явлются терминами или выражениями,
указывающими на всю проблематику исследования, и не следует
приводить их более десяти. Рекомендуется определять их с опорой
на специальные терминологические словари, и в интересе авторов
подобрать ключевые слова с как можно большей частотностью (в
соответствии с возможностью более удобного поиска). Ключевые
слова приводятся на языке, на котором написана аннотации, и на
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12.

•

•

13.

14.

15.

языке на котором написано резюме доклада (без точки в конце
строки!) Ключевые слова приводятся под аннотацией и под резюме
соответствующим обозначением Ключевые слова, т.е. Keywords и
т.п., таким образом, что их левое поле выровняется с левым полем
аннотации, т.е., резюме.
Библиографические указатели, как вложенные сокращения в
тексте, направляющие на полные библиографические данные о
цитирующемся произведении, которые приводятся в конце доклада,
состоят из раскрытой скобки, фамилии автора, года публикования
цитирующейся работы, а также и номера страницы на которой
размещен цитируемый текст, и закрытой скобки; пример: (IVIĆ 1986:
128) для библиографической единицы: IVIĆ, Pavle. Srpski narod i
njegov jezik. – 2. изд. Beograd: Srpska književna zadruga, 1986. [orig.]
ИВИЋ, Павле. Српски народ и његов језик. – 2. изд. Београд: Српска
књижевна задруга, 1986.
Если цитируются несколько соседних страниц одного и того
же произведения, приводятся номера, относящиеся к первой
и последней цитирующейся странице, и между ними ставится
дефис, например: (IVIĆ 1986: 128—130), для библиографической
единицы: IVIĆ, Pavle. Srpski narod i njegov jezik. – 2. изд. Beograd:
Srpska književna zadruga, 1986. [orig.] ИВИЋ, Павле. Српски народ
и његов језик. — 2. изд. Београд: Српска књижевна задруга, 1986.
Если цитируются две или больше не соседних страниц той же статьи,
цифры относящиеся к соответствующим страницам отделяются
запятой, пример: (IVIĆ 1986:128, 130) для библиографической
единицы: IVIĆ, Pavle. Srpski narod i njegov jezik. – 2. изд. Beograd:
Srpska književna zadruga, 1986. [orig.] ИВИЋ, Павле. Српски народ
и његов језик. — 2. изд. Београд: Српска књижевна задруга, 1986.
Если речь идет об иностранном авторе, фамилию вне скобок нужно
транскрибировать на язык, на котором основной текст статьи,
например Marfi za Murphy, но транскрипцию нужно сделать и в
парантезе, напр. (MARFI 1974: 95) для библиографической единицы:
MURPHY, Jаmes J. Rhetoric in the Middle Ages: А History of Rhetorical
Theory from Saint Аugustine to the Renaissance. Berkley: University of
California Press, 1974.
Когда в работе упоминается несколько статей, опубликованных
автором в одном и том же году, в парантезе соответствующей
(строчной) буквой нужно уточнить, о какой библиографической
ссылке из целостного списка литературы, идет речь; пример: (MARFI
1974b: 12).
Если библиографический источник имеет несколько авторов,
в скобках приводятся фамилии первых двух авторов, а вместо
фамилий остальных авторов надо писать и др.: (IVIĆ, KLAJN i dr.
2007) для библиографической единицы: IVIĆ, Pavle i Ivan KLAJN,
Mitar PEŠIKAN, Branislav BRBORIĆ. Srpski jezički priručnik. Beograd:
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Beogradska knjiga, 2007. [orig] ИВИЋ, Павле и Иван КЛАJН, Митар
ПЕШИКАН, Бранислав БРБОРИЋ. Српски jезички приручник.
Београд: Београдска књига, 2007.
16. В парантезах не нужно приводить фамилию автора, в случаях, когда
на основании контекста видно, слова какого автора цитируются
или парафразируются; пример: „По исследованию Мерфи (1974:
207), первый сохранившийся трактат из данной области написал
бенедиктинец Алберик из Монте Касино во второй половине XI века”.
17. Если в скобках указывается на работы двух или более авторов, данные
о всех последующих статьях нужно отделять точкой с запятой;
пример: (BELIĆ 1958; STEVANOVIĆ 1968).
18. Названия таблиц пишутся выше них (в середине страницы),
следующим образом:
Таблица 1 (болд). Табличный вид (курсив)

19. Названия графических изображений, диаграмм и сл. пишутся ниже
объекта (в середине страницы), следующим образом:

Графическое изображение 1 (болд). Графическое изображение изображение
(курзив)
20. Подстрочные сноски, обозначенные арабскими цифрами (после
знака препинания, без точки или скобки), даются в конце страницы,
на которой находится часть текста, к которой сноска относится. В них
приводятся менее важные информации, дополнительные объяснения
и т.п. Сноски не используются для подачи библиографических
источников цитат или парафраз, которые даются в основном тексте,
так как этому служат парантезы, ссылки, посредством которых,
становится более легко следить за цитатами в научных журналах.
21. Цитируемая литература приводится в отдельной части, озаглавленной
как „Цитируемая литература” (без ковычек!). Библиографические
единицы (ссылки) приводятся последовательно в алфавитном порядке
латиницей. Ссылки, первоначально опубликованные кириллицей или
другим шрифтом, должны быть приведены в их оригинальном виде,
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после необходимого латинского формата. В этом разделе описываются
внутритекстовые библиографические ссылки, в работе приведённые
в сокращённой форме. Библиографические единицы (ссылки)
приводятся в алфавитном порядке или латиницей по фамилии первого
или единственного автора, упомянутой в ссылке в тексте (смотрите
точку 12). Если описание библиографической единицы занимает
несколько строк, все строки, кроме первой сдвигаются вправо на
1,5 см, образовывая так называемый „висящий”параграф (раздел
Hanging: Paragraph > Indents and Spacing > Indendation > Hanging 1,5
цм).
22. Каждая библиографическая единица представляет собой абзац,
организованный по-разному, в зависимости от вида цитируемого
источника. В Philologia Mediana в библиографическом описании
цитируемой литературы применяется стиль библиографического
цитирования MLA (Modern Language Association’s Style – Works cited),
с тем отличием, что заглавие отдельной публикации приводится
курсивом.
Монография
ФАМИЛИЯ, имя автора, имя и ФАМИЛИЯ соавтора. Название книги.
Сведения о переводчике, составителе или каком-либо другом виде авторства.
Сведения об издании или количестве томов. Место издания: издатель,
год издания. [orig] ФАМИЛИЯ, имя автора, имя и ФАМИЛИЯ соавтора.
Название книги. Сведения о переводчике, составителе или каком-либо
другом виде авторства. Сведения об издании или количестве томов. Место
издания: издатель, год издания.
Пример:
BELIĆ, Aleksandar. O jezičkoj prirodi i jezičkom razvitku: lingvistička
ispitivanja. Knj. 1. − 2. izd. Beograd: Nolit, 1958. [orig.] БЕЛИЋ, Александар. О
језичкој природи и језичком развитку: лингвистичка испитивања. Књ. 1. − 2.
изд. Београд: Нолит, 1958.
MILETIĆ, Svetozar. O srpskom pitanju. Izbor i predgovor Čedomir Popov.
Novi Sad: Gradska biblioteka, 2001. [orig.] МИЛЕТИЋ, Светозар. О српском
питању. Избор и предговор Чедомир Попов. Нови Сад: Градска библиотека,
2001.
Фототипическое издание
ФАМИЛИЯ, имя автора. Название книги. Место первого издания, год
первого издания. Место повторного, фототипического издания: издатель, год
репринтного издания. [orig] ФАМИЛИЯ, имя автора. Название книги. Место
первого издания, год первого издания. Место повторного, фототипического
издания: издатель, год репринтного издания.

946

Philologia Mediana
Пример:
SOLARIĆ, Pavle. Pominak knjižeski. Venecija 1810. Inđija: Narodna biblioteka
„Dr Đorđe Natoševićˮ, 2003. [orig.] СОЛАРИЋ, Павле. Поминак књижески.
Венециjа 1810. Инђија: Народна библиотека „Др Ђорђе Натошевићˮ, 2003.
Вторичное авторство
В журнале Philologia Mediana сборники научных работ описываются по
имени редактора или составителя.
ФАМИЛИЯ, имя редактора (или составителя). Название работы. Место
издания: издательство, год издания. [orig] ФАМИЛИЯ, имя редактора (или
составителя). Название работы. Место издания: издательство, год издания.
Пример:
RADOVANOVIĆ, Milorad (ur.). Srpski jezik na kraju veka. Beograd: Institut
za srpski jezik SANU — Službeni glasnik, 1996. [orig.] РАДОВАНОВИЋ, Милорад
(ур.). Српски језик на крају века. Београд: Институт за српски jезик САНУ —
Службени гласник, 1996.
Рукописный материал
ФAМИЛИЯ, имя автора. Название рукописи (если имеется, или если
она получила название, признанное в научных кругах). Место создания:
учреждение, в котором она находится, сигнатура, год создания. [orig.]
ФAМИЛИЯ, имя автора. Название рукописи (если имеется, или если
она получила название, признанное в научных кругах). Место создания:
учреждение, в котором она находится, сигнатура, год создания.
Пример:
NIKOLIĆ, Jovan. Pesmarica. Temišvar: Arhiv SANU u Beogradu, sign.
8552/264/5, 1780−1783. [orig.] НИКОЛИЋ, Jован. Песмарица. Темишвар: Архив
САНУ у Београду, сигн. 8552/264/5, 1780−1783.
Рукописи цитируются посредством фолиации (например, 2а–3б), а не
посредством пагинации, исключая случаи, когда рукопись пагинирована.
Научная статья в периодической публикации
Научная статья опубликованная в сборнике
ФАМИЛИЯ, имя автора. „Название статьи.“ Название сборника, номер тетради
или тома (год, или полная дата): первая и последняя страницы статьи. [orig.]
ФАМИЛИЯ, имя автора. „Название статьи.“ Название сборника, номер тетради
или тома (год, или полная дата): первая и последняя страницы статьи.
Пример:
RIBNIKAR, Jara. „Nova stara pričaˮ. Letopis Matice srpske, knj. 473, sv. 3
(mart 2004): str. 265−269. [orig.] РИБНИКАР, Јара. „Нова стара причаˮ. Летопис
Матице српске, књ. 473, св. 3 (март 2004): стр. 265−269.

947

Philologia Mediana
Научная статья опубликованная в газетах
ФАМИЛИЯ, имя автора. „Название статьи”. Название газеты дата: количество
страниц. [orig.] ФАМИЛИЯ, имя автора. „Название статьи”. Название газеты
дата: количество страниц.
Пример:
KLJAKIĆ, Slobodan. „Čerčilov rat zvezda protiv Hitleraˮ. Politika 21. 12.
2004: 5. [orig.] КЉАКИЋ, Слободан. „Черчилов рат звезда против Хитлераˮ.
Политика 21. 12. 2004: 5.
Монография доступна онлайн
ФАМИЛИЯ, имя автора. Название книги. Дата скачивания. [orig.] ФАМИЛИЯ,
имя автора. Название книги. Дата скачивания/доступа.
Пример:
VELTMAN, K. N. Augmented Books, knowledge and culture. <http://www.
isoc. org/inet2000/cdproceedings/bd/bd.> 02. 02. 2002.
Научная статья в периодической публикации доступна онлайн
ФАМИЛИЯ, имя автора. „Название текста”. Название периодической
публикации. Дата периодической публикации. Название базы данных. Дата
скачивания. [orig.] ФАМИЛИЯ, имя автора. „Название текста”. Название
периодической публикации. Дата периодической публикации. Название базы
данных. Дата скачивания.
Пример:
Toit, А. „Teaching Info-preneurship: students’ perspectiveˮ. АSLIB Proceedings
February 2000. Proquest. 21. 02. 2000.
Научная статья в энциклопедии доступна онлайн
„Название словарной статьи”. Название энциклопедии. Дата скачивания. [orig.]
„Название словарной статьи”. Название энциклопедии. Дата скачивания.
Пример:
„Wilde, Oscarˮ. Enciklopedia Americana. <...> 15. 12. 2008.
23. Список источников дается в отдельном заголовке под названием
Источники после заголовка Список цитированной литературы,
теми же принципами библиографического описания, применяемыми
в заголовке Список цитированной литературы.
24. В разделе Список цитированной литературы парантезы обясняются
так, чти в начале стоит фамилия(и) и год из парантезы в том же
виде, в каком они представлены в парантезе. Приводим примеры
текстов написанных на сербском языке кириллицей, латиницей и
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на английском языке, причем фамилии приводятся по алфавитном
порядку.
Пример:
BAŠLAR 2005: BAŠLAR, Gaston. Poetika prostora. Čačak, Beograd: Gradac, B.
Kukić, 2005.
BELIĆ 1958: BELIĆ, Aleksandar. O jezičkoj prirodi i jezičkom razvitku: lingvistička
ispitivanja. Knj. 1. — 2. izd. Beograd: Nolit, 1958. [orig.] БЕЛИЋ, Александар. О
jезичкоj природи и jезичком развитку: лингвистичка испитивања. Књ. 1. — 2.
изд. Београд: Нолит, 1958.
МARFI 1974: MYRPHY, James J. Rhetoric in the Middle Ages: А History of
Rhetorical Theory from Saint Augustine to the Renaissance. Berkley: University of
California Press, 1974.
*Примечание: Тем же образом обясняются и парантезы в разделе
Источники.
25. Если статья в номере DOI, она будет в репертуаре.
26. Резюме должно иметь объем не более 10% самой статьи и быть
составлено на одном из мировых языках (английском, русском,
немецком, французском). Если автор не может обеспечить
качественный перевод, то он должен написать резюме на языке
статьи, а редакция Philologia Mediana обеспечит перевод. Если статья
написана на иностранном языке, резюме должно быть написано
и на сербском языке. Если у автора нет возможности обеспечить
качественный перевод, то он должен написать резюме на языке
статьи, а редакция обеспечит превод на сербский язык.
27. Файл, содержащий текст статьи, за сборник Philologia Mediana должен
быть подготовлен в редакторе Microsoft Word на бумаге размера
А4 (21 х 29,5 цм), поля: по 2,5 цм с каждой стороны, с отступами
первых строк абзацев на 1.5 см, без промежутков между колонками.
Текст должен набираться шрифтом Times New Roman, 12 пунктов, а
ключевые слова и сноски 10 пунктов. Объем текста: обзоры, статьи,
доклады не более 36000 знаков (с промежутками); прикази не более
14000 знаков (с промежутками).
Напечатанную рукопись направлять по адресу официального веб-сайта
журнала (www.philologiamediana.com) и направлением по двумя адресам
(обязательно!): philologiamediana@filfak.ni.ac.rs и aleksandar.novakovic@filfak.
ni.ac.rs. Если авторам удобнее, могут просто отправить статьи по приведенным
адресам, а Редакция поставит их на платформу. Электронная версия статьи
отправляется в форме .doc(x). Если авторы пользуются особым видом шрифта,
тогда должны добавить их к статье.
Редакция журнала Philologia Mediana
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