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ХЕРМЕНЕУТИЧКИ ПРОЦЕС1

Хер ме не у тич ки про цес је, као чин из ма мљи ва ња и при сва јач ког тран сфе ра зна-
че ња, че тво ро струк. По сто ји ини ци јал но по ве ре ње, по ла га ње на де, за га ран то ва но пре -
ђа шњим ис ку ством, али епи сте мо ло шки из ло же но и пси хо ло шки ри зич но, да текст 
ко ји је пред на ма или, пре ци зни је, на ма на су прот, има зна че ње и „озбиљ ност“. Усу-
ђу је мо се на сле де ћи ко рак: ad ini tio при зна је мо да „та мо има не че га“ да се раз у ме и 
да тран сфер не ће би ти пра зан. Сва ко раз у ме ва ње и де мон стра ци ја раз у ме ва ња, што 
је пре во ђе ње, по чи ње чи ном по ве ре ња. Ово по ве ре ње се обич но ја вља ауто мат ски 
и не ис пи та но је, али има сло же но упо ри ште. Оно је опе ра тив на кон вен ци ја ко ја про-
из и ла зи из ни за фе но ме но ло шких прет по став ки о ко хе рент но сти све та, о при су ству 
зна че ња у свим, ме ђу соб но ве о ма раз ли чи тим и мо жда фор мал но су прот ним се ман-
тич ким си сте ми ма, о ва лид но сти ана ло ги ја и па ра ле ла. Крај ња ве ли ко ду шност пре во-
ди о ца („Та мо мо ра би ти не че га!“), ње го во по ве ре ње у „дру го“ као још увек не ис пи та-
но, ње го во не план ско пре и на че ње ис ка за, по ја ча ва до фи ло зоф ски дра ма тич них 
раз ме ра чо ве ко ве скло но сти ка ви ђе њу све та као сим бо лич ног, са чи ње ног од од но-
са у ко ји ма „ово“ не са мо да мо же, не го мо ра да сто ји уме сто „оног“, да би мо гло да 
бу де зна че ња и струк ту ра.

По ве ре ње, ипак, ни кад ни је ап со лут но. Мо же би ти из да но, и то на нај три ви јал ни-
ји на чин, бе сми сли цом, от кри ћем да не ма ни че га што мо же да се из ма ми и пре ве де. 
Нон сенс по е зи ја, poésie con crè te, гло со ла ли ја не мо гу се пре ве сти јер су лек сич ки не-
ко му ни ка тив ни или на мер но обез на че ни. По ве ре ње ће се, ме ђу тим, на ћи на ма ње 
или ви ше озбиљ ном ис пи ту и при ли ком уоби ча је ног то ка и про це са усва ја ња је зи ка 
и про це са пре во ђе ња (по што су они не раз двој но по ве за ни). „Ово ни шта не зна чи“, 
твр ди раз дра же но де те гле да ју ћи у уџ бе ник из ла тин ског је зи ка или по чет ник у Бер-
ли цо вој шко ли је зи ка. Осе ћај по ста је ско ро опи пљив, по пут пра зне по вр ши не ко ја нам 
не пру жа упо ри ште. Дру штве ни под сти цај и тра го ви прет ход ни ка ко ји се на ме ћу 
(„дру ги су ус пе ли да пре ве ду то тик пре те бе“), са мо чи не да ис тра је мо. До на ци ја по-
ве ре ња, ипак, оста је он то ло шки спон та на и ан ти ци пи ра до каз, ко ји че сто до ла зи по-
сле пре ла ска ве ли ког, му ко трп ног ја за (Вал тер Бен ја мин ка же да има тек сто ва ко ји 
ће би ти пре ве де ни тек „по сле нас“). Ка да се ла ти по сла, пре во ди лац мо ра да игра на 
ко хе рент ност, на сим бо лич ко из о би ље све та. Исто вре ме но, по ста је ра њив, исти на, 
са мо у екс трем ним слу ча је ви ма и те о риј ским крај но сти ма, у од но су на два ди ја лек-
тич ки по ве за на, ме ђу соб но усло вље на ме та фи зич ка ри зи ка. Мо же от кри ти да „би ло 

1 Из вор: Ge or ge Ste i ner, „Her me ne u tic Mo tion“, The Tran sla tion Stu di es Re a der, ур. Law ren ce Ve nu ti, 
Ro u tled ge, 2000, стр. 186-191.



91

шта“ или „го то во све“ мо же зна чи ти „све“. Ово је вр тлог са мо о др жи вих око ва ме та фо-
ра и але го ри ја ко ји су ис ку си ли сред њо ве ков ни ег зе ге ти. Мо же и да от кри је да не ма 
ни че га што се мо же одво ји ти од сво је фор мал не ауто но ми је, да је сва ко зна че ње 
вред но из ра жа ва ња је дин стве но и да не мо же да уђе ни у је дан дру ги ка луп. По ка-
ба ли стич ком ве ро ва њу, на ко је ћу се ка сни је вра ти ти, до ћи ће тре ну так ка да ће ре чи 
„отре сти бре ме зна че ња“ и би ће са мо оне са ме, пра зне, а пре пу не по пут ка ме на. 

По сле по ве ре ња, сле ди на пад. Дру гим по те зом пре во ди лац на па да и из вла чи. За 
ово је ре ле вант на Хај де ге ро ва ана ли за у ко јој он усме ра ва на шу па жњу на раз у ме ва-
ње као на чин, на при ступ, ин хе рент но при сва јач ки и за то на си лан, Er ken ntnis пре ма 
Da sein.2 Da-sein, „ствар ту“, „ствар ко ја је сте јер је ту“, до ла зи до свог аутен тич ног бит ка 
са мо ка да је раз у ме мо, тј, пре ве де мо.3 По сту лат да је сва ког ни ци ја агре сив на и да је 
сва ки ис каз ин ва зи ја на свет је, на рав но, хе ге ли јан ски. Хај де ге ров до при нос је у то ме 
што је по ка зао да су раз у ме ва ње, пре по зна ва ње и ин тер пре та ци ја не за о би ла зни на-
чи ни на па да. Хај де ге ро во ин си сти ра ње на то ме да раз у ме ва ње ни је пи та ње ме то да 
већ при мар ног бит ка, да се „би ће са сто ји од раз у ме ва ња дру гог би ћа“ мо же мо мо ди-
фи ко ва ти у на ив ни ји, огра ни че ни ји ак си ом да сва ки чин раз у ме ва ња мо ра да усво ји 
још је дан ен ти тет (онај у ко ји пре во ди мо). Раз у ме ва ње, на шта са ма ње го ва ети мо ло-
ги ја ука зу је, раз у ме не са мо ког ни тив но већ и кроз кон текст и узи ма ње. У ме ђу је зич-
ком пре во ђе њу, ова кав ма не вар раз у ме ва ња је екс пли цит но на си лан и ис цр пан. Све ти 
Је ро ним ко ри сти сво ју чу ве ну сли ку пре во ди о ца ко ји до но си ку ћи уло вље но зна че-
ње. Ми „раз би ја мо“ код: де ши фро ва ње је по пут се ци ра ња, по сле ко га шкољ ка оста је 
скр ха на, а ви тал ни сло је ви огу ље ни. Сва ки шко ла рац, али и не ки еми нент ни пре во-
ди лац, при ме ти ће про ме ну у ма те ри јал ном при су ству ко ја пра ти ду гу и те шку ве жбу 
из пре во ђе ња: у дру гом је зи ку, текст по ста је го то во опи пљи во та њи, а све тлост као да 
нео ме та но про ла зи кроз ње го ва ола ба вље на влак на. За трен ока, гу сти на не при ја-
тељ ског или за во дљи вог дру гог је ра су та. Ор те га и Га сет го во ри о ту ги пре во ди о ца 
по сле не у спе ха. По сто ји и ту га по сле успе ха, ав гу сти нов ска tri sti tia ко ја сле ди по сле 
ерот ског и ин те лек ту ал ног по се до ва ња, два слич на чи на.

Пре во ди лац упа да, из вла чи и до но си ку ћи. Слич но као кад по вр шин ски коп оста-
ви ра ну у пеј за жу. Као што ће мо ви де ти, ова кво оти ма ње је или илу зор но или знак 
ло шег пре во да. Ипак, као код пре во ди о че вог по ве ре ња, ствар но по сто је гра нич ни 
слу ча је ви. Од ре ђе ни тек сто ви или жан ро ви ис цр пље ни су пре во дом. Још ин те ре сант-
ни је, из ве сни тек сто ви су не ги ра ни пре о бра жа ва њем, чи ном при сва јач ког про ди ра ња 
и тран сфе ра, пре ва зи ла же њем ори ги на ла, по ста ли уре ђе ни ји и естет ски при јат ни ји. 
Има ори ги на ла ко ји ма се ви ше не вра ћа мо јер пре во ди има ју ве ћу вред ност (со не ти 
Луј зе Ла бе по сле Рил ке о вог Um dic htung-а). Но, ка сни је ћу се вра ти ти овом па ра док су 
из да је по спе ши ва њем.

Тре ћи по тез је ин кор по ра ти ван, у стро гом сми слу те ре чи. Пре у зи ма ње и зна че ња 
и фор ме, оте ло вље ње, не де ша ва се у ва ку у му ни ти га ства ра. Из вор но се ман тич ко 
по ље већ по сто ји и пре пу но је. Ни јан се аси ми ла ци је и сме шта ња но во сте че ног у си-
стем су без број не и мо гу ићи од пот пу ног одо ма ћи ва ња, при бли жа ва ња су шти не ка-

2 Са зна ње пре ма „ту-бит ку“.
3 Cf. Paul Ri co e ur, “Exi sten ce et herméne u ti que” у: Le Con flit des in ter pre ta ti ons (Pa ris, 1969).



кву исто ри ја кул ту ре при пи су је, нпр, Лу те ро вој Би бли ји или Нор то вом Плу тар ху, све 
до мар ги на ли зо ва ња и гле да ња на де ло као на пот пу но стра но, по пут На бо ко вље-
вог Оње ги на на ен гле ском. Ко ли ки год да је сте пен на ту ра ли за ци је, чин пре у зи ма ња 
по тен ци јал но мо же да из ме сти или са свим пре ме сти це лу из вор ну струк ту ру. Хај де-
ге ри јан ско „ми смо што раз у ме мо да смо“ под ра зу ме ва да се на ше би ће мо ди фи ку је 
сва ки пут ка да раз у ме ва ју ћи усва ја мо. Ни је дан је зик, ни је дан тра ди ци о нал ни скуп сим-
бо ла, ни је дан кул тур ни ан самбл ни шта не пре у зи ма без ри зи ка да ће би ти из ме њен. 
Ов де се мо гу при ме ни ти две, ве ро ват но срод не ме та фо ре – о са крал ном уно су или 
инкар на ци ји и о ин фек ци ји. Вред но сни сте пен раз ме не ми сли упу ћен је мо ра лу, ду-
хов ној стра ни при ма о ца. Иако је сва ко де ко ди ра ње агре сив но и, на из ве сном ни воу, 
де струк тив но, по сто је раз ли ке у раз ло зи ма пре у зи ма ња и кон тек сту „до но ше ња“. Но-
ви на се у не зре лој и дез о ри јен ти са ној циљ ној ма три ци не ће про ши ри ти, не ће на и ћи на 
од го ва ра ју ћи про стор. Не ће иза зва ти пот пун ода зив, већ на лет ими та ци је (фран цу ски 
нео кла си ци зам у сво јој се вер но е вроп ској, не мач кој и ру ској вер зи ји). Мо гу се ство-
ри ти за ра зе, ак ти ви ра не ста рим или стра ним ути ца јем, ко је на па да ју чи та ву струк ту ру. 
По сле не ког вре ме на, циљ ни ор га ни зам ре а гу је, на сто је ћи да не у тра ли зу је или пот пу но 
ис ти сне стра но те ло. Ве ли ки део европ ског ро ман ти зма мо же да се по сма тра као од го-
вор ова квој вр сти ин фек ци је, као по ку шај да се ста ви ем бар го на оп хр вљу ју ће стра но, 
фран цу ску ро бу из осам на е стог ве ка. Код сва ког пи џи на уоч љив је по ку шај да се са чу ва 
зо на из вор ног го во ра, као и не у спех у то ме, услед по ли тич ки и еко ном ски под стак ну те 
је зич ке ин ва зи је. Ди ја лек ти ка оте ло вље ња под ра зу ме ва да мо же мо би ти са вла да ни.

Ова ди ја лек ти ка се мо же по сма тра ти на ни воу ин ди ви ду ал ног сен зи би ли те та. Чи-
но ви пре во ђе ња до при но се на шим сред стви ма; оте ло вљу је мо ал тер на тив не енер-
ги је и из во ре осе ћа ња. Ипак, мо же мо би ти над и гра ни и но ви на ко ју смо уве ли мо же 
учи ни ти да из гле да мо не у бе дљи во. По сто је пре во ди у ко ји ма ори ги нал ност, лич на 
кре а тив ност пре су ше. Ма ке на (Mac Ken na) го во ри о Пло ти ну ко ји га је бу квал но ис ти-
снуо. Пи сци су пре ста ја ли да пре во де, по не кад пре ка сно, јер је дах странoг тек стa по-
чео да гу ши њи хов соп стве ни. Дру штва са ста рим, али уру ше ним епи сте мо ло ги ја ма 
ри ту а ла и сим бо ла мо гу би ти ис трг ну та из рав но те же и мо же им се де си ти да из гу бе 
ве ру у соп стве ни иден ти тет пред не за у ста вљи вим уда ром пре ра не или не свар љи ве 
аси ми ла ци је. Кул то ви те ре та са Но ве Гви не је, у ко ји ма ста ро се де о ци обо жа ва ју оно што 
ави о ни до но се, пред ста вља ју чуд но ва то исти нит при каз ри зи ка пре во ђе ња.

Ово је са мо још је дан од на чи на да се ка же да је хер ме не у тич ки по сту пак опа сно 
не до вр шен, да је опа сан јер је не до вр шен, уко ли ко му не до ста је че твр ти по тез, за вр шни 
уда рац, што би се ре кло, ко ји за тва ра круг. Апри ор но по ве ре ње нас из ба цу је из рав но-
те же. Над но си мо се над текст пред на ма (сва ки пре во ди лац је ис ку сио ова кво опи-
пљи во усме ра ва ње и стре мље ње ка ци љу). Оп ко ља ва мо и на па да мо ког ни тив но. Вра-
ћа мо се кр ца ти, а опет ван рав но те же, јер смо про у зро ко ва ли не јед на кост у си сте му, 
узи ма ју ћи од дру гог и до да ју ћи свом, мо гу ће, са дво ја ким по сле ди ца ма. Си стем је 
по љу љан. Хер ме не у тич ки чин мо ра да ком пен зу је. Ако про цес те жи да бу де аутен ти-
чан, мо ра по сре до ва ти, и у то ку раз ме не ус по ста ви ти јед на кост.

Ус по ста вља ње ре ци про ци те та да би се по вра ти ла рав но те жа је срж овог по сла и 
пра ви ло пре во ђе ња. Ме ђу тим, ве о ма је те шко то ап стракт но пред ста ви ти. Пре во ди-
о че во при сва јач ко „пре но ше ње“ – реч, на рав но, са др жи на сил но пре ве де не ко рен и 
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зна че ње – ори ги нал оста вља са ди ја лек тич ки за го нет ним остат ком. По сто ја ње гу бит-
ка, оште ће ња не до во ди се у пи та ње, оту да, као што смо ви де ли, страх од пре во ђе ња, 
та буи о раз от кри ва њу оно га што у се би но се све ти тек сто ви, ри ту ал но име но ва ње и 
фор му ле у мно гим кул ту ра ма. Али, оште ће ње је, та ко ђе, за си гур но и не дво сми сле но. 
Пре ве де но де ло је по бољ ша но де ло. То се ви ди на не ко ли ко при лич но очи глед них 
ни воа. Бу ду ћи да је ме то ди чан, да про ди ре, ана ли зи ра, по пи су је, про цес пре во ђе ња 
ће, као и сви мо де ли усме ре ног раз у ме ва ња, раз ја сни ти, осве тли ти и ге не рал но оја-
ча ти свој пред мет. Пре те ра на уме ша ност ин тер пре та тив ног чи на по се би во ди на ду-
ва ва њу: твр ди да ту има ви ше не го што се чи ни, да је сла га ње са др жа ја и фор ме у 
ко јој је бли жи, де ли кат ни ји од оног што се ис пр ва мо же ви де ти. Свр ста ти из вор ни 
текст у оне вред не пре во ђе ња зна чи од мах му до де ли ти при зна ње и ве ли ча ти га (на-
рав но, он је под ло жан ка сни јој ре ви зи ји и мо жда чак од ба ци ва њу). Про цес тран сфе-
ра и пра ра фра зе ја ча ста тус ори ги на ла. Исто риј ски, у окви ру кул тур ног кон тек ста, у 
јав но сти до ко је до ла зе, па ра фра за је пре сти жни ја. Али ова кво ве ли ча ње има зна чај-
ни ју, ег зи стен ци јал ну пер спек ти ву. Од но си тек ста и ње го вих пре во да, ими та ци ја, те-
мат ских ва ри јан ти, чак и па ро ди ја, пре ви ше су раз ли чи ти да би се мо гла ус по ста ви ти 
је дин стве на те о риј ска, де фи ни шу ћа схе ма. Они од ре ђу ју чи тав низ пи та ња о зна че њу 
зна че ња у вре ме ну, о по сто ја њу и ефек ти ма је зич ких чи ње ни ца из ван свог спе ци фич-
ног, по чет ног об ли ка. Ипак, не ма сум ње да од јек обо га ћу је, да је ви ше не го сен ка, 
ви ше не го инерт ни си му ла крум. Вра ћа мо се на про блем огле да ла, ко је не са мо што 
ре флек ту је, већ и ге не ри ше све тлост. Ори ги нал ни текст са мо до би ја од по ре да ка ра-
зно ли ких од но са и дис тан ци оформ ље них из ме ђу се бе и сво јих пре во да. Ре ци про ци-
тет је ди ја лек тич ки: но ви „фор ма ти“ од зна ча ја ини ци ра ни су уда ља ва њем и при бли-
жа ва њем. Не ки нас пре во ди уда ља ва ју од сли ке, а не ки нам га при бли жа ва ју. 

Та ко је чак и где, од но сно баш где је пре вод са мо де лом аде ква тан. Пре во ди о че ви 
про ма ша ји (на ве шћу уоби ча је не при ме ре) ло ка ли зу ју, про јек ту ју, као на екран, жи-
вот но сти ко је се опи ру и спе ци фич но сти ге ни ја не про зир не у ори ги на лу. Хе гел и Хај-
де гер твр де да би ће тре ба да ан га жу је дру го би ће да би се до се гло са мо о дре ђе ње. Ово 
је тач но са мо у де лу је зи ка ко ји, на фо нет ском ни воу и ни воу гра ма ти ке, мо же функ-
ци о ни са ти у окви ру соп стве них гра ни ца ди ја кри тич ке ди фе рен ци ја ци је. Али то је праг-
ма тич ки исти ни то за све, осим за нај ру ди мен та р ни је фор ме и из ра зе. По сто ја ње у исто-
ри ји и пра во на пре по зна тљив иден ти тет (стил), за сно ва ни су на од но си ма са дру гим 
ар ти ку ла ци о ним кон струк ти ма. Од та квих од но са, пре во ђе ње је нај жи во пи сни је.

Сва ка ко, дис ба ланс по сто ји. Пре во ди лац је узео пре ви ше – по рав нао је, по ве зао, 
учи тао или ни је до чи тао, за ки нуо је, ис пу стио, од стра нио ћо шко ве ко ји су штр ча ли. 
Ис та ка ње енер ги је са из во ри шта и ули ва ње код при ма о ца про ме ни ли су и јед ног и 
дру гог, али и хар мо ни ју чи та вог си сте ма. Пе ги (Pe guy) из но си став о не из бе жној ште ти 
у сво јој кри ти ци Ле конт де Ли ло вих пре во да Со фо кла: „ce que la réalité no us en se ig ne 
im pi toyable ment et sans aucu ne ex cep ti on, c’est que to u te opéra tion de cet or dre, to u te opé-
ration de dépla ce ment, sans aucu ne ex cep ti on, entraîne im pi toyable ment et irrévo ca ble ment 
une déper di tion, une altéra tion, et que cet te déper di tion, cet te altéra tion est to u jo urs considé-
rable.” 4 Пра ви пре вод ће на сто ја ти да из ба лан си ра, иако по сред нич ки пу те ви мо гу би ти 

4 „Оно че му нас ствар ност не ми ло срд но и без из у зет ка учи је да сва ка рад ња овог ре да, сва ка 
опе ра ци ја пре ме шта ња, без из у зет ка, до во ди до не ми ло срд ног и не по врат ног гу бит ка, до из ме-
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ду ги и за о би ла зни. Ка да по су ста је за ори ги на лом, пра ви пре вод чи ни ви дљи ви ји ма 
са мо свој не вр ли не ори ги на ла (Вос [Voss]) је у свом пре во ду Хо ме ра слаб у ка рак те ри-
стич ним тач ка ма фо ка ли за ци је, али лу цид на искре ност ње го вог тре нут ног не до стат ка 
от кри ва од го ва ра ју ћу сна гу Гр ка). Ка да пре ва зи ла зи ори ги нал, пра ви пре вод за кљу-
чу је да из вор ни текст има по тен ци ја ла, за ли ха ко је још ни је сам ис ко ри стио. Ова кво је 
Шла јер ма хе ро во ви ђе ње хер ме не у ти ке ко ја „зна бо ље не го аутор“ (Пол Се лан, пре во-
де ћи Апо ли не ро ву Sa lomé). Ни ка да до сег нут иде ал је од го ва ра ју ћи ду пли кат или ре-
пе ти ци ја, по нов но пи та ње, ко је ипак ни је та у то ло ги ја. Та кав са вр ше ни „двој ник“ не 
по сто ји. Ипак, иде ал екс пли ци ра зах тев за пра вич но шћу у хер ме не у тич ком про це су.

Ми слим да са мо на овај на чин мо же мо да до ђе мо до зна че ња кључ ног пој ма „вер-
но сти“. Вер ност ни је до слов ност ни ти би ло ко је тех нич ко сред ство по мо ћу ко јег се 
из ра жа ва дух. Пот пу на фор му ла ци ја је, као што се из но ва и из но ва по твр ђи ва ло у ди-
ску си ја ма о пре во ђе њу, без на де жно ма гло ви та. Пре во ди лац, ег зе ге та, чи та лац, ве ран 
је тек сту, чи ни свој од го вор од го вор ним, са мо ка да на сто ји да по вра ти рав но те жу 
сна га, це ло ви тог при су ства, ко је је ње го во при сва јач ко раз у ме ва ње пре ки ну ло. Вер-
ност је етич на, али и, у пу ном сми слу те ре чи, еко но мич на. Вр ли ном так та, а по ја ча ни 
такт је мо рал на ви зи ја, пре во ди лац-ин тер пре та тор ства ра усло ве за зна чај ну про ме-
ну. Стре ле зна че ња, кул тур не и пси хо ло шке до би ти, кре ћу се у оба сме ра. Иде ал но, 
по сто ји раз ме на без гу бит ка. У овом по гле ду, пре во ђе ње би мо гло да се при ка же као 
не га ци ја ен тро пи је; са чу ван је ред на оба кра ја ци клу са, и на из во ри шту и у тач ки ре цеп-
ци је. Ов де је при ме њен ге не рал ни мо дел из Ле ви-Стро со ве An thro po lo gie struc tu ra le у 
ко јој су дру штве не струк ту ре при ка за не као по ку ша ји ди на мич ке рав но те же по стиг-
ну ти раз ме ном ре чи, же на и ма те ри јал них до ба ра. Сва ком при сва ја њу сле ду је ком пен-
за ци ја: из ја ва из и ску је из ја ву, ег зо га ми ја и ен до га ми ја су ме ха ни зми из јед на ча ва ња 
пре но са. Ка да је у пи та њу зна чењ ска раз ме на, пре во ђе ње је нај жи во пи сни је, нај пра-
вед ни је. Пре во ди лац је од го во ран за ди ја хро ниј ска и син хро ниј ска по ме ра ња и очу-
ва ње сна ге зна че ња. Пре вод је, не са мо фи гу ра тив но, чин удва ја ња; књи ге мо ра ју 
оста ти и у фор мал ној и у мо рал ној рав но те жи.

Овај по глед на пре во ђе ње, као на хер ме не у ти ку по ве ре ња (élan ce ment), про ди ра-
ња, оте ло вље ња и ус по ста вља ња, по мо ћи ће нам да пре бро ди мо сте рил ни тро дел ни 
мо дел, ко ји је вла дао исто ри јом и те о ри јом про у ча ва ња овог пред ме та. Ис по ста вља се 
да је ис ти ца на ди стинк ци ја из ме ђу до слов но сти, па ра фра зе и сло бод не ими та ци је 
пот пу но про из вољ на, да ни је пре ци зна и не ма фи ло зоф ску осно ву. Пре ви ђа кључ ну 
чи ње ни цу да је че тво ро стру ка her me ne ia, Ари сто те лов тер мин за дис курс ко ји озна-
ча ва јер ин тер пре ти ра, кон цеп ту ал но ин хе рент на и нај ру ди мен та р ни јем пре во ду.

(С енглеског превела Ивана Митровић)

не, и да су тај гу би так и та из ме на увек знат ни.“ (пре вод: Ка ла ба, Јан ко вић 2013); Char les Péguy, 
“Les Sup pli ants pa ral lèles” у: Oeuvres en pro se 1898-1908 (Pa ris, 1959), I, стр. 890. Ова ана ли за умет-
но сти по е ти ке пре во ђе ња пр ви пут је об ја вље на у де цем бру 1905. Cf. Si mo ne Fra is se, Péguy et 
le mon de an ti que (Pa ris, 1973), стр. 146-59.




