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РО ЛАН БАРТ

РЈЕЧНИКЈЕИСАНИБОРБА

Шта је па мет ни је од рјеч ни ка? Он оба вје шта ва, он по у ча ва, 
он и обра зу је уко ли ко се за и ста чи та, а не са мо кон сул ту је; без 
ду гих об ја шње ња, без за луд не ре то ри ке, он рас по ре ђу је зна ње 
тре зве но, де мо кра тич но, сва ко ме ко га тра жи. Но, тај за ма шни 
пред мет, пре јед но ста ван чак ако се са ња ри о за мр ше ним чи ње ни
ца ма, пој мо ви ма, суп сти ту ци ја ма од ко јих је са гра ђен сви јет, при
зи ва и не го во ре ћи (ни чег ма ње бр бља вог од јед ног рјеч ни ка) нај
о збиљ ни је про бле ме, нај сјај ни је, мо жда и нај за но сни је ства ри 
ко је је људ ски дух упо знао и о ко ји ма рас пра вља.

Пр во до ти че мо бес крај ност ри је чи јед ног је зи ка. Ни ко не зна 
из ко ли ко је ри је чи са ста вљен фран цу ски је зик. Је зик се ми је ња 
из тре на у трен, од мје ста до мје ста, за ви сно од из го во ре них не бро
је них ри је чи; по не кад се не ка но ва ри јеч (па ни обич но: „бу ла жње ње”) 
про не се, про ши ри, „узме”, мо же при хва ти ти, уни је ти у рјеч ник (а 
мо жда ће, уско ро, она оту да иза ћи). Рјеч ник се бо ри без пре стан ка 
са вре ме ном и про сто ром (со ци јал ним, ре ги о нал ним, кул тур ним); 
али он је уви јек по би је ђен; жи вот се стал но ши ри, бр жи, он пре
пла вљу је, не је зик не го ње го во зна че ње. За то су уви јек по треб ни 
но ви рјеч ни ци. 

За нос

Ево са да јед ног дру гог за но са. Чо вјек ску пља ри је чи, сла же 
их и опи су је: то је ен ци кло пе ди ја. По не кад, као ов дје1, ства ра се 

1 Из да вач ка ку ћа „Hac het te” об ја вљу је, у јед ном то му, рјеч ник ен ци кло пе
диј ски и је зич ки. То дје ло, ко је се су штин ски раз ли ку је од слич них дје ла, а ко је 
се ко ри сти јед ном „при влач ном ико но гра фи јом”, на дах ну ло је Ро ла на Бар та да 
на пи ше овај пред го вор том не сва ки да шњем рјеч ни ку. По све му су де ћи, то је 
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рјеч ник ри је чи и ства ри, ен ци кло пе диј ски рјеч ник. Прем да је ком
пле мен тар ност дви је функ ци је, јед не нор ма тив не (устро ји ти упо
тре бу ри је чи), дру ге објек тив не (опи са ти по себ ност ри је чи), би ла 
от кри ве на, у нас, у XVII сто ље ћу, ова кви ен ци кло пе диј ски рјеч
ни ци ни су, знам, број ни. За и ста па ра док сал но: јер на кра ју – и ту 
се рас плам са ва грд на фи ло зоф ска рас пра ва – сва ка ри јеч при зи ва 
јед ну ствар или ма гли ну ства ри, али и сва ка ствар мо же људ ски 
по сто ја ти са мо ако је пре у зе та, по све ће на, оп те ре ће на ри јеч ју. 
Ри је чи се по но во ута па ју у ства ри ма? Да, али, та ко ђе, истим по кре
том, у дру гим рје чи ма. Одва ја ње ри је чи од ства ри, као два од је
ли та и хи је рар хи зо ва на по рет ка, је иде о ло шки да кле фе но мен, као 
што је то по ка зао М. Фу ко. То одва ја ње им пли ци ра по тре бу да се 
чо вјек ока не ре а ли стич ке фи ло зо фи је ко ја узи ма ствар за се бе 
из ван сре ди не ко ја је го во ри, и чи ни од ри је чи про сто ин стру мент 
ко му ни ка ци је: по глед ко ме се су прот ста вља ла, у сред њем ви је ку, 
но ми на ли стич ка тра ди ци ја, ко ју је, ка ко је по зна то, по би је дио 
мо дер ни дух. Од вре ме на по бје де ре а ли зма, ми вје ру је мо да се 
го во ри с јед не, а чи ни с дру ге стра не; да се с јед не стра не рас пра
вља, уљеп ша ва, иде а ли зу је; а да се с дру ге стра не кон стру и ше, 
про из во ди, про да је, узи ма: с јед не стра не умјет ност (ри је чи), с дру
ге стра не на у ка (чи ње ни це). Тај бур жо а ски ум, прем да је он ње гов 
исто риј ски про из вод, ако се осмо три, рјеч ник до во ди у сум њу; јер 
да би се опи са ла јед на ствар, да би се про шло са ри је чи на ствар, 
по треб не су дру ге ри је чи, тре ба ју још но ве ри је чи, и та ко у бес крај. 
По гле дај те ово: шта је то „ли це”? Дио лу ба ње. Али, шта је „дио”, 
„лу ба ња”? По че му сте у пра ву да се за у ста ви те ов дје, а не та мо? 
Гдје пре ста ју ри је чи? Шта је с дру ге стра не? Је зик ни је чо вје ко ва 
при ви ле ги ја, он је и ње гов ка за мат. Ето на шта нас под сје ћа рјеч ник.

На по кон, по сљед ње из не на ђе ње од стра не пред ме та сма тра ног 
му дрим – рјеч ник пре ма шу је свр хо ви тост. Сма тра мо да је он неоп
 ход но сред ство спо зна је, и то је тач но; али, исто та ко, то је ма ши
на за сни ва ње; ра ђа ју ћи, да та ко ка же мо, са мог се бе, од ри је чи до 
ри је чи, он се на кра ју ста па са сна гом ма ште. Јед на стра ни ца рјеч
ни ка, или ви ше стра на, ако се пре гле да, ка ко је чо вјек не пре кид но 
ис ку ша ван да чи ни, ус ко ви тла у ду ху, или пред на шим очи ма, ако 
је рјеч ник илу стро ван, ве ли ке ства ри во ди че са ња ри ја: кон ти нен
те, епо хе, љу де, сред ства, сва зби ти ја при ро де и дру штва. Дра го
цје ни па ра докс: рјеч ник, исто вре ме но, одо ма ћу је, при ла го ђа ва и 
оту ђу је, про ски та ва: он оја ча ва зна ње и по кре ће ма шту. Сва ка 

је дан од по сљед њих тек сто ва (1979. го ди не) ко је је на пи сао овај зна чај ни те о
ре ти чар је зи ка и књи жев но сти. Ње го ва на сил на и пре ра на смрт пре ки ну ла је 
пло до но сни рад овог ве ли ког знал ца је зи ка и књи жев но сти.
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ри јеч је по пут бро да; он се пр во до и ма за тво рен у се би са мо ме, до
бро стег нут у свој оков; али он по ста је ве о ма ла ко од ла зак, он се 
ути че пре ма дру гим ри је чи ма, дру гим сли ка ма, дру гим же ља ма: 
ето рјеч ни ка по све ће ног по ет ској свр си. Ма лар ме, Фран сис Понж 
при да ва ли су му пре фи ње ну моћ ства ра ња. По ет ска ма шта уви јек 
је тач на, а тач ност рјеч ни ка пред ста вља ра дост по пут пје сни ка и 
дје цу под сти че да га чи та ју.

Тим функ ци ја ма, по ет ским и фи ло зоф ским, тре ба при до да ти 
сил ну уло гу ко ју рјеч ник игра у од ре ђе ној дру штве ној сре ди ни 
исто риј ски де фи ни са ној, по пут на шег. На раз ли чи те на чи не, рјеч
ник је био по ми је шан, у Фран цу ској, са ве ли ким бор ба ма иде ја. 
Ро ђен у XVI сто ље ћу, то јест у зо ру мо дер них вре ме на, он је пра
тио, ди на мич но, во ју ју ћим пу тем, по бје ду ду ха објек тив но сти, а 
ти ме и тр пе љи во сти: по сред ник зна ња до сти жног сва ко ме, он је 
при до нио прак тич но она ро ђа ва њу зна ња. 

Рјеч ник нас по зи ва на ред. Он нам ка же да се истин ско спо ра
зу ми је ва ње, ча стан раз го вор, мо же во ди ти са мо стро гом упо тре
бом про фи ње но сти је зи ка. По не кад, кад чу јем, да је не ко оп ту жио 
ства ра о ца за „жар гон”, за же лим да од го во рим, ка ко је то учи нио 
Ва ле ри: „При па да те ли ви вр сти љу ди за ко је рјеч ник не по сто ји?” 
Рјеч ник нас под сје ћа да је зик ни је дат јед ном сви ма као не што 
уре ђе но; да је са мо сва ко се би нор ма ра зу мљи во сти; да до бра ко
му ни ка ци ја не мо же би ти плод мли та во сти го во ра; крат ко, да 
сва ко мо ра ра то ва ти с је зи ком, да је та бор ба бес крај на, да је ту 
по треб но оруж је (од ре ђе ни рјеч ник), то ли ко је је зик про стран, 
мо ћан, увр нут.

Твр до гла во и об но вље но по сто ја ње рjечника, бри га ко ју води
мо да их осми сли мо и из ра ди мо, све то го во ри да у њи ма по сто ји 
не што као дру штве на же ља: ако су људ ски су ко би неиз бjежни (у 
то нас увје ра ва ју), да бар ни ка да ни су кри ви не спо ра зу ми ри је чи. 
Ри је чи ни су ни исти ни те ни ла жне, авај, је зик не ма моћ да се дока
же; али мо гу би ти у пра ву: на ову му зи ку је зич ких од но са по зи ва 
нас до бар рјеч ник. 

Пре вео с фран цу ског
Ран ко Ри со је вић




