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АЛЕКСАНДАРБЛОК
(1880–1921)

РAДМИЛО МА РО ЈЕ ВИЋ

ПРВИПЕСНИКРУСКОГСРЕБРНОГВЕКА
ИПОЕМА„ДВАНАЕСТ”КАОСИМБОЛ

РАЗМЕЂАЕПОХА

1. Ру ски пе сник Алек сан дар Блок пре ми нуо је 7. ав гу ста 1921. 
го ди не у Пе т ро гра ду (ко ји се и на ру ском је зи ку та да та ко на зи вао).

(1) Пе де се то го ди шњи ца пес ни ко ве смр ти обе ле же на је кра јем 
1971. го ди не на Ка те дри за сла ви сти ку Фи ло ло шког фа кул те та у 
Бе о гра  ду пре да ва њем ко је је одр жао, пред сво јим ко ле га ма и про
 фе со ри ма, сту  дент че твр те го ди не Гру пе за ру ски је зик и књи жев
ност Рад ми ло Ма  ро је вић. Пре да ва ње је би ло по све ће но те ми Срп
ски пре во ди Бло ко ве по е ме „Две над цать”, и оно је сле де ће го ди не 
под тим на сло вом об јав ље но у ча со пи су Уд ру же ња књи жев них 
пре во ди ла ца Ср би је (Мо сто ви, 1972, год. III, бр. 3 (11), 193–203; 
бр. 4 (12), 345–348). Про шла је још јед на го ди на да би се, у истом ча
со пи су, по ја ви ло пр во из да ње мог пре во да ре мек де ла Алек сан дра 
Бло ка, у екав ском књи жев ном из го во ру (Мо сто ви, 1973, год. IV, 
бр. 3 (15), 206–211; бр. 4 (16), 309–313). На кра ју дру гог на став ка, 
на стр. 313, об ја вље не су На по ме не (уз пре вод по еме „Два  на ест” 
Алек сан дра Бло ка), где сам, из ме ђу оста лог, об раз ло жио на слов 
де  ла у ори  ги на лу и пре во ду. Ни је се та да пр ви пут по ја ви ла Бло
ко ва по е ма ме ђу Ср би ма, пр ви пут jе об ја вље на под ау тен тич ним 
на сло вом – Два на ест. По е ма је под тим на сло вом, исто екав  ски, 
по но во об ја вље на у овом ча со пи су (Ле то пис Ма ти це срп ске, 1978, 
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год. CLIV, књ. 421, бр. 1, 33–44), ово га пу та о шез де се то го ди шњи ци 
на стан ка ори ги на ла (по ема је да ти ра на ја ну а ром 1918). Два де сет го
ди на по сле оног пре да ва ња на Ка те дри за сла ви сти ку (а се дам де сет 
го ди на од Бло ко ве смр ти), у во де ћем ру ском лин гви стич ком ча со
пи су (Во про сы языко зна ния, 1991, № 3, 95–103) об ја ви ли смо сту
ди ју „Лин гви сти ка и поэти ка мно го знач но сти: (Славян ские пе ре
воды „Две над ца ти” А. Бло ка)”, ко ју је пре у зео и ча со пис Рус ский 
язык за ру бе жом (1991, № 4, 70–75), али под друк чи јим на сло вом: 
„Мно  го знач ность поэти че ско го тек ста и про блемы его пе ре во да 
(„Две над цать” А. Бло ка)”.

(2) За кљу чи ће мо ову се лек тив ну лич ну исто ри ју пи та ња сту
ди јом „По ема Две над цать / Два на ест Алек сан дра Бло ка по дру ги 
пут ме ђу Ср би ма (лин гви сти ка: по е ти ка, мно го знач ност: јед но
знач ност”, ко ја је об ја вље на у ча со пи су Фи ло ло шког фа кул те та 
Уни вер зи те та у Ба њој Лу ци (Фи ло лог, 2021, год. ХII, бр. 23, 17–57), 
у ко јој је (на стр. 30–53) пу бли ко ва но дво је зич но из да ње по е ме – 
ру ски текст с ле ве, срп ски текст с де сне стра не, али у ја тов ској 
вер зи ји срп ско га пи сма (ка ко би се текст мо гао чи та ти и је кав ски 
и екав ски). У Ле то пи су Ма ти це срп ске но ва ре дак ци ја пре   во да, 
ње гов де фи ни тив ни об лик, об ја вљу је се екав ски.

2. У ве зи с те мом о лин гви сти ци и по е ти ци ви ше знач но сти 
и с њом по ве за не је д но знач но сти под се ти ће мо на по зна ту ми сао 
Ро ма на Ја коб со на, ко ја је по ста ла ма к си ма у транс ла то ло ги ји и 
кон фрон та тив ној лин гви сти ци: је зи ци се не раз ли ку ју по то ме 
што је дан  м о  ж е, а дру ги  н е  м о  ж е  не што из ра зи ти не го по то ме 
што је дан  м о  р а, а дру ги  н е  м о  р а  то из ра зи ти. Пред ста вља ње 
но ве ре дак ци је пре во да по   еме Два на ест от по че ће мо при ме ри ма 
на ту те му.

(1) У ру ском је зи ку је дан исти об лик, фор мал но у но ми на ти ву, 
мо же има ти зна че ње и но ми на ти ва и во ка ти ва, али се та зна че ња 
екс пли цит но не мо ра ју иска зи ва ти. У пр вој пес ми по све до че на је 
име ни ца бед няга и ње на су фик сал на из ве де ни ца бедняжка, обе фор
мал но у но ми на ти ву. Пр вом се не сум њи во ис ка зу је лич но обра ћа ње, 
али се оно не ис ка зу је име нич ким об ли ком не го кон тек стом – ис пред 
ње је уз вик за до зи ва ње эй! а иза ње сле де гла гол ски об ли ци с им
пе ра тив ним зна че њем. У срп ском пре во ду обра ћа ње се  м о  р а  ис
ка за ти об ли ком име ни це, али то овдe ни је би ло спор но, јер су и 
прет ход ни пре во ди о ци ко ри сти ли во ка тив:

О jадниче!
При ђи ’амо –

Да се це ли ва мо… (1).
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Су фик сал на из ве де ни ца бедняжка по све до че на је, ме ђу тим, 
у кон тек сту ко ји јед но знач но не ука зу је да ли је реч о зна че њу 
но ми на ти ва или во ка ти ва. С об зи ром на то да се у срп ском пре
во ду пре во ди лац  м о  р а  опре де ли ти за је дан од два зна чењ ска 
па де жа, ми смо, за раз ли ку од прет ход никâ, ис ка за ли лич но об
ра ћа ње лир ског су бјек та на ра то ра, тј. за во ка тив:

Кли за во, с му ком се ми че,
Сва ки пе шак ту

Окли зне се – о jадниче! (1).

Ин тер пунк ци јом, по вла ком и зна ком уз ви ка, пе сник су ге ри ше да 
се ин то на ци ја на ра то ра про ме ни ла: он из раз са жа ље ња (или са мо 
жа о ку иро ни је, или и јед но и дру го) упу ћу је чо ве ку ко ји па да на 
кли за ви ци.

Про зо диј ски зна ци ко је смо до да ли у но вом из да њу и из о ста нак 
за пе те ука зу ју да ни је реч о уз ви ку ô не го о уз вич ној реч ци о с крат
ко си ла зним по боч ним ак цен том по сле ко је не ма ни ка кве па у зе.

(2) У при ме ру: Утёк, под лец! (6) дво знач не су обе ком по нен
те уз вич не ре че ни це. Кон текст до пу шта два ту ма че ња на ве де ног 
ме ста. Пр во ту ма че ње, за ко је смо се опрe дe ли ли са мо ми: име ни
ца је у во ка ти ву, а гла гол у дру гом ли цу јед ни не про шлог вре ме на 
(уз ели  ди ра ње за ме ни це ты). То би зна чи ло да се Пећ ка обра ћа 
Вањ ки, на шта ука зу је прет  ход на и на ред на ре пли ка:

Трахта ра рах! Упам ти, га де,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ка ко се ту ђа цу ра кра де!…

Уте че, ху љо! Не ка, не ка,
Об ра чун су тра те бе че ка! (6).

За дру го ту ма че ње (но ми на тив и тре ће ли це јед ни не, ели  ди ра ње 
за ме ни це он) оп ре де ли ли су се сви дру ги сло вен ски пре во ди о ци, 
на рав но, они ко ји су мо ра ли кон кре ти зо ва ти зна че ње из вор ни ка. 
Дво знач ност ори ги на ла мо гла се са чу ва ти об ли ком ао ри ста, али не 
и об ли ком име ни це ху ља. Мо гла се дво знач ност са чу ва ти и упо тре
бом не ке име ни це ко ја има хо мо ни мич не об ли ке но ми на ти ва и 
во ка ти ва (на при мер: Уте че, псе то!), али та кав пре вод не би био 
аде ква тан на лек сич ко се ман тич ком пла ну (пас је лик ко ји у по е ми 
има сво ју сим бо лич ну уло гу). На рав но, дво знач ност ов де ни је еле
мент сим бо ли стич ке по ети ке не го са мо пред мет кон тек сту ал не 
лин гви сти ке.
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3. Гу бље ње ка те го ри је ли ца у мно жи ни у ру ском је зи ку усло
ви ло је дво знач ност плу рал ских л об ли ка, и не са мо њих.

(1) У сти ху: – Уж мы пла ка ли, пла ка ли… (1) об лик пла ка ли 
мо гао би се схва ти ти дво ја ко: као жен ски род („пла ка ле смо”), и као 
за јед нич ки род („пла ка ли смо”, зна чи не са мо же не не го и де ца, или 
и муш кар ци, или и јед ни и дру ги). Ве ро ват ни ја је пр ва мо гућ ност 
јер је же на ма и ина че ви ше свој стве на сен ти мен тал ност. Уже зна
че ње је ис ка за но у прет  ход ној ре дак ци ји на шег пре во да, при че му 
је са чу ва на ре ду пли ка ци ја пре ди ка та: – И пла ка ле смо, пла ка ле… 
(Ле то пис Ма ти це срп ске, 1978, год. CLIV, књ. 421, бр. 1, 34), али не 
и ри ма, у но вој ре дак ци ји ефе кат ин тен зи фи ка ци је оства рен је на 
дру ги на чин уз очу ва ње ри ме:

Го спо ђа обу кла астрàгaн
И ка другоj окре не се:
– И пла ка ле смо по ваздaн…

Окли зне се
И – трес! – опру жи се.

Аj, аj!
Ру ку даj! (1).

Дво знач ност ори ги на ла са чу ва ли су они пре во ди о ци на срп ски је
зик ко ји су упо тре би ли пер фек тив ни ао рист ис пла ка смо (очи, су зе, 
ду шу), али тај об лик не пре но си дру ге ком по нен те кон тек ста ори
ги на ла – ука зи ва ње на тра ја ње и не за вр ше ност рад ње и на ње ну 
отво ре ност пре ма са да шњо сти.

(2) Уз ана ли зи ра ни, на ве ли смо на ред ни куп лет, ко ји је у ори
ги на лу дво зна чан: Ай, ай! / Тяни, подымай! (1), али је дво зна чан 
остао и у пре во ду. Он би се мо гао кон кре ти зо ва ти на два на чи на: 
1º Ру ку ми дај (ако то го во ри го спо ђа у бун ди од ас тра га на); 2º 
Ру ку јој дај (ако то го во ри на ра тор). Им пе ра тив ни об ли ци сво јом 
се ман ти ком, и иро нич ним при зву ком, асо ци ра ју на ово дру го значе
ње, пре вод пак омо гу ћа ва и јед но и дру го, па и тре ће: и она и он, 
или и она и од јек ње них ре чи…

4. У ве зи с овим пр вим и нај оп шти јим ни во ом ана ли зе у тео
ри ји пре во ђе ња, ко ји обу  хва та све ти по ве пре во да (а не са мо књи
жев но умет нич ки), ак ту а ли зо ва ће мо од нос „јед на је ди ни ца у ори
ги на лу : две је ди ни це у је зи ку пре во да”. У на шој но вој ре дак ци ји 
пре во да по еме Два на ест ко ри сти ли смо, та мо где је то би ло по
треб но, про зо диј ско ди фе рен ци ра ње. На ве шће мо за то два ти па 
при мерâ.
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(1) Ру ски је зик не ма (тач ни је: из гу био ју је то ком исто риј ског 
раз во ја) сло вен ску ка те го ри ју при дев ског ви да. Јед ном истом ру ском 
ду гом при де ву у атри бут ској функ ци ји од го ва ра у срп ском двој ство 
– об лик нео д ре ђе ног и об лик од ре ђе ног ви да. При дев чёрный по ја
вљу је се у три сти ха пр ве пе сме. У два сти ха пре ве ли смо га об ли
ком не од ре ђе ног ви да, уз име ни це ве че: Цр но ве че. („Чёрный ве чер.” 
1) и не бо: Цр но, црно не бо. („Чёрное, чёрное не бо.” 1), а у јед ном 
– об ли ком од ре ђе ног ви да, уз име ни цу срџ ба: Црна срџ ба, свêта 
срџ ба… („Чёрная зло ба, святая зло ба…” 1). Тре ба на по ме ну ти да 
су име ни це ру ско злó ба и срп ско зло ба у су шти ни ме ђу је зич ки хо
мо ни ми: ру ска име ни ца об у хва та се ман тич ки про стор од гне ва до 
мр жње, али не и зло бу.

У пре о ста лом де лу по е ме при дев чёрный по ја вљу је се још три
пут. У два сти  ха смо га пре ве ли при де вом од ре ђе ног ви да (у пр вом 
ни је би ло по треб но ста вља ти про зо диј ске зна ке): Вр ти, вр ти цр ни 
брк („Кру тит, кру  тит чёрный ус,” 4); Но ћи црне пиjане („Ноч ки 
чёр ные, хмель ные” 7), а у јед ном смо из вр ши ли атри бут ско пре ди
кат ску транс фор ма ци ју (за ме ни ли смо но ми на тив ну јед но чла ну 
ре че ни цу ори ги на ла дво чла ном лич ном ре че ни цом пре во да): Пу
ша ка се цр ни ре мен, („Вин то вок чёрные рем ни,” 2).

(2) Ру ском при де ву святóй у срп ском је зи ку од го ва ра у јед
ном зна че њу опи сни при дев свêти, ко ји има и об лик нео д ре ђе ног 
ви да свêт, а у дру гом – од но сни при дев свè ти, ко ји не ма ка те го
ри ју при дев ског ви да. То је при мер се ман тич ке твор бе пра ће не 
про зо диј ским ди фе рен ци ра њем. Опи сни при дев у об ли ку од ре ђе ног 
ви да атри бут је уз име ни цу срџ ба (ви ди при мер го ре у т. (1)), а од
но сни је у са ста ву оно ма стич ког из ра за Русиjа Свè та: Опа ли по 
Русиjи Свè тоj („Пальнёмка пу лей в Святую Русь –” 1).

У јед ном при ме ру ру ски при дев је упо тре бљен у са ста ву фра
зе о ло шког ока зи она ли зма, па је ње гов лек сич ки екви ва ле нат у пре
во ду из о стао: Бо гу се не мо ле. („…И идут без име ни свято го” 11), 
а у дру гом смо, да би смо оства ри ли ри му, име ни ци Русиjа дода ли 
као ат ри бут од но сни при дев свè ти у ин вер зи ји, по угле ду на оно ма
стич ки из раз ко ји је и пе сник упо тре био у ис тој пе сми, у не што да
љем кон  тек сту: – Про па де Русиjа Свè та! („– По ги бла Рос сия!” 1).

5. Освр ну ће мо се на два мо мен та ко ја се ти чу од но са на сло ва и 
тек ста по еме.

(1) Пр ви мо ме нат је из исто ри је тек ста. У пе сни ко вом ау то
гра фу, ис пред сед ме пе сме, сто ји ва жна за бе ле шка: „Две над цать 
(че ло век и сти хо тво ре ний)”. Ни је то у по чет ку на слов де ла гла сио 
„Два на ест љу ди и пе са ма”, ка ко је у сво је вре ме твр дио Ми ло сав 
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Ба бо вић, не го је пес ник, кад је тре ба ло да на пи ше (или, ве ро ват
ни је, кад је већ био на пи сао) пр ви стих сед ме пе сме: „И опять идут 
две над цать,” (7), до шао на за ми сао да те ма ти ци на сло ва са обра зи 
и ком по зи ци ју сво је по е ме, да на сло ву до да и ту ком по нен ту сми
сла. Ти ме је пес ник екс пли цит но из нео да се на слов Две над цать 
од но си и на два на ест ју на ка и на два на ест ње них ком по зи ци о них 
је ди ни ца. Два на ест пе са ма су у из вес ном сми слу па ра ле ла два нае
сто ри ци ју на ка: пе сме су стил ски, рит мич ки и са др жај но ве о ма 
раз ли чи те та ко да се у ком по зи ци ји по е ме бо ре два прин ци па: прин
цип је дин ства и прин цип по себ но сти.

(2) У тек сту по е ме на слов на лек се ма „две над цать” про те же 
се као сво је вр сни (те мат ски) лајт мо тив. По ред пр вог сти ха сед ме 
пе сме, она се по ја вљу је још два пут: у дру гом сти ху (пр вом ди сти
ху) дру ге пе сме: „Идут две над цать че ло век.” (2), и у дру гом сти ху 
прет по след ње пе сме: „…И идут без име ни свято го / Все две над цать 
– вдаль.” (11). У пре во ду је тре ба ло са чу ва ти ту лек се му , лајт мо тив 
без об лич ке и твор бе не мо ди фи ка ци је, што смо ми и учи ни ли: 
Два на ест љу ди на пред jезди. (2), Опет иде два на ест њих, (7), [...] 
Свих два на ест на пред грê, / Бо гу се не мо ле. (11). Раз ли ка у од но су 
на ори ги нал очи ту је се у то ме што смо ми у по след њем при ме ру 
лек се му пре ме сти ли у пр ви стих пе сме и што смо ва ри ра ли пре
ди кат идут ( jезди, иде, грê). По што срп ски број два на ест не ма име
нич ка свој ства, и у при ме ру из сед ме пе сме мо ра ли смо до да ти 
не кон гру ент ни атри бут (два на ест) њих (у два дру га при ме ра он је 
већ био у ори ги на лу).

6. Сим бо ли ка на сло ва са др жи бар три се ме. Јед на је те мат ска, 
или са др жај на, или де но та тив на. Она се ти че бро ја ју на ка (два на ест 
љу ди) ко ји чи не цр ве но гар деј ску па тро лу. Она има ре ал ну исто риј ску 
под ло гу. Џон Рид (John Reed) у књи зи Де сет да на ко ји су по тре сли 
свет (Ten Days That Sho ok the World) пи ше да је у па т ро ли би ло два
на ест љу ди. У срп ском пре во ду, до ду ше, пи ше да су па тро ле броја
ле „по де се так вој ни ка” (Бе о град, 1967, 93), а тре ба „по два на ест”.

(1) Ка ко је да ле ко ис пред па тро ле, а и ви со ко из над бу ра, Исус 
Хри стос, пр ва асо ци ја ци ја је са два на ест апо сто ла. Али од мах па да 
у очи про ти вреч ност, и то дво стру ка: цр ве но гар деј ци не зна ју да је 
Исус Хри стос ис пред њих, и Бо га не по ми њу (у на шем пре во ду; у 
ори ги на лу је ока зи о на ли зам: „идут без име ни свято го”). За кљу чак 
је: они не мо гу би ти апо сто ли.

(2) Асо ци ја ци ја са два на ест апо сто ла, да кле, са мо је фор мал на, 
а су штин ска је са два на ест раз бој ни ка из ру ске фол клор не и књи
жев не тра ди ци је, ко ја је ак ту е ли зо ва на Не кра сов ље вом „Ле ген дом 



921

о два ве ли ка гре ш ни ка” из по е ме Ко у Ру си ји до бро жи ви. Ову ни
јан су см исла ис та кла је Иси до ра Се ку лић у не кро ло гу Алек сан дар 
Блок (1880–1921): „То је, вр ло крат ко ре че но, марш це лог ка о са 
ру ског пре вра та, оли че на у два на ест раз бој ни ка, пред во ђе них без
ум ним Вањ ком са но жем” (No va Evro pa, 1921, knj. 3. br. 8, 236–237). 
За ни мљи во је и зна чај но да је Блок и по чео да пи ше по е му од сти
хо ва „Ужь я но жич ком / По ло сну, по ло сну!” (8), где су му се као 
на ро чи то из ра жај на по ка за ла два су гла сни ка ж (у на шем пре во ду 
овај сег мент ор ке стра ци је још ви ше до ла зи до из ра жа ја: Ух што 
ћу да но жем / Оже жем, оже жем!).

7. Дру га и тре ћа се ма су асо ци ја тив не, и оне уво де ком по зи
ци о ни и идеј но фи ло зоф ски прин цип по е ме.

(1) Дру га се се ма не ти че са мо ком по зи ци је не го и жан ра: то 
је два на е сто пе смо твор је као ве нац пе са ма (Две над цать је по е
ма ци клус лир ских пе са ма). При том је ва жно да пе сник ком по зи
ци о ну је ди ни цу по еме не име ну је ни тер ми ном гла ва ни ње го вим 
си но ни мом песнь не го име ни цом сти хо тво ре ние, ко ја ука зу је на 
са мо стал но пе снич ко де ло, али де ло не рас ки ди во упле те но у пе
снич ки ве нац. Па ра док сал но зву чи, али је очи то да је сва ка од 
ком по зи ци о них је ди ни ца де ла лир ска пе сма, а тек за јед но оне су 
по е ма (еп ско на че ло за вр ша ва два на е ста пе сма као кру на)!

(2) Тре ћа се ма ука зу је на пре лом епо ха – на то да је два на ест 
са ти од зво ни ло ста ром све ту. То је нај ду бљи план зна че ња: двана ест 
као крај јед ног ци клу са ис то ри је све та, по сле ко је га се не из бе жно 
ра ђа но ви свет и по чи ње но ви исто риј ски ци клус, но ва ера у разво ју 
чо ве чан ства.

8. У свим дру гим срп ским (по ра ни јој тер ми но ло ги ји: срп ско
хр ват ским) пре во ди ма по ема је на сло вље на друк чи је – Два на е сто
ри ца. Та кав на слов има не ке пред но сти, али са мо на пр ви по глед.

(1) Пр ви раз лог ко ји би мо гао да иде у при лог та квом на сло ву 
ве зан је за име нич ка свој ства лек сич ко гра ма тич ке ре чи и ње ну 
па де жну па ра диг му. Број два на ест је не про мен љив, тј. при па да 
нул тој па ра диг ми, не ма из ра же на име нич ка свој ства и та кав на
слов не асо ци ра до вољ но на кон крет ни са др жај из вор ни ка, на број 
ју на ка по е ме, тј. не пре но си у до вољ ној ме ри је дин ство кон крет ног 
(име нич ког) и ап стракт ног (број ног), али та кав на слов у скла ду је 
с ау тор ском кон цеп ци јом, пре но си све сло је ве зна че ња на сло ва из
вор ни ка и чу ва ње го ву сим бо лич ку при ро ду. За тим, не обе ле же ни 
број два на ест има ве ћу ин фор ма тив ност, ши ре се ман тич ко по ље 
и ве ћу син так сич ку спо ји вост, а и ма ње је пред ви дљив.
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(2) Има је дан ку ри о зи тет, и он не иде у при лог на сло ва Два
на е сто ри ца: док је у ори ги на лу (и у на шем пре во ду) на сва три 
ме ста у тек сту исти број ни об лик из на сло ва (и у истом па де жу), 
чи ме се под вла чи ње го ва сим бо лич ка функ ци ја, ни је дан дру ги 
пре во ди лац не узи ма ис ти број ни об лик на свим ме сти ма. Пре во
ди о ци на срп ски је зик, да кле, не во де ра чу на о сим бо лич кој при
ро ди бро ја две над цать и о ко рес пон ден ци ји на сло ва и де ла.

9. На слов књи жев ног де ла по ста је про блем за пре во ђе ње на
ро чи то он да кад је ви ше зна чан и кад у је зи ку пре во да не по сто ји 
ди рект ни ек ви ва лент ко ји ће јед ном реч ју пре не ти сва ње го ва 
зна че ња. Обич но је је дан слој зна че ња на сло ва ве зан за не што 
кон крет но из са др жа ја де ла (основ но, но ми на тив но зна че ње), а 
дру ги сло је ви за пре не се на или ме та фо рич на зна че ња ре чи и из
разâ, за кљу чи ли смо у мо но гра фи ји Лин гви сти ка и по е ти ка пре
во ђе ња (ме ђу сло вен ски на слов) (Бе о град, 1989, стр. 110). Спе ци
фич ност на сло ва „Две над цать” ко ји но си по е ма Але ксан дра Бло
ка – сад до да је мо – са сто ји се у то ме што он не ма са мо те мат ско, 
де но та тив но, и још пре не се но, сим бо лич но зна че ње не го и зна че
ње ком по зи ци о но и жан ров ско.

(1) У по ме ну тој мо но гра фи ји, на осно ву до тле об ја вље них 
сло вен ских пре во да, за кљу чи ли смо (на стр. 120, 122) да се ви ше
знач ност на сло ва из вор ни ка мо гла из ра зи ти у свим сло вен ским 
је зи ци ма осим пољ ског. У пољ ском је стро го из вр ше на по де ла на 
нео бе ле же ни број ни об лик dwa naście, ко ји се упо тре бља ва за озна
ча ва ње ап стракт ног бро ја, ко ли чи не пред ме та и бро ја ли ца (ако у 
тај број ни су укљу че на му шка ли ца), и на обе ле же ни број ни об лик, 
ко ји се упо тре бља ва ис кљу чи во за му шка ли ца – и ко јим је пре
на сло вље на Бло ко ва по е ма у пољ ским пре во ди ма: Dwu na stu. То 
зна чи да се на ве де на два број на об ли ка ме ђу соб но ис кљу чу ју, тј. 
пољ  ски је зик не мо же у јед ном број ном об ли ку из ра зи ти сва основ
на зна че ња сим бо лич ног на сло ва Бло ко ве по е ме.

(2) Дру ги је зик у ко јем је стро го из вр ше на по де ла на нео бе
ле же ни број ни об лик, ко ји се упо тре бља ва за све дру го осим за 
му шка ли ца, и обе ле же ни број ни об лик, ко ји се ко ри сти са мо за 
му шка ли ца, је сте ру син ски; о то ме је ре фе ри сао на ис пи ту из 
Транс ла то ло ги је на ма стер  сту ди ја ма Фа кул те та фи ло ло шких на
у ка Пан европ ског уни вер зи те та Апе и рон из Ба ње Лу ке (у го ди ни 
ко ро не 10. ав гу ста 2020) Зден ко Ла зор, ко ји је бра нио и свој пре вод 
Бло ко ве по е ме. На дам се да ће тај школ ски пре вод до би ти за врш ну 
фор му у не кој књи жев ној пу бли ка ци ји, па ће ру син ски је зик би ти 
де се ти сло вен ски је зик на ко ји је по е ма пре во ђе на (не ма, ко ли ко 
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зна мо, пре водâ по е ме Две над цать на лу жич ко срп ским књи жев ним 
је зи ци ма). 

10. Зна чај но је да је и број при пад ни ка „ста рог све та” ко ји се 
по ја вљу је на сце ни по е ме, та ко ђе, два на ест (ста ри ца, бур жуј, по е та, 
поп, го спо ђа у астра га ну и ње на са бе сед ни ца, про сти тут ка чи ји 
глас до но си ве тар, скит ни ца, Каћ ка, Вањ ка, ко чи јаш и глад ни пас, 
је ди ни „лик” ко ји при ста је уз па тро лу). Иа ко то ни је мо рао с на ме
ром учи ни ти, тј. кон цеп циј ски, као Ма ја ков ски у Ми сте ри ји буф, 
али у на дах ну ћу, ин ту итив ним осе ћа њем ме ре, пе сник је са здао 
це ло ви то умет нич ко де ло ко је се од во ји ло од свог твор ца и по ста ло 
за чи та о ца и ис тра жи ва ча објек тив на умет нич ка ре ал ност, ко ја 
зра чи сво јом умет нич ком исти ном.

(1) По ми ње се у по е ми и „но ви свет”, али са мо као па ро ла. 
Уче сни ци па тро ле ба ве се са мо ру ше њем ста рог све та, али не и 
ства ра њем но вог или об но вог бо жи јег све та. То нај бо ље по твр ђу ју 
сти хо ви ко ји су у ру ском је зи ку по ста ли кри ла те ма као фра зе о ло
шки жа нр:

Мы на го ре всем бур жуям
Ми ро вой по жар раз ду ем,
Ми ро вой по жар в кро ви – (3).

Сим бо ли ка бо ја у по е ми, ко ја по чи ње пр вим два ма сти хо ви
ма у цр но бе лом кон тра сту ко ји се про те же до кра ја де ла, ни је по
ла ри зо ва на иде олош ки, али је сте с аспек та но во/ста ро: цр ни ре мен 
ка рак те ри ше цр ве но гар деј це спо ља, а цр на срџ ба у ду ши, док су 
при пад ни ци „ста рог све та” у бе ли ни сне га и ле да.

(2) С ким се то бо ри, и с ка квим успе хом, њих два на ест у па
тро ли? С јед ним од сво јих (Вањ ком), ко ји је од лу чио да об у че 
сол дат ску уни фор му и при дру жи се они ма на фрон ту ко ји бра не 
ота ча ство, али је још ту, у Пе тро гра ду: ни ње га па тро ла не успе ва 
по бе ди ти; Пећ ка уби ја са мо Каћ ку, а је да на е сто ри ца оста лих уби
ја у ње му сва ки по ку шај ка ја ња. То је но ви, не ми ло срд ни кон цепт: 
не ли чи на ка ја ње Ба јицâ што су слу чај но уби ли Ру жу Ка са но ву 
из Гор ског ви јен ца, па су ти ме „од Бо га дио из гу би ли”.

11. Фо нич ко рит мич ке про бле ме пре во ђе ња као нај ви ши 
ниво ана ли зе ори ги на ла и пре во да, ко ји се ти че пе снич ких де ла 
у сти ху, па и по е ме Два на ест, ак ту е ли зо ва ће мо по чет ком и кра јем.

(1) На по чет ку је звуч на, гла сов на пе снич ка сли ка в е  т р а  (ру
ски: зву ко вой об раз), у пр вом ку пле ту и у пр ва два сти ха дру гог:
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Цр но ве че.
Бе ли снег.
Ве тар, ве тар –

Ни да кро чи чо век!
Ве тар, ве тар –

Ди љем бож’ jег свeта!

Ко ви тла ве тар
Сне га скут. (1)

Гла сов на пе снич ка сли ка ве тра оства ру је се асо нан цом и али те ра
ци јом, с јед не, а ри мо ва ним са звуч ји ма и фи гу ра ма по на вља ња, с 
дру ге стра не, при че му она екс пре сив ни је зву чи у је кав ској ин тер
пре та ци ји у но вом пре во ду по е ме не го у ори ги на лу, док је при екав
ском чи та њу она не што ма ње екс пре сив на.

(2) На кра ју је по ет ски ха ос с по чет ка по е ме пре о бра жен у пот
пу но хар мо нич но пе ва ње фи на ла. У ори ги на лу:

[...] Так идут дер жавным ша гом –
По за ди – го лодный пёс.

Впе ре ди – с кро вавым фла гом,
И за вьюгой не ви дим,
И от пу ли не вре дим,

Не жной по ступью надвьюжной,
Сне жной россыпью жем чу жной,

В бе лом вен чи ке из роз –
Впе ре ди – Исус Хри стос. (12)

ри ме на кла у зу ли (сме њу ју се жен ске ри ме с му шким) до пу њу ју 
се спо ра дич ним ри мо ва ним са звуч ји ма на по чет ку че ти ри сти ха 
уз бо га ту асо нан цу и али те ра ци ју. Зву ков на по на вља ња у на шем 
пре во ду:

[...] Иду та ко моћ ним ко ра ком –
От по за ди – глад ни пас,
На пред – с кр ва вим барjаком,

Од ме ћа ве не ви дљив,
Од ме та ка не ран љив,

Не жним хо дом над бур ним,
Сне жним пра хом би сер ним,

Уз ру жа бе лих ве нац чист –
Ис пред свих – Исус Христ. (12)
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не што су сла би ја и друк чи ја не го у ори ги на лу (сме њу ју се му шка 
и жен ска ри ма с дак тил ским ри ма ма), оства ру је се ле о нин ска ри ма 
у пр вом сти ху ку пле та, те тро стру ка ана фо ра у дру гом, че твр том 
и пе том сти ху; за то је срп ски тон ски ак це нат с по сле ак це нат ским 
ду жи на ма ус ло вио знат но ме ло дич ни је зву ча ње, уз ефе кат ус по
ра  ва ња рит ма у (и)је кав ској ва ри јан ти пре во да.

12. На при ме ру по е ме Две над цать мо же се по ка за ти Бло ко ва 
„му зи ка ства ра ња” и пра ктич на по твр да ње го ве фор му ли са не по
е ти ке, из ло же не у члан ку „О пе сни ко вој ми си ји” (О на зна че нии 
поэта).

(1) По Бло ку, пе сни ко ва је уло га осло ба ђа ње зву ко ва из њи
хо ве род не веч не сти хи је, њи хо во ова пло ће ње у ре чи, у кон крет
ну и трај ну фор му, тј. до во ђе ње зву ко ва у хар мо ни ју, и уно ше ње 
хар мо ни је у спољ ни свет.

(2) Про цес ства ра ња Блок је по ка зао и у по е ми Две над цать: 
од сти хи је зву ко ва до њи хо ве хар мо ни је. У пр вој пе сми до ми ни
ра ју сти хиј не си ле у рит му (пр ва фа за му зи  ке ства ра ња: пе сник 
ски да вео са звуч них та ла са). У дру гој пе сми јам бом као ме тром 
умет нич ке по е зи је по ку ша ва се ве штач ки уне ти ри там у звуч ну 
сти хи ју, бор ба јам ба и тро хе ја на ста вља се у на ред ним пе сма ма, 
али по сте пе но на сту па и по ја ча ва се тро хеј ски ри там, да би у по
след њој пе сми за зву ча ло пот пу но хар мо нич но пе ва ње. 




