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КА МЕ ТА Е ТИ ЦИ КЊИ ЖЕВ НОГ ПРЕ ВО ЂЕ ЊА

Да ли је мо гу ће да је дан чо век бу де у пра ву 
а да гре ши це ло чо ве чан ство? Чи тај те Тол
сто ја и ви де ће те.

Бе ла Хам ваш

Пре во ђе ње као лин гви стич ко, есте тич ко и етич ко ми шље ње де ла, а не 
тек фа сци на ци ја њи ме, до ди ру је се с ло гич ком ка те го ри јом исти ни то сти, као 
ве ли ким иза зо вом за парт нер ски рас по ло же ног пре во ди о ца. На и ме, то ком 
пре во ђе ња, тог на чел но аде кват ног и по у зда ног про це са, пре во ди лац се 
ста вља у слу жбу ту ђег вред но сног си сте ма, ко ме ње го во ви брант но, ра њи во 
би ће, не мо же без остат ка да се под врг не. Не ра до уче ству је у об ли ко ва њу и 
ди се ми на ци ји де ла које му је стра но, ту ђе, опа сно. Кро те ћи по ри ве за кри
во тво ре њем, те сти ра при ла го дљи вост и са о бра жљи вост пре во ди лач ког 
би ћа. Чу ве ни ру ски пре во ди лац Ми ха ил Га спа ров као да се „раз ме ће“ упра во 
пре во ди лач ком са мо кон тро лом:

Сма тра се да у пре во ду осим тач но сти, тре ба да по сто ји још не што. 
Ја се ба вим тач но пи сом, а јошне штопи сом ба ви те се ви. (Га спа ров, 2001: 177).

Лин гви стич ки ори јен ти сан пре вод је че сто до са дан, док пре ва га естет ске 
ори јен та ци је мо же да ре зул ту је из ли шном ле пр ша во шћу и са мо до пад но шћу; 
пре те ри ва ња у сфе ри етич ког, и то она опо нент ска, је су нај ре ђа, јер су нај
ри скант ни ја. Ма ло ко ће пре ве сти де ло у ко је сум ња. При су сре ту са сво јим 
ан ти по дом, по пут ве ре са без вер јем, гно зе с аг но сти ци змом, не ки пре во ди 
не же ле да по слу шнич ки сле жу ра ме ни ма. Ме ста спо так ну ћа по нај пре ода је 
пре во ди о че ва по тму ла нер во за, та ко раз ли чи та од вред но сног са гла сја и 
са рад нич ког ен ту зи ја зма. Под вла сти ти (се) ни је ни ма ло ла ко. Не ки пре во ди 
же ле упра во то да де мон стри ра ју, ста вља ју ћи у за гра ду фак тич ки ме ри тум 
(ова ко је сте), игра ју ћи на кар ту вред но сти (ова ко тре ба). Сво јим пре во ди лач
ким од го во ром они из ла зе из фу сно те, за у зи ма ју кор пус ори ги на ла, по пут 
Mарсоваца што ула зе у те ло Зе мља на. 
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Ори ги нал је сте, али у пре во ду – тек тре ба да бу де. Ве ли ко је ужи ва ње 
ства ра ти ство ре но, и ма ло ко мо же да одо ли де ми јур шком им пул су, да бу де 
мал ко и го спо дар, а не са мо слу га. Не при ме тан, не у хва тљив, пре твор љив и 
пре тво ран. Ка ко се до ла зи до кри ме на вар љи ве иден тич но сти? Има ли си
ло ги за ма у сфе ри вред но сти? Ка ко би из гле да ла пре во ди лач ка Хи по кра то ва 
за кле тва?

Ре кло би се да су сви пре во ди у озрач ју ши ро ко схва ће не си но ни ми је, али 
ни је увек та ко. Ини ци јал ни гест пре во ђе ња је сте при ста нак да се не што пре
ве де, у зна ку ло јал но сти, сви ђа ња, ла год но сти, сим па ти је. Пре во ди о цу, ме ђу тим, 
ни је не по зна то ни ста ње ко је по ти че из не ла го де, ан ти па ти је, не по ви но ва ња 
ау то ри те ту пред ло шка. То су ан ти те тич ки, суб вер зив ни пре во ди. Док пр ви 
уми ља то пре ду, дру ги по тму ло ре же у име не ке дру ге вер но сти – вер но сти 
сво јој исти ни (уку су, пре ду бе ђе њу, пред ра су ди). Те шко је раз гра ни чи ти та 
ста ња, она се, за це ло, мо гу сме њи ва ти то ком јед ног про це са тран сла ци је, 
кро ти ти, ко ри го ва ти, ма ски ра ти, или пак ета бли ра ти и иза зи вач ки анон
си ра ти. 

Страх од ути ца ја ори ги на ла, не по ве ре ње у ње гов етич ки си стем – вр ху ни 
пре вод ном на до град њом у сфе ри ту ма че ња, сво је вр сном вер зи јом, ва ри ја
ци јом, па ра фра зом, кон тра фак ту ром. Се ти мо се тим по во дом јед ног до сто
јев ски јан ског ју на ка, у чи јем име ну, па тро ни му и пре зи ме ну (Фо ма Фо мич 
Опи скин) ле жи ши фра (бли за нач ки) сум њи ча вог од но са пре ма сва ком ау то
ри тар ном сми слу, ко ји нам се не по да је у це ло сти. Да ли је то раз лог да од у
ста не мо или да при ста не мо на ау то ри тет ту ђег ту ма че ња? У том сми слу 
пре во ђе ње мо же по ста ти и из раз на ше по тре бе за лич ном ве ром.

* * *

Сво је пре во ђе ње Че тво ро је ван ђе ља са ста ро грч ког је зи ка Лав Ни ко ла је
вич Тол стој за це ло је раз у мео баш као та кву пу сто ло ви ну. Пе то го ди шњи рад 
на пре во ду (1879–1884) пре ки нуо је хо до ча шћем и бо рав ком у Оп ти ној пу сти
њи (сре ди ном ју на 1880). Ори ги на лу (до ду ше се кун дар ном) при сту пио је са 
две пи саљ ке: пла вом је под вла чио оно што му се чи ни ло „по треб ним“ („што 
је го во рио сам Хри стос“), а цр ве ном је озна ча вао оно „не по треб но“ („ми то ве“ 
и „ми сти ку ко ју је унео нео бра зо ва ни на род и цр ква“). Та ко смо до би ли текст 
Со е ди не ние и пе ре вод четырех Еванге лий, од не ких 800 стра ни ца. Тај са же ти 
пре вод, снаб де вен по дроб ним ко мен та ром, с не за пам ће ном сна гом је по
ме рио гра ни це пре во да, схва ће ног као бом ба хит ну та на ори ги нал.
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По ку шај мо да се при бли жи мо на че ли ма та кве, ду е лант ски на стро је не 
тран сла ци је, за рад ко је Тол стој и по чи ње да учи грч ки. Пре во де ћи од ре ђе на 
ме ста из Је ван ђе ља, кон сул то вао је ла тин ски пре вод (Вул га та), тра гао за 
пре вод ним ре ше њи ма у не мач ком, фран цу ском, ен гле ском је зи ку. Стра сно 
и при страст но, ни је се кло нио ни ad hoc ре ше ња (за не ка је „за слу жан“, ре ци мо, 
ре пе ти тор грч ког је зи ка ње го вог си на). Ка да су га пи та ли ка ко се усу дио да 
бо го хул но ме ња не при ко сно ве ни ко декс, Тол стој не без иро ни је од го во ра: 
„Не ви дим ни шта по себ но у то ме да ар ти ље риј ски по руч ник пре во ди за се бе 
јед ну књи гу са грч ког је зи ка.“ Ни су га збу њи ва ле ни фи ло ло шке кри ти ке. За 
све је имао оправ да ње у свом хо ли стич ки схва ће ном сми слу из вор ни ка, који 
на ди ла зи све бу ква ли стич ке при сту пе.

Та да, већ у пре двор ју ста ро сти, чи нио је и дру ге по ступ ке ко ји су скан да лизо
ва ли ње го ве бли жње. У овом де кон струк ти ви стич ком ан ти пре во ду, ко ји је био 
ре зул тат одав но за мет ну тог про те стант ског се ме на, у др зно ве нобез об зир ном, 
су пра фи ло ло шком за хва ту, Тол стој из ла же ори ги нал по све ма шњем очу ђа ва њу.

От кри ћу вам да ме до слов ност не за ни ма, и че сто ми је жао што сам 
јој при да вао пре ве ли ки зна чај; за но се ћи се сво јим хи по те за ма, при бе га вао 
сам на те за њи ма у ту ма че њу ре чи. И сто га спрем но при хва там све за мер
ке у тој сфе ри. Дух уче ња то не зах те ва, ни јед но ту ма че ње га не мо же 
про ме ни ти. (Пи смо А. А. Зе ле њец ком од 15. мар та 1890. го ди не)

Тол сто је во бо го бор ство нај дра ма тич ни је се ис по љи ло упра во у овом, 
по зном, пре во ди лач ком, про јек ту. За ње га је, уза све ме не, од у век од лу чу ју ћу 
уло гу имао ра зум и са мо у са вр ша ва ње (ум но али и те ле сно), о че му нај бо ље 
све до че ње го ви днев ни ци. Су де ћи по њи ма, ни ка да ни је по ве ро вао у бе смрт
ност ду ше, ни је му по ла зи ла за ру ком искре на мо ли тва, ус те зао се од љу ба ви 
пре ма Бо гу (ве зу ју ћи то осе ћа ње за се би рав на би ћа). Сми сао жи во та на ла зио 
је у исти ни („са вр шен ство ко је се са зна је ра зу мом“) и до бру („са вр шен ство 
ко је се по сти же мо рал ном во љом“). 

„Тре ба ве ро ва ти – ве ли цр ква; али ја мо рам умом да раз у мем оно у шта 
ћу по ве ро ва ти“, го во рио је Тол стој, пре ма се ћа њи ма сво је кће ри Алек сан дре 
(Тол стая, 1989: 223).

* * *
Тај – кроз лич но ак си о ло шко си то про се јан – пре вод, при ла го ђен соп стве

ном уче њу и снаб де вен по ле мич ким об ја шње њи ма, об ја вљен је у Же не ви, у 
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три то ма, 1894. го ди не, у из да њу М. К. Ел пи ди на; из да ње је по но вље но 1906. 
го ди не код пе тер бур шког из да ва ча Ј. В. Гер ци ка и 1907. го ди не код мо сков ског 
„По сред ни ка“ (у ти ра жу од 6.200 при ме ра ка, ко ји је убр зо по стао пред мет 
кон фи ска ци је и уни ште ња). В. Г. Черт ков успе ва да у це ли ни об ја ви пре вод 
тек 1918. го ди не, на кон Тол сто је ве смр ти, у Мо скви за хва ће ној ре во лу ци јом.

Об ја шња ва ју ћи сво ју дра стич ну пре вод ну ди ве р зи ју (суп сти ту ци ју Ре чи 
Раз у ме ва њем, што кон се квент но пре о бли ку је чи та ву кон ту ру пре во да), Тол
стој у пред го во ру Черт ко вље вом из да њу бра ни свој хе у ри стич ки ме тод:

Цр кве ни пре вод пр вог сти ха не са мо да не ма ни ка квог сми сла већ (...) и 
не може да га има. Пре вод гла си: У по чет ку бе ше Реч. То ни је пре вод ми сли, 
већ пу ка бу ква ли за ци ја. Не ма усло ва за осми шља ва ње, већ се сва кој ре чи 
по на о соб при да је ми стич но и про из вољ но ту ма че ње. (...) Они ко ји др же до 
исти не, љу ди без пре ду бе ђе ња, ко ји искре но тра га ју за исти ном, уме ће са
ми да одво је су ви шно од бит ног, без на ру ша ва ња су шти не. За љу де са пре
ду бе ђе њи ма, ко ји су уна пред од лу чи ли да је исти на са др жа на са мо у цр кве
ном ту ма че њу, ни ка ква тач ност и ја сно ћа из ла га ња не ће би ти до вољ но 
убе дљи ве.

Основ но ис хо ди ште хри шћан ске ве ре, Пред веч ну Реч, Тол стој за ме њу је 
Раз у ме ва њем (као те мељ ним свој ством чо ве ка). Ова, ре кло би се, бе за зле на 
лек сич ка суп сти ту ци ја, ко ја на пр ви по глед оп ста је у по љу си но ни ми је, ре
зул ти ра ла је ан ти но мич ном, лич ном фор му ла ци јом (На ча лом все го ста ло 
Раз у ме ние жи зни. И Раз у ме ние жи зни ста ло за Бога. И Раз у ме нието жи зни 
ста ло Бог. Оно ста ло нача лом все го за Бога), за ко ју је, ка ко се ис по ста ви ло, 
у ру ском дру штву већ по сто јао хо ри зонт оче ки ва ња.

* * *

Тол стој ће тој за ми сли по све ти ти цео жи вот – осни ва ње ре ли ги је очи шће не 
од ве ре у та јан ства и чу да, ко ја не обе ћа ва бу ду ће бла жен ство, већ бла жен ство 
на зе мљи. На у мио је да пре вод ним за хва том на хри шћан ском про то тек сту, и 
ре спек тив но про ме ње ним на ра ти вом, из ло жи жи во то пис а не жи ти је Хри ста.

У сво јој мо но гра фи ји по све ће ној Тол сто ју, Вик тор Шклов ски ова ко ко мен
та ри ше тол сто јев ски обрат:

У то ме што је Тол стој твр дио ни је би ло мно го но вог, али је сна га ра за
ра ња би ла бес крај но ве ли ка. Тол стој је ви део не ло гич ност све та, од у зи мао 
је ре чи ма ла жно зна че ње; ни је ве ро вао у оно што се под ра зу ме ва под реч ју, 
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по пра вљао је зна че ње ре чи и ли ша вао свет ла жне ло гич но сти. (Шклов ски, 
1977/II: 199) 

Тол стој је упо тре био сву сво ју про ниц љи вост и сна гу ана ли зе да би пре
при чао Је ван ђе ље без чу де са, сма тра ју ћи да су ле ген де о чу де си ма на ста ле 
„због не тач ног пре во да“ (Шклов ски, 1977/II: 196). То је јед на „ту жна“ и „ре а ли
стич на“ књи га: Хри стос тог Је ван ђе ља, ве ли Шклов ски, као да је си шао са 
сли ке Крам ско га. 

И Џорџ Стеј нер је, на свој на чин, на сто јао да оправ да Тол сто ја:

Хри стос је бес крај но оте жао за да так они ма ко ји су хте ли да ус по ста
ве ње го во цар ство, пре пре чив ши пу та њу ра зу ма за го нет ком сво је ћут ње. 
(Стеј нер, 1989: 228)

Пот пу но су прот но од До сто јев ског, ко ји при зна је да би остао уз Хри ста 
чак и ако би не ко до ка зао да је Хри стос из ван исти не, Тол стој из ја вљу је да 
во ли исти ну ви ше не го ишта дру го на све ту. (Стеј нер, 1989: 219)

При то ме је рас ки нуо све ве зе хри шћан ства са Ста рим за ве том (па и с 
оче ки ва њем Ме си је), сма тра ју ћи Ису са обич ним чо ве ком, ко ји је због сво је 
му дро сти на зван бож јим по ма за ни ком, Хри стом. Тол сто је во Је ван ђе ље се 
фак тич ки за вр ша ва смр ћу на кр сту, ка да је Исус ис пу стио дух. На ста вак је
ван ђељ ског на ра ти ва је из о ста вљен, као су ви шан („не по тре бан“), јер про
тив ре чи здра вом ра зу му.

Ии сус по со сал губ ку и ска зал гром ким го ло сом: Кон че но. Отец! В ру ки 
твои от даю дух мой. И, скло нив го ло ву, пре дал дух. Со сло вом „кон че но“ 
кон че но и Еванге лие. 

Реч ју „свр ши се“ за вр ша ва се и Тол сто је во Је ван ђе ље.
Ис хо де ћи из та квог сце на ри ја, сва Тол сто је ва пре вод на ре ше ња су до след

но здра во ра зум ска: Јо ван Ку па ло уме сто Јо ва на Кр сти те ља, ве ша ла уме сто 
кр ста... Тол стој не при зна је та јан ство кр ште ња, ис по ве сти, је ле о све ће ња, 
ми ро по ма за ња, при че сти, исме ва по што ва ње ико на и мо шти ју. За ње га су 
то све ма ни пу ла ци је и враџ би не. Све ште ни ци су за ње га „нео бри ја ни љу ди, 
са мо у ве ре ни и нео бра зо ва ни, у сви ли и ка ди фи, са бри ли јант ским па на ги ја ма, 
ко ји об ма њу ју и пљач ка ју на род“. Ро ман Вас кр се ње по твр ђу је овај вред но сни 
си стем (1899) већ и сво јим иро нич ним на сло вом. За Тол сто ја је Вас кр се ње 
мо рал на ка те го ри ја.
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* * *

Од мах на кон од лу ке Си но да од 24. фе бру а ра 1901. го ди не, o из оп ште њу 
Тол сто ја из Цр кве, по чи ње по ла ри за ци ја јав но сти. Не ки чи та о ци са та ни зу ју 
Тол сто ја, као је ре ти ка и бо го хул ни ка, ша љу му уже да се обе си („за до бро бит 
на ше до мо ви не и омла ди не“). Ру ска ин те ли ген ци ја, ме ђу тим, ста је на стра ну 
пи сца: штам па је пу на па скви ла про тив си но да и ка ри ка ту ра По бе до но сце ва.

„Има мо два ца ра: Ни ко ла ја Дру гог и Ла ва Тол сто ја. Ко ји је ја чи? Ни ко лај 
Дру ги не мо же Тол сто ју ни шта, не мо же да уз др ма ње гов трон, док Тол стој, 
не сум њи во, др ма трон Ни ко ла ја и ње го ве ди на сти је“ – за пи су је А. С. Су во рин 
у свој Днев ник за 1901. го ди ну.

Ан ти цр кве ни ра ди ка ли зам и не га ци ја све га, што не ста је у Про кру сто ву 
по сте љу по зног тол сто јев ства, до во ди до ин стру мен та ли за ци је пи сца: ко му
ни сти га при зна ју за сво га, сам Ле њин га сма тра „огле да лом ру ске ре во лу ци
је“. Ни је ис кљу че но да ће се ова пар ни ца на ста ви ти и да ље. У сва ком слу ча ју, 
у об но вље ној, пост со вјет ској Ру си ји про сла ве Тол сто је вих ју би ле ја ве о ма су 
дис крет не. Тол сто је во име из но ва је по ста ло по ли тич ки не ко рект но, као и 
пре ви ше од сто го ди на, ка да је та ко бур но из бри са но са спи ска на ци о нал них 
„ико на“. 

* * *

По ну див ши нам сво ју, ау то ри тар ну, мо но ло шку вер зи ју Че тво ро је ван ђе
ља, Тол стој ни је на пу стио Хри ста, већ га је по сво јио, под вла стио. Же лео је да 
у сва ком је ван ђељ ском вер се ту ви ди ну жност ра зу ма а не ду жност ве ре; же лео 
је да про на ђе сми сао жи во та и по ка же ка ко тре ба жи ве ти. 

Ни ко лај Бер ђа јев у сту ди ји „Ста ри и Но ви за вет у ре ли ги о зној све сти Л. Тол
сто ја“ из 1911. го ди не (у скло пу књи ге Типы ре ли ги о зной мысли в Рос сии) по
чи ње од при зна ња да га је од у век од би јао гру би тол сто јев ски ра ци о на ли зам, 
ко ји је срод ни ји бу ди зму не го хри шћан ству.

Тол стој је стра сно и те гоб но тра гао за сми слом жи во та и Бо га. Али у 
Бо га ни је ве ро вао, био је не вер ник, про га њао га је страх од смр ти. Не мо гу ће 
је на зва ти Бо гом без лич ни за кон жи во та ко ји је от крио, и ко ји је тре ба ло да 
усре ћи све људе. Био је чо век ли шен бла го да ти, а охо лост ра зу ма сме та ла 
му је да бла го дат при ми у се бе. Ни је по стао хри шћа нин, са мо је зло у по тре
бља вао реч хри шћан ство. Је ван ђе ље је за ње га би ло јед но од уче ња ко је 
по твр ђу је ње го во соп стве но уче ње.
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По ми шље њу Бер ђа је ва, ре ли ги ја Тол сто ја је ре ли ги ја са мо спа се ња, спа сења 
при род ним и људ ским сна га ма. Она не ма по тре бе за Спа си те љем, и не при
хва та он то ло шки сми сао ис ку пље ња. Мо ра ли зам још ни кад ни је био до ве ден 
до та квог екс тре ма: он по ста је стра шан и за гу шљив („от не го де ла ется удушье“). 

Тол стој хо ће да се спа се си лом вла сти тих за слу га, а не ис ку пи тељ ском 
сна гом жр тве ко ју је при нео Син Бож ји за гре хо ве све та. Охо лост Тол сто ја 
је у то ме што од би ја бла го дат ну по моћ Бож ју за оства ре ње во ље Бож је. 

Ва си ли је Ро за нов у сво јој сту ди ји Л. Н. Тол стой и Рус ская Цер ковь из 1912. 
го ди не пи ше:

У сво јим бо го слов ским ра до ви ма Тол стој ве о ма ли чи на ме две да ко ји, 
же ле ћи да оте ра му ву са ли ца свог при ја те љачо ве ка, по ди же про тив ове 
му ве ка мен, ка дар да уби је са мог чо ве ка. 

Пи сац Опа лог ли шћа и Оса мље но сти, ко ји је оста вио иза се бе пе ри од 
бор бе са хри шћан ством и цр квом, сма тра да се Тол стој и Ру ска цр ква ни су 
раз у ме ли.

И раз и шли су се. До про клет ства с јед не стра не (из оп ште ње Тол сто ја 
из Цр кве), до пот пу ног пре зи ра с дру ге (од нос Тол сто ја пре ма Цр кви.

Сво ју бри љант ну ана ли зу, по те клу ве ли ким де лом из са мо а на ли зе, ве ли
ки сти ли ста за вр ша ва ре чи ма:

Мо ре је увек ве ће од мо ре плов ца... Оно је ве ће и од Ко лум ба, му дри је и 
по е тич ни је од ње га. На рав но да је до бро што је „до зво ли ло“ Ко лум бу да га 
пре ве сла, али мо гло је и да „не до зво ли“. При ро да је увек не из ре ци ва тај на, 
ве ћа од људ ског ра зу ма.

Ипак, Тол сто јев пре вод ни је мр тво ро ђе на тво ре ви на. При ста ли це Тол сто
је вог уче ња су у овом и ова квом пре во ду ви де ле истин ски под виг. Тол сто је
во Је ван ђе ље про по ве да до се жљи ву, оства ри ву сре ћу чо ве чан ства. У ње му 
је хри сто ли кост до би ла људ ске ме ре: мо же мо по ста ти бо љи и без чу да.

У ро во ви ма Ве ли ког ра та Тол сто је во Је ван ђе ље за не се но је чи тао Лу двиг 
Вит ген штајн, шта ви ше, чи тао га је „сва ко ме ко је био во љан да слу ша“. За 
обо ји цу је сре ћан жи вот – до бар, а не сре ћан – лош. Али, не ма зна ка ко јим би 
то мо гло да се опи ше (Ule, 2016: 161). 
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Уз до пу ште ње Ири не Ма шин ске, ру скоаме рич ке пе сни ки ње, на ве шћу и 
је дан од ло мак из ње ног пи сма.

Из не на ди ле су ме и об ра до ва ле Ва ше ре чи о Тол сто ју, о књи зи згро мље
ној и про га ња ној и данда нас од свих – и фа на ти ка и не фа на ти ка, па и 
мо јих при ја те ља ме ђу ко ји ма је и ша чи ца истин ски ре ли ги о зних љу ди (у 
ко је ја, авај, не спа дам), о књи зи ко ја ми је та ко мно го зна чи ла, и у не ком 
сми слу про ме ни ла и од ре ди ла смер мо га раз во ја. Би ће да је због мог не зна ња 
и ле њо сти упра во она за ме ни ла мно ге, дру ге и дру га чи је књи ге. По сто је, ето, 
та кви крај пу та ши ко јих ваљ да и не тре ба да је мно го. Тол сто је во Је ван ђе
ље са свим је пре о кре ну ло мо ју ра ну мла дост.
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