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Лариса Раздобудко-Човић (Нови Сад)

Културолошка померања у преводу 
Његошевог Горског вијенца на руски језик: 
језичка слика света као одраз историјско-
културолошких специфичности народа

� Кључне речи:
кле тва, за клетва, 
културолошкe 
специфичности, 
културолошка по мера ња.

У овом раду су анализиране културолошке 
специфичности клетви и заклетви у 
Горском вијенцу, односно рад је посвећен 
анализи културолошких померања до 
којих се долази у преводу на руски језик. 
А то би било неизводљиво без претходне, 
бар узгредне анализе садржаја и лексичко-
синтаксичке структуре клетви, како је 
то учинио својевремено акад. Бранислав 
Остојић. А да би истраживач превода 
ових структура компетентно приступио 
овоме послу, требало је да претходно 
стекне темељан увид у живот и обичаје 
Црногораца из Његошева времена и 
претходних епоха. Међутим, у овом раду 
изабран је као репрезентативан узорак 
целовит блок клетви и заклетви у монологу 
сердара Вукоте.

Је зик као глав ни ма те ри јал за де фи ни са-
ње од ра за сли ке све та у све сти би ло ког 

на ро да но си лац je со ци јал не ме мо ри је чо-
ве чан ства, ње го ве све у куп не су ме зна ња 
и по ма же у ства ра њу мо де ла све та. Сва ки 
на род има сво је спе ци фич но сти у кул ту-

ри ко је су им пли цит но при сут не у би ло 
ком тек сту. Ва ља ност сва ког пре во да се из-
ме ђу оста лог ме ри пре ма успе шно сти пре-
но ше ње кул ту ро ло шких спе ци фич но сти 
из вор ни ка на циљ ни је зик, па је то сто га 
нај ве ћи иза зов за сва ког пре во ди о ца.
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Је зич ка сли ка све та пред ста вља, за пра-
во, од раз у је зич ким об ли ци ма екс тра-
лин гви стич ке ствар но сти, а ма ни фе сту је 
се у оби му зна че ња и уну тра шње фор ме
је зич ке је ди ни це. Но си о ци је зи ка обра ћа-
ју па жњу на раз ли чи те еле мен те ствар но-
сти, те, пре ма то ме, пре об ли ко ва ња сва-
ког њи хо вог из ра за ства ра се спе ци фич на 
је зич ка сли ка све та (Гак 2000, стр. 36–37). 
Кул ту ро ло шке спе ци фич но сти би ло ког 
је зи ка пред ста вља ју по себ ну те шко ћу у 
пре во ду, па би ло да се ра ди о тзв. ин тер-
је зич ком или ин тра је зич ком, од но сно ме-
ђу је зич ком или уну тар је зич ком. За об ја-
шње ње раз ли ка у је зич кој сли ци све та 
код по је ди них је зи ка по сто је два фак то ра: 
спо ља шњи, екс тра лин гви стич ки (ова спе-
ци фич ност мо же се об ја сни ти ни јан са ма 
кул ту ре, исто ри је, ка рак те ра овог или 
оног на ро да) и уну тра шњи (спе ци фич-
но сти је зи ка).

1) Пре во ди лац у про це су пре во ђе ња 
из вор ног тек ста прак тич но не мо же да 
узме у об зир све кул ту ро ло шке спе ци фич-
но сти из вор ног је зи ка, већ са мо не ке, а 
дру ге за по ста ви, што не ми нов но до во ди 
до кул ту ро ло шког по ме ра ња у циљ ном 
је зи ку. Да би на пра ви на чин уочио и 
ис ту ма чио сва та по ме ра ња у пре во ду, 
као и ис ти ца ње јед них кул ту ро ло шких 
ком по нен ти на ра чун дру гих, ана ли ти-
чар пре во да кле тви и за кле тви у Гор ском 
ви јен цу на ру ски је зик мо ра да се упо зна 
са спе ци фич но сти ма цр но гор ских на род-
них кле тви, с њи хо вим са др жа јем, а пре 
све га са њи хо вом је зич ком струк ту ром. 
У том сми слу он мо ра да се осло ни на 
ре зул та те ис тра жи ва ња је зич ких об ли ка 
кле тви пре по зна тљи ве лек сич ко-син так-
сич ке струк ту ре са увек јед ном те истом 
кон струк тив ном до ми нан том, она ко ка ко 
је у ана ли зи кле тви и за кле тви у Ње го ше-
ву де лу сво је вре ме но учи нио Бра ни слав 
Осто јић ка да је у њи ма из дво јио јед но, 

али оно ре ле вант но пи та ње – лек сич ко-
син так сич ку струк ту ру кле тви, фо ку-
си ра ју ћи се, да ље, на „са мо јед ну стра ну 
њи хо ве ор га ни за ци је: оп та тив ни рад ни 
при дјев“, по сма тра ју ћи га „у си сте му функ-
ци о ни са ња са је зич ким еле мен ти ма на 
ко је се ди рект но на сла ња“. (Б. Осто јић 
1997, стр. 86–87). Мно ги дру ги аспек ти 
кле тви и за кле тви, ка ко твр ди Осто јић, 
оста ли су не ис тра же ни, као што су: син-
так сич ки од нос је зич ких је ди ни ца у кле-
тва ма; њи хо ва лек сич ка струк ту ра; ло гич-
ка и се ман тич ка оствар љи вост њи хо ва 
са др жа ја итд. (Б. Осто јић, 86).

2) Да би ис тра жи вач ових лек сич ко-
син так сич ких струк ту ра ком пе тент но 
при сту пио ово ме по слу, по ми шље њу 
Осто ји ћа, тре ба ло би да прет ход но стек не 
те ме љан увид у жи вот и оби ча је Цр но го-
ра ца из Ње го ше ва вре ме на и прет ход них 
епо ха. Ово се, mu tat tis mu tan dis, од но си 
и на сва ког пре во ди о ца Гор ског ви јен ца, 
ко ји је пре пла вљен кле тва ма и за кле тва-
ма, па и сва ки онај ис тра жи вач ко ји се 
при хва ти му ко трп ног по сла по ре ђе ња 
из вор них кле тви и пре вод них екви ва ле-
на та.

3) Ње гош је на род не цр но гор ске кле-
тве очи глед но до бро по зна вао, те је отуд 
њи хов те мат ско-мо тив ски ра спон у Гор-
ском ви јен цу из у зет но ши рок. (Ни ко Мар-
ти но вић 1963, 216–224). Го во ре ћи о са др-
жи ни и струк ту ри кле тви у Ње го ше ву 
де лу, Б. Осто јић ис ти че да у ње га по сто је 
не ко ли ки адре са ти: ма хом су то „не моћ-
на и уври је ђе на ли ца, ри јет ко моћ ни ци; 
ку не по је ди нац, али и ко лек тив“, а уну тар 
ових по след њих по сто је и а) „са мо кле тве“, 
у ко ји ма го вор но ли це ку не самo се бе, и 
б) кле тве, где се ку не „са го вор ник“. Адре-
са на та је та ко ђе не ко ли ко: „ку ну Цр но гор-
ци Тур ке и тур ску си лу, ку ну они „бра ћу 
по кр ви“ – по ту ри це“, али и ве ли ка ше, 
по не кад и гла ва ре, па и са мог вла ди ку.“ 
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(Б. Осто јић, 85–86) Ме ђу тим, у овом ра ду 
иза бран је као ре пре зен та ти ван узо рак 
је дан це ло вит блок кле тви и за кле тви у 
мо но ло гу сер да ра Ву ко те.

4) По сле ми ну ци о зно спро ве де не ана-
ли за Б. Осто јић је до шао до за кључ ка да 
је „оп та тив ни рад ни при дев за сту пљен у 
без ма ло свим кле тва ма и „као гра ма тич ки 
об лик раз вио се у кон ден зо ван из раз са 
из ван ред но сна жном екс пре сив но шћу.“ 
Њи ме се из но си мо дал ни став го вор ног 
ли ца (же ља) да ће се у бу дућ но сти оства-

ри ти оно што се гла го лом ка зу је. Та ко 
се овај об лик упо тре бља ва у функ ци ји 
ти пич ној за мо ду се уоп ште. А мо дал ност 
оп та тив ног рад ног при де ва се по ја ча ва у 
син так сич кој ве зи са во ка тив ним из ра-
зом и са њим чи ни це ли ну. То се у мно го 
че му од но си и на мо но лог сер да ра Ву ко те, 
из ко јег, при ме ра ра ди, узи ма мо пр вих 
де се так сти хо ва са из у зет ном кон цен тра-
ци јом оп та тив ног рад ног при де ва у спо ју 
са во ка ти вом (Цр но гор ци ко ји се на да ље 
ја вља у об ли ку бра ћо!):

СЕР ДА Р ВУ КО ТА

У па мет се до бро, Цр но гор ци
(а ко чи ња би ти ће нај бо љи!)
а ко из да ово га те поч не,
сва ка му се са твар ска ме ни ла! 2410
Бог ве ли ки и ње го ва си ла
У њи ву му сје ме ска ме ни ло,
У же не му ђе цу ска ме нио!
Од ње га се из ле гли гу бав ци,
Да их на род по пр сту ка жу је! 2415

5) Упо ре ди ли се овај од ло мак са Шу-
ми ло вље вим пре во дом, мо же се уочи ти 
да се лек сич ко-се ман тич ка струк ту ра 
ни за кле тви знат но из ме ни ла: пр во, оп-
та тив ни рад ни при дев за ме њен је би ло  
об ли ком пер фек тив ног пре зен та са
 зна че њем ите ра тив не рад ње у бу дућ но сти, 
али без мо дал ног ста ва го вор ни ка – же ље 
да се до го ди оно што се гла го лом ка зу је 
(по ка ра ет Бо жий гнев ужа сный; в го лый 
ка ме нь обра тит по се вы и ре бен ка в ма-
те рин ском чре ве) или 3. л. јед. за по вед ног 
на чи на (да ро дит он де тей про ка жен ных); 
дру го, во ка тив Цр но гор ци! за ме њен је са 
бра ћо! (бра тья!), ка ко је и у да љем тек сту 

мо но ло га. За ме на об ли ка оп та тив ног рад-
ног при де ва пер фек тив ним пре зен том у 
знат ној ме ри сла би „кон ден зо ва ни из раз 
са из ван ред но сна жном екс пре сив но шћу 
и афек тив но шћу“. (То ми слав Тре знер 1972, 
стр. 64–72; Дра го мир По по вић 1968, 15–23). 
А из ра зи та емо ци о нал ност усло ви ла је 
стро го од ре ђе ну ор га ни за ци ју кле тви 
ко ја се „чак ре про ду ку је по уна при јед 
утвр ђе ном пла ну, од но сно кон цеп ту“ (Б. 
Осто јић 1997, стр. 90). У њи ма не ма ни чег 
су ви шног и струк тур но су све де не на син-
так сич ки ми ни мум, са чу вав ши у се би сав 
лек сич ки са др жај при су тан у пот пу ној 
ре че нич ној схе ми ко ја је у елип си.

СЕР ДА Р ВУ КО ТА

За пом ни те хо ро ше нь ко, бра тья:
кто с тур ка ми пер вый всту пит в би тву –
тот слав не й ший чер нгор ский ви тя зь.
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6) До кул ту ро ло шког по ме ра ња до-
ла зи у пре во ду због на ци о нал не спе ци-
фич но сти је зич ке сли ке све та и је зич ког 
по на ша ња, што се мо же об ја сни ти са мо 
кул ту ро ло шким спе ци фич но сти ма овог 
или оног на ро да. Је зик као да пре вла чи ко-
пре ну пре ко пој ма, кроз ко ју се тек на зи ру 
кон ту ре ко је, у ства ри, и чи не на ци о нал-
ни спе ци фи кум. Упра во оне, та ко те шко 
уоч љи ве, и до во де до кул ту ро ло шких по-
ме ра ња у пре во ду.

По јам сли ке све та је фун да мен та лан 
и по ка зу је од но се чо ве ка и све та, чо ве-
ко вог ме ста у све ту и ње го вог од но са 
пре ма ње му. Ко лек тив на и ин ди ви ду ал-
на свест ства ра и гра ди сли ку све та. Свет 
као та кав се кроз је зич ку свест по је дин ца 
пре о бра ћа у ин ди ви ду ал ну сли ку све та. 
Сва ка осо ба од ра жа ва кроз при зму сво је 
де лат но сти ко лек тив но-исто риј ско и ин-
ди ви ду ал но ис ку ство, сво ју на ци о нал ну 
кул ту ру. Фе но мен ко ји на зи ва мо сли ком 
све та ја вља се за јед но са фор ми ра њем лич-
но сти, чим она поч не да го во ри. Фор ми ра-
ње сли ке све та, на рав но, ни је мо гу ће без 
је зи ка. Је зик са др жи спе ци фич но сти ко је 
по се ду је на род, од ра жа ва спе ци фич но сти 
кул ту ре, и на тој осно ви и на ста је на ци-
о нал на спе ци фич на је зич ка сли ка све та. 
Из у зет но је ве ли ка уло га кул ту ро ло шких 
ис ку ста ва ко ја се усва ја ју у вер бал ном 
об ли ку и пред ста вља ју је згро фе но ме на 
ко ји се на зи ва на ци о нал ним спе ци фич но-
сти ма што, као што смо већ на ве ли, пред-

ста вља по себ ну по те шко ћу за пре во ди о ца 
и до во ди до жр тво ва ња јед них кул тур них 
ком по не на та на ра чун дру гих, што до во-
ди до кул ту ро ло шких по ме ра ња у је зи ку 
пре во да у од но су на ори ги нал.

7) У овом ис тра жи ва њу ко ри сте се 
два основ на по ступ ка ана ли зе кул ту ро-
ло шких сло је ва Ње го ше вог спе ва Гор ски 
ви је нац (Ње гош 1996): кон тра стив на ана-
ли за и кул тур но-исто риј ски ко мен та ри.

Пред мет да тог ис тра жи ва ња су кул ту-
ро ло шка по ме ра ња у пре во ду кле тви и 
за кле тви Гор ског ви јен ца на ру ски је зик 
Алек сан дра Шу ми ло ва (Шу ми лов 1996) у 
до ме ну се ман тич ког по ља, на при ме ри ма 
не ких уста ље них лек сич ко-син так сич ких 
струк ту ра кле тви и за кле тви, у ко ји ма се 
на со ци јал но-пси хо ло шком пла ну ма ни-
фе сту ју оби ча ји, тра ди ци ја, ам би јен тал-
ни усло ви је зич ке и кул тур не за јед ни це 
цр но гор ског на ро да, као и спе ци фич них 
цр но гор ских ре а ли ја, а исто та ко и кул-
ту ро ло шких обра за ца. Кад су у пи та њу 
кул ту ро ло шка по ме ра ња, пре во ди лац 
нај че шће ко ри сти сле де ћи тех ни ке пре-
во ђе ња: од у зи ма ње и из о ста вља ње, до-
да ва ње, пер му та ци ја, калк (сла ва, юнак), 
сло бод но пре во ђе ње, опи сно пре во ђе ње, 
за ме на по је ди нач ног оп штим итд. (Јо ва-
но вић 2001). Као ре пре зен та ти ван у овом 
сми слу је Шу ми ло вљев пре вод оног од лом-
ка у ко јем Сер дар Ву ко та у сво јој кле тви 
на бра ја шта ће за де си ти сва ког оног ко ји 
се бу де огре шио о да ту за кле тву:

А иуду, что вы даст ге ро ев,
с ору жи ем не при дя на по мо щь,
по ка ра ет Бо жий гнев ужа сный.
Все мо гу щ ий кля тво пре ступ ни ку
в го лый ка ме нь обра тит по се вы
и ре бен ка в ма те рин ском чре ве.
Да ро дит он де тей про ка жен ных,
чтоб их лю ди веч но сто ро ни ли сь!
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СЕР ДА Р ВУ КО ТА  СЕР ДА Р ВУ КО ТА

У па мет се до бро, Цр но гор ци  За пом ни те хо ро ше нь ко, бра тья:
(а ко чи ња би ти ће нај бо љи!)  кто с тур ка ми пер вый всту пит в би тву –
а ко из да ово га те поч не,  тот слав не й ший чер нгор ский ви тя зь.
сва ка му се са твар ска ме ни ла! 2410 А иуду, что вы даст ге ро ев,
Бог ве ли ки и ње го ва си ла  с ору жи ем не при дя на по мо щь,
У њи ву му сје ме ска ме ни ло,  по ка ра ет Бо жий гнев ужа сный.
У же не му ђе цу ска ме нио!  Все мо гу щ ий кля тво пре ступ ни ку
Од ње га се из ле гли гу бав ци,  в го лый ка ме нь обра тит по се вы
Да их на род по пр сту ка жу је! 2415 и ре бен ка в ма те рин ском чре ве.
Траг се гр дни ње гов ис ко пао  Да ро дит он де тей про ка жен ных,
Ка ко што је ша ре ним ко њи ма!  чтоб их лю ди веч но сто ро ни ли сь!
У ку ћу му пу шке не ви си ло,  Да ис че знет род его со све та,
глáве му шке не кó па од пу шке;  как ис че зли пе гие ло ша ди!
же ље ла му ку ћа му шке гла ве! 2420 Да не бу дет в его до ме сы на,
Ко из дао, бра ћо, те ју на ке  спо собно го но си ть ору жие!
ко ји поч ну на на ше крв ни ке  Пре да те ля, что вы даст ге ро ев,
спо па ла га бру ка Бран ко ви ћа,  срам по стиг нет, слов но Бран ко ви ча,
ча сне по сте за пса ис по стио;  и мо ги лу, где его за ро ют,
Гроб се ње гов про па на та’ сви јет! 2425 пу сть кам ня ми лю ди за бро са ют!
Ко из дао, бра ћо, те ју на ке  Пу сть пре да те ль, вы дав ший ге ро ев,
не пред áва пу ње ни про ску ре,  на ве да ет Свя то го При ча стия!
не го па сју вје ру вjеровао,  Да про ль ет ся к Ро жде ству Хри сто ву
кр вљу му се пре ли ли бад ња ци,  Кро вь чер ная на его бад ня ки!
кр вљу кр сно име осла вио, 2430 Пу сть он кро вью сла вит крест ный празд ник, 
сво ју ђе цу на њ пе че ну ио;  ест, из жа рив, сво е го ре бен ка,
у по мам ни вје тар уда рио,  по гру зит ся в вол ны без у мия,
а у лик се ма нит обра тио!  по те ря ет образ че ло ве чий!
Ко из дао, бра ћо, те ју на ке  Пы ль и пе пел по се лят ся в до ме
рђа му се на дом рас пр ти ла; 2435 пре да те ля, что вы даст ге ро ев,
за ње го вим тра гом по кај ни це  пла ка ль щ и ки бу дут лга ть от ны не
све ку ка ле, до ви јек ла га ле!  над гро ба ми всех его по том ков!
 (стр. 187) (стр. 186)

8) Из упо ред не ана ли зе из вор ног и 
пре вод ног тек ста овог од лом ка мо же се 
уочи ти да до кул ту ро ло шког по ме ра ња 
до ла зи у им пли цит ном сло ју уста ље них 
фра за – кле тве и за кле тви. Отуд пре во ди-
лац при ли ком па жљи вог чи та ња ори ги-
на ла ко је му при ла зи са пре во ди лач ким 
на ме ра ма тре ба прет ход но да се по дроб но 
упо зна са не ким бит ним на ци о нал ним ка-
рак те ри сти ка ма и оби ча ји ма Цр но го ра ца. 

То ће би ти пред у слов да се на пра ви на чин 
ис ко ри сте пред но сти тзв. де но та тив ног 
(си ту а тив ног) мо де ла у те о ри ји пре во-
ђе ња ко ји по ла зи од оних на ци о нал них 

„осо бе но сти ко је су на ста ја ле као ре зул-
тат раз ли чи тих кли мат ских, исто риј ских, 
еко ном ских, со ци јал них, по ли тич ких и 
дру гих спе ци фич них усло ва жи во та“, а 
ис по ља ва ју се и у је зи ку (Си би но вић 1990, 
114). Због пре бо га тог ин вен та ра из ра зи то 
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на ци о нал них обе леж ја Ње го ше ва спе ва 
ска ла и сте пен кул ту ро ло шких по ме ра ња 
у ње го вом пре во ду на ру ски је зик би ће 
ра зно вр сни:

8.1. а) До знат ног кул ту ро ло шког по ме-
ра ња до ла зи већ у пре во ду ди сти ха про-
клет ства сер да ра Ву ко те „од ње га се из ле-
гли гу бав ци,//да их на род по пр сту ка жу је!“ 
/2414–2415/. Ми хај ло Сте ва но вић у сво јој 
књи зи О је зи ку Гор ског ви јен ца на два на чи-
на ту ма чи овај ди стих: (1) „Онај ко ји из да, 
не при тек не у по моћ бра ћи, био ка жњен 
та ко што ће ње гов по род би ти оби ље жен 
као да је гу бав (мо рал но изо ло ван, одво-
јен од оста ло га на ро да). (2) Но, мо же би ти 
да би кле тву тре ба ло схва ти ти до слов-
но. „Из ле ћи“: ов дје има по грд но зна че ње, 

„око ти ти се“. Из дај ни ци не мо гу да ро де 
по том ство, не го се као жи во ти ње ко те.“ 
У свом пре во ду Шу ми лов је при хва тио 
ово дру го, до слов но зна че ње: „Да ро дит 
он де тей про ка жен ных,//чтоб их лю ди 
веч но сто ро ни ли сь“ – стр. 186. По себ но 
тре ба скре ну ти па жњу на гла гол из ле ћи 
ко ји је пре ве ден не у трал ним ру ским гла го-
лом ро ди ть ко ји је за раз ли ку од срп ског 
у ру ском је зи ку мо гу ће упо тре би ти ка ко 
за љу де та ко и за жи во ти ње, иако и у ру-
ском је зи ку има чи тав низ гла го ла ко ји се 
од но се на раз не вр сте око та: ко ти ть ся, 
по ро си ть ся, щени ть ся, те ли ть ся, же ре-
би ть ся, вы ве сти (вы си де ть) птен цов итд. 
И по ред то га што у ру ском је зи ку у овом 
слу ча ју по сто ји ви ше раз ли чи тих на чи на 
ко ји се по сво јој стил ској вред но сти ме-
ђу соб но раз ли ку ју, Шу ми лов је иза брао 
нај ма ње при хва тљив. Пре ма ми шље њу 
Си би но ви ћа, мањ ка вост овог као уоста-
лом и три пре о ста ла мо де ла пре во ђе ња 
(тран сфор ма ци о ног, се ман тич ког и мо де-
ла ни воа екви ва лент но сти пла на са др жа-
ја) је у то ме што ни су у ста њу да се утвр де 
кри те ри ју ми стил ске екви ва лент но сти 
ко ји су, раз у ме се, за ре ша ва ње кон крет-

них пре во ди лач ких про бле ма из у зет но 
ва жни. (Си би но вић 1990, стр. 120),

б) Шу ми лов је, да ље, у пре во ду за ме-
нио фра зе о ло ги зам да их на род по пр сту 
ка жу је сло бод ном син таг мом, сти ли стич-
ки не мар ки ра ном чтоб их лю ди веч но 
сто ро ни ли сь. Ти ме је ујед но осла био стил-
ски ефе кат по ет ске сли ке што до ла зи од 
прет ход ног про клет ства „ани ма ли за ци-
јом“ по ро да чо ве ко ва. (Упо ре ди J. Ку зне-
цо ва: „пу сть он про из во дит про ка жен-
ных,//чтоб на них по ка зы ва ли па ль цы!“ 

– стр. 152, ко ји је ба рем ус пео да из бег не 
не у тра лан ру ски гла гол ро ди ть, за ме нив-
ши га гла го лом про из во ди ть ко ји се од но-
си на ства ри).

8.2. По зна то је да је у Цр ној Го ри ве ли-
ка не сре ћа да у ку ћи не ма му шке гла ве и у 
том слу ча ју не ви си пу шка о кли ну у ку ћи. 
У спо ме ну тој мо но гра фи ји Ми хај ла Сте-
ва но ви ћа О је зи ку Гор ског ви јен ца ова ко 
се ту ма че сти хо ви „у ку ћи му пу шке не 
ви си ло,//глáве му шке не кó па од пу шке;//
же ље ла му ку ћа му шке гла ве“ /2418–2420/: 

„Оруж је је по нос сва ке цр но гор ске по ро-
ди це. Он дје гдје у ку ћи пу шка о кли ну не 
ви си, не ма ни му шких гла ва за оруж је“ 

– стр. 462. У пре во ду Шу ми ло ва је са мо 
до не кле по го ђен сми сао ових сти хо ва, али 
је из о ста вља њем по ен те кле тве у знат ној 
ме ри осла бље на си ли на кле тве ори ги на ла: 

„Да не бу дет в его до ме сы на,//спо соб но го 
но си ть ору жие!“ – (стр. 186).

8.3. За Цр но гор це је част по ги ну ти у 
бо ју, а не умре ти при род ном смр ћу. Сер-
дар Ву ко та на гла ша ва: „Глáве му шке не 
кó па од пу шке“ /2419/, што Вук Ка ра џић ту-
ма чи на сле де ћи на чин: „Ка ко го то во сви 
нај у глед ни ји љу ди не уми ру при род ном 
смр ћу, већ или у бо ју с не при ја те љем или 
у уну тра шњој сва ђи, то је мо жда и по стао 
оби чај да се др жи за нај о сје тљи ви ји укор 
ако ко ко ме ка же: По зна је мо ми те бе и 
тво ју по ро ди цу; сви су тво ји пре ци умр ли 
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на по сте љи код же на“. (Ци тат је пре у зет 
из мо но гра фи је „О је зи ку Гор ског ви јен ца“ 
Ми хај ла Сте ва но ви ћа – стр. 462.) Од свих 
ту ма че ња ко је на во ди Ми хај ло Сте ва но-
вић ово нам се чи не нај по у зда ни је. Овом 
ко мен та ру он до да је сле де ћу опа ску: „Ко 
по зна је цр но гор ски на род ни ка рак тер, 
зна да смрт у по сте љи, од бо ле сти или 
ста ро сти, за му шкар це пред ста вља сра-
мо ту“ – (стр. 462) Овај стих је у пре во ду 
Шу ми ло ва из о ста вљен, чи ме је за си гур но 
оси ро ма ше на сли ка цр но гор ског кул ту ро-
ло шког спе ци фи ку ма за вла да ви не кне за 
Да ни ла. (Упо ре ди код Ку зне цо ва: „Чтоб 
ру жья не ста ло в его до ме,//что бы род 
его муж чин ли шил ся“ – (стр. 152).

8.4. Као што је по зна то, ча сни пост се 
др жи за ду шу или на пре дак по ро ди це и 
ве о ма је те шко и стра шно про клет ство 
ка да се ис ти че: „…ча сне по сте за пса ис-
по стио“ /2424/ – од но сно, ка ко то ту ма чи 
М. Сте ва но вић, ‘да ни ко га не ма и да се 
по сти за пса – да уза луд се тру дио да у 
вје ри сво јој уго ди Бо гу’. Сер дар Ву ко та се 
до слов но слу жи на род ном по сло ви цом, 
ко ју је Вук Ка ра џић за бе ле жио: „та ко ове 
по сте за пса не ис по стио“. (В.: Ми хај ла 
Сте ва но ви ћа – стр. 463). У пре во ду Шу ми-
ло ва и ово ме сто је из о ста вље но и ти ме 
убо ји тост кле тве оту пље на. (Упо ре ди код 
Ку зне цо ва: „да блю дет по сты он по на пра-
сну“. – стр. 152.).

8.5. До зна чај ног по ме ра ња је до шло и 
у пре во ду још јед ног од број них про клет-
ста ва улан ча них у згу сну ти низ: „гроб се 
ње гов про па на та’ свијeт“ /2425/ ко је Ми-
хај ло Сте ва но вић ова ко ту ма чи: „У Цр ној 
Го ри се че сто чу је за не ко га ко је иза се бе 
оста вио рђа во дје ло: „гроб му се про ва лио“, 

„ко сти му се у гро бу не ми ро ва ле“, „зе мља 
му ко сти из ба ци ва ла“. Овим се не ми сли 
да ду ша умр ло га до ђе у дру ги, под зем ни 
сви јет, па као, не го се ви ше ин си сти ра на 
фи зич ком не ми ру ко сти ју у гро бу, због 

ло ших мо рал них осо би на ко је је умр ли 
у жи во ту по ка зи вао. Оби чан на род ни је 
имао ес ха то ло шки из гра ђе ну пред ста ву 
ра ја и па кла. Ми слим да је сми сао те кле-
тве бли же на род ном на ту ра ли стич ком 
схва та њу за гроб ног жи во та“ – стр 463. 
Код Шу ми ло ва кул ту ро ло шки на бој овог 
сти ха је знат но ре ду ко ван „и мо ги лу, где 
его за ро ют, пу сть кам ня ми лю ди за бро-
са ют!“ – (стр. 186). Сми сао пре во да је 
страх да не ко, због то га што ни ког не ма, 
не ће зна ти, где је ње гов гроб. (Упо ре ди код 
Ку зне цо ва: „и да рух нет в ад его мо ги ла!“ 

– стр. 152.).
8.6. Исто се по сту пи ло и са сти хо ви ма 

„ко из дао, бра ћо, те ју на ке//не пре да ва 
пу ње (ви но за сла ву), ни про ску ре (слав ски 
ко лач),//не го па сју вје ру вје ро вао“ /2426–
2428/ ка да је опет осла бље на гра да ци ја 
на ра ста ња кле тве у Шу ми ло вље вом пре во-
ду. Уме сто то га је да то: „Пу сть пре да тель, 
вы дав ший ге ро ев, не ве да ет Свя то го При-
ча стия!“ – (стр. 186). Сми сао кле тве по 
Сте ва но ви ћу је да из дај ни ци не ма ли од 
че га спре ми ти овај по клон. Осим то га, 
жи вје ли без вје ре, као што жи ве жи во ти-
ње. За не ко га ко рђа во по сту па, у на ро ду 
по сто ји из ре ка: „па сја вје ра“, „па сја вје ра 
осим кр ста“. – (стр. 463). (Упо ре ди код 
Ку зне цо ва: „Кто пре даст, о бра тья, тех 
юна ков,//чтоб он в цер ко вь не но сил про-
сви ры,“ – стр. 152.)

Чи ни нам се да је у ко мен та ру пре во ди-
о ца тре ба ло ма ло по дроб ни је об ја сни ти 
оби чај сла вље ња кр сне сла ве код Ср ба, 
што пред ста вља све ти њу за срп ску по ро-
ди цу, ко ја ти ме чу ва свој иден ти тет, сво је 
ог њи ште. Те шко па да по ро ди ци про клет-
ство „рђа му се на дом рас пр ти ла“ /2435/, 
што опет ни је ко рект но пре ве де но: „Пы ль 
и пе пел по се лят ся в до ме пре да те ля, что 
вы даст ге ро ев“ – стр. 186. Ово про клет-
ство по Сте ва но ви ћу је асо ци ја ци ја на 
на род не кле тве: „Рђа га уби ла као ча вао 
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на пу ту“, „Рђа ти сва ка до ди ја ла“ (В. Ка-
ра џић, Срп ске на род не по сло ви це). У Ње-
го ша сми сао је не што про ши рен: рђа, не-
во ља сна шла те бе и тво ју по ро ди цу (дом). 

– стр. 464. Али ова по сло ви ца спа да у оне 
те шко пре во дљи ве ре а ли је са јар ко из ра-
же ном ло кал ном кул ту ро ло шком ком по-
нен том. (Упо ре ди код Ку зне цо ва: „Кто 
пре даст, о бра тья, тех юна ков,//да па дет 
на дом его про кля тье“. – стр. 152.)

8.7. Зна се да о по кој ни ку тре ба го во-
ри ти све нај леп ше, ме ђу тим, из да ји ца 
се из у зи ма, те га су сти же кле тва: „за 
ње го вим тра гом (из дај ни ка) по кај ни це
 све ку ка ле, до ви јек ла га ле!“ – /2436–2437/. 
Код Цр но го ра ца до да на шњег да на оби чај 
опла ки ва ња је ве о ма ак ту е лан и пред ста-
вља сам по се би чи тав ри ту ал. Пре вод 
Шу ми ло ва је оси ро ма шен упо тре бом не у-
трал них ре чи у пр во бит ном зна че њу, док 
је у ори ги на лу ме то ни ми ја ње гов траг; 
из о ста вљен је у пре ве ду гла гол ку ка ле, 
већ је са чу ван са мо гла гол ла га ле; уз то је 
до шло без по тре бе до за ме не ро да „по кај-
ни це“ (на ри ка че) у „по кај ни ке“: „Пла ка ль-
щ и ки бу дут лга ть от ны не над гро ба ми 
всех его по том ков!“ – стр. 186. (Упо ре ди 
код Ку зне цо ва: „пла ка ль щ и цы, по его по-
том ству//при чи тая. лгут пу сть лю дям 
края!“ – стр. 152.)

Пре ма то ме, без ту ма че ња ових исто-
риј ско-кул ту ро ло шких спе ци фич но сти 
ве о ма је те шко схва ти ти не ке из ра зи то 
цр но гор ске кул ту ро ло шке ком по нен те 
у тек сту Ње го ше ва спе ва Гор ски ви је нац. 
А оно што је нај бит ни је, из на бро је них 
про клет ста ва скла па се сли ка цр но гор-
ског чој ства и ју на штва, мо рал них вред-
но сти и све ти ња, а то је пра во сла вље,
образ, по ги би ја у ра ту и про ду же так ло зе, 
док је ве ли ки грех и сра мо та од су ство 
све га то га што је пот цр та но стра шним 
кле тва ма, про же тим мрач ним сли ка ма 
сер да ра Ву ко те.

9. У сле де ћем сег мен ту ће мо на бро ја ти 
оби чај не и сва ко днев не по шта па ли це–кле-
тве, ко је ко ри сте Цр но гор ци и спро ве сти 
ана ли зу њи хо ва пре во да код Шу ми ло ва. 
Иако су ру ски и срп ски је зи ци ге нет ски 
бли ски, сва ки од њих од ра жа ва сво ју на-
ци о нал ну спе ци фи ку ви ђе ња све та, и, 
мо жда, упра во то до во ди до кул ту ро ло-
шких по ме ра ња у пре во ду, на при мер:

9.1. „Од Ђор ђа се Стам бол тре се, кр-
во жед ни отац ку ге,//са бљом му се Тур ци 
ку ну – кле тве у њих не ма дру ге“. (стр. 27) 

– „Сте ны креп кие Стам бу ла от его ша гов 
тря сут ся,/и ге ор ги ев ской са блей тур ки 
до сих пор кля нут ся“ (стр. 26). Пре во ди-
лац је до дао ре чи ко јих не ма у ори ги на-
лу, и то: ша ги и ге ор ги ев ский. Осим то га, 
про ме нио се и сми сао: Стам бол се тре се 
од спо ме на са мог име на Ђор ђа, а не од 
ње го вих ко ра ка, ка ко сто ји у пре во ду. 
Тур ци се ку ну да га по се ку, а у пре во ду 
је ис па ло да се ку ну Ђор ђе вом са бљом. 
Ова квим нео прав да ним про ши ре њи ма и 
не ло гич но сти ма пре вод је у знат ној ме ри 
оси ро ма шио основ не ин тен ци је ори ги-
на ла. (Упо ре ди код Ку зне цо ва: „Пе ред 
Ге ор ги ем Стам бул тря сет ся ка ждой ба-
шней,//его ору жье для вра гов за кля ть ем 
слу жит стра шным.“ – стр. 43)

9.2. „Час про кли њем лан ски по сто 
пу тах//у ко ји ме Тур ци не сма ко ше“ /86–87/ 

– „луч ше сдох ну ть на ко лу ту рец ком,//чем 
на де жды бу ди ть на пра сные“ (стр. 36). У 
ори ги на лу је упо тре бљен гла гол сма ко ше, 
а у пре во ду еп ски на ши ро ко, „раз ли ве но“ 
Шу ми лов опи су је јед ну од нај сви ре пи јих 
смрт них ка зни код Ту ра ка – на би ја ње на 
ко лац. (Упо ре ди код Ку зне цо ва: „Про кли-
наю час тот про шло год ний,//ког да тур ки 
ме ня не уби ли,//чтоб на дежд на род ных 
не га си ть мне.“ – стр. 51)

9.3. „Али не знаш, рђа те не би ла,//да 
су оне шће ри Ла за ре ве?“ /185–186/ – Не-
пу те вый, или ты не зна е шь,//что ку ку-
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шки – до че ри Ла за ря? (стр. 42). У пре во-
ду је кле тва опет из о ста вље на. (Упо ре ди 
код Ку зне цо ва: „Иль не зна е шь, чтоб ты 
ржой по крыл ся, //что ку ку шки – ла за ре-
вы доч ки?“ – стр. 55)

9.4. „Ве ли ка ши, про кле те им ду ше,//на 
ко ма те раз дро би ше цар ство,“ /207–208/ 

– „Вла сти те ли, знат ные ве ль мо жи,//по 
ку соч кам рас та щ и ли цар ство“. (стр. 44). 
Про клет ства не ма у пре во ду, а уме сто 
то га су до да те ре чи знат ные ве ль мо жи. 
(Упо ре ди код Ку зне цо ва: „А кня зь ки, ты 
по ка рай их, бо же,//раз дро би ли на ку ски 
дер жа ву,“ – стр. 57.)

9.5. „Мли је ко их срп ско раз гу ба ло!“ /261/ 
– „да про кля та гру дь, их вскор мив шая“ 
(стр. 46). Пре вод ни је аде ква тан ори ги на-
лу јер је ис па ло у пре во ду да се про кли-
ње мај ка ко ја је де цу от хра ни ла, док је 
сми сао ори ги на ла, по на шем ми шље њу, 
сле де ћи: мај чи но мле ко ко је су по си са ли, 
а по сле то га се по тур чи ли, тре ба да их 
ра зне се, раз гу ба. (Упо ре ди код Ку зне цо ва: 

„чтоб спе кло им гу бы мле ком серб ским“ 
– стр. 59.)

9.6. „Чуд на не гђе пу сто га пли је на,//но 
је кр вав, да га бог уби је“ /1715–1716/ – „то-
ль ко с кро вью, бу дь она не лад на“ (стр. 
136). Сли ка про клет ства у ори ги на лу је, 
на рав но, ја ча не го у пре во ду. (Упо ре ди 
код Ку зне цо ва: „Где-то хо ро ша ле жит до-
бы ча,//но в кро ви, убей ее все вы шний.“ 

– стр. 118.)
9.7. „те сра мот но, црн му образ био!“/ 

стих 2005/ – „Что с без ум цем та ким ста-
не шь де ла ть?“(стр. 156). Још јед ном по ко 
зна ко ји пут из о ста вље но је про клет ство 
у пре во ду, а уз то је уз вич на ин то на ци ја 
за ме ње на упит ном. (Упо ре ди код Ку зне цо-
ва: „стыд ему, по зор на ве ки!“ – стр. 132.)

10. Па ипак, у тре ну ци ма из у зет ног 
пре во ди лач ког на дах ну ћа, где је ис по љио 
свој ре дак дар за та на не је зич ко-стил ске 
тран сфор ма ци је, Шу ми лов је цен трал ни 

сег мент улан ча них кле тви, и то онај ко ји 
пред ста вља „цен тар струк тур но сти“, ма е-
страл но пре пе вао. Та ко је јед ним по те зом 
на до ме стио сва она че сто не по треб на кул-
ту ро ло шка по ме ра ња и из о ста вља ња и 
са чу вао убо ји тост кле тве:

„Грд ни да не, да те бог уби је,//ко ји си ме 
дао на сви је ту!“ /стих 85/ – „Бу дь ты про-
клят Все мо гу щ им Бо гом//де нь ро жде нья 
мо е го зло част ный!“ (стр. 37). У пре во ду је 
на по сре дан на чин са чу ва на стил ска фи-
гу ра – ан тро по мор фи за ци ја у ви ду „обра-
ћа ња“: „Грд ни да не“, па ни је за сме та ла ни 
те шко пре во ди ва ме та фо ра ори ги на ла, 
јер је у њу угра ђен атри бут „грд ни“ с по-
чет ка пр вог сти ха. (Код Ку зне цо ва пак је 
из о ста ло ан тро по морф но „обра ћа ње“ у 
ви ду кле тве „цр ном да ну“, та ко да је осла-
бљен ефе кат овог „цен тра струк тур но сти“ 
у чи та вом мо но ло гу сер да ра Ву ко те: Уп.; 

„Про кли наю чер ный де нь на ве ки,//ког да 
я на бе лый свет явил ся!“ – стр. 51)

g

У за кључ ку би тре ба ло ис та ћи да из овог 
сег мен та са из у зет но згу сну том кул ту ро-
ло шком мре жом цр но гор ског жи во та за 
вре ме вла ди ке Да ни ла на са мом по чет ку 
18. ве ка, на ко јем су ана ли зи ра на ве ћа или 
ма ња кул ту ро ло шка по ме ра ња, мо же да 
се ре кон стру и ше у ве ли кој ме ри је зич ка 
сли ка све та Цр но гор ца, њи хо вог схва та-
ња ча сти, по ште ња, обра за и мен та ли те-
та уоп ште. Због све га то га је тре ба ло да 
у ко мен та ри ма пре во ди о ца бу ду де таљ-
ни је опи са ни не ки спе ци фич ни оби ча ји 
и об ре ди Цр но го ра ца, што би у знат ној 
ме ри спре чи ло или убла жи ло по гре шно 
раз у ме ва ња тек ста ори ги на ла. Због то га 
нео п ход но је по зна ва ње ши рег екс тра лин-
гви стич ког фо на са др жа ног у кул тур ном 
сте ре о ти пу, обра сцу, мо де лу. „…Эта лон 

– это су щ но сть, из ме ря ю щ ая сво й ства и 
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ка че ства пред ме тов, явле ний, объ ек тов. 
Эта лон со дер жит в се бе в скры том ви де 
пред пи са ния, он вли я ет на из би ра те ль-
но сть и оцен ку“ (Ма сло ва 1997, 219) Отуд 
нам се чини да је за ру ског чи та о ца из у-
зет но ва жно да бу де ин фор ми сан о тим 
зна чај ним кул ту ро ло шким обра сци ма.

Пре ма то ме, иако Ру си и Ср би на из-
глед има ју слич ну кул ту ру, раз ли чи то 
осми шља ва ју жи вот ну ствар ност, па су 
им раз ли чи ти и оби ча ји, об ре ди, фи ло-
зо фи ја жи во та, на чин раз ми шља ња и, 
на рав но, раз ли чи то схва та ју мно го сми-
сле не по ру ке по ет ско га је зи ка Гор ског 
ви јен ца. Кул ту ро ло шке спе ци фич но сти 
пред ста вља ју те шко ћу за пре во ди о ца, и 
упра во због то га се Шу ми лов нај че шће у 
пре во ђе њу кле тви ко ри сти по ступ ком ре-
ду ко ва ња или из о ста вља ња. Сва ки на род 
има сво је спе ци фич но сти у кул ту ри ко је 
су им пли цит но при сут не у би ло ком тек-
сту. Аде кват ни пре вод кул ту ро ло шких 
спе ци фич но сти вр хун ско је до стиг ну ће 
сва ког пре во ди о ца.

Ре зул та ти на ших ана ли за пру жа ју нам 
мо гућ ност да из дво ји мо два слу ча ја кул-
ту ро ло шких по ме ра ња у пре во ду: 1) ка да 
оби ча ји ко је има ју Ср би или Цр но гор ци, 
не ма ју Ру си и 2) ка да се знат но раз ли ку ју 
ме ђу со бом. Ве о ма че сто кул ту ро ло шка по-
ме ра ња до ла зе та мо где не ма аде кват них 
ре а ли ја. До бро по зна те ни јан се зна че ња у 

ре а ли ја ма јед ног је зи ка ко је су им пли цит-
но при сут не у све сти но си о ца тог је зи ка, 
ни су, на рав но, при сут не у дру гом је зи ку 
или има ју дру го зна че ње. Отуд че сто до-
ла зи до не ра зу ме ва ња тек ста пре во да, ако 
чи та лац ни је упо знат са мен та ли те том 
дру гог на ро да и исто риј ско-кул ту ро ло-
шким спе ци фич но сти ма.

Кад су у пи та њу кул ту ро ло шка по ме ра-
ња, у за кључ ку тре ба још јед ном ис та ћи да 
се наш пре во ди лац ко ри стио сле де ћим тех-
ни ка ма пре во ђе ња: нај че шће од у зи ма њем 
и из о ста вља њем (Нпр., „…ча сне по сте за 
пса ис по стио“ /2424/ – У пре во ду Шу ми-
ло ва ово ме сто је из о ста вље но), за тим 
за ме ном (Нпр., „Чуд на не гђе пу сто га пли је-
на,//но је кр вав, да га бог уби је“ /1715–1716/ 

– „то ль ко с кро вью, бу дь она не лад на“ (стр. 
136.)), до да ва њем („Од Ђор ђа се Стам бол 
тре се, кр во жед ни отац ку ге,//са бљом му 
се Тур ци ку ну – кле тве у њих не ма дру ге“. 
(стр. 27) – „Сте ны креп кие Стам бу ла от 
его ша гов тря сут ся,/ и ге ор ги ев ской са-
блей тур ки до сих пор кля нут ся“ (стр. 26), 
или „мли је ко их срп ско раз гу ба ло!“ /261/ 

– „да про кля та гру дь, их вскор мив шая“ 
(стр. 46), пер му та ци јом („Час про кли њем 
лан ски по сто пу тах//у ко ји ме Тур ци не 
сма ко ше“ /86–87/ – „луч ше сдох ну ть на 
ко лу ту рец ком,//чем на де жды бу ди ть на-
пра сные“ (стр. 36) и кал ком (сла ва, юнак). 
Итд.

 summary
 Σ Cul tu ral adjust ments in tran sla tion of Gor ski vi je nac (Mo un tain Wre ath) by Nje gos to 

rus sian lin gu i stic struc tu re of the world as a re flec tion on the hi sto ri cal and cul tu ral
  spe ci fi ca ti ons of a na tion

This paper deals with cultural carecteristics of curses and oaths in ‘Gorski vijenac’, becouse 
they represent a special difficulty when translating it even to such a simillar language as 
Russian, thus to analise the cultural adjastments in the latest translation by A. Sumilov. In 
order to do this we first have to get acquanted with the contents and lexical – syntactic 

21 LCovic.indd   30021 LCovic.indd   300 3.11.2005   23:17:043.11.2005   23:17:04



К УЛ Т У Р О Л О Ш К А  П О М Е РА Њ А  У  П Р Е В ОД У  Њ Е Г О Ш Е В О Г  Г О Р С К О Г  В И Ј Е Н Ц А …

301

 2005

structure of the curses, which once was researched by Branislav Ostojic. To start such a 
research, one must get a thourghal insight into life and customs of the Montenegrians of 
the Njegos times.

The translator cannot take into a consideration all cultural characteristics at any time. 
Therefore one must choose the most prominent ones, which leads to cultural adjustments 
in the target language. The translation analyst must be familiar with the cultural 
characteristics of the folk curses, their content, and their linguistic structure, in order to 
interpret all the cultural adjustments in that very translation. The results of the research 
showed that the curses have specific lexical – syntactic structure, which is always the form 
of a conditional in the imperative mode (optative adjective) with vocative function. The 
analysts must always bear this in mind. Aspects like syntactic relation of the linguistic 
unites within the curse, its lexical structure, logical and semantic realization of its content, 
are irrelevant in this particular case, therefore omitted.

Njegos, obviously, knew Montenegrin curses very well, thus the wide topic-thematic 
range in ‘Gorski Vijenac’. The curse structure depends on the recipients, who are mostly 
humiliated and offended persons, very seldom, they were landlords. The curses are spoken 
by an individual, but also the collective. There are different kinds:

a) self curses – when a person curses him/herself
b) curses against the co-speaker
The recipients are various: the Turks, the Turkish Empire, the brothers, the magnates, 

even the bishop himself.
Only the distinctive features of a certain nation can explain the linguistic image of the 

world and also the behavior, which in turn leads to cultural adjustments. The language 
itself draws a curtain over the term, thus hiding the specifities of the nation. The shape of 
things makes the cultural adjustment necessary.

This research is based on two basic techniques of analyzing the cultural layers; 
contrastive analyses and cultural-historic comments.

The results showed that Serdar Vukota’s monologue contain a lot of curses and all of 
them use optative adjective and it represents a condense vivid expression of the speakers 
wish for the verb action to happen in the future, which is typical of modal verbs in general. 
Nevertheless, we noticed that the modality of the optative adjective is strengthened in 
combination with the vocative expression thus making a whole. All this applies to serdar 
Vukota’s monologue, which first ten lines were analyzed since there is a great concentration 
of curses.

If we compare the extract with the Sumilov’s translation, there is a difference in lexical-
semantic structure of the curses. First, the optative adjective was replaced with present 
perfect expressing future action, without the modal wish of the speaker (покарает Божий 
гнев ужасный; в голый камень обратит посевы и ребенка в материнском чреве) or 
3rd person singular imperative (да родит он детей прокаженных). Second, the vocative 
addressing the Montenegrins was replaced with the expression brothers! (братья!). This 
change has brought about to the change of the recipient, as well as the loss of the modal 
wish, which in turn leads to the weakening of the original expression and affection. This 
concentrated affection has conditioned the organization of the curses according the 
pre-set concept. Also, the different alternatives for the optative adjective disturbed that 
organization, thus resulting in the loss of the expressiveness and affection. In the original, 
there is nothing redundant, and the structures are reduced to the syntactic minimum – the 
ellipse.

The contrastive analyses of the cultural elements of the original text and the translation, 
one can see that the source of the cultural adjustments are the curses and oaths. The 
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conclusion is that the translator must get acquainted with the cultural background 
(national characteristics and customs of the Montenegrins) before starting the work. This 
is a must in order to take advantage of the denotative (situation) model in the theory of 
translation, which is based on the ‘national distinctive features that resulted from various 
climatic, historical, economic, social, political and other life conditions’. All of these 
features are expressed in a language. As a consequence of rich and entangled national 
features in Njegos’s work, the cultural adjustments in Sumilov’s translation are manifold, 
as you will se in this paper through the examples. Sumilov used reduction or emission to 
overcome the problem.

The results of the research showed two common adjustments: 1) Serbian and 
Montenegrin customs non-existing in Russian culture; 2) great variations within one 
particular custom. Often, the cultural adjustment happens where there is no alternative. 
Well-known connotations in the reality of a particular language are implicitly present 
in the minds of the speakers of the language, while different, or even absent in another 
language. This is the source of the misunderstanding the translation, especially if the 
reader is totally ignorant of the culture and history of the people.
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