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СА РА МАЈ СТО РО ВИЋ

„МЛЕ КО СМР ТИ”: ЦИ ТАТ НИ ДИ ЈА ЛОГ  
МАР ГЕ РИТ ЈУР СЕ НАР СА НА РОД НОМ  

ПЕ СМОМ „ЗИ ДА ЊЕ СКА ДРА”

СА ЖЕ ТАК: Рад ана ли зи ра ин тер тек сту ал ни од нос из ме ђу 
при по вет ке „Мле ко смр ти” Мар ге рит Јур се нар и срп ске на род не 
пе сме „Зи да ње Ска дра”. При ме ном те о ри је ци тат но сти, уста но вље
но је да је из ме ђу на род не пе сме и при по вет ке ство ре на ин клу зив на 
ин тер ли те рар на ре ла ци ја. Ана ли зи ран је про зни пре вод на род не 
пе сме на фран цу ски је зик ко ји је био је дан од нај ва жни јих из во ра 
за об ли ко ва ње при по вет ке. Ци та ти из тог пре во да, ко ји су ин кор
по ри ра ни у при по вет ку Јур се на ро ве, ши фри ра ни су и не пот пу ни, 
пру жа ју ћи та ко осно ву за мо дер ни за ци ју, де ми сти фи ка ци ју и ела
бо ра ци ју ори ги нал ног тек ста. При по вет ка је у ци тат ном ди ја ло гу 
са пред ло шком, не ке ње го ве те ме ела бо ри ра (мај чин ство) док дру ге 
про бле ма ти зу је (по ло жај же не у па три јар хал ном дру штву). При по
ве дач ци ти ра „Зи да ње Ска дра” у свр ху илу ми на ци је сво јих умет нич
ких иде ја, што ука зу је на ау то ре фе рен ци јал ност ци та та у „Мле ку 
смр ти.” Са има го ло шког ста но ви шта, ци тат ни ди ја лог ова два тек ста 
ука зу је се као ин тер тек сту ал на раз ме на пу на по што ва ња пре ма 
јед ној од нај дир љи ви јих пе са ма на ше на род не књи жев но сти.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: „Зи да ње Ска дра”, Мар ге рит Јур се нар, ци тат, 
ин тер тек сту ал ност.

У фран цу ској кул ту ри по сто ји ви ше ве ков на тра ди ци ја ре цеп
ци је на ше на род не књи жев но сти, ко јој је до при нос да ла и слав на 
фран цу ска спи са те љи ца Мар ге рит Јур се нар. Мо ти ви из на ше усме не 
епи ке узе ти су као те ма у не ко ли ко ње них при по ве да ка, ме ђу ко
ји ма је и при ча код нас пре ве де на под на сло вом „Зи да ње Ска дра”. 
С об зи ром на зна чај но ме сто ко је Мар ге рит Јур се нар за у зи ма у 
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фран цу ској кул ту ри, ње на ин тер пре та ци ја по бу ђу је нај пре има
го ло шко ин те ре со ва ње. Ка ко је ау тор ка до жи ве ла ову бал кан ску 
ле ген ду и ка ко је кроз сво ју ре ак ту а ли за ци ју ко мен та ри ше? На кон 
пр вог чи та ња при по вет ке уо ча ва се из ве сна ам би ва лент ност у 
ње ном при сту пу. С јед не стра не, Јур се на ро ва ту ма чи ле ген ду на 
уо би ча јен на чин, као при чу о по жр тво ва ној мај ци, а с дру ге кроз 
пред ста вља ње по ро дич них од но са про го ва ра о по ло жа ју же не у 
па три јар хал ном дру штву у фе ми ни стич ком кљу чу. Од нос из ме ђу 
при по вет ке и пе сме нај све о бу хват ни је се дâ са гле да ти кроз ана ли
зу њи хо вих ин тер тек сту ал них ве за. Свој ства и кон текст на стан ка 
при по вет ке усло ви ле су ме то до ло ги ју ње ног про у ча ва ња. Нај пре 
је би ло по треб но утвр ди ти ко јим се пре во дом као пред ло шком Јур
се на ро ва слу жи ла при пи са њу. Са аспек та оп ште ин тер тек сту ал
но сти са гле да ва ју се по том од ре ђе ни мо ти ви за ко је се сма тра да 
по ти чу из за јед нич ке европ ске кул тур не ба шти не. На ни воу по себ
не ин тер тек сту ал но сти ана ли зи ра се ци тат ни од нос из ме ђу под тек
ста „Зи да ње Ска дра” и тек ста при по вет ке Јур се на ро ве, ме то до ло
ги јом те о ри је ци тат но сти Ду брав ке Ора ић То лић. Ра ди пре ци зне 
ела бо ра ци је раз ли ка умет нич ког по ступ ка у два тек ста, ко ри шће ни 
су и пој мо ви из обла сти на ра то ло ги је. У све тлу те о ри је ци тат но сти, 
мо же се пред ло жи ти ста но ви ште да, на осно ву свој ста ва уо че не 
ам би ва лент но сти у умет нич кој об ра ди пе сме „Зи да ње Ска дра”, 
текст Мар ге рит Јур се нар сту па у ци тат ни ди ја лог са тим пред ло
шком, али ипак не у ци тат ну по ле ми ку.

Ма р ге рит Кле не верк де Кре јан кур (1903–1987), ко ја је ка сни
је ко ри сти ла псе у до ним ско пре зи ме Ју р се нар, ро ђе на је у Бри се лу, 
„у фран ко бел гиј ској по ро ди ци пле мић ких ко ре на”.2 Уз оца је за
во ле ла пу то ва ња и кла сич ну кул ту ру, упо знав ши се са грч ким и 
ла тин ским је зи ком већ у де тињ ству. На овим те ме љи ма Ју р се на
ро ва ће ка сни је об ли ко ва ти сво ју по е ти ку, ис тра жу ју ћи људ ско 
ис ку ство „у нај бо љој тра ди ци ји фран цу ског кла си ци зма, за ко ји се 
она ве зу је, оста ју ћи по стра ни у од но су на глав не књи жев не то ко ве 
ко ји су у зна ку Но вог ро ма на”.3 Пред Дру ги свет ски рат је хте ла да 
се на ста ни у Грч кој, ка да се „чи ни ло да ити не рар свих за пад но е вроп
ских и ан гло а ме рич ких ин те лек ту а ла ца во ди пре ма Ме ди те ра ну, 
Ма лој Ази ји и још да ље, пре ма Да ле ком Ис то ку”.4 Та да је про ве ла 
не ко вре ме и на Бал ка ну. Го ди не 1938. об ја вљу је зби р ку при по ве да ка 
No u vel les ori en ta les (Ис точ њач ке при че), у ко јој се при че ин спи

2 Здрав ко Зи ма, „Да ма с ви ше до мо ви на – Ма р ге рит Ју р се нар”, у: По рок 
пи са ња, Sysprint, За греб 2000, 330.

3 Је ле на Но ва ко вић, „Ег зи стен ци јал ни не мир Мар ге рит Ју р се нар”, у: Ле
то пис Ма ти це срп ске, год. 170, књ. 454, св. 1–2 (ју л–ав густ 1994), 117.

4 З. Зи ма, нав. де ло, 331.
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ри са не Да ле ким ис то ком, као што су „Ка ко се спа сао ВангФо” и 
„По след ња љу бав прин ца ЖенШи ја”, укла па ју у та да шњи европ ски 
афи ни тет пре ма ори јен тал ном ко ји је Јур се на ро ва ду бо ко осе ћа ла 
и као свој, по ре див ши та о и стич ку му др ост „с из вор ском во дом 
или те мељ ним по че лом у ко јем се ра за зна је сми сао све га по сто је
ћег”.5 У овој збир ци при по ве да ка се на ла зе и две при че (из да њу 
из 1978. до да та је и тре ћа) ин спи ри са не бал кан ским ле ген да ма, а 
то су „Мле ко смр ти”, „Осмех Кра ље ви ћа Мар ка” и ка сни је до да та 
„Смрт Ма р ка Кра ље ви ћа”. По во дом зби р ног на зи ва Ис точ њач ке 
при че, Јур се на ро ва је из ја ви ла:

Грч ка и Бал кан, то је већ Ис ток, бар за 18. и 19. век. За Де ла кроа, 
за Ба јр о на, Бал кан но си тра го ве ду гог при па да ња ислам ском све ту... 
из мо јих бо ра ва ка та мо по ти чу мо је бал кан ске при по вет ке.6

При ча ко ја нас са аспек та ин тер тек сту ал но сти ов де по себ но 
ин те ре су је је при по вет ка „Мле ко смр ти”, ко ја се фа бу лар но по ду
да ра са на шом на род ном еп ском пе смом „Зи да ње Ска дра”. У Јур
се на ро вој об ра ди, три бра та од лу чу ју да узи да ју су пру гу јед ног од 
њих у те ме ље ку ле ко ју гра де јер ве ру ју да ће, ако при не су та кву 
жр тву, ус пе ти да је из гра де, што им до та да ни је по ла зи ло за ру ком. 
Као у на шој на род ној пе сми, са мо нај мла ђи брат одр жи обе ћа ње да 
сво јој же ни не ка же за тај план. Та ко пр во бит на иде ја да „Слу чај 
иза бе ре” жр тву по ста је илу стра ци ја суд би не по ште ња у ме ђу људ
ским од но си ма у ко ји ма вла да не по ште ње. Же ну нај мла ђег бра та 
узи да ју у ку лу, оста вив ши јој про зор на очи ма и на дој ка ма, да би 
мо гла сво је де те да до ји и да га ви ди док не из дах не. 

Јур се на ро ва ар ти ку ли ше свој ин тер тек сту ал ни ди ја лог са 
пред ло шком кроз оквир ну при чу као на ра то ло шко сред ство ко јим 
при по ве дач по сре ду је ле ген ду, ко ју он до не кле ела бо ри ра и мо ди
фи ку је. Да би смо ана ли зи ра ли тај ин тер тек сту ал ни од нос, нај пре 
је по треб но утвр ди ти ко ји је тач но пред ло жак по слу жио ау тор ки 
у фор ми ра њу при по вет ке „Мле ко смр ти”.

По ред жи ве ре чи ко јој је би ло из ло же но ухо Јур се на ро ве и 
ње на ин спи ра ци ја, ау тор ка је, до след но сво јој еру дит ној по е ти ци, 
ис тра жи ла и пи са не из во ре ко ји би јој мо гли би ти од по мо ћи у 
књи жев ном ра ду. Ва жно је на по ме ну ти да се Јур се на ро ва при пи
са њу при по вет ке слу жи ла про зним пре во дом на ше на род не пе сме 

5 Исто, 332.
6 Ми ха и ло Па вло вић, „Срп ска на род на по е зи ја у фран цу ској умет нич кој 

про зи”, у: Ана ли Фи ло ло шког фа кул те та, Бе о град ски уни вер зи тет, Бе о град 
1987, 137. Па вло вић ов де ци ти ра ин тер вју Јур се на ро ве са Ма тју ом Га ле ом, об ја
вљен у књи зи Les Yeux ou verts. En tre ti ens avec Mat thi eu Ga ley, Па риз 1980.
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на фран цу ски је зик, а не ори ги на лом у сти ху; при ла го ђа ва ње тек
ста фран цу ском про зном из ра зу већ је би ло ура ђе но од стра не 
пре во ди о ца. У сјај ном ра ду „Срп ска на род на по е зи ја у фран цу ској 
умет нич кој про зи”, Ми ха и ло Б. Па вло вић се по зи ва на ми шље ње 
Бо жи да ра На сте ва7 да је Јур се на ро ва има ла при ступ пе сми „Зи да
ње Ска дра” у књи зи Срп ске епо пе је, у пре во ду Оги ста До зо на, и 
та ко ђе обра зла же мо гућ ност по сто ја ња и дру гог из во ра, с об зи ром 
да су у Јур се на ро вој при по ве ци на фран цу ском је зи ку лич но сти 
Ал бан ци, да се ле ген да са ма на зи ва ал бан ском и да при по ве дач 
по ми ње срп ске, ал бан ске и бу гар ске се ља ке го во ре ћи о ве ро ва њу 
у по тре бу за жр твом при гра ђе њу. Да ље, на осно ву ко ре спон ден
ци је са На сте вим, Па вло вић утвр ђу је да је мо гу ће да је Јур се на ро ва 
по се до ва ла још јед ну зби р ку Оги ста До зо на – Con tes po pu la i res 
al ba na is (Ал бан ске на род не бај ке) – у ко јој се при ча „Ли сич ји мост 
у Де бру” струк ту рал но али вр ло све де но по ду да ра са фа бу лом 
пе сме „Зи да ње Ска дра”.8 Уви ђа мо да су мо ди фи ка ци је и од сту па
ња у пре во ду зби р ке No u vel les ori en ta les са фран цу ског на срп ски 
је зик до не кле за ма ски ра ле ствар не ин тер тек сту ал не ве зе из ме ђу 
при по вет ке Јур се на ро ве и на род не пе сме „Зи да ње Ска дра”.

Го ди не 1980. у из да њу Бе о град ског из да вач когра фич ког за
во да по ја ви ла се у та да шњој Ју го сла ви ји зби р ка при по ве да ка Осмех 
Кра ље ви ћа Мар ка, пре вод Ђор ђа Ди ми три је ви ћа зби р ке при по ве
да ка No u vel les ori en ta les (Ис точ њач ке при че), до пу ње ног из да ња 
из 1963 (с тим што је при ча „Смрт Ма р ка Кра ље ви ћа” у пре вод би ла 
увр ште на). При чи на сло ва „Le La it de la Mort” („Мле ко смр ти”) 
про ме њен је на слов у „Зи да ње Ска дра”. 

Про ме на на сло ва це ле зби р ке при по ве да ка у Осмех Кра ље ви ћа 
Мар ка по ме ра те жи ште са ис точ њач ке се ман ти ке на на сле ђе на ше 
на род не књи жев но сти ко је је при сут но у њој; стра те ги ја пре во да је 
ту ја сна, и срп ска књи жев ност се та ко по зи ци о ни ра као не ис точ
њач ка и исто вре ме но ути цај на. Про ме на на сло ва при че ко ја је те ма 
овог ра да, ме ђу тим, има ком плек сни ји циљ. Пре и ме но ва њем у „Зи
да ње Ска дра” сма њу је се уни вер зал ност са ко јом је Јур се на ро ва 
при сту пи ла, кроз мо ти ве мај чин ства и смр ти, ин тер пре та ци ји 
оног што је до жи ве ла као за јед нич ку бал кан ску ле ген ду. Те мат ско 
те жи ште на сло ва се ова ко по ме ра са мо ти ва мај чин ства на је дан 
по се бан текст усме не књи жев но сти. На ме ра та квог су жа ва ња по
ста је са свим ја сна ако под се ти мо на ра ни је по ме ну ти по сту пак пре
во ди о ца да из фран цу ског тек ста укло ни сва ки при дев ал бан ски, 
ал бан ска, што се чи ни као при лич но груб гест пре ма ори ги на лу, 

7 На стев је ово ста но ви ште ар гу мен то вао у свом ра ду „Бал кан ски те ин спи
ра ции на Мар ге рит Јур се нар”, ко ји је, на жа лост, био до сту пан са мо на ма ке дон ском.

8 М. Па вло вић, нав. де ло, 132.
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уз мо жда по вр шну прет по став ку да спи са те љи ца ни је би ла до вољ
но ин фор ми са на о по ре клу ле ген де о ко јој пи ше. Мо же мо са мо да 
прет по ста ви мо ко ја је би ла ра ци о на ли за ци ја за та кав по сту пак, ко ји 
је уки нуо сва ку ре фе рен цу и на се ља ке „...al ba na is ou bul ga res...”.9 
Ипак, пла у зи бил но је и по ста ви ти пи та ње за што се Јур се на ро ва 
од лу чи ла да ње ни ли ко ви бу ду ал бан ске на ци о нал но сти, ка да је 
пре водпред ло жак на ше пе сме мно го оп шир ни ји и бо га ти ји мо ти
ви ма ко је Јур се на ро ва ела бо ри ра од крат ке при че у Con tes al ba na is. 
Мо гу ће је да је то из же ље за исто риј ском тач но шћу, с об зи ром на 
ге о граф ски по ло жај да на шњег Ска дра. При по ве дач ка зу је да су 
ле ген ду о зи да њу Ска дра ње му при ча ле Срп ки ње, али је мо гу ће 
да је Јур се на ро ва прет по ста ви ла да је то из вор но ал бан ска при ча 
ко ју су Ср би ка сни је усво ји ли. 

Осим за вр зла ма око при де ва ве за них за на ци о нал ну при пад
ност, пре вод при по вет ке на срп ски је за и ста ве ран; дру ги по зна
ча ју от клон ко ји пре во ди лац пра ви у од но су на ори ги нал ти че се 
ис ка за „Ce n’est plus que dans les légen des des pays à de mi bar ba res 
qu ’on ren con tre en co re ces créatu res ric hes de la it et de lar mes...”.10 
Син таг ма ко ја са др жи атри бут „по лу ди вљи” код нас је пре ве де на 
ова ко: „Је ди но још у при ча ма не ких на ро да...”11, чи ме је пре во ди лац 
ве ро ват но хтео да са чу ва диг ни тет ју го сло вен ских чи та ла ца, а и 
углед Јур се на ро ве ме ђу њи ма. Ипак, овај при дев је бит на смер ни ца 
у има го ло шком са гле да ва њу од но са из ме ђу при по вет ке и древ не 
ле ген де. Да би смо на да ље што пре ци зни је ана ли зи ра ли њи хов 
ин тер тек сту ал ни од нос, при др жа ва ће мо се ди рект ног пре во да 
на сло ва при по вет ке у „Мле ко смр ти”.

У сво јој сту ди ји Ин тер тек сту ал ност, Мар ко Ју ван пре до
ча ва по де лу ин тер тек сту ал но сти на оп шту и по себ ну. Оп шта кон
цеп ци ја овог пој ма је ста ри ја, „на ста ла је у по зним ше зде се тим го
ди на ма... на пре ла зу из струк ту ра ли зма у постструк ту ра ли зам...”12, 
а за ње не нај и стак ну ти је пред став ни ке сма тра ју се Ју ли ја Кри сте
ва, Ро лан Барт, Ми шел Ри фа тер и др. Оп шту ин тер тек сту ал ност 
схва та мо као „те о ри ју тек ста као мре же зна ков них си сте ма у ре
ла ци ји са дру гим си сте ми ма зна чењ ских прак си у да тој кул ту ри”.13 
Сва ки текст „схва ћен је тек пре ко са др жин ских и фор мал них веза 

9 „...ал бан ске или бу гар ске...”, прев. аут. из Mar gu e ri te Your ce nar, No u vel les 
ori en ta les, Gal li mard, Pa ris 1990, 48.

10 „Је ди но још у ле ген да ма по лу ди вљих зе ма ља мо же мо сре сти и да ље 
та би ћа бо га та мле ком и су за ма...”, прев. аут., исто, 47.

11 Мар ге рит Јур се нар, Осмех кра ље ви ћа Мар ка, прев. Ђор ђе Ди ми три је
вић, Бе о град ски из да вач когра фич ки за вод, Бе о град 1980, 9.

12 Мар ко Ју ван, Ин тер тек сту ал ност, прев. Бо ја на Сто ја но вић Пан то вић, 
Ака дем ска књи га, Но ви Сад 2013, 51.

13 Пре глед ни реч ник ком па ра ти стич ке тер ми но ло ги је у књи жев но сти 
и кул ту ри, гру па ау то ра, Ака дем ска књи га, Но ви Сад 2011, 136.
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са дру гим из ја ва ма, по сто је ћим тек сто ви ма, али та ко ђе и са зна ков
ним си сте ми ма (ко до ви ма), ти по ви ма дис кур са... оп штим ме сти ма, 
ар хе ти по ви ма или кли ше и ма”.14 Ова ква те о ри ја ин тер тек сту ал
но сти по сту ли ра да ау тор не ства ра ори ги на лан текст већ ком пи
ла ци ју ко ја „про из во ди и ар ти ку ли ше иден ти тет сво га из јав ног 
су бјек та, кон стру и ше ње го во бив ству ју ће, дру штве ноисто риј ско, 
спо знај но и вред но сно гле ди ште”.15 Сте пен укљу че но сти у си стем 
већ по сто је ћих зна ко ва ди рект но је сра зме ран ра зу мљи во сти не
ког књи жев ног тек ста. Кроз ре ла ти ви за ци ју по сто ја ња и зна ча ја 
ори ги нал но сти, као и пој ма ау тор ства, те о риј ска раз ма тра ња ин
тер тек сту ал но сти под ри ва ју тра ди ци о нал не иде је сво ји не над 
тек стом и са мим тим ау то ри те та у књи жев ном ства ра њу. Та ко Барт 
текст до жи вља ва као ви ше зна чан, као ме сто су сре та раз ли чи тих 
мо ду са пи са ња, док „да ти Ау то ра тек сту зна чи на мет ну ти том тек
сту гра ни цу, зна чи снаб де ти га с ко нач ним озна че ним, зна чи за
тво ри ти то пи са ње”.16 Фи гу ра ау то ра та ко оп те ре ћу је ту ма че ње 
не по треб ном су ге стив но шћу. 

У есе ју „Реч, ди ја лог и ро ман” Ју ли ја Кри сте ва од су ство ау то ра 
на го ве шта ва кроз пој мо ве ди ја ло га и по ли фо ни је (као при ме ре по
ли фо ниј ских ро ма на на во ди де ла Свиф та, Ра блеа, До сто јев ског), при 
че му ди ја лог од ре ђу је као исто вре ме но по сто ја ње су прот но сти у 
рав но те жи, што је оли че но у са ти рич ној, кар не вал ској књи жев
но сти. На су прот то ме, у епу: „The re is no di a lo gue at the le vel of the 
ap pa rent tex tu al or ga ni za tion; the two aspects of enun ci a tion re main 
li mi ted by the nar ra tor’s ab so lu te po int of vi ew, which co in ci des with 
the who le ness of a god or com mu nity.”17 С дру ге стра не, с об зи ром 
да је по на че ли ма усме не епи ке, ко јој при па да и пе сма „Зи да ње 
Ска дра”, ау тор ано ним ни пред став ник сво је за јед ни це, од но сно 
ње ног си сте ма вред но сти, при су ство ње га као ау то ра ма ње се 
при ме ћу је не го у де лу у ко јем, по сред ством при по ве да ча, ау тор 
упра вља мно го гла сјем свог де ла. Ово ме иде у при лог „не чи тљи вост” 
од ре ђе них мо дер них по ли фо ниј ских ро ма на (у ко је Кри сте ва свр
ста ва Џој са18). У „Мле ку смр ти” Ма р ге рит Јур се нар ула зи у ин тер
тек сту ал ни ди ја лог са под тек стом по сред ством при по ве да ча пре ко 
ког об ли ку је умет ну ту при чу.

14 М. Ју ван, нав. де ло, 51–52.
15 Исто, 52.
16 Ро лан Барт, „Смрт ау то ра”, прев. Ми ро слав Бе кер, у: По ља – ме сеч ник 

за умет ност и кул ту ру, год. 30, бр. 309 (нов. 1984), 450.
17 „Не по сто ји ди ја лог на ни воу очи глед не тек сту ал не ор га ни за ци је; два 

аспек та из ра жа ва ња су огра ни че на на ра то ро вом ап со лут ном тач ком гле ди шта, 
ко ја се по ду да ра са це ло ви то шћу Бо га или за јед ни це”, прев. аут. из Ju lia Kri ste va, 
Word, Di a lo gue and No vel, Co lum bia Pu blis hing Press, New York 1986, 48.

18 Исто, 42.
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У при по ве ци „Мле ко смр ти” ин тер пре та ци ја срп ског и ал
бан ског пред ло шка обо га ће на је мо ти ви ма ко ји се, у све тлу оп ште 
ин тре тек сту ал но сти, мо гу ана ли зи ра ти у ши рем кон тек сту европ
ске књи жев но сти. Та ко при по ве дач Ју р се на ро ве, при опи су смр ти 
жр тво ва не же не, ка же: „Че жњи ве јој се очи уга си ше као од сја ји 
зве зда у пре са хлом бу на ру.” Те шко би би ло ре ћи ка да се у за пад
но е вроп ској књи жев но сти по ја ви ло пр во по ре ђе ње из ме ђу очи ју 
и зве зда, али не ма сум ње да је то мо тив ко ји се мо же на ћи у ве ли
ком кор пу су тек сто ва, и у син хро ни ји и у ди ја хро ни ји. Још је дан 
та кав ин ди кат, да се по слу жи мо те р ми ном Зо ра на Кон стан ти но
ви ћа, ко ји бу ди у на ма ре ми ни сцен ци ју, у сми слу „под се ћа ња да 
нам је ово што смо про чи та ли од не куд по зна то”19, је су ове ре чи 
же не ко ју узи ђу ју: „Збо гом, де чи це, ко ју на свет не мо гах до не ти... 
ви ће те ми дру штво у овој там ни ци чи ни ти...” По ре кло мо ти ва ду
хо ва не ро ђе не де це утам ни че них са мај ком би се мо гло ис тра жи ти 
у мрач ни јим умет нич ким оства ре њи ма евр оп ског сред њег ве ка 
или ба ро ка. Још јед на оп шта ин тер тек сту ал на ве за из ме ђу „Мле ка 
смр ти” и пред ло шка је пре у зи ма ње сти ла ар ха ич ног, еп ског из ра
жа ва ња од стра не Јур се на ро ве и ње го во ин кор по ри ра ње у при по
вет ку, па се нај ста ри ји брат сво јој бра ћи обра ћа ова ко: „Бра ћо мо ја, 
бра ћо по кр ви, по мле ку и кр ште њу...”20, а же на нај мла ђег бра та 
им се обра ћа са: „Бра ћо по вен ча њу, пр сте ну и бла го сло ву све ште
нич ком...”21

На кон оп ште ин тер тек сту ал но сти, по себ на ин тер тек сту ал
ност, као „уже раз у ме ва ње ин тер тек сту ал но сти као по себ но ка
рак те ри сти ке књи жев но сти, по је ди них књи жев них жа нр о ва или 
књи жев них де ла, фор ми ра ло се то ком се дам де се тих и осам де се тих 
го ди на”.22 Свр ха овог су жа ва ња је би ла ме то до ло шка си сте ма ти
за ци ја ин тер тек сту ал но сти ра ди при ме не при ли ком про у ча ва ња 
кон крет них књи жев них де ла.23 По себ на ин тер тек сту ал ност хро
но ло шки рас по ре ђу је на ста нак од ре ђе них тек сто ва и њи хо ва свој
ства, име ну је од но се ме ђу њи ма и на чи не њи хо вог по ве зи ва ња. 
Ју ван чак пред ла же из јед на ча ва ње под руч ја по себ не ин тер тек сту
ал но сти са пој мом ци тат но сти и ци та та ко ји „ра чу на на кон вен цио
нал но озна че но уно ше ње ту ђег ис ка за у текст, на ње го во пре по
зна тљи во при су ство и дру го ја чи јост”.24 За по тре бе на ше ана ли зе 

19 Зо ран Кон стан ти но вић, Ин тер тек сту ал на ком па ра ти сти ка, На род на 
књи га – Ал фа, Бе о град 2002, 24–25.

20 М. Јур се нар, нав. де ло, 11.
21 Исто, 15.
22 М. Ју ван, нав. де ло, 54.
23 Исто.
24 Исто, 57.
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би ће при ме ње не ме то де из те о ри је ци тат но сти Ду брав ке Ора ић 
То лић.

По Зо ра ну Кон стан ти но ви ћу, је дан од пра ва ца ин тер тек сту
ал них ис тра жи ва ња је „ди ја лог тек ста ко ји се ис тра жу је, тзв. Про
то тек ста са не ким дру гим тек стом, тзв. Ре фе рен ци јал ним тек стом 
тј. Пред тек стом или Под тек стом (пред ло шком)”.25 У окви ру овог 
од ре ђе ња, при по вет ка „Мле ко смр ти” Мар ге рит Јур се нар би би ла 
про то текст. Нај ја сни ји ре фе рен ци јал ни текст, тј. под текст, је До
зо нов про зни пре вод из 1859. на ше на род не пе сме „Зи да ње Ска дра”. 
Дру ги мо гу ћи под текст је До зо нов про зни пре вод ал бан ске бај ке 
„Ли сич ји мост у Де бру.” Ју р се на ро ва је у сво јој при по ве ци под текст 
на до гра ди ла, из ме ђу оста лог, као што је већ ре че но, оквир ном при
чом ко ја оме ђа ва из вор ну ле ген ду. Свој ства те оквир не при че нам 
та ко ђе мо гу ука за ти на вр сту ци тат ног од но са у ко јем се на ла зе ова 
два (или три) тек ста, ко ји ће на тај на чин би ти ана ли зи ран да ље у 
ра ду.

Што се ти че струк ту ре са ме при че у при чи, мо же мо прет по
ста ви ти да сви они еле мен ти ко ји ни су при сут ни у ал бан ском 
пред ло шку мо ра ју по ти ца ти из на ше пе сме. Ал бан ска при ча је 
кра ћа и јед но став ни је гра ђе. По чи ње фор му лом бај ке – бе ја ху три 
бра та – с тим што су они пред ста вље ни као оже ње ни, и као зи да ри. 
У сле де ћој ре че ни ци се са оп шта ва да већ три го ди не по ку ша ва ју 
да са гра де мост. Из ме ђу оста лог, у сми слу ано ним но сти гра ђе ви
не, по че так об ра де Јур се на ро ве је бли жи ал бан ском пред ло шку 
(„Би ла су три бра та, и бе ху се по ду хва ти ли да на чи не ку лу са ко је 
ће мо три ти на тур ске зу лум ћа ре”26) не го пре во ду на ше пе сме: „Tro is 
frè res ba tis sa i ent une vil le, tro is frè res, les Mer ni av tche vich (сле де 
име на)... La vil le qu ’ils con stru i sa i ent éta it Scu ta ri sur la Bo i a na...”27 
У ал бан ској ва ри јан ти на и ла зи ста рац ко ји бра ћи го во ри да тре ба 
да узи да ју јед ну од сво јих же на у те мељ мо ста да би се одр жао. У 
на шој пе сми ту иде ју Ву ка ши ну са оп шта ва ви ла. Код Јур се на ро ве 
ни нат при род ни еле мен ти ни ар хе тип ске фи гу ре не уче ству ју у 
до но ше њу ове од лу ке, ко ја по ти че од са мог нај ста ри јег бра та, који 
на тај на чин же ли да се ота ра си сво је не во ље не же не. Да ље, за јед
нич ко је за оба пред ло шка да са мо нај мла ђи брат одр жи реч да сво
јој же ни ни шта не ће ре ћи. Су тра дан, у при чи Јур се на ро ве, же на 
нај ста ри јег бра та се из го ва ра зу бо бо љом, у на шој пе сми гла во бо љом, 
док се у ал бан ској вер зи ји њен из го вор не по ми ње. Код Јур се на ро ве 

25 З. Кон стан ти но вић, нав. де ло, 25.
26 М. Јур се нар, нав. де ло, 9.
27 „Три бра та су гра ди ла град, три бра та Мр њав че ви ћа, град ко ји су гра

ди ли био је Ска дар на Бо ја ни”, прев. аут. из Au gu ste Do zon, L’épopée Ser be, E. 
Le ro ux, Pa ris 1888, 136.



и у ал бан ској при чи же на сред њег бра та се из го ва ра оба ве зом 
пра ња ру бља (ову по ду дар ност је при ме тио Ми ха и ло Па вло вић28). 
Код Јур се на ро ве же на нај мла ђег бра та не да је ни ка кав раз лог што 
не би по не ла ру чак мај сто ри ма, док у на шој и ал бан ској вер зи ји 
из ра жа ва бри гу што јој де те пла че. У овом ди ја ло гу из ме ђу је тр ва, 
и на род ни пе ва чи а и мо дер на спи са те љи ца има ли су при ли ку да 
ока рак те ри шу же ну нај мла ђег бра та. У ал бан ској вер зи ји она је 
пред ста вље на као бри жна мај ка из над све га, код Јур се на ро ве као 
са ра дљи ва и бла ге на ра ви, док ју је наш на род ни пе вач мај стор ски 
ока рак те ри сао и као мар љи ву и као бри жну мај ку – у срп ској вер
зи ји она се је ди на из го ва ра ствар ним по слом (пра њем ру бља) и 
мај чин ском ду жно шћу, док се, кон траст но, ње не је тр ве жа ле на 
(фик тив не) бо ло ве.

У ал бан ској ва ри јан ти, нај мла ђи брат се уда љи пла чу ћи кад 
ви ди да ње го ва же на до ла зи. Ње ни де ве ри јој на ре ђу ју да уђе у те
мељ. Она не по ку ша ва да из бег не сво ју суд би ну, са мо их мо ли да јој 
оста ве отвор за гру ди, да би мо гла да на ста ви да до ји де те, ода кле 
по сле иде мле ко све док де те не од ра сте. У ал бан ској ва ри јан ти 
мле ко до жи ви тран сфор ма ци ју у во ду, и та ко стуб мо ста по ста не 
не пре су шан из вор.29 Опи су ју ћи ове до га ђа је у сво јој при чи, Јур
се на ро ва је на пра ви ла из ве стан от клон и од срп ске и од ал бан ске 
вер зи је, али њен на ра тив, од тре нут ка ка да нај мла ђи брат угле да 
сво ју же ну ка ко до ла зи, мно го је бли жи пе сми „Зи да ње Ска дра” 
(у „Мле ку смр ти” муж се обра ћа сво јој же ни ко ја до но си ру чак, она 
мо ли и пре го ва ра да не бу де узи да на, по том тра жи да јој се оста ви 
отвор и за очи). Мо же мо та ко за кљу чи ти да са ал бан ским пред ло
шком при ча Јур се на ро ве де ли сли чан по че так, из го вор же не сред њег 
бра та што не мо же по не ти ру чак, и чи ње ни цу да су ју на ци ње не 
при че Ал бан ци. Основ на мо тив ска нит при че за јед нич ка је срп ском 
и ал бан ском пред ло шку (три бра та – не у спе шна град ња – по тре ба 
за узи ђи ва њем – ода ва ње тај не – узи ђи ва ње же не нај мла ђег бра та 
– чуд но ва то мле ко). Пред ло шци де ле за јед нич ки пред текст из 
усме не књи жев но сти, с об зи ром да је за бе ле же но „87 бу гар ских, 37 
срп скохр ват ских и 14 ал бан ских ва ри ја на та”30 ове пе сме. На осно
ву ма лог бро ја слич но сти са спе ци фич но ал бан ском ва ри јан том, 
њу мо же мо озна чи ти као се кун драр ни под текст, а пе сму „Зи да ње 
Ска дра” као при мар ни под текст при по вет ке „Мле ко смр ти”. 

Као што је већ ре че но, под текст „Зи да ња Ска дра” је сме штен 
у оквир ну при чу при мар не при по ве сти „чи ја при по вед на ин стан ца 

28 М. Па вло вић, нав. де ло, 132. 
29 А. До зон, нав. де ло, 257.
30 Ма ја Ан ђел ко вић, „Мо тив узи ђи ва ња људ ске жр тве и пе сма ’Зи да ње Ска

дра’”, Ли пар – лист за књи жев ност, умет ност и кул ту ру, год. 2, бр. 3 (2000), 20.
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уво ди дру гу или дру ге при по вед не ин стан це, а са ма ни је уве де на 
ни јед ном”.31 У овом слу ча ју при по ве дач ко ји при по ве да при мар ну 
ис по вест по сво јим свој стви ма јед нак је на шем на род ном пе ва чу, 
од но сно при кри ве ном при по ве да чу До зо но вог вер ног пр о зи фи ка
циј ског пре во да на ше пе сме. Овај, на ра то ло шки гле да но, екс тра
ди је ге тич ки при по ве дач, у нул тој фо ка ли за ци ји („пер спек ти ва из 
ко је су пре до че ни при по вед не си ту а ци је и до га ђа ји... ва ри ра”32) 
ко ја не огра ни ча ва пред ста вља но, опи су је ред ту ри ста у ду бро
вач кој ули ци, ат мос фе ру око су ве нир ни ца, лет њу ја ру и при зор 
хер це го вач ких пла ни на. По глед при по ве да ча се пре ме шта на про
та го ни сту при мар не при по ве сти, Фи ли па Мајл да, ко ји се са ста је 
са сво јим са пут ни ком из брод ске ка би не, Жи лом Бу тре ном, ко ји 
ће му по том ис при ча ти при чу о зи да њу Ска дра. Круг при мар не 
при по ве сти се за тва ра на кон за вр шет ка при че, ка да дво ји ци љу ди 
при ла зи Ци ган ка про сја ки ња ко ја са со бом во ди де те ко је она, по 
ре чи ма ло кал ног ле ка ра, си сте ма тич но осле пљу је да би као та кво 
иза зва ло ве ћу са ми лост про ла зни ка. Њен по сту пак ства ра кон
траст у од но су на по на ша ње мла де мај ке из умет ну те при че, чи јем 
се ли ку и де лу Бу трен, од по чет ка при по вет ке Јур се на ро ве, ди ви. 
На том кон тра сту се при по вет ка за вр ша ва.

По те о ри ји ци тат но сти Ду брав ке Ора ић То лић, од че ти ри 
основ на ти па ин тер тек сту ал них ре ла ци ја, овај по сту пак Јур се на
ро ве спа да у укљу чи ва ње или ин тер тек сту ал ну ин клу зи ју, ко ја се 
ма ни фе сту је као „сти ли за ци ја, (или кроз) ин тер тек сту ал не вр сте 
као што су па ро ди ја, тра ве сти ја, па стиш и сл.” у ко ји ма „ту ђи је 
текст по све ин те гри ран у вла сти ти, па ин тер тек сту ал ну ве зу мо
же мо од ре ди ти као то тал но укљу чи ва ње ту ђе га у вла сти ти текст... 
сти ли за ци ја је пу на им пли цит на ин тер тек сту ал на ве за с по зи тив
ним пред зна ком...”33 За раз ли ку од то на па ро ди је, при по ве дач при
мар не при по ве сти ту ма чи „Зи да ње Ска дра” у по зи тив ном кљу чу, 
по твр ђу ју ћи оно што он сма тра пле ме ни том по ру ком де ла: „...она 
ко ју бих же лео за мај ку, то је обич но де вој че из јед не на род не при че, 
не ве ста јед ног мла дог го спо да ра из овог кра ја...”34

То ком при ча ња са ме при че та ко ђе до ла зи до из ме на; Бу трен 
над „Зи да њем Ска дра” вр ши из ве сну адап та ци ју, схва ће ну као „...
про цес тран спо но ва ња, про ме не и при ла го ђа ва ња јед ног умет нич
ког ме ди ја у кон тек сту тер ми но ло ги је и кон вен ци ја не ког дру гог... 

31 Џе ралд Принс, На ра то ло шки реч ник, прев. Бра на Ми ла ди нов, Слу жбе
ни гла сник, Бе о град 2011, 151.

32 Исто, 54.
33 Ду брав ка Ора ић То лић, Те о ри ја ци тат но сти, Гра фич ки за вод Хр ват

ске, За греб 1990, 14.
34 М. Јур се нар, нав. де ло, 9.
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у скла ду са не ком но вом функ ци о нал ном на ме ном и ре ци пи јен
ти ма”.35 По те о ри ји ци тат но сти, део тек ста ко ји је пре у зет и ци ти ран 
(од стра не тек ста ко ји ци ти ра) озна чен је као ци тат ни ин текст, док 
је под текст „туђ не ци ти ран, али под ра зу ме ван текст, бив ши кон
текст из ко је га је ци тат пре у зет”.36 Под текст је це ло куп ност тек ста 
пред ло шка, ко ји ни је до слов но пре нет у текст ко ји ци ти ра. При
по ве дач Јур се на ро ве из о ста вља од ре ђе не сег мен те из До зо но вог 
пре во да на ше пе сме, а дру ге про ши ру је и на до гра ђу је. Да би смо 
по дроб но са гле да ли при ро ду ци тат но сти у „Мле ку смр ти”, по треб
но је од го во ри ти на те мељ на пи та ња ко ја по ста вља те о ри ја ци тат
но сти, а ко ја се ти чу ци тат них сиг на ла ко ји ма текст упу ћу је на по
сто ја ње „ци тат ног ин тек ста”, оп се га по ду да ра ња из ме ђу ци тат ног 
ин тек ста и под тек ста, вр сте под тек ста из ко је га су пре у зе ти ци тат
ни ин тек сти и се ман тич ке функ ци је ци тат ног ин тек ста у скло пу 
тек ста.37 

Ци тат ним сиг на ли ма „се вла сти ти текст огра ђу је или се по мо
ћу њих упу ћу је на по сто ја ње ту ђег тек ста у окви ру сво га.” Ци та ти 
мо гу би ти пра ви, са „вањ ским” (зна ци на во да, дру ги тип сло ва, 
тач ни по да ци о под тек сту и сл.) или ши фри ра ни, са уну тра шњим 
(на во ђе ње на сло ва ци ти ра ног тек ста или име на ње го ва ау то ра у 
бли жем или да љем кон тек сту, при сут ност ли ко ва, мо ти ва или 
стил ских по сту па ка...) ци тат ним сиг на ли ма.38 Дру ги тип ци тат
но сти нај ви ше је свој ствен умет нич ким тек сто ви ма.

Пре вод ове при по вет ке на срп ски је зик на сло вљен је као „Зи
да ње Ска дра”, уме сто до слов ног пре во да „Мле ко смр ти”. У кон
тек сту те о ри је ци тат но сти при ме ћу је мо да то ме ња ци тат ну сиг
нал ност на сло ва. У пре во ду на срп ски на слов та ко по ста је пра ви 
ци тат са вањ ским ци тат ним сиг на лом у ви ду тач ног по да тка из 
под тек ста – ње го вог из вор ног на сло ва. С об зи ром да „...по на чи ну 
ка ко ау тор мар ки ра оно што је узе то из дру гог тек ста, та ко ђе је 
вид но од ре ђе но и ње го во да ва ње сми сла”39, ова квим пре во дом 
се ме ња и сми сао ци та та, ко ји се из ве ће ме та фо рич но сти и уни
вер зал но сти ши фри ра ног ци та та пре тва ра у јед но знач ни ји пра ви 
ци тат.

У са мом тек сту при по вет ке Мар ге рит Јур се нар се слу жи ши
фри ра ним ци та ти ма са уну тра шњим ци тат ним сиг на ли ма. Та ко њен 
при по ве дач, Жил Бу трен, свом слу ша о цу (на ра то ру) са оп шта ва:

35 Пре глед ни реч ник ком па ра ти стич ке тер ми но ло ги је у књи жев но сти 
и кул ту ри, 14.

36 Д. Ора ић То лић, нав. де ло, 15.
37 Исто, 16.
38 Исто.
39 З. Кон стан ти но вић, нав. де ло, 10.
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То ли ке ста ре Срп ки ње при ча ле су ми о Ска дар ској ку ли, да 
сам про сто мо рао да ви дим њен ис кр за ни ка мен и да се осве до чим 
по сто ји ли ту, као што се при ча, млеч ни бе ли ча сти траг.40 

Овај при по ве да чев ис каз је на го ве штај те ме при че и јед ног 
од ње них глав них мо ти ва. Ка ко је реч о усме ном пред ло шку, на
ра тор не на во ди ње гов та чан на слов. При мар на при по вест се на 
кра ју оме ђа ва по нов ним ис ка зом о усме ном по ре клу умет ну те при
по ве сти:

Нај зад се и лом не ко сти ра су ше, и са да на том ме сту сто ји 
са мо овај ста ри Фран цуз ко ји се то пи на па кле ној вру ћи ни, и ко ји 
сва кој при до шли ци гу ди ту при чу...41 

Као њен при по ве дач, и Јур се на ро ва је слич но из ја ви ла по во
дом свог бо рав ка на Бал ка ну: 

Се ћам се да сам се по сле дру жи ла са јед ном Ју го сло вен ком 
ко ја ми је пре во ди ла ва ше на род не пе сме и пе ва ла ми не ке ва ше 
див не ба ла де.42

При по ве дач ко ји у при по ве ци пред ста вља при чу о зи да њу 
Ска дра је на ве о ма ја сан на чин ока рак те ри сан. Зна мо да је Жил 
Бу трен ин же њер али и да је љу би тељ при ча и пре да ња, као и да 
га ји из ве сну но стал ги ју пре ма при род но сти. Ова но стал ги ја је 
уоб ли че на у сво је вр сну увер ти ру при чи о зи да њу Ска дра:

Ве руј те ми, Фи ли пе, оно што нам не до ста је, то је при род ност. 
Сви ла је ве штач ка, хра на огав но син те тич ка ли чи на оне фал си фи
ко ва не на мир ни це ко ји ма се кљу ка ју му ми је, а же не сте ри ли зо ва не 
про тив не сре ће и ста ре ња пре ста ле су да жи ве.43

У на род ној при чи при по ве дач про на ла зи и ела бо ри ра по жр тво
ва ност и мај чин ску љу бав ко је до жи вља ва кон траст но у од но су 
на „не при род но” мо дер но до ба. Фи лип Мајлд му се пред крај при
марне при по ве сти обра ћа са „ста ри са ња ру”44, што је до дат ни, 
по след њи по тез ње го ве ка рак те ри за ци је. По што се Бу тре но во при

40 М. Јур се нар, нав. де ло, 8.
41 Исто, 18.
42 Сте ван Ста нић, „По го вор о ван вре мен ској Јур се нар”, Осмех кра ље ви ћа 

Мар ка, 123.
43 М. Јур се нар, нав. де ло, 19.
44 Исто.
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по ве да ње од ви ја у раз го во ру са Мајл дом, ње го ва при по вест је у 
ви ду управ ног го во ра оме ђе на зна ци ма на во да, али је и гра фич ки 
одво је на раз ма ком. Та кав по сту пак ве о ма лич ни на вањ ску сиг
на ли за ци ју пра вог ци та та, што нас до во ди до сле де ћег пи та ња у 
окви ру те о ри је ци тат но сти, а то је пи та ње оп се га по ду да ра ња 
из ме ђу ци тат ног ин тек ста и под тек ста.

По оп се гу тог по ду да ра ња „ци та ти се мо гу де ли ти на пот пу
не, не пот пу не и ва кант не (пра зне). У пот пу ним се ци та ти ма фраг
мент ту ђе га тек ста у це ло сти мо же при дру жи ти из вор ном кон тек
сту, у не пот пу ни ма при дру жи ва ње је мо гу ће са мо дје ло ми це, а у 
ва кант ни ма – уоп ште ни је мо гу ће”.45 Кон ста ту је мо да су у при по
ве ци Мар ге рит Јур се нар нај че шћи не пот пу ни ци та ти про зног пре
во да на род не пе сме „Зи да ње Ска дра”. Њи хо ва не пот пу ност има 
две глав не функ ци је, де ми сти фи ка ци ју и ела бо ра ци ју, пре ма ко
ји ма се, услед не до слов но сти ци ти ра ња, овај текст отва ра.

При по ве дач Жил Бу трен ци тат из До зо но вог пре во да „Зи да ња 
Ска дра”: „...ce que les ou vri ers ava i ent édi fié pen dant le jo ur, la Vi la 
ve na it la nu it le ren ver ser”46, ела бо ри ра у: „...сва ки пут ка да би с по
слом уз на пре до ва ли до тле да кров укра се вен цем од тра ва, по ноћ
ни ве тр о ви или ви ле за гор ки ње оба ра ху им ку лу као што је бог 
ру шио Ва ви лон”.47 При по ве дач се, да кле, др жи тра ди ци о нал ног 
мо ти ва ви ле ру ши тељ ке, али га ела бо ри ра опи сним кон тра стом 
вен ца од тра ва и по ре ђе њем са ва ви лон ском ку лом. Он мо тив виле 
ру ши тељ ке пред ста вља не као чи ње ни цу, као наш на род ни пе вач, 
не го као ми стич ну мо гућ ност („по ноћ ни ве тр о ви ИЛИ ви ле за гор
ки ње”), што отва ра текст ка де ми сти фи ка циј ском ко мен та ру при
по ве да ча ко ји од мах сле ди: 

Мно го је раз ло га због ко јих јед на ку ла не мо же да се об др жи; 
мо же се то при пи са ти не у ко сти не и ма ра, злој во љи под ло ге, или 
не до вољ ној ко ли чи ни ве зи ва ко је др жи ка мен...48

Иа ко на осно ву усме ног и пи са ног пред ло шка „Зи да ња Ска
дра” зна мо на ко ји на чин су се бра ћа од но си ла пре ма сво јим су пру
га ма, Мар ге рит Јур се нар је свом при по ве да чу да ла за да так да де
ми сти фи ку је њи хов од нос у од ре ђе ном прав цу. Та ко се фа бу лар на 
чи ње ни ца од лу ке да се јед на од њих узи да, из о ста вља њем ар ти ку
ли са ног нат при род ног еле мен та, мо ти ви ше лич ном не тр пе љи во шћу 

45 Д. Ора ић То лић, нав. де ло, 18.
46 „...оно што су рад ни ци по ди гли то ком да на, Ви ла је до ла зи ла но ћу да 

сру ши”, прев. аут. из О. До зон, нав. де ло, 136.
47 М. Јур се нар, нав. де ло, 10.
48 Исто.
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нај ста ри јег бра та ко ји та кав по сту пак пред ла же „јер је у по та ји 
сво ју мла ду же ну мр зео и хтео је да је с вра та ски не да би на ње но 
ме сто до вео јед ну мла ду Гр ки њу ру се ко се”.49 Пре кр шив ши за да ту 
реч да ће ћу та ти, нај ста ри ји брат у До зо но вом пре во ду сво ју же ну 
ова ко упо зо ра ва: „Prends bien gar de, ma fid èle épo u se, de ne pas 
ve nir de main à la Bo i a na... car tu y per dra is la vie, on te mu re ra it dans 
les fon da ti ons de la for tres se”50, док код Јур се на ро ве сред њи брат 
сво јој пре ти: „Дан гу бо про кле та, су тра да си зо ром с ко та ри цом 
за ру бље кре ну ла на во ду и да та мо оста неш до но ћи са чет ком и 
пра кља чом. Мак неш ли сто пу одан де, жи ва не ћеш оста ти.”51 У 
свом ства ра ла штву Мар ге рит Јур се нар ис по ља ва тен ден ци ју да 
„на гла ша ва људ ску ком по нен ту мит ског ју на ка”,52 што је ов де вид
но и у ано ним но сти тро ји це бра ће, ко је До зон до слов но име ну је 
као „trоis fre res, les Mer ni av tche vich”,53 кра љев ског ро да. Код Јур
се на ро ве они ис по ља ва ју осо би не свој стве не људ ској при ро ди, али 
и там ни јој стра ни па три јар хал ног кон тек ста.

По ред де ми сти фи ка ци је, не пот пу ни ци та ти у при по ве ци 
отво ре ни су и за пре ле пе ела бо ра ци је основ них мо ти ва на шег 
пред ло шка. Та кво по ла зи ште ела бо ра ци је би ла је јед но став на ре
че ни ца код До зо на, о ста њу мла де Гој ко ви це на кон узи ђи ва ња: „Au 
bo ut de la se ma i ne, sa vo ix s’e te ig nit...”54 Јур се на ро ва је ство ри ла 
пе снич ку сли ку ко ја прет хо ди Гој ко ви чи ном гу бље њу гла са: 

...ка да се де те од исте кр ви и ме са успа ва на ње ним гру ди ма, 
она за пе ва гла сом ко ји је при гу ши ва ла са мо де бљи на ка ме ног зида... 
сву ноћ се то пла пе сма из ви ја ла под зве зда ма, и та успа ван ка пе
ва на на да љи ну би ла је до вољ на да де те не пла че.55 

У срп ском пред ло шку се не опи су је екс пли цит но смрт мла де 
Гој ко ви це. Ре че ни ца о гу бит ку гла са је по след ња ин фор ма ци ја о 
њој као лич но сти, а и пр ви сте пен ње не тран сфор ма ци је, ње ног 
на ди ла же ња смр ти и по је ди нач ног људ ског по сто ја ња, ње ног пре
тва ра ња у чу до. Ме ђу тим, у ал бан ском пред ло шку сто ји ре че ни ца: 
„...le la it co u la it po ur l’en fant, mème après la mort de la je u ne fem me...”56 

49 Исто, 12.
50 „До бро се чу вај, мо ја вер на љу бо, да не до ђеш су тра на Бо ја ну... јер ћеш 

из гу би ти жи вот, за зи да ће те у те ме ље”, прев. аут. из О. До зон, нав. де ло, 138.
51 М. Јур се нар, нав. де ло, 12.
52 Ј. Но ва ко вић, „Ег зи стен ци јал ни не мир Мар ге рит Јур се нар”, 130.
53 „Три бра та Мр њав че ви ћа”, прев. аут. из О. До зон, нав. де ло, 136.
54 „На кра ју не де ље, глас јој је не стао...”, прев. аут., исто, 141.
55 М. Јур се нар, нав. де ло, 17–18.
56 „Мле ко је те кло за де те, чак по сле смр ти мла де же не...” прев. аут. из 

Au gu ste Do zon, Con tes al ba na is, E. Le ro ux, Pa ris 1888, 257.



740

Јур се на ро ва овај ци тат ела бо ри ра у дир љи ви опис смр ти: „Че жњи
ве јој се очи уга си ше као од сја ји зве зда у пре са хлом бу на ру, а кроз 
про рез се на зи ра ху још са мо две ста кла сте зе ни це. Он да се и те 
зе ни це раз вод ни ше и на чи ни ше ме сто две ма ду пља ма у чи јем се 
дну на зи ра ла Смрт, али су мла де гру ди оста ја ле не так ну те...”57 Под
текст је та ко спи са те љи ци слу жио као по ла зи ште за не пот пу не 
ци та те ко је је она ела бо ри ра ла углав ном кроз епи тет, по ре ђе ње, 
ме та фо ру и кон траст, ни јан си ра ју ћи та ко естет ске и емо тив не ква
ли те те свог тек ста. Дир љи ву ме та фо ру на ше на род не пе сме – „Имао 
сам од зла та ја бу ку, па ми да нас па де у Бо ја ну”58 – Јур се на ро ва је 
за ме ни ла драм ским па то сом мол бе за опро штај ко ју нај мла ђи брат 
упу ћу је сво јој же ни и ње го вим об ра чу ном са ста ри јом бра ћом.

При ча ко ју Жил Бу трен при по ве да свом слу ша о цу Фи ли пу 
Мајл ду ела бо ри ра на је и де ми сти фи ко ва на у од но су на пред ло жак. 
Ње го ва при по вест је у ви ду управ ног го во ра оме ђе на зна ци ма на
во да, али је и гра фич ки одво је на раз ма ком. Та кав по сту пак ве о ма 
лич ни на вањ ску сиг на ли за ци ју пра вог ци та та. Сти че се ути сак да 
ће Бу трен пре не ти при чу она ко ка ко ју је „чуо”. Убр зо уви ђа мо да 
то ни је слу чај, што не зна чи да се ра ди о псе у до ци та ту као вр сти 
ва кант ног ци та та, где „по сто ји ре ал ни под текст, али је ци тат ни 
до дир из ме ђу... ци тат ног ин тек ста и под тек ста ла жан”.59 По на шем 
ми шље њу, пре је ов де на сна зи си му ла ци ја усме ног пре да ња, где 
се фик тив ни на ра тор Јур се на ро ве при дру жу је ни зу на род них ства
ра ла ца ко ји су ва ри ра ли ову при чу, сход но свом сен зи би ли те ту, 
ело квен ци ји и да ру, што је си ту а ци ја у ко јој се гра ни це исти ни тог 
и ла жног ка зи ва ња сва ка ко за ма гљу ју. Иа ко овај текст при па да пи
са ној књи жев но сти, мо же мо ре ћи да су у ње му ци ти ра на жан ров ска 
обе леж ја на род не усме не епи ке. 

Сле де ће пи та ње на ко је ва ља од го во ри ти у ве зи са ци та ти ма 
у при по ве ци „Мле ко смр ти” је пи та ње вр сте њи хо вог под тек ста. 
Ци та ти та ко мо гу би ти ин тра се ми о тич ки, ако под текст при па да 
ис тој умет но сти као текст ко ји ци ти ра, ин тер се ми о тич ки, ако 
под текст при па да дру гој умет но сти (на при мер реч је о сли ци или 
му зич кој ну ме ри), и тран ссе ми о тич ки, ка да под текст уоп ште не 
при па да сфе ри умет но сти (но вин ски чла нак, не ки при род ни или 
ци ви ли за циј ски дис курс)60 С об зи ром да су у на шем слу ча ју и 
под текст и текст књи жев на де ла, са ла ко ћом мо же мо од ре ди ти 
умет нич ке ци та те у ње му као ин тра се ми о тич ке. Ау тор ка се ин фор
ми са ла о под тек сту из усме них из во ра али и чи та ју ћи нај ма ње два 

57 М. Јур се нар, нав. де ло, 18.
58 Зи да ње Ска дра, На род на књи га, Бе о град 1952.
59 Д. Ора ић То лић, нав. де ло, 18.
60 Исто, 22.
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пи са на пре во да, чи је је еле мен те ин кор по ри ра ла у свој текст у ви ду 
ши фри ра них, не пот пу них ци та та. Ду брав ка Ора ић То лић пред ла
же се кун дар ну по де лу ин тра се ми о тич ких ци та та на ин тер ли те
рар не (ПТ је дру ги књи жев ни текст), ау то ци та те (ПТ је вла сти ти 
текст), ме та ци та те (ПТ су ис ка зи о књи жев но сти), ин тер ме ди јал не 
(ПТ су дру ге умет но сти) и из ва не стет ске ци та те (ПТ су не у мет
нич ки тек сто ви). И у овој по де ли вр ло бр зо до ла зи мо до за кључ ка 
да су пред мет на шег про у ча ва ња ин тер ли те рар ни ци та ти, с тим 
што по сто ји ве ли ка ве ро ват но ћа да по сто је два књи жев на под тек
ста. По те о ри ји ци тат но сти „ин тер ли те рар ни... ци та ти... мо гу (се) 
сма тра ти до ми нант ним об ли ком ци тат не ко му ни ка ци је у књи
жев ној умет но сти”.61

Че твр то пи та ње из обла сти ци тат но сти на ко је ва ља од го во
ри ти је пи та ње о се ман тич кој функ ци ји ци та та у тек сту; спрам 
ове функ ци је ци та ти мо гу би ти ре фе рен ци јал ни и ау то ре фе рен
ци јал ни: „Пр ви упу ћу ју на сми сао под тек ста из ко је га су узе ти, 
дру ги на сми сао тек ста у ко ји су укљу че ни.”62 Ка да раз ма тра мо 
ово пи та ње, по но во по ста је ва жна уло га на сло ва при по вет ке. Срп
ски пре вод, са на сло вом „Зи да ње Ска дра”, упу ћу је на ре фе рен ци
јал ност у ци ти ра њу, на по зи ва ње на је дан, ја сан пред ло жак. На слов 
„Мле ко смр ти” упу ћу је на но се ћу иде ју тек ста, на те му мај чин ства, 
и та ко ни је слу чај но што Бу трен, пре сво је при по ве сти, ка же да 
„је ди но још у при ча ма не ких на ро да на ла зи мо она ство ре ња пу на 
мле ка и су за чи је би смо де те с по но сом би ли...”63, а на кон сво је 
при по ве сти из ја вљу је: „Има мај ки и мај ки.”64 Ако у слу ча ју ове 
при по вет ке свр ста мо ци та те из пред ло шка у ау то ре фе рен ци јал не, 
он да по ста је још ја сни ја ела бо ра ци ја и мо ди фи ка ци ја ко јој је при ча 
под ле гла; Јур се на ро ва је кроз из ме ну од но са бра ће пре ма сво јим 
же на ма при ка за ла су ро ву па три јар хал ну ствар ност и њој кон тра
сти ра ла не жну и по жр тво ва ну мај чин ску љу бав мла де Гој ко ви це. 
Ци та ти су та ко ау то ре фе рен ци јал ни у сми слу што упу ћу ју на 
основ ну иде ју при по вет ке Јур се на ро ве, а то је да је мај чин ство у 
пре мо дер ном до бу би ло из у зет но уз ви ше на, дир љи ва и моћ на сила. 
Иа ко ова по ру ка ни је опреч на по ру ци на ше на род не пе сме о сна зи 
мај чин ске љу ба ви, мо же мо ре ћи да је кроз ау то ре фе рен ци јал ност 
ци та та она све де на. У под тек сту су ипак из ра же не по ру ке и о тра
гич но сти по ро дич не не сло ге, о жр тви и од ри ца њу ра ди ства ра ња, 
о тра гич ној суд би ни не ви но сти, ја сни је не го што је то слу чај у 
„Мле ку смр ти”.

61 Исто, 29.
62 Исто, 30.
63 М. Јур се нар, нав. де ло, 9.
64 Исто, 19.
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На ша ана ли за овог тек ста у све тлу те о ри је ци тат но сти се 
ов де про ши ру је на по сма тра ње ра зно вр сних ре ла ци ја уну тар и 
из ван тек ста. При том ће мо га про у ча ва ти „у скло пу ка те го ри јал
но га ци тат ног, од но сно се ми о тич ког, че тве ро ку та (ква дра та)”.65 
Ова ана ли за има за циљ да, са гле дав ши ре ла ци је, об је ди ни их „на 
ви шем пла ну њи хо ве ге не рал не кул тур не функ ци је”.66 Су ми ра
ће мо ци тат ни од нос из ме ђу „Мле ка смр ти” и пре во да пе сме „Зи
да ње Ска дра”, про у чи ти при ро ду ком по зи ци је тек ста при по вет ке, 
ње го ву праг ма тич ку ори јен та ци ју и ре пре зен та тив ност. 

Ако гра фич ки за ми сли мо ка те го ри јал ни ци тат ни ква драт, 
пр ву стра ни цу чи ни се ман тич ка ре ла ци ја, дру гу син так ти ка, тре
ћу праг ма ти ка а че твр ту гло бал на кул тур на функ ци ја.67 Се ман
тич ка ре ла ци ја мо же би ти уну тра шња (од нос ме ђу зна ко ви ма) или 
спо ља шња (знак и ре фе рент). С об зи ром на пред мет на шег про у
ча ва ња, нас ов де ин те ре су је спо ља шња се ман ти ка, ко ја се де ли 
на две се ми о тич ке ори јен та ци је, од ко јих је пр ва ори јен та ци ја на 
ствар ност а дру га ори јен та ци ја на ту ђи текст или је зик кул ту ре. 
Нас, на рав но, у овом слу ча ју ин те ре су је дру га ори јен та ци ја. У 
окви ру те ори јен та ци је по сто ји ци тат на ими та ци ја (ми ме за тек ста 
ко ји се ци ти ра, ус по ста вља ње ана ло ги је са њим; тра ди ци о нал ни 
жа нр цен то на), ци тат на по ле ми ка и ци тат ни ди ја лог. За раз ли ку 
од ими та ци је, у дру ге две ка те го ри је „сми сао вла сти то га тек ста 
ни је мо ти ви ран под тек стом, не го на ста је на на че ли ма очу ђе ња по
зна тих кул тур них сми сло ва...”.68 С тим што се у по ле ми ци не ги ра 
сми сао под тек ста, док у ди ја ло гу „вла сти ти текст схва та ци та те 
пре у зе те из ту ђе га ПТ као не у трал ну зо ну у ко јој се мо же во ди ти 
сло бод ни ме ђу кул тур ни ди ја лог...”69 У све тлу ове те о ри је, при по
вет ка „Мле ко смр ти” је у ци тат ном ди ја ло гу са при мар ним и се
кун дар ним под тек стом пре во да срп ске и ал бан ске на род не при че. 
Она не ру ши по ру ку под тек ста о мај чин ској љу ба ви, али исто вре
ме но мо ди фи ку је пред ло жак, из ба цу је сег мен те а ела бо ри ра оно 
што је у ори ги на лу „пре ћу та но”. Кри ти ку је па три јар хат кроз при
каз по тла че но сти же на а исто вре ме но кри ти ку је мо дер ност ко јој 
„не до ста је при род ност”. У скла ду са не тра ди ци о на ли змом аван
гар де, Јур се на ро ва би ра „ег зо ти чан” пред ло жак али се укла па и 
у уме ре ни је тен ден ци је мо дер ни зма три де се тих и че тр де се тих 
го ди на 20. ве ка (при по вет ка је на ста ла 1938. го ди не).

65 Д. Ора ић То лић, нав. де ло, 38.
66 Исто.
67 Исто, 33.
68 Исто, 40.
69 Исто.
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Сле де ћа стра ни ца се ми о тич ког ква дра та ти че се син так тич ке 
ре ла ци је, ко ја се „сво ди на би нар ну опо зи ци ју це ли не и де ла, са
ста ва и ње го вих еле ме на та”70, при че му нас ов де по себ но за ни ма 
син так ти ка ком по зи ци је као „су од но са ме ђу де ло ви ма тек ста уну
тар ње га са мог”.71 У овој ре ла ци ји, ци тат ност у тек сту мо же би ти 
суб ор ди ни ра на, вер ти кал на и за тво ре на ци тат ност ор ган ске ком
по зи ци је или ко ор ди ни ра на, хо ри зон тал на и отво ре на ци тат ност 
мон та жне кон струк ци је.72 У пр вом слу ча ју ци та ти се при ла го ђа
ва ју за тво ре ној фор ми (нпр. жи ти је) и стро гој хи је рар хи ји жа нр о ва, 
док се у дру гом слу ча ју на ста ли текст рав на пре ма ци та ти ма. Ви
ди мо да је ово по то ње слу чај код Мар ге рит Јур се нар, чи ја при по
вет ка оме ђа ва ци ти ра ни под текст од ње го вог фа бу лар ног по чет ка 
до кра ја, а при мар на при по вест слу жи да дâ ко мен тар на ма те ри
јал ко ји је ци ти ран. Та ко се, син так тич ки гле да но, „Мле ко смр ти” 
укла па у од ре ђе ње отво ре не кон струк ци је при сут не „у хо ри зон
тал ним кул ту ра ма, где хи је рар хи је не ма (и) ци тат ни се кон так ти 
ус по ста вља ју... на на че лу ди ја ло га...”.73

Тре ћа стра ни ца ква дра та ти че се праг ма тич ке ре ла ци је тек ста. 
С об зи ром на пред мет на шег про у ча ва ња, ин те ре су је нас уну тар ња 
праг ма ти ка ко ја је „у про зи пи та ње о су од но су из ме ђу при по ве да ча 
у пр вом или тре ћем ли цу и дру го га ли ца ко је му се при по ве дач 
обра ћа”.74 Овај од нос смо већ до не кле ра све тли ли са на ра то ло шког 
ста но ви шта, де фи ни шу ћи при мар ну при по вест, екс тра ди је ге тич
ког на ра то ра и хе те ро ди је ге тич ког при по ве да ча умет ну те при че 
(при по ве дач је део ди је ге зе али ни је део при че ко ју при по ве да). Ов де 
нас ин те ре су је став на ра то ра пре ма слу ша о цу кроз из бор и на чин 
упо тре бе ци та та. Тај став мо же би ти „ори јен ти ран или на при ма
те ља или на по ши ља те ља”. У пр вом слу ча ју ау тор (по сред ством 
при по ве да ча) „по ла зи од по зна то га об зо ра ре цеп тив ног оче ки ва ња” 
и од ка но ни зо ва них тек сто ва ко ји су си гур но по зна ти адре са ту, а 
у дру гом ау то ро во зна ње је „ве ће, ла жно или на мер но друк чи је 
од зна ња про сеч ног адре са та”.75 У „Мле ку смр ти”, адре сат Фи лип 
Мајлд при по ве да чу Бу тре ну, у при мар ној при по ве сти, ка же: „Ис при
чај те ми још јед ну при чу, ста ри при ја те љу... При чу нај леп шу и што 
је мо гу ће не и сти ни ти ју...”76 Адре сат тра жи, да кле, да чу је не што 
што му је не по зна то, не што ле по, и с об зи ром да од та кве при че 

70 Исто, 35.
71 Исто.
72 Исто, 40.
73 Исто, 41.
74 Исто, 35.
75 Исто, 42.
76 М. Јур се нар, нав. де ло, 8.
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же ли да за бо ра ви „ро до љу би ве и про тив реч не ла жи”77 из днев не 
штам пе, по треб но му је и не што уз ви ше но. Бу трен му пред ста вља 
при чу са ко јом је у ци тат ном ди ја ло гу, што зна чи да је пред ста вља 
с по што ва њем, по ступ но и ра зу мљи во, али без без у слов ног сле
ђе ња ори ги на ла. С дру ге стра не, мо гло би се ре ћи да је Бу трен, на 
на чин на ко ји је Фи лип умо ран од днев не штам пе, умо ран од тек ста 
тј. дис кур са (у нај ши рем сми слу) сво је кул ту ре, са ко јом ула зи у 
ци тат ну по ле ми ку и у не ко ли ко ре че ни ца је ка рак те ри ше као не при
род ну. У за вр шном де лу при мар не при по ве сти Бу трен је тај ко ји 
рас крин ка ва пре ва ру Ци ган ке про сја ки ње. Код оба ју на ка је при
мет на тен ден ци ја ка еска пи зму, или у при чу или у про шлост.

На че твр тој стра ни ци се ми о тич ког ква дра та на ла зи се ка те
го ри ја функ ци је (при том се то са мо у ужем сми слу од но си на 
сва ку до сад на бро ја ну функ ци ју) у ши рем сми слу, тј. „на пла ну 
ква дра та схва ће ног као це ли на”.78 Мо же мо схва ти ти че твр ту функ
ци ју као је дин ство прет ход не три у „се ми о тич ке функ ци је тек ста 
као та квог (нпр. функ ци ја умет но сти у опре ци пре ма зна но сти)... 
и кул тур не функ ци је, би ло уни вер зал не, би ло по ве сне...”.79 За по
тре бе на шег ис тра жи ва ња пак за ни ма нас по ве сна кул тур на функ
ци ја, ко ју те о ри ја ци тат но сти схва та као ре пре зен та ци ју или пре
зен та ци ју: 

У пр вом слу ча ју ци тат ни текст у су ста ву при пад не кул ту ре 
по твр ђу је по сто је ћу кул тур ну тра ди ци ју и... кон вен ци о нал ни об зор 
чи та тељ ског оче ки ва ња. У дру гом слу ча ју текст ис ти че са мог се бе, 
свој ори ги нал ни по ло жај... и ау то ро во осе буј но схва та ње тра ди ци је...80

Ова по де ла се мо же при ме ни ти на рав но и на ци ти ра ње из ме
ђу кул ту ра, са ко ји ма пи сац до ла зи у ре пре зен та ти ван или, као што 
је слу чај у при по ве ци „Мле ко смр ти”, пре зен та ти ван од нос. На 
овим на че ли ма Ду брав ка Ора ић То лић фор му ли ше тер ми не илу
стра тив ног и илу ми на тив ног ци та та. У илу стра тив ни ци тат су са
бра не све до са да шње функ ци је ко је се ти чу ими та ци је, угле да ња, 
хи је рар хи је, ори јен та ци је на чи та лач ко оче ки ва ње и це ло куп не 
ре пре зен та ци је, да кле илу стра ци је ту ђег тек ста. На су прот то ме, 
илу ми на тив ни ци тат очу ђу је, мо ди фи ку је, ни је сме штен у хи је
рар хи ју и ко ри сти ци тат да илу ми ни ра, тј. пре зен ту је са мог се бе. 
Сма тра мо да је Јур се на ро ва илу ми ни ра ла основ ну иде ју при по
вет ке „Мле ко смр ти” под тек стом „Зи да ња Ска дра”, по сред ством 

77 Исто.
78 Д. Ора ић То лић, нав. де ло, 36.
79 Исто.
80 Исто, 43.
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кон тра ста из ме ђу ње го ве са др жи не и тек ста кул ту ре мо дер но сти. 
Илу ми на тив ност ње ног ци ти ра ња је суп тил на, с об зи ром да по
шту је пред ло жак и са њим во ди ди ја лог, а не по ле ми ку.

У при по ве ци „Мле ко смр ти” и при по ве дач и слу ша лац са
зна ју за при чу о зи да њу Ска дра док су на про пу то ва њу Бал ка ном. 
Стран ци су, и кроз њих Мар ге рит Јур се нар ар ти ку ли ше сли ку о 
тој на род ној ле ген ди, сли ку као „ин тер тек сту ал ну/ин тер ди скур
зив ну кон струк ци ју”.81 Раз ми шља ју ћи о при ча ма „по лу ди вљих” 
на ро да, у ње ном пи са њу се ме ша иде о ло шко као „оно што тек по
твр ђу је већ при сут не схе ме у... гру пи ко ју (пи сац) по сма тра” и уто
пиј ски до жи вљај „но вих пер спек ти ва”.82 Пер спек ти ва не по сред но сти 
и при род но сти пре ма ко ји ма Јур се на ро ва ипак оста је ам би ва лент
на, до де љу ју ћи њи хо ву иде а ли за ци ју јед ном „ста ром са ња ру.” Оно 
пре ма че му Јур се на ро ва ни је ам би ва лент на, а то нам по ка зу је на ша 
ин тер тек сту ал на ана ли за, је сте умет нич ки ква ли тет пе сме „Зи да
ње Ска дра”. У при по ве ци „Мле ко смр ти”, глас Мар ге рит Јур се нар 
се суп тил но пре пли ће са од је ком гла со ва из дав ни на, ства ра ју ћи 
но во, чвр сто тка ње. По што ва ње са ко јим је Јур се на ро ва уне ла сво
ју пер спек ти ву у древ ни пред ло жак нај ви ше нам го во ри о ње ном 
од но су, ње ној сли ци о бал кан ској ле ген ди. Свој ства ње ног отво ре ног 
ци тат ног ди ја ло га ви ше нам ка зу ју не го дветри ре чи ко ји ма је 
не што осу ди ла. Пе сму „Зи да ње Ска дра” је упо тре би ла да илу ми
ни ра свој текст, не на ру ша ва ју ћи при том ни у јед ном тре нут ку 
све тлост пред ло шка.
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