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АН ГЕ ЛА РИХ ТЕР 

IN ME MO RI AM  
ПРОФ. ДР МАН ФРЕД ЈЕ НИ ХЕН

По зна ти не мач ки сла ви ста Ман фред Је ни хен (Man fred Jähnichen) 
пре ми нуо је 19. но вем бра 2019. у Бер ли ну, са мо не ко ли ко не де ља 
по сле сво је су пру ге.

Ро ђен је 26. ја ну а ра 1933. у се лу Улер сдорф, по ред Дре зде на. 
По сле ма ту ре је по чео сту ди ра ти пра во на Хум бол то вом уни вер
зи те ту у Бер ли ну (Hum boldtUniversität zu Ber lin), да би 1952. пре
шао на сту ди је сла ви сти ке, ро ма ни сти ке и фи ло зо фи је на истом 
уни вер зи те ту. Го ди не 1956. је та мо ди пло ми рао бо хе ми сти ку/сло
ва ки сти ку, ру си сти ку и сер бо кро а ти сти ку.

Од 1956. до 1970. Ман фред Је ни хен је у Сло вен ском ин сти ту ту 
(Sla visches In sti tut) Хум бол то вог уни вер зи те та ра дио као на уч ни 
аси стент, од но сно ви ши аси стент. Док то ри рао је 1962. го ди не на 
те му „По сре до ва ње и при јем че шке по е зи је на не мач ком го вор ном 
под руч ју од 1815. до 1867. При ло зи не мач коау стриј скоче шким 
уза јам ним ве за ма”, а 1967. ју је об ја вио под на сло вом Zwischen 
Dif fa mi e rung und Wi der hall. Tschec hische Po e sie im de utschen Sprach
ge bi et 1815–1867 (Aka de mieVer lag, Ber lin). Го ди не 1967. је ха би ли
ти рао и об ја вио ре зул та те сво јих ис тра жи ва ња под на сло вом Der 
Weg zur Aner ken nung: tschec hische Li te ra tur im de utschen Sprac hge
bi et 1861–1918 (Пут ка при зна њу: че шка књи жев ност на не мач ком 
го вор ном под руч ју 1861. до 1918).

У свом ду гом на уч ном и про фе сор ском де ло ва њу на Хум бол
то вом уни вер зи те ту у Бер ли ну, по чев од 1970. као до цент, а од 
1973. до 1998. као ре дов ни про фе сор за сло вен ске кул ту ре и ли те
ра ту ре са те жи штем на за пад но сло вен ским и ју жно сло вен ским 
кул ту ра ма и ли те ра ту ра ма, Ман фред Је ни хен се пам ти као отво рен 
и ем па ти чан про фе сор и као ис ку сан пре да вач ко је га су ге не ра ци је 
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сту де на та мно го це ни ле и во ле ле. Мно ги бив ши сту ден ти ко је је 
из вео на пут на у ке за хва љу ју му за струч не им пул се и лич ни ан га
жман ко ји је био пра ћен на дах ну тим, та ко ђе бор бе ним рас пра ва
ма. Про фе сор Је ни хен се ан га жо вао у ака дем ском са мо у пра вља њу, 
из ме ђу оста лог је од 1975. до 1979. био ди рек тор сла ви сти ке на Хум
бол то вом уни вер зи те ту, да би од 1990. до 1994. го ди не био ди рек
тор Ин сти ту та за сла ви сти ку, ко ји се кон цеп циј ски на но ви на чин 
фор ми рао. Го ди не 2005. је иза бран за чла на Лајб ни цо вог удру же
ња (Le ib nizSozietät), а 2006. за чла на Срп ске ака де ми је на у ка и 
умет но сти.

У по след њим го ди на ма жи во та, све ви ше обе ле же ним бо ле
шћу, жи вео је по ву че но у Бер ли ну, а по жр тво ва но га је не го ва ла 
су пру га Вал тра уд. На уч не ак тив но сти сво је сре ди не пра тио је с 
ин те ре со ва њем. Те шко се но сио с осе ћа јем не до вољ ног при зна ва ња 
ду го го ди шњег де ло ва ња на „свом” уни вер зи те ту. 

Ман фред Је ни хен нам оста је у се ћа њу као стра стве ни по сред
ник из ме ђу кул ту ра, као вр сни струч њак, као при ре ђи вач, пре во
ди лац, есе ји ста и кри ти чар. У окви ру сво јих ши ро ких на уч них 
ин те ре са он је пи та њи ма сло вен сконе мач ких уза јам них ве за, умет
нич ком пре во ђе њу и пре пе ва ва њу и пи та њи ма књи жев не ре цеп
ци је по све тио по себ ну па жњу. Од сре ди не се дам де се тих го ди на 
20. ве ка је ор га ни зо вао кон фе рен ци је из бо хе ми сти ке и сло ва ки
сти ке, као и ју го сла ви сти ке, ан га жо вао се за bo he mi kumslo va ki kum 
ко ји је по сто јао мно го го ди на. У са рад њи ни је знао за гра ни це. На 
ме ђу на род ном пла ну су ње го ве ак тив но сти на и ла зи ле на при зна
ње – из ме ђу оста лог – до де лом Ме да ље CSMS Pra ha за за слу ге у 
раз во ју при ја тељ ства и са рад ње са ЧССР (1967), до де лом Ме да ље 
за мир Кар ло вог уни вер зи те та у Пра гу (1976), На гра де „Па во ла 
Ор са га Хви је здо сла ва” сло вач ког удру же ња књи жев ни ка (1977), 
На гра де „Ви ће сла ва Не зва ла” че шког удру же ња књи жев ни ка 
(1978), до де лом Ор де на ју го сло вен ске за ста ве са злат ном зве здом 
на огр ли ци (1986), до де лом Злат не по ча сне знач ке за ван ред не 
за слу ге у ши ре њу срп ске кул ту ре (2009). Из бор ње го вих струч них 
при ло га је 1991. иза шао у књи зи Ју го сла ви стич ке те ме. Ана ли зе 
и син те зе (за јед нич ко из да ње Ву ко ве за ду жби не, Ма ти це срп ске 
и Деч јих но ви на).

Ман фред Је ни хен је до жи вот но остао ве ран сво јој ра ној ве
ли кој љу ба ви: пре во ђе њу, пре пе ва ва њу и при ре ђи ва њу књи жев них 
де ла из че шке и сло вач ке кул ту ре, као и из ју жно сло вен ских кул
ту ра. Да се при се ти мо са мо не ких: Књи га Ju go sla wische Erzähler 
von La za re vić bis An drić, 1966, 21976 (Ју го сло вен ски при по ве да чи од 
Ла за ре ви ћа до Ан дри ћа) би ла је ино ва тив на већ због пре зен та ци је 
и кул тур но и сто риј ског си ту и ра ња укљу че них ау то ра за чи та о це 
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у Не мач кој Де мо крат ској Ре пу бли ци ко ји су ти ме до би ли шан су 
да се упо зна ју са при по вед ним мај стор ством од ре ђе ног пе ри о да. 
Го ди не 1975. је не мач кој пу бли ци пр ви пут пред ста вио Иса ка Са
мо ко вли ју, је вреј ског ау то ра из Бо сне, и то из бо ром про зе Die ro te 
Da hlie (Цр ве на да ли ја). У Је ни хе но вом пре во ду са сло ве нач ког је
зи ка 1965. се по ја ви ла књи га Am Ste il weg (На клан цу) и ти ме је Иван 
Цан кар као нај зна чај ни ји пред став ник сло ве нач ке мо дер не био 
до сту пан на не мач ком је зи ку. У ве о ма тра же ној тзв. Бе лој се ри ји 
из да вач ког пред у зе ћа Volk und Welt Ман фред Је ни хен је пла си рао 
не ко ли ко пе снич ких збир ки. По ред че шких и сло вач ких, са чи нио 
је сле де ће ан то ло ги је: Der Schlangenbräutigam (Зми јин мла до же ња) 
Де сан ке Мак си мо вић, 1982. и Lied der We instöcke (Пе сна на ло зи
те во ло зја та на Вод но) Бла же та Ко не ског, 1988. го ди не. Оп шир
ним из бо ри ма из сло вач ког пе сни штва, из хр ват ске по е зи је 20. ве ка 
и ко нач но 2004. ан то ло ги јом срп ског пе сни штва Das Lied öffnet die 
Ber ge (Пе сма отва ра пла ни не), ре зи ми рао је сво је ви ђе ње по е зи је 
20. ве ка у кул ту ра ма с ко ји ма је био у по себ но при сном кон так ту.

Ман фред Је ни хен је имао ис пу њен жи вот, као ис тра жи вач и 
као ан га жо ва ни уни вер зи тет ски про фе сор. Упи сао се у исто ри ју 
не мач коју жно сло вен ских и не мач косрп ских од но са као пра ви 
ам ба са дор кул ту ре, као истин ски при ја тељ. Сво јим ра зно вр сним 
де ло ва њем, сво јом стра стве но шћу у рас пра ва ма, и као шар ман тан 
и ем па ти чан са го вор ник за у век ће нам оста ти у се ћа њу. 

Бер лин, 27. 12. 2019.




