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ДУ ХОВ НЕ ОЧИ ЕМА НУ И ЛА ЈАН КО ВИ ЋА

Ро за на Мо ра би то, Про све ти тељ ство ума и ср ца: Кул тур ни про је кат 
Ема ну и ла Јан ко ви ћа, За ду жби на „До си теј Об ра до вић”, Бе о град 2018

У при чи Ми ло ра да Па ви ћа „Ан ђео с на о ча ри ма” ја вља се До си теј 
Об ра до вић као књи жев ни лик. Але го риј ски сег мент ко ји упу ћу је на 
Жи вот и при кљу че ни ја при по ве дач је осен чио сим бо ли ма шта па и зми
је. Штап је зна чио пут нич ки штап (стран ство ва ње), опре де ље ње за За пад 
и про све ти тељ ство, ра зум и очи ума. На дру гој стра ни тог шта па би ла 
је Ви зан ти ја, Ис ток, очи ср ца, не тек пред мет, по ма га ло или ста ту сни 
сим бол, већ жи ви (отров ни и ле ко ви ти) ор га ни зам – зми ја. До си теј је на 
овај на чин пор тре ти сан као про све ти тељ (са отво ре ним очи ма ума), али 
и као сен ти мен та ли ста и пред ро ман ти чар, са отво ре ним очи ма ср ца, 
ко је за јед но отва ра ју – ду хов не очи.

Шта ви ше, по зна та пе сма „Ро ман ти ка” пољ ског пе сни ка Ада ма 
Миц кје ви ча от по чи ње ци ти ра њем Шек спи ро вих сти хо ва о очи ма ума: 
„Met hinks I see / Whe re?... / In my mind’s eye”, ко ји ма је су прот ста вио очи 
ср ца: „Осје ћа дје ва, – ве лим ја смје ре ни, / Вје ру је че љад ду бо ко, / Чув
ство и вје ра ја че збо ре ме ни, / Нег му дрог ста кло и око. / Не зна ну људ ма, 
мр тву знаш исти ну, / У пра шку св’јет, у зв’је зди, ма гдје вр ца: / Жив 
за кон не знаш, чу до ти не си ну! / Имај и про ма трај ср ца!” Ови ау то по
е тич ки сти хо ви Ада ма Миц кје ви ча у пољ ској на у ци о књи жев но сти 
па ра диг ма ти чан су при мер раз ли ко ва ња про све ти тељ ства и ро ман ти зма: 
чо век пр о све ти тетљства гле да на свет на о ча ри ма (уз по моћ „ста кла”) 
јер му је по глед усме рен на све тов но и ма те ри јал но са зна ње, док су сен
ти мен та ли ста и ро ман ти чар очи ма ср ца усред сре ђе ни на осе ћа ња и уну
тра шња чув ства.

Ема ну ил Јан ко вић се не опре де љу је за очи ума или очи ср ца, по пут 
До си те ја, ко ји ипак ви ше на ги ње ка очи ма ума, или Миц кје ви ча, ко ји, 
у скла ду са ро ман ти чар ским уку сом, пред ност да је ср цу. Ита ли јан ска 
сла вист ки ња Ро за на Мо ра би то до бро са гле да ва ње гов „кул тур ни про
је кат” или ти „гло бал ну ви зи ју” као пре плет и ума и ср ца. Јан ко ви ће ва 
стре мље ња на пла ну кул тур ног де ло ва ња (пре во ђе ња) укло пи ва су у 
про све ти тељ ска на че ла ко ја су има ла за циљ обра зо ва ње, па и ду хов ни 
раз вој на ро да, пре вас ход но гра ђан ске кла се: све ште ни ка, тр го ва ца, за на
тли ја, учи те ља, вас пи та ча, ђа ка итд. Ме ђу тим, опре де ље њем да пре во ди 
драм ске тек сто ве Јан ко вић је мо рао да ра чу на и са сен ти мен та ли стич ким 
цр та ма сво је епо хе, па и европ ског про сто ра де ло ва ња: 

Сен ти мен тал но по зо ри ште ко је до ми ни ра у Евро пи, као што се ви ди 
из раз ли чи тих на зи ва (comédie lar moyan te у Фран цу ској, co me dia lac ri mo sa, 
co me dia lac ri ma to ria, co me dia la sti mo sa и co me dia llo ro sa у Шпа ни ји, sen ti
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men tal co medy и me lo dra ma у Ен гле ској, bürger lic hes Tra u er spiel и Rührstück 
у не мач кој сре ди ни, слëзная ко ме дия на ру ском), ши ри се упра во за хва
љу ју ћи пре во ди ма. 

Уо ста лом, мо тив су за у књи жев но сти 18. сто ле ћа до те ме ре је за сту
пљен да по сто ји по при лич на ре ле вант на ли те ра ту ра о овом фе но ме ну, 
на ко ју се и по зи ва ита ли јан ска на уч ни ца. 

Са мим на сло вом мо но гра фи је о Ема ну и лу Јан ко ви ћу Ро за на Мо
ра би то је су ге ри са ла по сто ја ње дво стру ке син те зе. Нај пре, са гле да ла је 
це ли ну „кул тур ног про јек та” срп ског кул тур ног де лат ни ка из 18. ве ка 
из по зи ци је два до ми нант на стру ја ња тог до ба, а за тим је осве тли ла у 
европ ском кон тек сту, а по себ но са ста но ви шта срп скоита ли јан ских 
кул ту ро ло шких ве за. Та ко ђе, она је си стем ски при сту пи ла до са да шњој 
ли те ра ту ри о де ли ма Ема ну и ла Јан ко ви ћа на срп ском је зи ку и син те ти
зо ва ла го то во све што до са да по зна то о ње му. То ње ну књи гу чи ни 
по све пре глед ном, па и уџ бе нич ки ко ри сном. С дру ге стра не, не тре ба 
пре не брег ну ти да по глед на це ли ну до но си и по не ке но ве уви де, ка кав 
је по нај пре увид у кон ту ре на жа лост ни ка да не ре а ли зо ва ног „кул тур ног, 
дру штве ног и гра ђан ског иде а ла”, овог ра но пре ми ну лог „сту ден та ме
ди ци не”. Или, от кри ва не ке ин те ре сант не, а по лу за бо ра вље не по дат ке 
о ре цеп ци ји ње го вих пре во да код нас: 

Ни је по зна то ка ко је срп ска пу бли ка при хва ти ла Јан ко ви ћев пре вод, 
али га је си гур но на не ки на чин це ни ла (...) го ди не 1817. Лу ки јан Му шиц
ки тра жио је од Ву ка Ка ра џи ћа да убе ди Си му Ми лу ти но ви ћа, ко ји је у 
оно вре ме био у Бу гар ској, да од срп ских ко ме ди ја пре ве де на бу гар ски 
„Злог оца и не ва ља лог си на”.

Ли те ра ту ра пак на на ма стра ним је зи ци ма, а ко ја је са став ни део 
ме то до ло шке апа ра ту ре Ро за не Мо ра би то, упу ћу је нас на но ве хо ри зон
те по сма тра ња овог пе ри о да срп ске књи жев но сти. При ме ра ра ди, раз
ма тра њем фи лан тро пи стич ке пе да го ги је (Лу до ви ка Геј мо на та) по себ но 
је на гла шен „мо рал ни од гој у ци љу вас пи та ња де це ка ак тив ној љу ба ви 
пре ма бли жњем”. За тим, јед на је од рет ких на уч никâ ко ји су ана ли зи
ра ли и Јан ко ви ћев пред го вор на не мач ком (а не са мо на срп ском) је зи ку, 
по ку ша ва ју ћи да скло пи сли ку ко ју тво ри овај про грам ски дип тих. 

Ва жност сту ди је Пр о све ти тетљство ума и ср ца до би ја на те жи
ни и ка да се има у ви ду да је, уз ис црп ну мо но гра фи ју (до ра ђе ну и до
пу ња ва ну док тор ску ди сер та ци ју) Бо ри во ја Ма рин ко ви ћа Ема ну ил Јан
ко вић (Но ви Сад 2007), ово је ди на за себ на пу бли ка ци ја о овом кул тур
ном де лат ни ку, пре во ди о цу и пр вом књи жа ру у Ср ба. Осим Ми ла на 
Ше ви ћа, ко ји је сво је вре ме но, у пр вој по ло ви ни 20. ве ка, раз ма трао „про
бле ме Ема ну и ла Јан ко ви ћа”, у но ви је вре ме на пи са но је не ко ли ко чла на
ка – Бо жи да ра Ко ва че ка, На де Сав ко вић, Иси до ре По по вић, Мла де на 
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Ђу ри чи ћа. Исти на је да се мо жда чи ни ка ко се не ма мно го то га ви ше и 
бо ље ре ћи од све га што је до са да по све по дроб но ура ђе но. Ме ђу тим, упра
во нам ова ак ту ел на сту ди ја да је на зна ке за но ве сме ро ве ис тра жи ва ња.

Чи ње ни ца је, на и ме, да је Јан ко вић би рао шта ће пре ве сти не пре ма 
то ме да ли је не ко де ло вр хун ско, умет нич ко ре мекде ло, већ у ко јој ме ри 
би од го ва ра ло мо рал ним и ди дак тич ким по тре ба ма и уку су срп ског на
ро да. За те свр хе, он је чак уно сио и из ве сне из ме не у сво је пре во де. При
ме ра ра ди, ср би зо вао би име на „пол зе бо ље ра ди” у пре во ди ма са не мач
ког или би у пре во ђе њу Гол до ни је вих Тр го ва ца про ме нио на зив књи ге 
ко ју чи та Ђа ни на – из Гле да тељ ке у Здрав ра зум. Ду го се сма тра ло и да 
су по је ди ни пре во ди ње го ва ори ги нал на де ла, јер су де ло ва ла при ро ђе но 
срп ском на ро ду (Ен ге лов Бла го дар ни син). Одр жи ва је и прет по став ка 
да је пре вео баш Тр гов це бу ду ћи да је и сâм из тр го вач ке по ро ди це.

Ако пак има мо у ви ду да је он, ка ко за па жа Бо ри во је Ма рин ко вић, 
пре во дио „не са мо са од ре ђе ном тен ден ци јом, већ и у кон ти ну и ра ном 
за хва ту”, у „из бо ру по срод но сти”, сти че се ути сак да је мо гао има ти у 
ви ду још је дан зна ча јан аспект – по зна те и по пу лар не те ме из ду бро вач ке 
књи жев но сти, би ло да је реч о Др жи ће вим ко ме ди ја ма или Гун ду ли ће вим 
Су за ма си на раз мет но га и сл. Ово на сле ђе би ло је и те ка ко по зна то срп
ским чи та о ци ма на про сто ру ца ре ви не Јо си фа II, а те ме су, иа ко дру га чи
је об ра ђи ва не, на и шле на плод но тле ре ци пи је на та. По ред оста лог, пот
цр та ва ња по ште ња, по хле пе, раз бо ри то сти, при ја тељ ства, ла жљи во сти, 
те опа сно сти пре те ра не очин ске љу ба ви за раз вој де це у „Про ло гу” је су 
бит на као про све ти тељ ски кљу че ви, али сво је из во ри ште про на ла зе упра
во у ба рок ној есте ти за ци ји вр ли на и ма на у де це ни ја ма ко је су прет хо ди ле.

Ко нач но, ка ко Ро за на Мо ра би то на во ди: „Јан ко ви ће ва пре во ди лач
ка де лат ност де лу је по себ но за ни мљи ва с гле ди шта исто ри је срп ске 
кул ту ре и на ро чи то по ве сти ме ђу кул тур них од но са у сред њој Евро пи 
то га до ба”, а до да ли би смо, по тен ци јал но и ши ре од сред ње Евро пе. Кроз 
че ти ри це ли не („Кру же ње иде ја”, „Жи во то пис”, „Ема ну ил Јан ко вић: 
на ста нак драм ске умет но сти код Ср ба”, „Јан ко ви ће ве ко ме ди је и срп ски 
књи жев но и сто риј ски кон текст”), уз Увод и За кљу чак, ита ли јан ска на
уч ни ца и про фе сор ка срп ског и хр ват ског је зи ка и књи жев но сти на Уни
вер зи те ту „Л’О ри јен та ле” у На пу љу (Università de gli Stu di di Na po li 
„L’O ri en ta le”) под се ти ла нас је на дра го це на прег ну ћа Ема ну и ла Јан ко
ви ћа, да ла нам ен ци кло пе диј ску син те зу о ње го вом ра ду, но ве уви де и 
под сти цај за да ља про у ча ва ња. 
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