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Ми лaнa Радић-Дугоњић (Бе о град)

О елементима концепта нада у роману 
Сеобе М. Црњанског и његовом руском 
преводу1

 Кључне речи:
Jе зич ки кон цепт, сми сао, 
је зич ка лич ност, текст, 
пре вод.

У раду су изнета кључна обележја концепта 
нада у језику књижевног дела и његовом 
преводу, као саставним деловима српске и 
руске језичке личности.

1. Тран сла то ло шка про у ча ва ња је зи ка 
у књи жев ном де лу за сни ва ју се на 

ак си о му да се са др жа ји скри ве ни у је зи-
ку књи жев ног де ла ја сни је и из ра зи ти је 
уоча ва ју на фо ну ње го вог пре во да на не ки 
дру ги је зик. Или, дру га чи је ре че но, из 
пер спек ти ве ин ди ви ду ал не је зич ке лич но-
сти пре во ди о ца, као и ко лек тив не је зич ке 
лич но сти ко јој он при па да, ре љеф ни је се 
из два ја ју она обе леж ја ко ја ука зу ју на осо-
бе ност ин ди ви ду ал не је зич ке лич но сти 
пи сца, као и ко лек тив не је зич ке лич но сти 
ко јој он при па да. Тран сла то ло шком ана-

ли зом је зи ка умет нич ког де ла об у хва ће на 
су три ти па ре ла ци ја: ре ла ци је ин ди ви ду-
ал не је зич ке лич но сти пи сца у од но су 
на ко лек тив ну је зич ку лич ност ко јој он 
при па да, ре ла ци је ин ди ви ду ал не је зич ке 
лич но сти пре во ди о ца у од но су на ње го ву 
ко лек тив ну је зич ку лич ност и, ко нач но, 
ре ла ци је ин ди ви ду ал них је зич ких лич-
но сти пи сца и пре во ди о ца. Ва жно је уз 
то на по ме ну ти да су ре зул та ти до ко јих 
се до ла зи умно го ме де тер ми ни са ни ге не-
а ло шком бли ско шћу је зи ка ори ги на ла и 
пре во да. Ис ку ство нас учи да је ова кав 

1) Рад представља трећи, завршни део истраживања посвећеног језичким концептима 
вера, љубав, нада у роману „Сеобе“ М. Црњанског и његовом руском преводу. 
Истраживање је рађено у оквиру пројекта Компаративно изучавање српске и 
стране књижевности и културе: од превода ка рецепциjи и везама – контактним и 
типолошким, који је одобрило и финансирало Министарство науке и технологије 
Републике Србије.
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вид ис тра жи ва ња пло до но сан у пр вом 
ре ду у сфе ри сло вен ских је зи ка, у ко ји ма 
су услед ве ли ке фор мал но-се ман тич ке 
бли ско сти те шко уоч љи ве раз ли ке, ко је 
има ју кључ ну уло гу за функ ци о ни са ње 
це ло куп них је зич ких си сте ма. По гле дај мо, 
на при мер, сле де ћи текст на срп ском је зи-
ку и ње гов ру ски пре вод ни екви ва лент:

(1) „… Када слуге раскрилише врата 
трпезарије и показаше седишта 
за богатим столом, Исакович се 
трже и неком медвеђом снагом 
устаде на ноге. Очни капци беху 
му сасвим помодрели. Показа им 
руком да уђу и рече тихо: ‘Појдите 
и не будите увреждени слабостјом 
мојом. Ум ваш не потребуе от 
мене праздних речи. Отдавајте 
чест Императорки царствујушчој. 
Ничто менше, чувајте у души 
тиху нашу надежду: сладост 
православља.’“ (С 1978: 42)

(1а) „…Когда слуги распахнули двери 
в трапезную и пригласили всех к 
богато накрытому столу, Исакович 
вздрогнул и с какой-то медвежьеј 
силој поднялся на ноги. Веки у 
него совсем посинели. Предложив 
офицерам знаком пройти вперед, 
он тихо сказал: – Идите и не 
будьте в обиде на немощь мою. И 
да не потребует ум ваш от меня 
праздных слов. Воздайте честь 
царствующей императрице. Но 
храните в душе тихую надежду 
нашу: сладостное православие“ 
(Р 1978: 50)

Упо ре ди мо ли фор мал но-се ман тич-
ке ка рак те ри сти ке ко је по се ду је срп ско 
на де жда у од но су на ру ско на де жда у 
на ве де ним тек сто ви ма, на пр ви по глед 
ја сно уоча ва мо да су ове је ди ни це, иако 
при па да ју два ма за себ ним је зич ким си-
сте ми ма, у по гле ду фор мал ног ли ка и у 
по гле ду зна че ња пот пу но исто вет не. Оно 
што их, ме ђу тим, ја сно раз ли ку је је сте по-
да так да је са фор мал не тач ке гле ди шта 
лик на де жда у срп ском је зи ку за ста рео, 
па ти ни ран, с ја сно из ра же ном стил ском 
ка рак те ри сти ком ар ха и зма. Ког ни тив-
но-мо ти ва ци о на вред ност фор мал ног 
ли ка на де жда у је зи ку ро ма на „Се о ба“, 
на пи са ног на углав ном стил ски не мар ки-
ра ном срп ском је зи ку, у пот пу но сти ра зу-
мљи вом да на шњем из вор ном го вор ни ку, 
мо же се уочи ти ако се узму у об зир две 
чи ње ни це: да је ди рект ни го вор ју на ка у 
ро ма ну ве о ма рет ко при су тан, као и да 
сла ве но срп ским је зи ком го во ри у ро ма ну 
са мо Вук Иса ко вич.2 По свом фор мал ном 
ли ку на де жда у је зи ку пре во да при па да 
цр кве но сло вен ској по зајм ље ни ци, али, 
за раз ли ку од ре чи ори ги на ла (са вре ме но 
срп ско на да и за ста ре ло на де жда)3, она је 
за др жа ла овај фор мал ни лик и у са вре ме-
ном ру ском је зи ку, та ко да је про се чан 
из вор ни го вор ник ру ског је зи ка не до жи-
вља ва као по зајм ље ни цу. Ин фор ма ци је 
стил ског ка рак те ра о ко ји ма је би ло ре чи 
са став ни су део зна чењ ског по тен ци ја ла 
ко јим рас по ла же срп ска реч, и тек при 
ме ђу је зич ком кон так ту до би ја ју пот пу-
ни зна чај за са му струк ту ру тек сто ва 
ори ги на ла и пре во да. Али и не са мо то. 
Од њих се, на и ме, уз ин фор ма ци је ко је 
при па да ју праг ма тич ко-асо ци ја тив ној 
сфе ри, фор ми ра сми са о ни са др жај ове 

2) Ви де ти о то ме у сту ди ји Пет ко вић 1988: 282.
3) На при мер, у реч ни ци ма. Р М С  1967–1976, Р С К Н Ј  1988.
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две је ди ни це. Пре ма то ме, упо тре бље на 
у функ ци ји основ ног ма те ри ја ла од ко га 
је сат кан има ги нар ни свет умет нич ког 
де ла, реч исто вре ме но функ ци о ни ше и 
као дво ди мен зи о нал на је ди ни ца чи ји је 
фор мал ни лик по ве зан са од ре ђе ним си-
сте мом зна чењ ских је ди ни ца, али и као 
ви ше ди мен зи о нал на сло же на је ди ни ца 

– кон цепт, ко ја ре пре зен ту је од ре ђе не 
сми са о не са др жа је из ког ни тив но-мо ти-
ва ци о не сфе ре је зич ке лич но сти.

2. Тер мин кон цепт у по след ње вре ме 
ко ри сти се у раз ли чи тим на у ка ма 

(од фи ло зо фи је до ма те ма ти ке), и об у хва-
та хе те ро ге не, кат ка да и ди ја ме трал но 
су прот ста вље не пој мов не са др жа је. Шта-
ви ше, и у раз ли чи тим лин гви стич ким 
шко ла ма и уче њи ма је зич ки кон цепт не 
по и ма се јед но знач но.4 Та ко се, на и ме, чак, 
и у по је ди ним ру ским лин гво кул ту ро ло-
шким шко ла ма под њим под ра зу ме ва ју 
раз ли чи ти пој мов ни са др жа ји. За Ј. Сте-
па но ва, на при мер, кон цепт пред ста вља 

„су бли мат кул ту ре у чо ве ко вој све сти“, тј. 
онај фе но мен по сред ством ко га кул ту ра 
про ди ре у чо ве ков мен тал ни свет, али и 
по сред ством ко га „оби чан“ чо век у из ве-
сној ме ри има мо гућ ност да сам ути че на 
кул ту ру. „Кон цепт је основ на ће ли ја кул-
ту ре у чо ве ко вом мен тал ном све ту“. (Сте-
па нов 2001: 43) За В. Те ли ју, пак, „Кон цепт 
пред ста вља све оно што зна мо о објек ту, у 
це ло куп ној екс тен зи ји тог зна ња. Кон цеп-
ту он то ло шки прет хо ди ка те го ри за ци ја, 
ко ја ства ра тип ски лик и фор ми ра ‘про-
то тип’ (ко ји чи ни ге шталт-струк ту ру).“ 
(Те ли ја 1996: 97) Али док се за Сте па но ва 
сло је ви та струк ту ра кон цеп та от кри ва 
по ла зе ћи од ње го ве „уну тра шње фор ме“, 
тј. ети мо ло ги је (Сте па нов 2001: 48–49), за 
Те ли ју се ети мо ло шка и лин гво кул ту ро ло-

шка ана ли за су штин ски раз ли ку ју и пред-
ста вља ју два пу та ис тра жи ва ња – је дан 
ко јим се от кри ва пр во бит ни сми сао ли ка 
и дру ги, ко јим се от кри ва кул ту ро ло шки 
мар ки ран сми сао, ко ји је ко но ти ран у ли-
ку. (Те ли ја 1996: 240).

Не ула зе ћи де таљ но у пи та ње ко је је 
од на ве де них ми шље ња ар гу мен то ва ни је, 
бу ду ћи да та ква раз ма тра ња пре ва зи ла зе 
окви ре на шег ра да и мо гу да бу ду пред мет 
за себ не на уч не сту ди је, ми сли мо да се она 
ме ђу соб но до пу њу ју и да ме ђу њи ма има 
знат них до дир них та ча ка. Оба ми шље ња 
сла жу се у то ме да кон цеп ти пред ста вља ју 
сло је ви те, пр вен стве но вер ба ли зо ва не 
струк ту ре, са знат но из ра же ном кул ту ро-
ло шком ком по нен том и да су, бу ду ћи да 
са др же ин ва ри јант не еле мен те, сво је вр-
сни су бли ма ти зна ња од ко јих је сат ка на 
је зич ка сли ка све та од ре ђе ног ет но са.

3. По ку шај мо да утвр ди мо уло гу ко ју 
за тран сла то ло ги ју има ју кон цеп ти 

и њи хо ви сми са о ни са др жа ји. Пре во ђе-
ње за да тих сми са о них са др жа ја у фор му 
дру гог је зи ка омо гу ћа ва да се кроз су че ља-
ва ње сло је ви тих је ди ни ца два ју си сте ма 
ја сни је уоче њи хо ва за себ на ре ле вант на 
обе леж ја. При то ме је ди ни це ори ги на ла 
и пре во да има ју исти ста тус. То ће мо илу-
стро ва ти сле де ћим при ме ром:

(2) „Измучен несаницом и грижом 
савести, не говорећи ником ни 
речи, чувајући се да се не ода ни 
једним погледом, покретом, дахом, 
он се једнако надао да ће се то 
десити без ичијег знања, скривено, 
као у сну.“ (С 1978: 62)

(2а) „Измученный угрызениям 
совести и бессонницей, не делясь 

4) О раз ли чи тим пој мов ним са др жа ји ма тер ми на кон цепт ви де ти у Ра дић-Ду го њић 
2003: 321–322.
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ни с кем ни единым словом, 
опасаясь выдать себя взглядом, 
движением, вздохом, Аранджел 
надеялся, что все произойдет 
тайно, как во сне.“ (Р 1978: 66).

Гла гол на да ти се у тек сту ори ги на ла и 
на де я ть ся у тек сту пре во да пред ста вља ју 
пре вод не екви ва лен те у зна чењ ској сфе ри. 
На ве де на екви ва лен ци ја, ме ђу тим, не од-
но си се на њи хов ин те грал ни зна чењ ски 
по тен ци јал, већ ис кљу чи во на од ре ђе ну 
по зи ци ју у ко јој се ове ре чи по ја вљу ју у 
тек сту. С дру ге стра не, дво ди мен зи о нал-
на реч ори ги на ла на да ти се пред ста вља 
са мо врх ле де ног бре га, ис под ко га се сло је-
ви то про сти ру сло же не ког ни тив но-мо ти-
ва ци о но мар ки ра не сми са о не струк ту ре. 
Исто та ко реч на де я ть ся упо тре бље на 
у пре во ду као њен дво ди мен зи о нал ни 
екви ва лент, пред ста вља са мо врх дру ге, 
сло же не сми са о не ког ни тив но-мо ти ва-
ци о не струк ту ре. Сми са о ни са др жа ји 
кон цеп та се по пра ви лу ме ђу соб но вр ло 
рет ко по ду да ра ју, чак и код бли ско срод-
них је зи ка, та ко да се с пра вом мо же мо 
за пи та ти не пред ста вља ли текст у пре ве-
де ном де лу са мо ви ше или ма ње успе лу 

„ва ри ја ци ју на за да ту те му“? Ова кав на чин 
раз ми шља ња, с дру ге стра не, до во ди у 
пи та ње и са му су шти ну екви ва лент но сти 
и вред но сти пре во да. Ме ђу тим, сло же-
ни ре ги стар сми са о них не по ду дар но сти 
кон це па та ко ји при па да ју за себ ним је зич-
ким си сте ми ма, још ви ше се усло жња ва 

„мо дал ним окви ром“, тј. чи ње ни цом да 
он при па да сфе ри ауто ро ве и пре во ди о-
че ве ин ди ви ду ал не је зич ке сли ке све та. 
Сто га се с пра вом мо же мо за пи та ти не 

пред ста вља ли успе шно пре ве де но де ло у 
ства ри аутох то ну струк ту ру, ин спи ри са ну 
ори ги на лом, чи ја је вред ност сра змер на 
ње го вој ко хе рент но сти? Овим се по кре ћу 
два кру га пи та ња, ко ја су ре ле вант на за 
тран сла то ло ги ју: шта је то успе шно пре-
ве де но де ло ле пе књи жев но сти и по сто је 
ли не пре во ди ви сми са о ни са др жа ји ори-
ги на ла? Овим пи та њи ма по за ба ви ће мо се 
де таљ ни је на ма те ри ја лу кон цеп та на да 
у тек сту ро ма на „Се о бе“ и ње го вом пре-
во ду на ру ски је зик.

4. Али пре не го што се по за ба ви мо 
еле мен ти ма овог кон цеп та, из не-

ће мо не ко ли ко на по ме на ме то до ло шког 
ка рак те ра. Кон цепт „на да“, уз кон цеп те 

„ве ра“ и „љу бав“ пред ста вља тре ћи члан 
ми кро си сте ма, ко ји се за сни ва на уче њу 
о ве ри, љу ба ви и на ди као три ма хри шћан-
ским вр ли на ма.5 Бу ду ћи да је на да као 
хри шћан ска вр ли на са мо стал ни део ин-
ва ри јант ног де ла кон цеп та „на да“, он ће, 
ово га пу та, оста ти ван сфе ре на ше ана-
ли зе. У пред ло же ној ана ли зи кон цеп та 

„на да“ у тек сту књи жев ног де ла и ње го вог 
пре во да по ћи ће мо од чи ње ни це да се 
кон цепт вер ба ли зу је у фор мал но слич-
ним ли ко ви ма у срп ском и ру ском је зи ку 
(на да – на де жда; на да ти се – на де я ть ся), 
као и да њи хо ва се ман тич ка по ља са др же 
ве ли ки број слич них еле ме на та. Сто га се 
на струк тур но-се ман тич ком ни воу је зич-
ке лич но сти они мо гу сма тра ти ме ђу је-
зич ким си но ни ми ма. Ова ко их углав ном 
пред ста вља ју пре вод ни реч ни ци6 ру ског 
и срп ског је зи ка. С дру ге стра не, као 
што је по зна то, кон цеп ти-де скрип то ри 
од ко јих су сат ка не је зич ке сли ке све та, 
чак и у окви ру бли ско срод них је зи ка, уз 

5) „Нада је хришћанска врлина, која се рађа на терену натприродног Божијег откровења, 
као дар Светога Духа. Свој ослонац има у вери и натприродном Божијем. Вера 
представља корен и темељ свих врлина, а њихов врхунац је љубав.“ (Трнавац 2001: 473)

6) Видети о томе у Толстој 1957, Пољанец 1973, Станковић 1983, Станковић 1988.
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број на за јед нич ка обе леж ја од ли ку ју се 
из ра зи том спе ци фич но шћу. Пре не бре га-
ва ње њи хо вих ме ђу соб них ди фе рен ци-
јал них еле ме на та на ра чун ин те грал них 
пр вен стве но се од ра жа ва на ни ве ли са ње 
њи хо вих струк тур но-се ман тич ких еле ме-
на та, али у крај њем ре зул та ту до во ди до 
по и сто ве ћи ва ња у кон цеп ту ал ној сфе ри. 
Слич не ре зул та те да ла је и ана ли за кон-
це па та „на да“ у ру ском и срп ском је зи ку, 
за сно ва на на уни вер зал ним се ман тич ким 
при ми ти ви ма.7 Зна чи ли то да се кон цеп-
ти „на да“ у ру ском и срп ском је зи ку уоп-
ште не раз ли ку ју и да се мо же оче ки ва ти 
њи хо во по и сто ве ћи ва ње и у књи жев ном 
тек сту ори ги на ла и пре во да?

С дру ге стра не, не ми нов но се он да по-
ста вља пи та ње у че му је спе ци фич ност 
кон цеп та „на да“ у од но су на кон цеп те 

„ве ра“ и „љу бав“, као ба зним кон цеп ти ма 
ру ске и срп ске је зич ке лич но сти?8

5. Обе леж ја кон цеп та „на да“ ис тра-
жи ва ће мо на ма те ри ја лу име ни ца 

на да, на де жда и гла го ла на да ти се у тек-
сту ори ги на ла као и име ни це на де жда и 
гла го ла на де я ть ся у тек сту пре во да.

Као ап стракт на име ни ца на да се у „Се-
о ба ма“ по ја вљу је као емо ци ја ко ја се ра-
ђа ду бо ко у су бјек то вом би ћу, али и као 
ми са о на ак тив ност, на ста ла као ре зул тат 
су бјек то вог ин те лек ту ал ног про це њи ва-
ња си ту а ци је:

(3) „…Мажен и често награђен, он је 
носио у себи неки магловит, али 
дубок појам среће и задовољства, 
у нади да ће се све то ратовање 

свршити неким општим миром, у 
ком ће и он, и његови сродници и 
познаници, и сви његови војници 
бити одевени у неко нарочито 
свечано и гиздаво одело, па ће 
тако, у круг, обићи ратиште и 
царевину, на видик целоме свету, 
који ће узвикнути: гле, Срби!“ 
(С 1978: 159)

(3а) „…Поначалу его баловали и часто 
награждали, в нем теплилось 
туманное, но глубокое ощущение 
счастья и довольства, питаемое 
твердой надеждой, что все эти 
войны заврешатся однажды 
всеобщим миром, и тогда он, его 
сородичи, приятели и все его 
солдаты, разодетые в пух и прах, 
обойдут поля сражений, по всей 
империи, и люди вокруг будут 
восклицать : Гляди-ка, сербы!“ 
(Р 1978: 145)

(4) „…Лекари му беху већ давно 
рекли да немају наде, јер су 
обојица били уверени да је она 
сама покушала да се отресе 
бременитости и да је зато нешто 
попила“. (С 1978: 184)

(4а) „…Врачи давно уже ему сказали, 
что невестка безнадежна. Оба 
были убеждены, что она, желая 
избавится от плода, выпила какое-
то зелье.“ (Р 1978: 164)

7) Видети о томе у књизи Апресјан 1995: 391, као и у рукопису магистарског рада Р. 
Трнавац Концепт „наде“ у руском и српском језику, одбрањеном октобра 2001. године 
на Филолошком факултету у Београду, Трнавац 2001а.

8) Ј. Степанов концепте вера и љубав убраја у константе руске културе (Степанов 2001: 
376–418). О концепту вера и љубав у српском и руском језику, као и у тексту књижевног 
дела и његовог превода видети радове Радић-Дугоњић 2003, 2005.
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У трој ном си сте му емо ци ја ко је чи не 
ве ра, љу бав и на да, на ди при па да по себ-
но ме сто, јер је код ње, као и код свих 
се кун дар них емо ци ја ко је ка рак те ри шу 
ис кљу чи во људ ско би ће,9 у пр ви план ис-
так ну та ин те лек ту ал на оце на фак то ра ко-
ји ути чу на ње но на ста ја ње. По гле дај мо до-
ми нант на обе леж ја ко ја по се ду је кон цепт 
у при ме ру (3)и (4), где се на да по ја вљу је 
у ап со лут ној упо тре би. У тек сту ори ги-
на ла (3) до ми нант но обе леж је кон цеп та 
на да из ра жа ва ком по нен та па сив ност 
су бјек та. У тек сту пре во да, пак, ис ти че 
се ком по нен та ви сок сте пен су бјек то ве 
уве ре но сти у ре а ли за ци ју до га ђа ја,10 ко ја 
у срп ском је зи ку ка рак те ри ше кон цепт 

„ве ра“ (на при мер: чвр сто ве ро ва ти пре ма 
чвр сто се на да ти).

Kaо пре вод ни екви ва лент тек сту ори-
ги на ла (4), где се као до ми нант на ис ти че 
ком по нен та ин те лек ту ал на ак тив ност 
су бјек та, дат је текст (4a) у ко ме се као 
до ми нант на ком по нен та кон цеп та „на да“ 
по ја вљу је ста ње објек та.

6. Као што смо ре кли, кон цепт „на да“ 
у срп ском и ру ском је зи ку по се ду-

је сми сло ве из сфе ре емо ци о нал ног, ин-
те лек ту ал ног и екс пре сив ног. Као је дан 
од струк тур них еле ме на та овог кон цеп-
ту ал ног по ља, реч на да се на осно ву зна-
чењ ских ком по нен ти свр ста ва у гру пу 
ап стракт них име ни ца. То зна чи да ње ну 
лек се му фор ми ра кр ња па ра диг ма, тј. да 
она у оба сло вен ска је зи ка при па да име-
ни ца ма sin gu la ria tan tum. Ме ђу тим, уко-
ли ко се у тек сту по ја ве об ли ци мно жи не 
ап стракт них име ни ца, они ука зу ју на но-
ва зна че ња и има ју екс пре сив но-по ет ску 
функ ци ју. 11 У тек сту „Се о ба“ упра во до ми-

ни ра ју об ли ци у ко ји ма се она по ја вљу је 
у мно жи ни:

(5) „На други начин и оштрије, него 
његов брат, Аранђел Исакович 
осећао је ужас, грозан ужас што 
је око њих све тако променљиво 
и бесмислено, јер се не догађа по 
њиној вољи и њиним надама.“ (С 
1978: 204)

(5а) „Острее и по-другому, чем 
Вука, Аранджела Исаковича 
охватывал ужас, безысходный 
ужас от переменчивости и 
бесмысленности жизни, которая 
идет вразрез желаниям и 
надеждам человека.“ (Р 1978: 180)

(6) „…Дрвени звоници цркава, 
манастирске иконе које су га звале 
неким сујеверним шапатом, којим 
је шапутао сам себи, при поласку, 
чињаху му се сад исто тако брзо 
прошле и немоћне да му помогну, 
као и све друге обичне ствари 
виђене тога дана. Сам, у колима, 
возећи се кроз ноћ пољаном, 
Аранђел Исакович се остави свих 
тих нада и врати се самом себи, 
осетивши да је уопште требало 
ћутати.“ (С 1978: 207)

(6а) „…Бревенчатые звонницы 
церквей, монастырские иконы, 
будто сопровождавшие его таким 
же заклинаюшим шепотом, 
каким он, уходя, шептал про 
себя, представлялись ему сейчас 
непрочными, переходящими, 

9) Ви де ти о то ме у књи зи Апре сјан 1995: 370.
10) Ви де ти о то ме у реч ни ку Апре сјан 1999: 184.
11) Ви де ти о то ме у књи зи Ви но гра дов 1972: 133.
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бессильными помочь ему как 
и все прочее, что он видел в 
тот день. Один на один с собой, 
едучи в свопем рыдване ночью 
по равнине, Аранджел Исакович 
отбросил радужные надежды, 
снова стал самим собой и понял, 
что ему вообще следовало 
молчать.“ (Р 1978: 182)

(7) „…За њега је долазак госпоже 
Дафине био тежак удар, као што је 
за њега њена смрт била пријатан 
догађај, који му је опет разбудио 
наде. Од свога господара беше 
научио да чека и да предвиђа, и 
он је чекао да Аранђел Исакович 
примети његову најмлађу 
кћер, која беше баш дорасла… 
После смрти госпоже Дафине, 
када је Ананија често одлазио 
господару, водећи са собом 
увек и своју најмлађу кћер, он 
је са запрепашћењем видео да 
су све његове наде узалудне и да 
Аранђел Исакович више нема 
ни она црвена, влажна уста, увек 
пуна турских слаткиша, ни онај 
уздржани осмех блудника, ни 
сјај зеница којима је, пре, мерио 
свако женско створење, с ногу и с 
леђа…“ (С 1978: 219)

(7а) „…Появление в доме Дафины 
было для него тяжелым ударом, а 
смерть ее – радостным событием, 
опять пробудившим какие-
то надежды… После смерти 
Дафины, часто бывая у хозяина и 
обязательно с младшей дочерью, 
Ананий с ужасом убеждался, что 

все его надежды рухнули. Губы 
хозяина ничем не напоминали 
его прежних, всегда влажных, 
красных и липких от турецких 
сластей губ, без следа исчезла 
затаенная улыбка развратника, 
помер блеск в глазах, с каоторым 
он мерил каждую женщину с 
головы до ног…“. (Р 1978: 191–192)

У при ме ру (5) на да у ап со лут ној упо-
тре би се по и сто ве ћу је са же љом (док је 
њи хо ва при мар на ре ла ци ја исто вет на 
оној ко ја по сто ји из ме ђу при жељ ки ва ња 
и же ље), и код ње до ми ни ра ју ком по нен-
те ак тив на уло га су бјек та и убе ђе ност у 
по зи тив ни ис ход. Упра во ове ком по нен те 
ис так ну те су у пре вод ном тек сту (5а).

Упо тре ба име ни це на да у мно жи ни у 
тек сто ви ма (6) оста ви (се) свих тих на да 
и (7) ко ји му је опет раз бу дио на де, да су 
све ње го ве на де уза луд не ис ти че у пр ви 
план екс пре сив но обо је ну ком по нен ту 
не га тив ног ко нач ног ис хо да, ко ја при па-
да мен тал ној сфе ри (исп. пу сти сно ви). 
Њих у пре вод ном тек сту, с об зи ром на 
то да их сам мно жин ски об лик име ни це 
на де жда не по се ду је, ис ти чу са мо стал не 
при дев ске ре чи у атри бут ској функ ци ји: 
(6а) от бро сил ра ду жные на де жды, (7а) 
опя ть про бу див шим ка кие-то на де жды.

7. Гла гол на да ти се пред ста вља до ми-
нан ту раз ви је ног си но ним ског ни-

за у срп ском је зи ку: оче ки ва ти, узда ти 
се, по у зда ти се, ве ро ва ти, ра чу на ти на, 
осла ња ти се, ми сли ти итд.12 Слич но ње-
му и ње гов ру ски екви ва лент на де я ть ся 
пред ста вља до ми нан ту ни за пи та ть на де-
жду (на де жды), рассчи ты ва ть, упо ва ть, 
ча я ть, га да ть прост., мни ть заст. итд.13 У 
ро ма ну „Се о бе“ на да ју се два ју на ка Аран-

12) Синонимски низ начињен је према С Р С Ј  1980.
13) Синонимски низ састављен је према С С  1975.
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ђел и Вук Иса ко вич. Ме ђу тим, њи хо ва 
на да ња има ју пот пу но дру га чи ју при ро ду, 
ори јен та ци ју, пред мет на да ња.

Жу де ћи за сна хом Да фи ном, Аран ђел 
Иса ко вич на да се да ће оства ри ти ве зу 
са њом:

(8) „…Измучен несаницом и грижом 
савести, не говорећи ником ни 
речи, чувајући се да се не ода 
ни једним погледом, покретом, 
дахом, он се једнако надао да ће 
се то десити без ичијег знања, 
скривено, као у сну. И, нарочито, 
без икакве несреће. Сасушен од 
жуди, сањајући сваке ноћи, у 
бестидним сновима, ту жену, он 
је никако није желео на дуго.“ (С 
1978: 62)

(8а) „…Измученный угрызениям 
совести и бессонницей, не делясь 
ни с кем ни единым словом, 
опасаясь выдать себя взглядом, 
движением, вздохом, Аранджел 
надеялся, что все произойдет 
тайно, как во сне. И, разумеется, 
без всяких потрясений. Он сох от 
желания, видел ее каждую ночь 
в бесстыжих снах, но вовсе не 
помышлял ни связываться с этой 
женщиной надолго, ни отбивать 
ее от мужа.“ (Р 1978: 66)

(9) „Тврдоглаво пожутео и позеленео 
од беса и очајања, хтео је да се 
нада и онда када је већ и сам видео 
да је све свршено…“ (С 1978: 188)

(9а) „Желто-зеленый от бессильной 
ярости и отчаяания, Аранджел 
продолжал упрямо надеяться, хотя 
уже и сам видел, что все кончено.“ 
(С 1978: 168)

Али док у пре вод ном тек сту (8а) од су-
ство ком по нен те ква ли та тив ност, из ра-
же не у тек сту ори ги на ла (8) адвер би ја лом 
јед на ко (се на да ти), не ути че на про ме ну 
по ља кон цеп та „на да“, у тек сту (9) и (9а) 
на кон цеп ту ал ном пла ну по сто је знат на 
од сту па ња. Док је у тек сту (9) …хтео је 
да се на да… упо тре бом лич ног об ли ка 
гла го ла хте ти уз гла гол на да ти се ис так-
ну та су бјек то ва во ља ко јом он ути че на 
соп стве но емо тив но ста ње, у тек сту пре-
во да (9а)…про дол жал упря мо на де я ть ся… 
ис так ну та је ком по нен та не пре кид но сти 
емо тив ног ста ња.

Вук Иса ко вич на да се да ће у ра ту и он 
и ње го ви вој ни ци би ти на гра ђе ни, али се, 
раз о ча ран, по сле све га, као је ди ном из ба-
вље њу, на да од ла ску у Ру си ју:

(10) „…Није више био брижан, јер 
је био пресвиснуо од беса и 
очајања. Не само зато што су га у 
Печују онако вређали и мучили, 
већ и зато што му нису дали за 
потполковника, чему се, овако 
матор, свакако надао и што му 
беше, још у Варадину, обећано…“ 
(С 1978: 97)

(10а) „…Его ничто больше не 
заботило, потому что он ошалел 
от бешенства и отчаяания. И не 
только от того, что его оскорбили 
и мучили в Печуе, но еще и 
от того, что ему не дали чина 
подполковника, на что он, во 
всяком случае, мог рассчитывать, 
принимая во внимание свой 
возраст и обещание, данное ему в 
Варадине…“ (Р 1978: 95)

(11) „…Ушепртљивши, погнувши главу, 
клобарајући, бајаги врло важно, 
сабљом, сребрним кићанкама, 
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пиштољима што му лежаху чело 
главе, да не би гледао за њом, 
онако чврстом, Исакович је у себи 
збуњен понављао да сутрадан 
ваља рано устати, ићи патријарху, 
дознати новости, спремити се 
за Беч, спасавати војнике од 
нове сеобе и одузимања оружја, 
мислити на децу, ићи брату у 
Будим, ђенералу у Темишвар, 
куповати коње, кола, подићи 
ковачницу у селу, преместити 
капетана Антоновича, писати 
исцрпан извештај о повратку 
Славонско-подунавског полка, а 
нарочито, нарочито спремати 
план, извидети могућност одласка 
у Русију, куда се још увек надао да 
ће отићи.“ (С 1978: 245–250)

(11а) „…Засуетившись и громыхая с 
деланно важным видом саблей, 
серебряным позументом и 
пистолетами, лежавшими у 
изголовья, чтобы не смотреть на 
нее, такую лакомую, он смущенно 
тврдил про себя, что завтра 
надо пораньше встать, пойти 
к патриарху – узнать новости; 
потом надо готовиться к поездке 
в Вену – просить, чтобы не 
переселяли солдат и не отнимали 
у них оружия; позаботиться о 
детях; съездить в Буду, к брату; 
в Темишвар – к генералу; купить 
лошадей, телеги; построить в селе 
кузницу; добиться перемещения 
капитана Антоновича; написать 
подробный рапорт о возвращении 
Славонско-Подунайского полка, 
а главное, главное – подготовить 
план и разведать, отыскать 
возможность отъезда в Россию, 

куда он все-таки надеялся 
переселиться.“ (Р 1978: 217)

На да на од ла зак у Ру си ју као обе ћа-
ну зе мљу, као по след њу узда ни цу ју на ка 
ро ма на „Се о бе“, у тек сту ори ги на ла (11) 
из два ја се ком по нен том не пре кид ност, 
док је у тек сту пре во да (11а) ис так ну та 
ком по нен та по зи тив ни ис ход.

Кон цепт „на да“ ко ји пра ти Ву ка Иса-
ко ви ча у ро ма ну „Се о бе“, као што по ка-
зу ју на ве де ни при ме ри, од сли ка ва њен 
це ло куп ни трој ни по тен ци јал; „на да“ је 
емо тив но ста ње (текст 11), ми са о на ак тив-
ност (текст 10), али и екс пре сив (текст 1). 
При то ме тре ба на по ме ну ти да су ме ђу 
при ме ри ма тек сто ва ко ји од сли ка ва ју кон-
цепт „на да“ у ве зи са Ву ком Иса ко ви чем 
да ле ко нај број ни ји они у ко ји ма се „на да“ 
ре а ли зу је као ми са о на ак тив ност: већ и 
за то што му ни су да ли за пот пол ков ни-
ка, че му се, ова ко ма тор, сва ка ко на дао 
(С 1978: 97)/ но еще и от то го, что ему не 
да ли чи на под пол ков ни ка, на что он, во 
вся ком слу чае, мог рассчи ты ва ть (Р 1978: 
95); не на да ју ћи се да га ђе не рал, и вој ска, 
већ че ка ју, на тр гу (С 1978: 241) / Иса ко вич 
не рассчи ты вал, что ге не рал с во й ска ми 
ждет его на пло щ а ди (Р 1978: 210) итд.

Уз све што је до са да ре че но до дај мо 
да је, не за ви сно од то га у ве зи са ко јим 
ли ком се на во ди, на да да ле ко че шће при-
сут на у кон струк ци ја ма са не га ци јом или, 
пак, у тек сто ви ма где се ис ти че ње но од-
су ство: ни че му се ви ше не на да ше, ни од 
по врат ка (С 1978: 161) / Ни че го он бо ль ше 
не ожи дал (Р 1978: 147); од ре кав се сва ке 
на де (С 1978: 163–164) / от ка зав ши сь от 
вся кой на де жды (Р 1978: 149); да не ма ју 
на де (С 1978: 184) / ему ска за ли, что не-
вест ка без на де жна (Р 1978: 164); хтео је 
да се на да (С 1978: 188) / Аранд жел про-
дол жал упря мо на де я ть ся (Р 1978: 168); 
јер се не до га ђа по њи ној во љи и њи ним 
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на да ма (С 1978: 204) / ко то рая идет вра-
зрез же ла ни ям и на де ждам че ло ве ка (Р 
1978: 180); Аран ђел Иса ко вич се оста ви 
свих тих на да (С 1978: 207) / Аранд жел 
Иса ко вич от бро сил ра ду жные на де жды (Р 
1978: 182); да су све ње го ве на де уза луд не (С 
1978: 219) / что все его на де жды рух ну ли 
(Р 1978: 191–192) итд.

8. На ше ис тра жи ва ње по ка за ло је да 
кон цеп ту ал на ана ли за при ме ње на 

на тек сто ве ори ги на ла и пре во да мо же би-

ти из у зет но по год на за вред но ва ње пре во-
да књи жев ног де ла, као и за утвр ђи ва ње 
оних еле ме на та тек сто ва ори ги на ла ко ји 
се у пре во ду не мо гу ре а ли зо ва ти. То се 
пре све га од но си на тек сто ве ори ги на ла 
и пре во да ко ји при па да ју бли ско срод ним 
сло вен ским је зи ци ма, чи је се је ди ни це од-
ли ку ју ве ли ком слич но шћу ка ко у фор мал-
ном, та ко и у се ман тич ком по гле ду, а чи је 
се раз ли ке от кри ва ју тек на ког ни тив ном 
ни воу њи хо вих је зич ких лич но сти.

summary
 Σ About the elements of the concept of нада („hope“) in M. Crnyanski’s novel

 Сеобе („Migrations“) and its translation to Russian

Th e subject of the paper is the analysis of the concept of нада („hope“) in M. Crnyanski’s 
novel Сеобе („Migrations“) and its translation to Russian. Our research shows that 
the conceptual analysis which we applied to both the text of the original work and the 
translation can be outstandingly applicable for the valuation of the translation of literary 
works, as well as for determining which elements from the text of the original work cannot 
be realized in the translation. Th is is generally related to the texts of the original work and 
the translation in Slavic languages, where the units are very similar to each other both 
formally and semantically, and the diff erences are discovered only at the cognitive level of 
their language personalities.
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