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ЈЕД НА ЈЕ ДИ НА РЕЧ
О не мач ким пре во ди ма пе сме „Гра ни ца“ Сте ва на Тон ти ћа1

Нор троп Фрај пи ше: књи ге су „пик ник на ко ји ау тор до но си ре чи, а чи та лац зна че-
ње“.2 Ду хо ви то, и у ве ли кој ме ри тач но. Али, шта ће мо он да с чи та о цем пре во да? 
Ко је зна че ње ње му сто ји на рас по ла га њу?

Пре не го што чи та лац узме да чи та пре вод, ори ги нал је већ про чи тао пре во ди лац. 
Он је на пик ник до нео сво је ре чи и чи та лац пре во да ће ко му ни ци ра ти са њи ма, а не 
с ори ги нал ним ау то ро вим ре чи ма, и из њих ће, а не из ори ги нал них ау то ро вих ре чи, 
из во ди ти сво је зна че ње ау то ро вог тек ста. Оста је пи та ње: ра за би ра ли чи та лац пре-
во да ка ко је пре во ди лац про чи тао ори ги нал? 

Ни је ов де реч о то ме уме ли чи та лац да оце ни „ква ли тет пре во да“, да од ре ди је ли 
пре вод „до бар“ или „рђав“. Чи та лац обич но и не раз ми шља о то ме шта зна чи то што 
чи та пре вод, а не ори ги нал. Кла сик са вре ме не те о ри је пре во ђе ња Ло ренс Ве ну ти 
ка же да „по пра ви лу, по ста је мо све сни да чи та мо пре вод са мо кад на и ђе мо на не ку 
гр бу на ње го вој по вр ши ни, не ку реч на ко ју ни смо на ви кли, не ку гра ма тич ку гре шку, 
збр ка но зна че ње ко је мо же де ло ва ти не на ме р но ко мич но“. Али, шта ако „гр бе“ не ма? 
Да ли је чи та лац пре во да он да на си гур ном?

Од го вор тра жим у три ма не мач ким пре во ди ма пе сме „Гра ни ца“ из књи ге Са ра јев
ски ру ко пис Сте ва на Тон ти ћа. 

Пе сма

Са ра јев ски ру ко пис об ја вљен је кра јем 1993. у бе о град ском „Вре ме ну књи ге“, не том 
по што је Сте ван Тон тић иза шао из рат ног Са ра је ва. 

У пи та њу је збир ка пе са ма са ста вље на од два ци клу са ко ји, ипак, чи не це ли ну. Пр ви, 
не ка вр ста про ло га, са сто ји се од де сет пе са ма на ста лих из ме ђу 1986. и 1991. Пе сник 
ка же: оне „са др же пред о сје ћа ње ка та стро фе“. 

1 Овај текст на пи сан је за пре да ва ње ко је је одр жа но на ка те дри за гер ма ни сти ку 
Фи ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду, апри ла 2014.
2 Nor throp Fry, Fe ar ful Symme try, A Study of Wil li am Bla ke (1947, 2004), Part Three: The Fi nal 
Synthe sis, на ве де но пре ма: Wol fgang Iser, Der Akt des Le sens. The o rie ästhetischer Wir kung. 
Фрај, у ства ри, па ра фра зи ра по дру гљи ву при мед бу, из ре че ну сво је вре ме но на ра чун 
списâ не мач ког ми сти ча ра и те о ло га Ја ко ба Бе меа (Böhme), ка ко би ис та као сво ју по-
ен ту: „Том при мед бом су мо жда хте ли да се на ру га ју Бе меу, али она са вр ше но тач но 
опи су је сва де ла књи жев не умет но сти, без из у зет ка.“

ЗЛАТНА ГРЕДА

Дрин ка Гој ко вић
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Дру ги ци клус са сто ји се од се дам де сет се дам пе са ма, на ста лих у пе то стру ко кра-
ћем пе ри о ду, из ме ђу 1992. и 1993. У про зном ау тор ском ко мен та ру на кра ју Са ра јев ског 
ру ко пи са Тон тић пи ше да се оне од но се на „апо ка лип су ко ја је усли је ди ла и ко јој ни-
ка ко не ви ди мо кра ја“. Пе сме из дру гог ци клу са су, да кле, не по сред ни лир ски оти сак 
ра та у Бо сни, са ли ца ме ста и из пр ве ру ке. 

Ци клус се отва ра пе смом „Гра ни ца“. Пе сма и по ве зу је и раз два ја: вре ме још-увек-
ми ра и вре ме ра та, пи са ње у вре ме још-увек-ми ра и пи са ње у вре ме ра та. Сво јим 
по ло жа јем у збир ци она ре ка пи ту ли ра оно што је би ло и ан ти ци пи ра оно што ће тек 
би ти, ка ко у ствар но сти, та ко и у пе сма ма ко је сле де по сле ње. 

Пе сма гла си: 

ГРА НИ ЦА

Не ми чу ћи се с кућ ног пра га,
не од ми чу ћи се ни за ла кат од же ни на ску та,
про бу дих се у но вој др жа ви,
ка же ми зна нац.

Гра ни ца је по ву че на
по сред ср ца.

Ра зум је по чео да схва та и прав да,
лу до ср це лу па и по ри че. 

Ја се те ту рам:
ни ус пра вљен, нов ко рак да ба цим,
ни обо рен, у зе мљу да лег нем.

Пе сма, да кле, го во ри о дра ма тич ном по вла че њу но ве др жав не гра ни це, су штин-
ски је: о ко ма да њу до тад је дин стве ног, за јед нич ког жи вот ног про сто ра, дру гим ре чи-
ма – за јед нич ког жи во та. Тим чи ном и фор мал но по чи ње рат. Ре че но тер ми ни ма ана-
ли зе про зе, то је „си же“ пе сме.

У пр вом че тво ро сти ху, онај глас ко ји се обич но на зи ва пе снич ким или лир ским 
су бјек том са оп шта ва ка ко му је ту си ту а ци ју пред ста вио „зна нац“: не по ме ра ју ћи се 
са свог уо би ча је ног ме ста, не пре ла зе ћи ни на ка кву но ву те ри то ри ју, на шао се тај зна-
нац у но вој др жа ви. Ари сто те лов ским је зи ком го во ре ћи, то је пра ви мо ме нат пе ри пе-
ти је: на сту пио је нео че ки ва ни пре о крет, окол но сти се од јед ном ме ња ју, јед на си ту а ци-
ја пре о бра жа ва се у сво ју су прот ност. Тон ових увод них сти хо ва је ли чан, ко ло кви ја лан, 
без ма ло ле же ран. (У не ком дру га чи јем кон тек сту он би мо гао да пре тен ду је чак и на 
ко ми чан ефе кат.) Али, ово ни је пе ри пе ти ја у уо би ча је ном сми слу. Ако пе ри пе ти ја у 
дра ми рас пли ће драм ски чвор, у овој пе сми га тек за пли ће. Лир ска пе сма ко ри сти се 
драм ским књи жев ним еле мен том да би на го ве сти ла, ан ти ци пи ра ла пун ин тен зи тет 
на до ла зе ће ствар не дра ме. 

У сле де ћем дво сти ху фор му ли ше се драм ска тен зи ја но во на ста ле си ту а ци је: „Гра ни-
ца је по ву че на / по сред ср ца“ (кур зив мој). Чи та лац при ме ћу је да је лир ски тон од јед ном 
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пот пу но про ме њен. Гу бе се и ла ко ћа ис ка за, свој стве на пр вом че тво ро сти ху, и оно 
лич но, „знан че во“ Ја. Ко то го во ри, о чи јем је ср цу ту реч? Не о „знан че вом“, или бар 
не са мо о ње го вом. Дво стих „Гра ни ца је по ву че на / по сред ср ца“ из гу био је, за раз ли-
ку од пр вог че тво ро сти ха, сва ку ин ди ви ду ал ну бо ју и не ис ка зу је по је ди нач ни, лич ни 
до жи вљај и ис ку ство. Ту сад ви ше не го во ри онај „зна нац“, ту на про тив глас лир ског 
су бјек та пре као не ки хор у ан тич кој тра ге ди ји кроз објек ти ви зо ва ни ис каз из но си 
је дан оп шти ји, све о бу хват ни ји до жи вљај и ис ку ство – до жи вљај и ис ку ство при пад-
никâ оне до тад је дин стве не за јед ни це, са да по го ђе не по вла че њем но ве гра ни це. 
До жи вљај је ви ше не го дра ма ти чан, уда рио је у жи вот но нај ва жни ји ор ган, у са мо 
ср це за јед ни це.

Иста та ква, „хор ска“ над-ин ди ви ду а ли зо ва ност, објек ти ви зо ва ност ис ка за свој стве-
на је и на ред ном дво сти ху: Ра зум је по чео да схва та и прав да, / лу до ср це лу па и по ри че.

Ср це је је ди на реч ко ја се у овој крат кој пе сми ја вља не јед ном не го два пу та, и то 
у сти хо ви ма ко ји и по свом по ло жа ју – по ста вље ни из ме ђу увод на че ти ри и за вр шна 
три сти ха – пред ста вља ју ге о ме триј ско сре ди ште пе сме. Та окол ност, као и окол ност 
да се упра во у сти хо ви ма у ко ји ма се ја вља фи гу ра ср ца, „лу дог ср ца“, фор му ли ше 
драм ска тен зи ја, а по ље до жи вља ја ши ри с по је ди нач ног на оп шти ји, све о бу хват ни ји 
план, ја сно су ге ри ше чи та о цу да је то ср це, „лу до ср це“ за пра во и ср це пе сме, та ко ре ћи 
кон цен трат ње ног зна че ња.

Шта су про чи та ли не мач ки пре во ди о ци

На не мач ки је Са ра јев ски ру ко пис пре ве ден и у ма лој из да вач кој ку ћи „Lan de spres se“ 
об ја вљен већ 1994. го ди не. Исти при ре ђи вач још је два пу та, 1997. и 1998, по но вио то 
из да ње у не што из ме ње ном и до пу ње ном ви ду, па је „Гра ни ца“ до би ла још јед ног 
пре во ди о ца. Тре ћи пре вод по ја вио се 2011. у јед ној, на не мач ком об ја вље ној ан то ло-
ги ји срп ске по е зи је 20. ве ка.

Ов де се не ћу ба ви ти вред но ва њем раз ли чи тих пре во да пе сме „Гра ни ца“, ни ти ћу 
по ми ња ти име на пре во ди ла ца. За ни ма ме са мо је дан пре во ди лач ки фе но мен ис по љен 
у овим пре во ди ма, из ко јег ћу по ку ша ти да из ве дем не ке од го во ре на пи та ња по ста-
вље на на по чет ку овог тек ста.

Три не мач ка пре во да „Гра ни це“ раз ли ку ју се, од сти ха до сти ха, у ни јан са ма – не где 
у из бо ру си но ни ма, не где гла гол ског вре ме на, не где у (ре ла тив но не знат ном) ко ри-
шће њу пре во ди лач ке сло бо де. „Праг“ је, ре ци мо, пре ве ден као „Schwel le“ (праг) или 
пак „Ha usschwel le“ (кућ ни праг); „же нин скут“ као „Roc ksa um der Frau“ (руб же ни не 
сук ње) или „Rockschoss me i ner Frau“ (скут, пеш на сук њи мо је же не); „ре че ми зна нац“ 
као „erzählt mir ein Be kan nter“ (пре зент, при ча ми по зна ник), од но сно „sprach ein Be-
kan n ter zu mir“ (пре те рит, ка зао ми је по зна ник). Ра зум је „по чео“ (be gann, пре те рит) 
или „по чи ње“ (fängt an, пре зент), „да схва та и прав да“, а „ср це“, „Herz“, „schlägt, le ug net 
ab“ (уда ра, по ри че), или „bebt und wi der spricht“ (дрх ти и по ри че, опи ре се), или „schlägt 
und ver ne int“(уда ра и не ги ра, ни је че). Ко је је ре ше ње бо ље и при клад ни је, и има ли 
не ких још бо љих и при клад ни јих, оста вљам овом при ли ком по стра ни.
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Сва три пре во ди о ца по ду да ра ју се са мо у јед но ме. Сви на исти на чин пре во де фи гу-
ру „лу до ср це“. У не мач ком пре во ду Тон ти ће ве „Гра ни це“ она сву да гла си: „das ve rrückte 
Herz“. 

„Луд“ је на не мач ком, без сум ње, ve rrück t. Биг зов ма ли Не мач ко срп ско хр ват ски реч ник 
из 1979. на во ди сле де ћа зна че ња тог при де ва: по ре ме ћен, луд; nach je man dem ve rrück t 
sein – би ти луд за не ким, од но сно жу де ти за не ким. Увек ак ту е лан Ен ци кло пе диј ски не
мач косрп ско хр ват ски реч ник Ри сти ћа и Кан гр ге (1936) ту ма чи не што оп шир ни је: 1. 
По ме рен, по мак нут, пре ме штен; 2. Ша шав, бу да ласт, ћак нут, на стран; je man den ve rrück t 
mac hen – по му ти ти, по ме ри ти ко му па мет; ve rrück t wer den – по лу де ти, по ша ша ве ти. 
Ње мач кохр ват ски уни вер зал ни ри јеч ник из 2005. ми ни мал но се раз ли ку је: 1. Луд, по-
ре ме ћен; 2. Луд, ша шав, уда рен, ћак нут; и још: 3. Луд, су пер, ге ни ја лан, фан та сти чан. 

И нај зад, да ци ти рам и не мач ки Ду ден ко ји на во ди три основ на зна че ња при де ва 
ve rrück t: 

1. (sa lopp) krank haftwi rr im Den ken und Han deln – (не фор мал но:) бо ле сно по ме тен у 
ми шље њу и по сту па њу;

2. (um gangssprac hlich) auf ab son der lic he, auffällige We i se un gewöhnlich, aus ge fal len, 
über spannt, närrisch – (ко ло кви јал но:) на чу дан, упа дљив на чин нео би чан, од сту пан, 
пре на гла шен, ша шав;

3. (um gangssprac hlich) über die Maßen, außeror den tlich, se hr (ко ло кви јал но:) пре ко 
ме ре, из у зет но, ве о ма.

При дев ve rrück t, да кле, озна ча ва ста ње уну тра шњег по ре ме ћа ја. У скла ду с тим, 
„das ve rrückte Herz“ у не мач ком пре во ду су ге ри ше чи та о цу да је и ср це о ко јем је реч 
по ре ме ће но, по лу де ло, што ће ре ћи без па ме ти и без спо соб но сти ори јен та ци је. Чи-
та лац не ма раз ло га да то не при хва ти. Реч ve rrück t ни по че му не ли чи на ону Ве ну ти-
је ву „гр бу“, на не ка кву збу њу ју ћу спо ти цаљ ку ко ја би га на ве ла да се упи та о че му је 
ту за пра во реч. На про тив. У су прот ста вља њу лу дог ср ца и не-лу дог-ра зу ма чи та лац 
ла ко ви ди уо би ча је ну опо зи ци ју осе ћа ње –ра зум, ира ци о нал но –ра ци о нал но, не раз-
бо ри то –ра збо ри то. И схва та да је „ра зум“, „Ver stand“, за раз ли ку од ср ца, тре звен, 
па ме тан, и да је за то у ста њу да раз у ме и оправ да, да кле и да при хва ти но ву ре ал ност. 
На су прот ра зу му, „лу до ср це“, „ve rrücktes Herz“, у сво јој емо ци о нал ној слу ђе но сти ни је 
ка дро да раз у ме чи ње нич ну ствар ност и, ру ко во ђе но ира ци о нал ним им пул си ма, од-
би ја да је при хва ти. У та квом по рет ку ства ри ра зум до би ја ја сно по зи тив ну, а лу до 
ср це ја сно не га тив ну ко но та ци ју.

Та ко раз у ме ва ју ћи, чи та лац ће и за вр шни тро стих, ко ји на на шем је зи ку гла си:

Ја се те ту рам:
ни ус пра вљен, нов ко рак да ба цим,
ни обо рен, у зе мљу да лег нем3

3 И ови стихови у једном од немачких превода вредни су коментара, како ми је у нашој преписци 
напоменуо песник Стеван Тонтић. У проширеној анализи превода осврт на њих не би изостао. 
Овде се међутим фокусирам само на решење централне фигуре песме, које је идентично код сва 
три преводиоца.
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у ко јем се, за раз ли ку од прет ход них, хор ских, сти хо ва, по но во ус по ста вља оно лич но 
Ја, ту ма чи ти са мо као још јед ну сли ку емо ци о нал не збу ње но сти, ко ја по сво јој при ро ди 
мо же би ти и тре нут на и, упр кос по ви ше ном то ну сти хо ва, ра ци о нал но са вла ди ва. 

Од че га се са сто ји реч

Е, сад, mit dem ser bischen Adjek tiv „луд“ ist es so ei ne Sac he, ре као би је дан зго дан не-
мач ки иди ом – с тим срп ским при де вом „луд“ по сто ји, на и ме, је дан про блем. При дев 
луд код нас мо же да има два ак цен та, ду го си ла зни [ ͡   ] и ду го у зла зни [´], и за ви сно од 
тих ак це на та ме ња се и ње го во зна че ње. То се ви ди већ у сва ко днев ном го во ру. Кад 
ка же мо лŷд чо век (ду го си ла зни ак це нат) ми сли мо на не ког ко је, шта год био раз лог 
за то, за пра во не у ра чун љив. Кад, ме ђу тим, ка же мо, лý да на да (ду го у зла зни ак це нат), 
ми сли мо на на ду ко ја, до ду ше, де лу је при лич но не ре а ли стич но, али ипак тра жи оно 
што јој при па да; исто та ко, кад ка же мо лý да сре ћа, го во ри мо о сре ћи ко ја се ни је мо-
гла оче ки ва ти, а ипак се до го ди ла. И лý да хра брост ни је са мо пре ко мер на хра брост, 
не го и хра брост ко ја се сво јом пре ко мер но шћу успе шно су прот ста вља оно ме што би 
на ла га ла праг ма тич на ре ал ност.

Екви ва лент за при дев лýд, да кле са ду го у зла зним ак цен том, у не мач ком је, ре кла 
бих, ста ра реч töricht. Ду ден за при дев töricht по ред зна че ња un klug, un vernünftig (не-
раз бо рит, не ра зу ман), итд., на во ди на тре ћем ме сту и зна че ње: un sin nig; oh ne Sinn; 
ver ge blich (бе сми слен; без сми сла; уза лу дан).

Као и луд у на шем је зи ку, као и ve rrück t у не мач ком, та ко и töricht у основ ном зна-
че њу очи глед но под ра зу ме ва од сту па ње од стан дард но па мет ног и ра зум ног. Али 
при дев töricht се у ва жној ни јан си раз ли ку је од при де ва ve rrück t. Он се, ге не рал но, 
упо тре бља ва ре ђе не го ve rrück t и, опет за раз ли ку од ve rrück t, ко ји је вр ло ко ло кви ја-
лан, је два да се ја вља у ко ло кви јал ној упо тре би (ма да се, у оба је зи ка, у да на шње 
вре ме че сто ја вља у сен ти мен тал ним сти хо ви ма по пу лар не му зи ке, и у ис тој та квој 
ли те ра ту ри). Ва жно је ре ћи и то да се töricht не од но си на по ме рен, по му ћен, не у ра-
чун љив ум, као што је слу чај са ve rrück t, не го на не ку вр сту сво је гла ве го то во на ив но-
сти. Der SprachBroc kha us из 1940. на во ди је дан од при ме ра за упо тре бу име ни це Tor, 
из ко је је из ве ден при дев töricht: ein re i ner Tor – von der Welt un berühr ter Mensch, у пре-
во ду: пра ва лу да – чо век ко га се не до ти чу зби ва ња у све ту, ко ји иде не ким сво јим 
пу тем, без об зи ра на пут ко јим иде оста ли свет. (И Ге те ов Фа уст ка же: Da steh ich nun, 
ein ar mer Tor, und bin so klug als wie zu vor.)

Као и „лý до ср це“, и töricht Herz је пе снич ка фи гу ра. У оба је зи ка она има ок си мо-
рон ски ка рак тер: озна ча ва жуд њу, по се за ње за не чим нео ствар љи вим, че сто уз свест 
о тој нео ствар љи во сти. (На ен гле ском би то би ло: ho pe aga inst ho pe, без на де жна на да, 
или: на да ње у без на ђу.)

Го ди не 1799. Си зе та Гон тар, Хел дер ли но ва Ди о ти ма, пи ше сво ме дра га ну од ко јег 
је ра ста вље на:

(...) ich dac hte wohl an De i ne Bri e fe, De i ne Bücher, De i ne Ha a re, aber ich woll te ke i ne 
Hülfe, woll te ganz aus mir selbst Dich in mir er ne uen, doch mein töricht Herz (кур зив мој) 
mußte bald vor der Ver nunft erröten, und Entschul di gung fin den;
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(ми сли ла сам да ка ко на тво ја пи сма, тво је књи ге, тво ју ко су, али ни сам хте ла по мо ћи 
ни от ку да, хте ла сам да те бе са свим из се бе у се би об но вим, но мо је лу до ср це (кур зив 
мој) убр зо је мо ра ло да по ру ме ни пред ра зу мом и на ђе из ви ње ње).

Ди о ти ма ту из ри чи то ка же да ње но лу до ср це, ко је жу ди да вра ти, „у се би об но ви“, 
да не сре ће, ја сно зна да је то не мо гу ће (па је за то пред ра зу мом на шло из ви ње ње), 
али жуд ња ни је не ста ла. 

У на шем је зи ку лý до ср це на ла зи мо у чу ве ној пе сми Ла зе Ко сти ћа „Ме ђу ја вом и 
мед сном“:

Ср це мо је, ср це лу до,
шта ти ми слиш с пле ти вом?
Кô пле ти ља она ста ра,
дан што пле те, ноћ опа ра,
ме ђу ја вом и мед сном.

А Раст ко Пе тро вић („Са све тлим по љуп цем на усна ма“) ка же: 

Ср це, па мет но ср це мо је, за бо ра ви!
За бо ра ви све, све, бо је ју тра и во ћа, бол не усне док је чи (...)

„Па мет но“ и „лý до ср це“ ни су, на рав но, опо зит ни пој мо ви. У „лý дом ср цу“, увек 
жељ ном да ба ци ка мен да ље не го што он обич но па да, има мно го ви ше па ме ти не го 
у оној па ме ти ко ја ства ри при хва та она кве ка кве оне већ је су. 

За што је ово ва жно

У Са ра јев ском ру ко пи су по сто ји пе сма „Сјај и мрак“, а у њој сти хо ви: 

(...) Ни кад та ква све та би стри на, 
ни кад ова кво ми ри сно под не. 

Ни кад, ни кад ово ли ки мрак 
на то ва рен на љу де.

Оно што, у ре ал но сти и у Тон ти ће вим пе сма ма, сле ди по што је гра ни ца по ву че на 
по сред ср ца, тај је мрак у свим ње го вим нај су ро ви јим ва ле ри ма. Тон ти ће во „лýдо ср це“ 
у пе сми „Гра ни ца“ то не по гре ши во слу ти. Оно зна да та гра ни ца, то ки да ње до не дав но 
за јед нич ког жи во та, ни у ком слу ча ју ни је не ки не у тра лан, не го је упра во ко бан до га-
ђај и да при хва ти ти га без по бу не зна чи сме ста при ста ти на сву те го бу мра ка од ко јег 
се ви ше не ће мо ћи по бе ћи. Кад пе сник ка же да лу до ср це лу па и по ри че, он не го во ри 
са мо о ре ак ци ји ср ца на тре нут ни до га ђај раз гра ни че ња, не го мно го ви ше на не по-
сред ну бу дућ ност, ко ја по чи ње већ на сле де ћој стра ни ци збир ке Са ра јев ски ру ко пис: 
(...) Око ме не се мно же / ку ка ви це и хе ро ји. / Цва те смрт и лаж /(...). А са мо стра ни цу 
да ље: Мо дре се ср би у по то ку. / По зе ле ње ли хр ва ти на спр же ном про план ку. / Цр ни се 
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уси ре на крв му сли ма на у учи о ни ци основ не шко ле. / По мра че ње Сун ца и Мје се ца у љу
би ча сто под не (... ). Да кле, кад не по сред но пред по че так ове бу дућ но сти ко ја тек што 
се ни је ре а ли зо ва ла „лý до ср це“ из Тон ти ће ве пе сме „Гра ни ца“ бе сно „лу па“ (Тон тић 
не ка же да ср це „ку ца“, не го баш да „лу па“) и „по ри че“, оно у ства ри зво ни на уз бу ну. 
Уз бу на је у да тим окол но сти ма мо жда без на де жна, без из глед на, али ни је лŷда, ни је 
ve rrück t. Лŷдим, ve rrück t, ср це би се мо гло сма тра ти са мо са ста но ви шта праг ма тич не 
ре ал но сти, ко ја здра во за го то во узи ма да си ла – ка ква год би ла и ода кле год до ла зи-
ла – бо га не мо ли, па за то та ре ал ност пред њом, том си лом, вољ но или не вољ но 
мо ра да са ви је и кич му и гла ву. 

Са ра јев ски ру ко пис за вр ша ва се пе смом „Гроб“:

На ви со рав ни, мо лим,
на ви со рав ни, 
у би строј зе мљи
у из би стре ном зви је жђу.

У ни чи јем про сто ру,
у звон кој пра зни ни,
чист од за ви чајâ,
чист од исто ријâ. 

У двој цу са оном ко ју љу бих
Док би јах ов дје.
(...)
У би стром ог њу звје зда ном. У без да ну.
Сво ји. На свом.

„Гра ни ца“ и „Гроб“ ни су слу чај но али те ра циј ски по ве за ни. Две пе сме, јед на на по чет-
ку, дру га на кра ју пе снич ког рат ног ци клу са, озна ча ва ју до вр шен круг, ус по ста вља ње 
и уки да ње гра ни це. Уну тар тог кру га је мрак, и он је у Тон ти ће вим пе сма ма јед на ко 
стра шан као што је био у ре ал но сти. То што па мет но „лý до ср це“ – töricht Herz, ни ка ко 
ve rrücktes Herz – ни је ус пе ло да лу па ју ћи по рек не и осу је ти гра ни цу мо же да го во ри 
са мо о гу сти ни тог мра ка. Ко нач на те гоб ност Са ра јев ског ру ко пи са и ле жи у то ме што 
се гра ни ца на кра ју пе снич ке збир ке не уки да раз ми ну ћем мра ка, не го ко нач но шћу 
гро ба ко ји је, у тој кон сте ла ци ји, је ди ни ка дар да обе сми сли све гра ни це.

А са да: Шта све то зна чи за чи та о ца?  
И за пре во ђе ње?

На не из бе жно пи та ње за што су сва три пре во ди о ца глав ну син таг му у пе сми „Гра ни ца“ 
пре ве ла та ко да пре вод бит но упро сти пе сму, три ви ја ли зу је је и оду зме јој нај ва жни-
ју ди мен зи ју, ја – крат ко ре че но – не мам од го вор. Те о ре ти чар Ан дре Ле фе вр ка же у 
свом огле ду о Брех ту: „По што раз ли чи ти је зи ци од сли ка ва ју раз ли чи те кул ту ре, пре-
вод го то во увек са др жи по ку шај да раз ли чи ту кул ту ру ’на ту ра ли зу је’, да је при ла го ди 
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оно ме на шта је чи та лац на ви као (кур зив мој).“ Мо жда од го вор ле жи у тој на ви ци? 
Не мач ка пу бли ка је де ве де се тих го ди на про шлог ве ка би ла на вик ну та да све нас ов де 
до ле, на та ко зва ном ју го и сто ку Евро пе (а не ке од свих нас и ви ше не го оста ле), сма тра 
лу ди ма, мах ни ти ма, ди вљач ни ма, па је при дев „лŷд”, ша шав, по ре ме ћен, ve rrück t, мо-
жда мо гао да пру жи илу зи ју раз у ме ва ња. Та ко се он и пре во ди о ци ма мо гао учи ни ти 
као пра во пре во ди лач ко ре ше ње: кад су љу ди та мо до ле лу ди, по ре ме ће ни, ка кво ће 
не го лу до, по ре ме ће но, би ти и то њи хо во ср це. Бе сми сле но је, ме ђу тим, на га ђа ти да 
ли је у пи та њу пред ра су да или про сто пре во ђе ње „на пр ву лоп ту“, по се за ње за пр вим 
зна че њем ре чи лŷд у реч ни ку. Не ма ла ште та је на чи ње на, јер у пи та њу ни је гре шка 
ко ју чи та лац пре во да мо же да де тек ту је. „Из да ва чи, лек то ри, кри ти ча ри ис тре ни ра ли 
су нас да вред ним сма тра мо са мо онај пре вод ко ји са вр ше но те че и ла ко је чи тљив, 
па из гле да као и да ни је пре ве ден, не го нам да је илу зи ју да чи та мо ори ги нал“, ка же 
опет Ло ренс Ве ну ти. У та квом слу ча ју, кад у чи та њу не ма при мет ног спо ти ца ња, а зна-
че ње ипак де лу је три ви јал но, чи та лац ће де фект ла ко при пи са ти ори ги нал ном ау то ру, 
а не пре во ди о цу. Ве ну ти на истом ме сту ка же и то да чи та лац не ви ди гу бит ке ко је 
пре вод тр пи уко ли ко се не по ду хва ти бри жљи вог – мо же мо до да ти и: за мет ног – по ре-
ђе ња с ори ги на лом. По у зда ни јег на чи на, да ка ко, не ма. Али, ко по ре ди, осим про фе-
си о нал но за ин те ре со ва них?

Да је основ ни услов пре во ђе ња раз у ме ва ње, а тек за њим ту ма че ње, ја сно је и без 
ула же ња у ду би не хер ме не у ти ке. И пре во ђе ни пи сац и чи та лац пре во да пре во ди о-
че ви су та о ци. Чи та ју ћи пе сму „Die Gren ze“ у ко јој су ве ре но фи гу ри ра „das ve rrückte 
Herz“,„лŷдо ср це“, не мач ки чи та лац је без сво је кри ви це осу ђен да ни шта не раз у ме, 
ни озби љан умет нич ки до мет пе сме, ни чи тав њен бо гат са знај ни ин вен тар. Од тог гу-
бит ка истин ског и ва жног естет ско-са знај ног до жи вља ја мо же да га спа се са мо но ви 
пре вод. Тон ти ће ва пе сма „Гра ни ца“, украт ко, че ка но вог не мач ког пре во ди о ца. 


