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ПРЕВОЂЕЊЕ АРХАИЗАМА И ИСТОРИЦИЗАМА С ЕНГЛЕСКОГ  
НА СРПСКИ ЈЕЗИК У РОМАНУ РАЗУМ И ОСЕЋАЈНОСТ  

ЏЕЈН ОСТИН: КРИТИЧКА АНАЛИЗА*

Пред мет про у ча ва ња у овом ра ду је су пре во ди ар ха и за ма и 
исто ри ци за ма у ро ма ну Ра зум и осе ћај ност Џејн Остин на срп ски 
је зик. Основ но по ла зи ште за ана ли зу пре вод них ре ше ња у два по-
сто је ћа пре во да по ме ну тог ро ма на (Ми ли це Си ме о но вић из 1976. и 
Бра ни сла ве Ма о душ из 2012) је сте уни вер зал но је зич ко обе леж је 
или ter ti um com pa ra ti o nis – тре ћи еле мент, пре ма ко јем се по ре ђе-
ње вр ши. Ана ли зи ра ни су сви исто ри ци зми, док су ар ха и зми ко ји 
су увр ште ни у рад ода бра ни пре ма два кри те ри ју ма: 1. пре вод на 
ре ше ња се раз ли ку ју у по сто је ћим пре во ди ма и 2. ау тор ка ну ди 
бо ље пре вод но ре ше ње. У увод ном де лу ра да украт ко се обра зла-
жу пој мо ви ар ха и за ма и исто ри ци за ма, на во де се реч ни ци ко ји су 
ко ри шће ни при ана ли зи ра њу, об ја шња ва ју те о риј ска по ла зи шта за 
ис тра жи ва ње и бли же се упо зна је са за дат ком пре во ди ла ца у ро ма-
ну Ра зум и осе ћај ност. На ред ни део по све ћен је де таљ ној ана ли зи 
пре вод них ре ше ња ар ха и за ма и исто ри ци за ма, у сми слу упо ре ђи-
ва ња зна че ња из дво је них лек се ма са зна че њи ма по сто је ћих пре-
вод них ре ше ња, те пред ла га ња бо љих у слу ча је ви ма у ко ји ма је то 
по треб но. Де фи ни ци је зна че ња лек се ма на ен гле ском је зи ку пре-
у зе те су ис кљу чи во из елек трон ског из да ња реч ни ка Ox ford En glish 
Dic ti o nary, док су де фи ни ци је зна че ња срп ских лек се ма пре у зе те 
из Реч ни ка срп ско га је зи ка Ма ти це срп ске и лек си ко на Си но ни ми 
и срод не ре чи срп ско хр ват ског је зи ка. У тре ћем де лу ра да на во де се 
основ ни за кључ ци ана ли зе на ни воу је зи ка Џејн Остин и на ни воу 
по сто је ћих пре во да ар ха и за ма и исто ри ци за ма, те се кон ста ту је да 
спи са те љи чин је зик ни је ар ха и чан у то ли кој ме ри да бу де не ра зу-
мљив или те же ра зу мљив да на шњем чи та о цу, а да од два по сто је ћа 

* Рад је изложен у виду саопштења на научном скупу Језици и културе у времену и 
простору 3, Филозофског факултета у Новом Саду и представља део испитне обавезе у 
оквиру предмета Контрастивна лексикологија, под менторством проф. др Твртка Прћића.
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пре во да ро ма на, пре ма ана ли зи пре во да ар ха и за ма и исто ри ци за ма, 
бо љим мо же мо на зва ти пре вод Ми ли це Си ме о но вић. 

Кључ не ре чи: ар ха и зми, исто ри ци зми, ter ti um com pa ra ti o nis, 
Ра зум и осе ћај ност, пре во ђе ње.

1.увод.Пред мет про у ча ва ња у овом ра ду је су пре во ди ар ха и за ма и 
исто ри ци за ма у ро ма ну Ра зум и осе ћај ност Џејн Остин на срп ски је зик. У 
уво ду украт ко обра зла же мо пој мо ве ар ха и за ма и исто ри ци за ма, на во ди мо 
реч ни ке ко ји су ко ри шће ни при ана ли зи ра њу, об ја шња ва мо те о риј ска по-
ла зи шта за ис тра жи ва ње и бли же се упо зна је мо са за дат ком пре во ди ла ца 
у по ме ну том књи жев ном де лу.

1.1.дефиниЦијаархаизама,оБележавањеиречниЦи.Ox ford En glish Dic ti
o nary де фи ни ше ар ха ич не ре чи као оне ко је при па да ју не ком ра ни јем вре ме-
ну, ко је ни су ви ше у оп штој упо тре би, а још их ко ри сте по је дин ци, или су се 
за др жа ле у спе ци фич ној упо тре би: по е зи ја, ли тур ги ја, итд. Има ју ћи у ви ду 
ову де фи ни ци ју, из тек ста ро ма на Ра зум и осе ћај ност (Sen se and Sen si bi lity) 
ен гле ске спи са те љи це Џејн Остин из дво јен је кор пус од ше зде сет че ти ри 
ре чи, за ко је се, пре ма кри те ри ју ми ма ко ји ће би ти на ве де ни ка сни је, мо же 
ре ћи да при па да ју ар ха ич ном во ка бу ла ру. У овом ра ду об ра ђе но је свих осам 
про на ђе них исто ри ци за ма и два де сет ар ха и за ма пре ма два кри те ри ју ма: 
1. пре вод на ре ше ња се раз ли ку ју у по сто је ћим пре во ди ма и 2. ау тор ка ну ди 
бо ље пре вод но ре ше ње. Ти ме је, уз кон ста то ва ње раз ли ка у асо ци ја тив ном 
обе ле жа ва њу ре чи у реч ни ци ма ко ји су ко ри шће ни, из вр шен пр ви за да так 
ау тор ке овог ра да. Дру ги за да так под ра зу ме вао је про на ла же ње пре вод них 
ре ше ња за из дво је не ре чи у по сто је ћим пре во ди ма на срп ски је зик, и то: у 
пре во ду Ми ли це Си ме о но вић из 1976. и Бра ни сла ве Ма о душ из 2012. Тре ћи 
за да так и, мо гло би се ре ћи нај ва жни ји, сва ка ко је ана ли за пре вод них ре ше ња 
и, у по је ди ним слу ча је ви ма, про на ла же ње бо љих.

Из дво је ни кор пус фор ми ран је на осно ву од ред ни ца асо ци ја тив них 
обе леж ја у из да њи ма јед но је зич них реч ни ка до ступ них на ин тер не ту (ре-
до след по абе цед ном ре ду): 1. The Ame ri can He ri ta ge Dic ti o nary of the En glish 
Lan gu a ge: www.ah dic ti o nary.co m, 2. The Cham bers Dic ti o nary: www.cham ber-
shar rap.co.uk, 3. Col lins En glish Dic ti o nary: www.col lin sdic ti o nary.com , 4. Mer-
ri am-Web ster’s Col le gi a te Dic ti o nary: www.mer ri am-web ster.com  и 5. Ox ford 
Dic ti o na ri es: Bri tish and World En glish: www.ox ford dic ti o na ri es.co m, за тим у 
елек трон ским из да њи ма јед но је зич них реч ни ка: Cam brid ge Advan ced Le ar
ner’s Dic ti o nary, Se cond Edi tion (Cam brid ge Uni ver sity Press, 2005) и Ox ford 
En glish Dic ti o nary (Ox ford Uni ver sity Press, 2009), те штам па ном из да њу јед-
но је зич ног реч ни ка Col lins CO BU ILD En glish Lan gu a ge Dic ti o nary (Har per 
Col lins Pu blis hers, 1993). Осим по мо ћу на ве де ног, ау тор ка је пре ма свом до са-
да шњем по зна ва њу ен гле ског је зи ка, су бјек тив ном се лек ци јом из два ја ла 
ре чи за ко је је сма тра ла да ни су ви ше у оп штој упо тре би. Ова кав при ступ 
де лом је оправ дан и са мом су шти ном асо ци ја ци је као су бјек тив не и фа кул-
та тив не ком по нен те зна че ња. Де фи ни ци је ре чи пре у зе те су ис кљу чи во из 
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елек трон ског из да ња реч ни ка Ox ford En glish Dic ti o nary, док су де фи ни ци је 
срп ских ре чи пре у зе те из Реч ни ка срп ско га је зи ка Ма ти це срп ске и лек си-
ко на Си но ни ми и срод не ре чи срп ско хр ват ског је зи ка. 

Нај пре ће би ти ре чи уоп ште но о ар ха и зми ма. На и ме, они на ста ју из је-
зич ких раз ло га – ства ра њем са вре ме них си но ни ма. Мо же мо на пра ви ти раз-
ли ку из ме ђу за ста ре ле и ар ха ич не лек си ке, при че му се за ста ре лом лек си ком 
сма тра ју оне ре чи ко је ви ше ни су у упо тре би и за ме ње не су дру гим лек се ма-
ма, а ар ха ич ном лек си ком сма тра ју се оне ре чи ко је има ју стил ску упо тре бу 
(то смо ви де ли и у окс форд ској де фи ни ци ји ар ха и за ма, ра ни је у тек сту). У том 
сми слу Џорџ Фи лип Крaп (Ge or ge Phi lip Krapp) упо зо ра ва да пу ка ста рост 
не ке ре чи не зна чи ну жно и ње ну ар ха ич ност. На и ме, он на во ди да, на при мер, 
ре чи he is по сто је у ен гле ском је зи ку у том истом ви зу ел ном об ли ку још од 
вре ме на кра ља Ал фре да, те да се ве ли ки кор пус ен гле ског је зи ка са сто ји упра-
во од ре чи ко је су да ле ко ста ри је од оних ко је зо ве мо ар ха ич ни ма. Да кле, „Оно 
што из два ја је дан ар ха и зам од оста лих ре чи ни је то што је стар, не го то што 
је на кон из ла ска из оп ште упо тре бе пре жи вео у из ве сним аспек ти ма је зи ка 
– ди ја лектском, по ет ском, ли тур гиј ском, тех нич ком“ (KraPP 1927: 292).

Ја сна Мел вин гер (1984) на во ди да мо же мо раз ли ко ва ти не ко ли ко вр ста 
ар ха и за ма: лек сич ке, са др жај не (се ман тич ке), лек сич ко-твор бе не и лек сич ко- 
-фо нет ске ар ха и зме. Да би смо илу стро ва ли ове по ја ве, по слу жи ће мо се при-
ме ри ма из ро ма на Ра зум и осе ћај ност. Лек сич ки ар ха и зми под ра зу ме ва ју 
си ту а ци ју ка да је јед на лек се ма за ме ње на дру гом: ne ver уме сто nay. Са др жај-
ни ар ха и зми су лек се ме код ко јих је јед но од зна че ња за ста ре ло, нпр. ad dress, 
чи је се не ка да шње зна че ње „на чи на оп хо ђе ња пре ма са го вор ни ци ма“ сма-
тра ар ха ич ним, а за др жа ло је зна че ња „ме сто ста но ва ња, ули ца и број“, „зва-
нич но обра ћа ње, го вор при сут ном ау ди то ри ју му“ итд. Лек сич ко-твор бе ни 
ар ха и зми пред ста вља ју лек се ме ко ји ма је не ки од твор бе них еле ме на та за-
ста рео, нпр. у об ли ку за тре ће ли це јед ни не у пре зен ту гла го ла ha ve – hath. 
Лек сич ко-фо нет ски ар ха и зми су лек се ме код ко јих по сто ји за ста ре лост на 
гла сов ном пла ну, нпр. афек ти ра ни об лик при де ва old – ol de. 

Исто ри ци зми су лек се ме ко је ни су у упо тре би за то што ре а ли је ко је су 
њи ма обе ле же не ви ше не по сто је, ис ти че Ја сна Мел вин гер (1984). На њи хов 
на ста нак ути чу не је зич ки раз ло зи, за раз ли ку од ар ха и за ма, чи ји на ста нак 
узро ку ју је зич ки. Исто ри ци зми по ста ју ак тив ни у од ре ђе ним си ту а ци ја ма, 
али не и у сва ко днев ном ко му ни ци ра њу. С об зи ром на то да су ове лек се ме, 
иш че за ва њем пред ме та и по ја ва ко је име ну ју, у ди рект ној ве зи са ду хом вре-
ме на ко ји су пре во ди тељ ке мо ра ле да пре не су са вре ме ном чи та о цу, ау тор ка 
овог ра да од лу чи ла је да их увр сти у свој кор пус и ана ли зу.

У реч ни ци ма сре ће мо раз ли чи та обе леж ја за лек се ме ко је ни су ви ше 
у упо тре би, или им се про ме ни ло зна че ње, или се упо тре бља ва ју у вр ло су-
же ном кон тек сту. То су: arch, oldfash, old use, obs, lit, po et, da ted, ra re.1 Пре 

1 За ни мљи во је и оче ки ва но да се нај ма ње лек се ма обе ле же них са arch. на шло у реч-
ни ку из 1993. (Col lins CO BU ILD En glish Lan gu a ge Dic ti o nary), го то во ни јед на. Ме ђу тим, овај 
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не го што при сту пи мо ана ли зи по ме ну тог кор пу са, мо ра мо се освр ну ти на 
пре во ди о чев за да так при пре во ђе њу ро ма на Ра зум и осе ћај ност у дру гој 
по ло ви ни XX ве ка, ро ма на на пи са ног кра јем XVI II ве ка и об ја вље ног 1811. 
У на ред ном пот по гла вљу на ве шће мо пи та ња у ве зи са те мом овог ра да, а 
ко ја су две пре во ди тељ ке мо ра ле има ти у ви ду, без ве ли ке на ме ре да се са 
ста но ви шта „све зна ју ћег ау то ра“ кри ти ку је ни ма ло лак пре во ди лач ки по сао.

1.2. tertiumcomParationis:језикџејностинизадатакПреводилаЦа. Прво 
пи та ње је сва ка ко пи та ње со ци о и сто риј ског тре нут ка у ко јем се од ви ја рад-
ња ро ма на, са свим спе ци фич но сти ма ко је се у ве ли кој ме ри од ра жа ва ју на 
је зик ко јим го во ре ли ко ви у ро ма ну. Пре во ди лац мо ра све вре ме да бу де све-
стан уда ље но сти тре нут ка у ком пре во ди од оно га у ко јем се де ша ва рад ња 
ро ма на и по тре бе да је зик из во ра у пре во ду не из гу би сво ју спе ци фич ну па-
ти ну, али ни ра зу мљи вост мо дер ном чи та о цу. Ова про бле ма ти ка у ве зи је 
са хро но ле кат ским обе леж ји ма лек се ме (в. Прћић 2008). Да ље, пре во ди лац 
ова квог ро ма на (у крај њој ли ни ји и би ло ко јег дру гог) раз ми шља ју ћи о со-
ци о и сто риј ском тре нут ку мо ра да по зна је свет ли ко ва у ро ма ну – ма ни ре, 
на ви ке, пра ви ла по на ша ња и хи је рар хиј ска обе леж ја, да би ис прав но пре нео 
у си стем је зи ка пре во да сло же ну ма три цу ди ја ло га из ме ђу раз ли чи тих дру-
штве них гру па: му шко – жен ско, при пад ни ци ви шег дру штве ног сло ја на-
спрам при пад ни ка ни жег, ста ри ји – мла ђи итд. Ов де се ра ди о по зна ва њу 
со ци о ле кат ских обе леж ја лек се ма, као и ин тер пер со нал ног ре ги стра (Прћић 
2008). Већ са да ви ди мо да је по сао пре во ди ла ца ве о ма зах те ван, а на ве ли смо 
за пра во са мо јед но пи та ње ко јем се мо ра ју по све ти ти. Уоп ште но го во ре ћи, 
пре во ди лац мо ра да по се ду је ко му ни ка тив ну ком пе тен ци ју (Прћић 2008: 
40), ко ја у до ме ну сти ли сти ке, у кон крет ном слу ча ју об у хва та спо соб ност 
аде кват ног ода би ра ња лек сич ких је ди ни ца и спо соб ност аде кват ног при-
ла го ђа ва ња раз ли чи тим ко му ни ка ци о ним си ту а ци ја ма, што прет по ста вља 
по зна ва ње асо ци ја тив ног зна че ња. Не го во ри мо ов де о код ној ком пе тен ци ји 
(Прћић 2008: 39), јер је она не из о став ни пред у слов ко му ни ка ци је. На по слет-
ку, нео п ход но је и по се до ва ње зна ња о све ту и при ме на тог зна ња да би се 
успе шно оства ри ло пре но ше ње по ру ке из је зи ка из во ра у је зик пре во да. 

Све што је прет ход но на ве де но, иа ко смо има ли у ви ду ро ман Ра зум и 
осе ћај ност, мо гло би (и мо ра ло би) да се при ме ни на по сту пак пре во ђе ња 
би ло ко јег тек ста. За ову тврд њу на ла зи мо по твр ду код Нај де, ко ји је увео 
по јам ди на мич ке екви ва лен ци је: 

реч ник бе ле жи нај ви ше oldfash. од ред ни ца – два де сет две. Нај ви ше ар ха ич них лек се ма, те 
та ко и обе ле же них, на ђе но је у он-лајн из да њу Ox ford Dic ti o na ri es: Bri tish and World En glish 
ко ји та ко ђе бе ле жи и обе леж је da ted у шест слу ча је ва. То обе леж је се по ја вљу је још са мо у 
из да њу реч ни ка The Cham bers Dic ti o nary, ко је је до ступ но на ин тер не ту. У овом дру гом на-
ла зи мо и обе леж је po e tic, ко је је на ђе но још са мо у реч ни ку Col lins En glish Dic ti o nary, где смо 
про на шли и обе леж је ra re, ко је не ма у дру гим реч ни ци ма. Још јед на за ни мљи вост уо че на је 
у реч ни ку Mer ri amWeb ster On li ne: Dic ti o nary and The sa u rus, а ти че се обе леж ја oldfash. и 
lit, ко ја се по ја вљу ју за јед но, као ал тер на ти ва oldfash. or lit. код ве ћи не ис пи ти ва них лек се ма.
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„Ди на мич ка екви ва лен ци ја (...) тре ба ло би да бу де де фи ни са на у 
сми слу сте пе на исто вет но сти ре ак ци је при ма ла ца по ру ке на је зи ку пре-
во да и при ма ла ца по ру ке на је зи ку из во ра. Ова ре ак ци ја ни ка да не мо же 
би ти иден тич на, јер по сто ји ве ли ка раз ли ка у кул ту ро ло шком и исто-
риј ском окру же њу, али би тре ба ло да по сто ји ви сок сте пен екви ва лен-
ци је у ре ак ци ји, у про тив ном, пре вод не ће ис пу ни ти сво ју свр ху“ (niDa
–taBer 1969: 24).2

Али ка кву још гра ђу пре во ди лац мо ра да по зна је под усло вом да вла да 
по ме ну тим је зич ким ве шти на ма? Пре све га, мо ра да по се ду је ма кар ми ни-
мал но зна ње о епо хи у ко јој је жи ве ла и пи са ла Џејн Остин, да кле, о Бри-
та ни ји с кра ја осам на е стог ве ка и по чет ка де вет на е стог. У исто ри ји књи-
жев но сти и исто ри ји уоп ште, овај пе ри од де ли се на два зна чај на пе ри о да: 
Џор џи јан ско до ба3 и До ба ре гент ства4. Пре во ди лац би, за рад што вер ни јег 
пре но ше ња те ме и то на ро ма на, мо рао да по зна је основ не ка рак те ри сти ке 
ових пе ри о да. Ту спа да, пре све га, зна чај дру штве них пра ви ла ко ја ће свој 
пу ни ре стрик тив ни об лик до би ти за вре ме вла да ви не кра љи це Вик то ри је: 
су здр жа ност у го во ру и по на ша њу, не мо гућ ност де во ја ка да би ло ку да иду 
без прат ње, од су ство обим ни је ко му ни ка ци је пи сми ма из ме ђу де вој ке и мла-
ди ћа, ба ло ви као ме ста за упо зна ва ње бу ду ћих су пру жни ка, прав но не по сто-
ја ње же не уко ли ко ни је уда та и, след стве но то ме, ва жност уда је и оства ре ње 
уло ге мај ке. Дру га ва жна ка рак те ри сти ка је сна жан уз лет ви ше сред ње кла се 
и ари сто кра ти је, те ства ра ње све ве ћег ја за из ме ђу ни жих и ви ших сло је ва 
дру штва. У том сми слу, чи ње ни ца ва жна пре во ди о цу сва ка ко је и го то во 
пот пу но од су ство ли ко ва из ни жих дру штве них сло је ва, са мим тим и со цио-
лек та ка рак те ри стич ног за њих. Ово је, за пра во, пот пу но у скла ду са дво стру-
ком сли ком ко ју је До ба ре гент ства о се би из не дри ло јер, ка ко Ке ро ли Ерик-
сон за па жа, „ис под по вр шин ског сја ја жи во та у До ба ре гент ства – лук су зни 
ен те ри је ри, еле гант на оде ћа, ве ле леп на, пи то реск на ар хи тек ту ра – кри ла 
се опа ка сла бост, про жи ма ју ћа пра зни на и осе ћај гу бит ка, ко ји су по га ђа ли 
ши ро ки спек тар дру штва“ (ericKson 1986: 8)5. 

2 „Dyna mic equ i va len ce (...) is to be de fi ned in terms of the de gree to which the re cep tors of 
the mes sa ge in the re cep tor lan gu a ge re spond to it in sub stan ti ally the sa me man ner as the re cep tors 
in the so ur ce lan gu a ge. This re spon se can ne ver be iden ti cal, for the cul tu ral and hi sto ri cal set tings 
are too dif fe rent, but the re sho uld be a high de gree of equ i va len ce of re spon se, or tran sla tion will 
ha ve fa i led to ac com plish its pur po se“ [Превела: Н. Г.].

3 Џор џи јан ско до ба – Ge or gian Era (енгл.), пе ри од из ме ђу 1760. и 1811, ка да је Ве ли ком 
Бри та ни јом вла дао Џорџ III, пр ви краљ из по ро ди це Ха но вер ко ји је ро ђен на ен гле ском 
тлу.

4 До ба ре гент ства – Re gency Pe riod (енгл.), пе ри од из ме ђу 1811. и 1820, ка да је Ве ли ком 
Бри та ни јом вла дао Принц ре гент (ка сни је Џорџ IV), син Џор џа III, та да те шко бо ле сног и 
про гла ше ног не по доб ним за упра вља ње зе мљом. 

5 „For be ne ath the sur fa ce glit ter of Re gency li fe – the opu lent in ter i ors, the ele gant dress, 
the grand, sce nic ar chi tec tu re – was an un derlyin g ma la i se, a per va si ve emp ti ness and sen se of loss 
that af flic ted a wi de spec trum of the po pu la ce” [Превела: Н. Г.].
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Иа ко је и у књи жев но сти и на фил му ово до ба пред ста вље но ма хом 
тим „по вр шин ским сја јем”, мо ра мо има ти на уму да је пе ри од из ме ђу 1760. 
и 1820. био пе ри од ко ји је за бе ле жио рат за аме рич ку не за ви сност, на по ле он-
ске ра то ве, устав на пре ви ра ња, на гли по раст бро ја ста нов ни ка у гра до ви ма, 
што је ре зул ти ра ло бу ја њем си ро тињ ских че твр ти, а ти ме и на си ља, про-
сти ту ци је и ло по влу ка. 

Јед но ин те ре сант но ис тра жи ва ње на те му ка рак те ри за ци је ли ко ва у 
ро ма ну пу тем ве ће или ма ње упо тре бе ре чи ла тин ског по ре кла (DeForest
marGolies–joHnson 2000) по ка за ло је да су они ли ко ви ко ји ко ри сте ве ћи 
про це нат ен гле ских ре чи ла тин ског по ре кла обра зо ва ни ји и ви шег дру штве-
ног ста ту са, док они ли ко ви ко ји ко ри сте ве ћи про це нат ре чи гер ман ског 
по ре кла, у све ту Џејн Остин, углав ном су љу ди ни жег ста ле жа или сла би јег 
обра зо ва ња. Та ко ђе, уста но вље но је да је спи са те љи ца ли це мер је и пом пе-
зност, осим тра ди ци о нал ним на чи ни ма, ли ко ви ма у сво јим ро ма ни ма при-
пи си ва ла и упра во че шћом упо тре бом ре чи ла тин ског по ре кла. Је зик са мог 
на ра то ра у ње ним ро ма ни ма за пра во је је зик хе ро и на ро ма на. Уско у ве зи 
са епо хом је и кри тич ки и са ти рич ни став Ости но ве пре ма њој, те у том 
сми слу пре во ди лац има за да так да пре не се је зич ке фи не се и да ода би ром 
лек се ма очу ва спи са те љи чи ну на ме ру. 

Ви ди мо да је Џејн Остин у ве ли кој ме ри ко ри сти ла је зик као ору ђе за 
ис пу ња ва ње раз ли чи тих за да та ка јед ног ро ма но пи сца, а наш за да так у овом 
ра ду је да утвр ди мо ка ко су ар ха и зми и исто ри ци зми у ро ма ну Ра зум и осе
ћај ност пре ве де ни на срп ски је зик, по сто ји ли раз ли ка у њи хо вом пре во ђе њу 
у по сто је ћим пре во ди ма, из ме ђу ко јих је вре мен ска дис тан ца од го то во че-
ти ри де це ни је, као и по ку шај да се у не ким слу ча је ви ма по ну де бо ља пре-
вод на ре ше ња.

Раз ми шља ју ћи о на ве де ним за да ци ма ко ји сто је пред пре во ди о цем, ви-
ди мо да су они део кон тра стив не ана ли зе ко ја се слу жи пре во ђе њем и слу жи 
пре во ђе њу (ивир 1985: 84). У пре во ду се, на и ме, „от кри ва ју тзв. пре вод ни 
екви ва лен ти, од но сно, ка те го ри ја/ка те го ри је је зи ка Б ко ји ма се мо же пре ве сти 
јед на ка те го ри ја је зи ка А“ (ЂорЂевић 2000: 3). На овај на чин от кри ва ју се 
слич но сти и раз ли ке ме ђу је зи ци ма. Пре во ди лац, да кле, у сво јој прак си за 
циљ има да про на ђе пре вод ни екви ва лент, ко ји је, опет, у кон тра стив ној 
ана ли зи сред ство ра да. Ви ди мо да су те о ри ја пре во ђе ња и кон тра стив на 
ана ли за нео дво ји ве. 

Оно што пред ста вља рад ну осно ву кон тра стив не ана ли зе сва ка ко је 
уни вер зал но је зич ко обе леж је или ter ti um com pa ra ti o nis – тре ћи еле мент 
пре ма ко јем се по ре ђе ње вр ши (ЂорЂевић 2000: 54). По јед но ста вље но ре че но, 
по ре ђе ње, тач ни је упо ре ди вост ка те го ри ја у два је зи ка, мо же се уста но ви ти 
на осно ву де фи ни ци је зна че ња ових ка те го ри ја. Сто га, ка да го во ри мо о 
екви ва лен ци ји, го во ри мо о при бли жној зна чењ ској јед на ко сти. Упо ре ди вост 
мо же мо утвр ди ти и тра же ћи од го вор на пи та ње ко ји еле мен ти у си сте му 
је зи ка А од го ва ра ју еле мен ти ма у је зи ку Б. Ка да се та ве за ус по ста ви, ус по-
ста вље на је ко ре спон ден ци ја, што зна чи да су на ђе ни и фор мал но и зна чењ ски 
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по ду дар ни еле мен ти два је зи ка, од но сно, ко ре спон ден ти два је зи ка. Ка ко 
Рад ми ла Ђор ђе вић (2000: 62) ис ти че, с об зи ром на то да се ко ре спон ден ци ја 
схва та ла ис кљу чи во фор мал но, на зи ва на је фор мал ном ко ре спон ден ци јом. 

Ре зул та ти овог ра да у нај ве ћој мо гу ћој ме ри до би је ни су ис црп ном ана-
ли зом зна че ња из дво је них лек се ма. Би ло је по треб но ко ри сти ти ре ле вант не 
из во ре зна че ња, упо ре ди ти са ма зна че ња и утвр ди ти у ко јој ме ри се она по-
кла па ју. Иа ко је на ђен ве ли ки број фор мал них ко ре спон де на та, ак це нат је 
при ана ли зи ра њу био на пре вод ној екви ва лен ци ји због при ро де при мар не 
ли те ра ту ре – ро ма на ко ји пред ста вља ко ме ди ју на ра ви – и ње не че сто ве о-
ма суп тил не иро нич не но те, ко ју не па жљи во пре во ђе ње мо же у пот пу но сти 
из бри са ти. Та ко ђе, пре но ше ње ду ха епо хе је у уској ве зи са ода би ром пре вод-
них ре ше ња, те она ни су за до во љи ла фор мал ни ни во слич но сти у слу ча је-
ви ма у ко ји ма на срп ском је зи ку пре вод ни екви ва лент тач ни је пре но си по-
ру ку. С об зи ром на спе ци фич ност лек се ма ко ји ма се рад ба ви – ар ха и за ма, 
а на ро чи то исто ри ци за ма, ва жан део ана ли зе пред ста вља ло је и ко ри шће ње 
ви зу ел них из во ра (сли ке са ин тер не та, фо то гра фи је), му зеј ских из во ра (ар те-
фак ти) и се кун дар не ли те ра ту ре о не ка да шњем на чи ну жи во та (нпр. о дру-
штве ним пра ви ли ма, за пре жним во зи ли ма, ар хи тек ту ри, ис хра ни, итд.). 

2. анализаПреводаархаизамаиисториЦизаманасрПскијезик.За по че-
ће мо ана ли зу пре во да ар ха и за ма и исто ри ци за ма у ро ма ну Ра зум и осе ћај
ност уоп ште ном прет по став ком да је пре вод Ми ли це Си ме о но вић из 1976. 
при бли жни ји ен гле ском из во ру, не го пре вод Бра ни сла ве Ма о душ из 2012, 
што ће мо на сто ја ти и да ар гу мен ту је мо да ље у ра ду. На рав но, мо ра мо има-
ти на уму да се ова ква прет по став ка за сни ва ис кљу чи во на ре че ни ца ма у 
ко ји ма су про на ђе ни ар ха и зми. На са мом по чет ку ана ли зе на ве шће мо два 
кључ на ар гу мен та за по ме ну ти за кљу чак: пр ви се од но си на чи ње ни цу да 
се у не ко ли ко на вра та пре вод Бра ни сла ве Ма о душ уда ља ва од ори ги на ла у 
то ли кој ме ри да про ме ни сми сао по ру ке. На при мер, у ори ги на лу ре че ни ца 
гла си: „ ... she did not, at thir teen, bid fa ir to equ al her si sters at a mo re advan ced 
pe riod of li fe.“ У пре во ду гла си ова ко: „ ... у сво јој три на е стој го ди ни ни је 
мо гла да се ме ри са мно го зре ли јим се стра ма.“ С об зи ром на то да to bid fa ir, 
пре ма де фи ни ци ји у реч ни ку Ox ford En glish Dic ti o nary, го во ри о мо гућ но-
сти, ве ро ват но ћи, оправ да ним из гле ди ма за де ша ва ње не че га6, ја сно је да 
је сми сао по ру ке пот пу но из ме њен. Пре во ди тељ ка кон ста ту је са да шње ста-
ње, уме сто да пре не се спи са те љи чи ну по ру ку о то ме да се са да већ ви ди да 
нај мла ђа се стра не ће мо ћи да се ме ри са сво је две ста ри је се стре ка да до ђе 
у зре ли је до ба. Слич ни при ме ри би ће на ве де ни ка сни је. Дру ги ар гу мент 
од но си се на из о ста вља ње по је ди них ре чи у пре во ду, на при мер: „Упра во 
овој ку ћи по че ла је по чет ком ја ну а ра да упра вља сво је ми сли, и из не на да, 
са свим нео че ки ва но, по зва ла је и две ста ри је го спо ђи це Дeшвуд да јој пра ве 

6 To bid fa ir = to of fer with re a so na ble pro ba bi lity, to pre sent a fa ir pro spect, se em li kely. 
Orig. with for and ob ject; now al so with inf.
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дру штво.“ Има ју ћи у ви ду из вор, у ко јем се ка же: „To wards this ho me, she 
be gan on the ap pro ach of Ja nu ary to turn her tho ughts, and thit her she one day 
abruptly, and very unex pec tedly by them, asked the el der Mis ses Das hwo od to 
ac com pany her.”, ви ди мо да је из о ста вљен пре вод при ло га thit her. Мо жда се 
на пр ви по глед не чи ни да из о ста вља ње на ру ша ва пре но ше ње по ру ке. Ме ђу-
тим, у ши рем кон тек сту, ка да зна мо да се ра ди о то ме да је го спо ђа Џе нингс 
има ла оби чај да про во ди ду же вре ме код сво јих ћер ки, а са да има на ме ру 
да про ве де не ко вре ме у сво јој ку ћи и да од свих сво јих по тен ци јал них ре-
зи ден ци ја ста ри је го спо ђи це Де швуд по зи ва баш у соп стве ну, чи ни се да је 
из о ста вља ње при ло га нео прав да но. Мо ра мо до да ти још јед ну при мед бу на 
ана ли зи ра ну ре че ни цу, иа ко ни је у пи та њу ар ха и зам: из раз to ac com pany 
her мо ра мо ту ма чи ти у све тлу не ка да шњег оби ча ја да мла де де вој ке, у го-
ди на ма за уда ју, би ва ју по зи ва не код ро ђа ка или при ја те ља у Лон дон у то ку 
се зо не ба ло ва, са ци љем да упо зна ју по тен ци јал не мла до же ње. Пре вод Бра-
ни сла ве Ма о душ, „да јој пра ве дру штво”, асо ци ра од мах на уло гу дру жбе-
ни це, пре кра ћи ва ње вре ме на, ра зо но ду у ча со ви ма до ко ли це. Она ко ја по-
зи ва не у да те мла де да ме у сво ју ку ћу на ду жи бо ра вак има оба ве зу пра ти ље, 
про во да џи ке, мо рал не са вет ни це, те иа ко јој те мла де да ме за и ста и пре кра-
ћу ју вре ме, то је тек пра те ћа при јат ност глав ним оба ве за ма. Да кле, иа ко ен-
гле ски из вор го во ри са мо о прат њи, ми мо ра мо узе ти у об зир све на ве де но, 
те та ко ре ше ње „да јој пра ве дру штво” де лу је по вр шно. Пред ло жи ли би смо 
„да јој се при дру же и по ста ну ње не шти ће ни це”. 

2.1.анализаПреводаисториЦизама.Сле де ћи за да так је да ана ли зи ра мо 
не ко ли ко исто ри ци за ма ко ји се по ја вљу ју у ро ма ну. Лек се ме ко је при па да-
ју овој вр сти су сле де ће: ba ro uc he, de me sne, gig, sta ge, post, en fran chi se ment, 
cha i se и gle be. 

Лек се му ba ro uc he, Ox ford En glish Dic ti o nary де фи ни ше као ко чи ју на 
че ти ри точ ка, са по крет ним по лу кро вом и на спрам ним се ди шти ма за два 
па ра и јед ним се ди штем на пред, за ко чи ја ша. У из да њу Wor dsworth Clas sics, 
у на по ме на ма на кра ју ро ма на, на ве де на је та ко ђе де фи ни ци ја ове лек се ме, 
пре ма ко јој се ра ди о ко чи ји на че ти ри точ ка ко ја мо же удоб но да при ми 
че ти ри осо бе, са до дат на два ме ста на зад њем де лу. Ми ли ца Си ме о но вић 
опре де ли ла се за пре вод лек се мом ко чи ја, док се Бра ни сла ва Ма о душ од лу-
чи ла за лек се му фи ја кер. Реч ник срп ско га је зи ка Ма ти це Срп ске де фи ни ше 
лек се му ко чи ја као „на ро чи та за пре жна (коњ ска) ко ла за пре воз пут ни ка, 
обич но са по крет ним кро вом или за тво ре на”, уз при мед бу „мађ”. Лек се ма 
фи ја кер де фи ни са на је као „лак ша пут нич ка за пре жна ко чи ја са по крет ним 
кро вом”, уз при мед бу „франц”. Па жљи вим ана ли зи ра њем ста рих фо то гра-
фи ја у књи га ма и сли ка на ин тер не ту ау тор ка је до шла до за кључ ка да је 
бо љи пре вод ко чи ја, јер фи ја кер нај че шће мо же да при ми два пут ни ка, по-
што су се ди шта за дру ге две осо бе прак тич но по моћ на, што не за до во ља ва 
услов удоб но, на ве ден у де фи ни ци ји из на по ме на ро ма на.

За др жа ће мо се још код за пре жних пре во зних сред ста ва да од мах об ја-
сни мо лек се ме gig и cha i se. Лек се му gig Ox ford En glish Dic ti o nary де фи ни ше 
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као ла ки јед но прег на два точ ка. У пре во ду из 1976. упо тре бље на је лек се ма 
дво ко ли це, а у пре во ду из 2012. лек се ма ко чи је. Мо ра мо да кон ста ту је мо да 
је лек се ма ко чи је не при хва тљи ва, јер под ра зу ме ва че ти ри точ ка, што зна чи 
да се лек се ма gig и пре вод но ре ше ње ко чи је не по кла па ју пре ма јед ном од 
основ них ди јаг но стич ких обе леж ја – бро ју точ ко ва. Лек се ма дво ко ли це је 
бо ље ре ше ње, што се ви ди и у де фи ни ци ји ко ју за ову лек се му да је Реч ник 
срп ско га је зи ка Ма ти це срп ске: „за пре жна ко ла, ко чи ја на два точ ка”. Мо-
гу ће ре ше ње би би ла још и лек се ма че зе, с об зи ром на то да се ра ди та ко ђе 
о за пре жним ко ли ма на два точ ка, али по што се да ље у ро ма ну по ја вљу је 
лек се ма cha i se, и у оба пре во да се за њу ну ди ре ше ње че зе, оста ће мо при 
лек се ми дво ко ли це. Што се лек се ме че зе ти че, мо ра мо би ти ве о ма опре зни. 
На и ме, Ox ford En glish Dic ti o nary на по ми ње да cha i se под ра зу ме ва ла ко за-
пре жно во зи ло на два или че ти ри точ ка, у за ви сно сти од слу ча ја. Шта ви ше, 
на во ди да се ши ре схва ће на, ова лек се ма мо же ко ри сти ти при име но ва њу 
би ло ко јих ла ких ко чи ја и ко ли ца. Реч ник срп ског је зи ка че зе де фи ни ше као 
реч ма ђар ског по ре кла ко ја пред ста вља ла ка пут нич ка за пре жна ко ла на два 
точ ка, ла ки фи ја кер. Ова де фи ни ци ја би мо гла да се по кла па са окс форд ском 
пре ма ди јаг но стич ком обе леж ју бро ја точ ко ва, тач ни је, ши рем ди ја па зо ну 
мо гућ но сти не го што је то слу чај код дво ко ли ца. Та ко ђе, мо ра мо има ти у 
ви ду и број упрег ну тих ко ња, јер Ox ford En glish Dic ti o nary на во ди да се 
лек се ма cha i se ко ри сти ла за јед но прег пре упо тре бе по штан ских ко чи ја, те 
је де фи ни ше као cha i se and pa ir – ко чи је на че ти ри точ ка, са два ко ња и 
cha i se and fo ur – ко чи је на че ти ри точ ка, са че ти ри ко ња. 

Раз ма тра ју ћи прет ход но на ве де не лек се ме и ре а ли је ко је оне обе ле жа-
ва ју, мо же мо се за пи та ти ко ли ко су раз ли чи та пре вод на ре ше ња да на шњем 
чи та о цу за и ста ва жна. Сма тра мо да је про на ла же ње што при бли жни јег пре-
вод ног ре ше ња за ова кве лек се ме је дан од на чи на да се чи та о ци под стак ну 
да и ван ро ма на по тра же по дат ке о из гле ду и упо тре би не ка да шњих пре во-
зних сред ста ва, што мо же са мо обо га ти ти њи хо ва са зна ња, ка ко о исто ри ји 
та ко и о је зи ку.

Де фи ни ци ја лек се ме de me sne го во ри о про сто ру ди рект но спо је ним са 
вла сте лин ском ку ћом, да кле, де лом има ња ко ји ни је из дат у на јам. У кон-
крет ном слу ча ју, про стор је ма ло зе ле но дво ри ште ко је се ви ди са пред ње 
стра не Бар тон ског лет њи ков ца. Ми ли ца Си ме о но вић пре ве ла је лек се му 
de me sne као има ње, што пред ста вља по јам ши ри од оно га ка ко ен гле ски 
из вор де фи ни ше Ox ford En glish Dic ti o nary, али је сва ка ко бо љи од ре ше ња 
врт, ко ји је по ну ди ла Бра ни сла ва Ма о душ и ко ји, осим што пред ста вља 
са мо је дан од на чи на на ко ји се део има ња ко ји ни је из дат у на јам мо же ис-
ко ри сти ти, та ко ђе и ме ња сми сао: дво ри ште пу но зе ле ни ла пред ста вља 
је ди ни део има ња ко ји ни је под за ку пом, а на ла зи се с пред ње стра не ку ће 
и ни је то дво ри ште део вр та, ка ко за кљу чу је мо из по ме ну тог пре во да. С 
об зи ром на то да се део по се да ко ји ни је под за ку пом, не го је у ди рект ном 
вла сни штву по сед ни ка има ња, мо же ис ко ри сти ти ка ко за ра зо но ду (парк, 
коњ ске тр ке с пре по на ма, итд.), та ко и за по тре бе до ма ћин ства (уз гој по вр ћа, 
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во ћа, сто ке), врт би пред ста вљао са мо не ди јаг но стич ко обе леж је лек се ме 
има ње.

Још јед на лек се ма ко ја се ти че по се да је и лек се ма gle be. Ox ford En glish 
Dic ti o nary де фи ни ше ову лек се му као зе мљу до де ље ну све ште ни ку на име 
ње го вих, не ка да фе у дал них, пра ва. На и ме, све до 1978. та зе мља и при ход 
од ње при па да ли су све ште ни ку за ње го вог жи во та. Цр кве но има ње и па ро
хиј ско има ње су по ну ђе ни пре во ди и ау тор ка сма тра да су при хва тљи ви, јер 
има ње о ко јем је реч су штин ски при па да цр кви, с об зи ром на то да на след ни-
ци све ште ни ка ко ји је тре нут ни ужи ва лац при хо да, не ма ју пра ва на ње га.

На ред ни исто ри ци зам је лек се ма en fran chi se ment. Ox ford En glish Dic
ti o nary на во ди да се ова лек се ма и фи гу ра тив но ко ри сти, а де фи ни ше је као 
осло бо ђе ње из за то че ни штва, за ро бље ни штва, роп ског по ло жа ја или по ли-
тич ке под ре ђе но сти. Део ре че ни це у ко јој је ова лек се ма упо тре бље на гла си: 
„…and it was al to get her an at ten tion which the de li cacy of his con sci en ce po in ted 
out to be re qu i si te to its com ple te en fran chi se ment from his pro mi se to his fat her.” 
И по но во је пре вод Ми ли це Си ме о но вић ко рект ни ји од пре во да Бра ни сла ве 
Ма о душ. На и ме, у пр вом слу ча ју, пре во ди тељ ка ну ди као ре ше ње лек се му 
раз ре ши ти („а то би, у сва ком слу ча ју, би ла па жња ко ја би, пре ма на го ве-
шта ји ма ње го ве осе тљи ве са ве сти, би ла по треб на да се она пот пу но раз ре ши 
обе ћа ња да тог оцу.”), док се у дру гом ну ди лек се ма за до во љи ти („а упра во 
је то би ла она вр ста па жње ко ју је ис тан ча ност ње го ве са ве сти зах те ва ла да 
би мо гао да сма тра да пот пу но за до во ља ва обе ћа ње ко је је дао оцу.”). С об зи-
ром на то да лек се ма en fran chi se ment им пли ци ра акт осло ба ђа ња, лек се му 
за до во љи ти не мо же мо сма тра ти до брим пре во дом, јер се ти ме гу би упра-
во нај ва жни је ди јаг но стич ко обе леж је из вор не лек се ме. Оно је ујед но ов де 
и фи гу ра тив но упо тре бље но, што но си по се бан ефе кат, јер је кон текст та кав 
да да то обе ћа ње за Џо на Де шву да пред ста вља истин ски те рет ко јег се на 
сва ки на чин на сто јао ре ши ти. То што је до био иде ју ка ко да уз нај ма њи 
мо гу ћи на пор и су прот ста вља ње су пру зи то обе ћа ње ис пу ни, за ње га је пред-
ста вља ло истин ско ски да ње око ва. За то ау тор ка овог ра да пред ла же као 
ре ше ња још и одре ши ти (ко је има по ма ло ре ли гиј ски при звук), осло бо ди ти 
(пре ма ДгО, нај бли же из во ру) и рас те ре ти ти (пре ма ДгО нај да ље, али 
пре ма лек се ми са вест, на ко ју се од но си, нај бли же као ко ло ка ци ја). Та ко ђе, 
ау тор ка сма тра да ни је би ло нео п ход но ме ња ти вр сту ре чи, те да је пре вод но 
ре ше ње мо гло да оста не у об ли ку име ни це, ка ко је у ори ги на лу.

За о кру жи ће мо овај део ра да о исто ри ци зми ма са две лек се ме ко је озна-
ча ва ју по но во за пре жна пре во зна сред ства: sta ge и post. Ов де ће мо нај пре 
по ку ша ти да раз ја сни мо ко је ре а ли је озна ча ва ју ове лек се ме, с об зи ром на 
то да су и јед на и дру га скра ће ни из ра зи за пре во зна сред ства ко ја име ну ју. 
На и ме, пре ма де фи ни ци ја ма из окс форд ског реч ни ка и фо то гра фи ја ма на-
ђе ним на ин тер не ту, мо же мо да прет по ста ви мо да лек се ма sta ge пред ста вља 
скра ће ну вер зи ју лек се ме sta geco ach. Пре во ди ове лек се ме би ли би по штан
ска ко чи ја или ди ли жан са, с тим да дру га лек се ма има и обе леж је „франц.” 
Де фи ни ци ја ка же да је у пи та њу ко чи ја ко ја сва ког да на или од ре ђе ним 
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да ни ма у не де љи пре во зи пут ни ке, па ке те и сл. од ме ста до ме ста. Са лек-
се мом post би ло је ма ло те же про на ћи пра во зна че ње. На и ме, пр ви им пулс 
при пре во ђе њу сва ка ко је тај да и ово пре во зно сред ство има ве зе са по штом. 
Ме ђу тим, па жљи ви јим ис тра жи ва њем у реч ни ку ви ди мо да по сто ји лек се-
ма postcha i se, ко ја је де фи ни са на као пут нич ка ко чи ја ко ја се унајм љу је од 
ста ни це до ста ни це, или се за њу унајм љу ју ко њи у ту свр ху, те да се то post 
од но си на упра во на ста ни це. За ни мљи во је да је јед но од ДгО за ову лек-
се му спе ци фич но ме сто ко чи ја ша: на ко њу. Не ма по ме на о пре но су по штан-
ских па ке та, што чи ни бит ну раз ли ку у ДгО у од но су на по штан ску ко чи ју. 
Та ко ђе, оно што ову вр сту ко чи је раз ли ку је од по штан ске, по сто ја ње је пред-
њег про зо ра, и то упра во за хва љу ју ћи чи ње ни ци да је ко чи јаш (по сти љон) 
на ко њу (нај че шће ле вом), а уко ли ко је по тре бан, до дат ни се ди на се ди шту 
из диг ну том из над ков че га за пр тљаг. Да ље, ка да узме мо у об зир кон текст 
у ко јем се ове две лек се ме по ја вљу ју, уо ча ва мо да се о по штан ској ко чи ји 
го во ри са пре зи ром, а да се о postcha i se го во ри као о не че му пре сти жном. 
У јед ном од при ме ра за postcha i se у окс форд ском реч ни ку ви ди мо да је она 
ре зер ви са на за бо га те: At the com men ce ment of the pre sent cen tury…com mu
ni ca tion bet we en the smal ler towns was by postcha i se…for  the we althy. По што 
је го спо ђи ци Стил, ко ја го во ри о пу то ва њу овим пре во зним сред стви ма, из-
у зет но ва жно да је сма тра ју от ме ном и при ја те љи цом ути цај ног све та (што 
мо же да за кљу чи и ма ње бри жљив чи та лац), сма тра мо да је оправ дан за кљу-
чак да је спи са те љи ца упо тре бив ши лек се му post, ми сли ла на postcha i se. 
У том сми слу, пре вод на ре ше ња за лек се му sta ge, ди ли жан са и обич на по
штан ска ко чи ја мо же мо сма тра ти ко рект ним. Ре ше ња за post, ме ђу тим, не 
мо же мо при хва ти ти: Ми ли ца Си ме о но вић ну ди лек се му по штан ска ко ла, 
док Бра ни сла ва Ма о душ ну ди лек се му ди ли жан са. Ди ли жан су, Реч ник срп
ско га је зи ка де фи ни ше као ве ли ка за тво ре на ко ла са коњ ском за пре гом, 
ко ја су слу жи ла за пре воз пут ни ка, ро бе и по ште. С об зи ром на то да смо 
уста но ви ли да postcha i se не ма ме ђу сво јим ДгО пре нос по ште, ова ре ше ња 
не мо же мо при хва ти ти. У не до стат ку по себ не лек се ме за вр сту ко чи је ко ја 
има пред њи про зор, ау тор ка пред ла же лек се му ко чи ја („на ро чи та за пре жна 
(коњ ска) ко ла за пре воз љу ди, обич но с по крет ним кро вом или за тво ре на“), 
ко ја ни је до вољ но пре ци зна, али упра во због де фи ни ци је у ко јој се не по-
ми ње пре воз ро бе и по ште, нај при бли жни је од го ва ра из во ру. Пре ци зни је 
од ре ђе ње по сти гли би смо до да ва њем при де ва рас ко шна и пут нич ка, те 
та ко за си гур но ели ми ни са ли мо гућ ност пре во за по ште и ро бе. 

2.2.анализаПреводаархаизама. У овом де лу ра да ба ви ће мо се ана ли-
зом оних ар ха и за ма из ро ма на за ко је ау тор ка ну ди бо ље пре вод но ре ше ње, 
као и оних чи ја се ре ше ња раз ли ку ју у два по сто је ћа пре во да. Пр ви од та квих 
ар ха и за ма је лек се ма ad dress. Ox ford En glish Dic ti o nary де фи ни ше ову лек-
се му као на чин на ко ји се раз го ва ра са дру гом осо бом, по на ша ње при раз го-
во ру (Man ner of spe a king to anot her, be a ring in con ver sa tion; ac cost.). Пре вод 
из 1976. ну ди на чин оп хо ђе ња, док у пре во ду из 2012. на ла зи мо лек се му 
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угла ђе ност. Сма тра мо да је пр ви пре вод бо ље ре ше ње, јер по кри ва ДгО 
ори ги на ла – на чин раз го во ра. Угла ђе ност Реч ник срп ско га је зи ка де фи ни-
ше као по се до ва ње ле пих на ви ка, по на ша ња, али не го во ри се кон крет но о 
раз го во ру, пре ма то ме, мо же мо за кљу чи ти да би угла ђе ност мо гла да се 
ис по љи при раз го во ру, али исто та ко и у дру гим дру штве ним си ту а ци ја ма. 
Сход но то ме, на чин оп хо ђе ња бли же од ре ђу је лек се му ad dress. На рав но, не 
сме мо за не ма ри ти ни со ци о и сто риј ски кон текст: ма ни ри су у вре ме Џејн 
Остин би ли из у зет но ва жан део дру штве ног пеј за жа, а кр ше ње уста ље них 
пра ви ла го во ра и по на ша ња озби љан пре ступ. За то је на чин оп хо ђе ња не што 
што осо бу оног вре ме на пре по ру чи от ме ном дру штву или га за исти дис ква-
ли фи ку је.

Сле де ћи ар ха и зам је лек се ма nay („Nay, the lon ger they we re to get her the 
mo re do ub tful se e med the na tu re of his re gard; …”), ко ја има дво ја ко зна че ње: 
не и шта ви ше. С об зи ром на то да је ова реч упо тре бље на у кон тек сту по твр-
ђи ва ња не ве ри це и до дат ног обра зла га ња раз ло га за то7, ау тор ка сма тра да 
је бо љи пре вод лек се мом шта ви ше, ко ју је упо тре би ла Ми ли ца Си ме о но вић 
(„Шта ви ше, уко ли ко га је че шће ви ђа ла, све је ви ше сум ња ла у при ро ду 
ње го ве на кло но сти;…“). Дру ги пре вод гла си ова ко: „Не. Што су ви ше вре-
ме на про во ди ли за јед но, то јој се при ро да ње го ве при вр же но сти чи ни ла 
не из ве сни јом, …“. 

Hen ce је лек се ма ко ју Ox ford En glish Dic ti o nary де фи ни ше као при лог 
ко ји го во ри о уда ље но сти од ме ста на ко јем је го вор ник (At a dis tan ce from 
he re; away.). Ми ли ца Си ме о но вић је ре че ни цу „So far from hen ce!” пре ве ла 
као “Та ко да ле ко одав де!”, док се Бра ни сла ва Ма о душ од лу чи ла за „Та ко 
да ле ко!”. По но во мо ра мо да се са гла си мо са пр вим пре во дом, јер се лек се ма 
одав де по кла па упра во са де фи ни ци јом лек се ме hen ce. У дру гом пре во ду 
се са мо им пли ци ра уда ље ност од ме ста са ко јег се во ди раз го вор и не ма лек-
сич ког ни ти кон тек сту ал ног оправ да ња за не пре во ђе ње лек се ме hen ce. Не 
би смо сме ли пре ви де ти ни ат мос фе ру у ко јој се ди ја лог од ви ја, то јест Едвар-
до во не при јат но из не на ђе ње због са зна ња да Де шву до ви од ла зе да ле ко од 
Нор лан да8, та ко да пре во ђе ње лек се ме hen ce до при но си и то ну ди ја ло га. 

Ар ха и зам ve xed под ра зу ме ва ста ње узру ја но сти, из нер ви ра но сти, изи-
ри ти ра но сти. Из вор гла си ова ко: „He re ally felt con sci en ti o usly ve xed on the 
oc ca sion.“ Пре вод но ре ше ње Ми ли це Си ме о но вић гла си: „Та да га је ствар но 
пе кла са вест.“ Пре вод Бра ни сла ве Ма о душ, „он се искре но узру јао због ова квог 

7 „She was far from de pen ding on that re sult of his pre fe ren ce of her, which her mot her and 
si ster still con si de red as cer tain. Nay, the lon ger they we re to get her, the mo re do ub tful se e med 
the na tu re of his re gard; and so me ti mes, for a few pa in ful mi nu tes, she be li e ved it to be no mo re 
than fri en dship” (austen 2000: 14). 

8 „Ed ward tur ned ha stily to wards her on he a ring this, and in a vo i ce of sur pri se and con cern, 
which re qu i red no ex pla na ti on to her, re pe a ted, ’De von shi re! Are you in deed go ing the re? So far 
from hen ce! And to what part of it?’ She ex pla i ned the si tu a tion. It was wit hin fo ur mi les nort ward 
from Exe ter“ (austen 2000: 16).
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раз во ја до га ђа ја“, при бли жни ји је из во ру не са мо због то га што је пра вил но 
пре ве де на са ма лек се ма не го и због кон тек ста ро ма на. На и ме, лик из ро ма на 
ко ји се узру јао је Џон Де швуд, по лу брат го спо ђи ца Де швуд, исти онај чи ја 
са вест има по тре бу да бу де раз ре ше на оба ве зе да те за јед нич ком ро ди те љу. 
Оно ма ло по мо ћи по лу се стра ма, ко ју је он за ми слио као ис пу ње ње обе ћа ња 
оцу, њи хо вим пре се ље њем у Де вон шир по ста ло је не из во дљи во. Да ле ко од 
то га да га је пе кла са вест, шта ви ше, он је за бри нут што ће мо жда мо ра ти на 
дру ги на чин да им бу де од по мо ћи, кон крет но, фи нан сиј ски, што би му било 
на ро чи то не у год но. 

На ред ни ар ха и зам је за ме ни ца yе, не ка да упо тре бља ва на у дру гом лицу 
као мно жи на од thou у но ми на ти ву и во ка ти ву. Та ко ђе, упо тре бља ва ла се и у 
јед ни ни као из раз на ро чи тог по што ва ња (што би био екви ва лент срп ском ви). 
Ми ли ца Си ме о но вић пре ве ла је ову лек се му као ти („А ти, ти до бро по-
зна то др ве ће!“), док ју је Бра ни сла ва Ма о душ пре ве ла са ви („А ви, ви до бро 
зна на ста бла!“), што сма тра мо бо љим и тач ни јим пре во дом. Лек се ма yе у 
ро ма ну је упо тре бље на у обра ћа њу ста бли ма у пар ку (у во ка ти ву и у мно-
жи ни), ко је по ро ди ца Де швуд оста вља за со бом од ла зе ћи у Де вон шир. 

Лек се ма of fi ces у вре ме Џејн Остин озна ча ва ла је раз ли чи те про сто ри је 
у ко ји ма су се од ви ја ли сви по сло ви од ко јих је за ви си ло јед но до ма ћин ство 
(пра ње ве ша, по су ђа, ку ва ње) и у ко ји ма су се скла ди шти ле на ми р ни це по пут 
хле ба, ма сла ца, ви на, а не ке од та квих про сто ри ја слу жи ле су за др жа ње 
по сте љи не, стол ња ка, сре бр ног по су ђа итд. У пре во ду Ми ли це Си ме о но вић 
сто ји спо ред на оде ље ња, а у пре во ду Бра ни сла ве Ма о душ ку хи ња, ве шер ни ца. 
Ниг де у ро ма ну не сто ји пре ци зно за шта су слу жи ле ове про сто ри је у Бар-
тон ском лет њи ков цу, та ко да се мо ра мо осло ни ти на уоп ште ни опис ко ји 
да је Ox ford En glish Dic ti o nary. У том сми слу, пре вод спо ред на оде ље ња упра-
во сво јом уоп ште но шћу да је мо гућ ност да се у но вом до му Де шву до вих или 
на ла зе све на ве де не про сто ри је или са мо не ке од њих. Пред ла же мо још и 
по моћ не про сто ри је. 

Mirth, ве дри на ду ха, ко ја се ма ни фе сту је сме хом и ша лом, сво је пре во де 
има у лек се ма ма ве се лост и ср дач ност, при че му ве се лост (осо би на или 
ста ње оно га ко ји је ве сео, до бро рас по ло же ње, ра дост, ве дри на) бо ље по кри-
ва де фи ни ци ју ко ју да је Ox ford En glish Dic ti o nary – ве се лост ду ха ко ја се 
ис по ља ва ша лом и сме хом – док би смо за лек се му ср дач ност (осо би на оно га 
ко ји је ср да чан – љу ба зност, пред у сре тљи вост) мо гли тек у не ди јаг но стич-
ким обе леж ји ма на ћи ве се лост и до бро рас по ло же ње. 

Лек се ма са ња ре ње се на шла у оба пре во да ро ма на за лек се му re ve rie. 
С об зи ром на то да је реч о од сут ном раз ми шља њу, ме ди ти ра њу, са ња ре ње 
мо же да бу де при хва ће но, али ау тор ка овог ра да ну ди лек се му сна тре ње, 
као по е тич ни ју, има ју ћи у ви ду емо тив но ста ње Ме ри јен Де швуд, за ко ју 
се ова лек се ма у не ко ли ко на вра та упо тре бља ва.

Пар ти цип ни при дев das hing опи су је осо бу ко ја се обла чи и по на ша 
упа дљи во и по по след њој мо ди. То је ујед но у ро ма ну и иде ал из гле да и по-
на ша ња ко ји би мај ка и се стра Едвар да Фе рар са ра до да му на мет ну. Ми ли ца 
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Си ме о но вић пре во ди ову лек се му као раз ме тљив, а Бра ни сла ва Ма о душ 
као ги здав. Реч ник срп ско га је зи ка об ја шња ва реч ги здав као а) бо га то укра-
шен, на ки ћен, рас ко шан (за оде ло) и б) ко ји па да у очи сво јом ле по том и 
ле пим оде лом, ди ван, от мен (за мом ка или де вој ку). Да кле, де фи ни ци је се 
де ли мич но по кла па ју. Раз ме тљив има не га тив ну ко но та ци ју и ни је ну жно 
у ве зи са оде ва њем, не го се нај че шће та ко опи су је не чи је по на ша ње – ко ји 
се раз ме ће, хва ли ше, хва ли сав. Ја сно је да ги здав при бли жни је опи су је не-
ког ко је das hing, та ко да би смо овај пре вод оце ни ли као бо љи. 

При дев gen teel је ар ха и зам код ко јег у пре во ди ма не ма на ро чи тог ра-
зи ла же ња, али су срп ски ко ре спон ден ти ин те ре сант ни за раз ма тра ње, па 
ће мо се ов де по за ба ви ти њи ма. На и ме, у пре во ду из 1976. сто ји угла ђе ни, а 
у пре во ду из 2012. сто ји от ме ни. Реч ник срп ско га је зи ка ка же да је онај ко је 
угла ђен сте као ле пе на ви ке и по на ша ње, а да је оно што је угла ђе но от ме но 
и љу ба зно. Лек се му от мен де фи ни ше као фин, угла ђен, пре фи њен, го спод-
ствен укус, оде ло итд. За осо бу ко ја је от ме на ка же да се од ли ку је угла ђе ним, 
го спод стве ним др жа њем, по на ша њем, ма ни ри ма. Да кле, го то во да се јед на 
лек се ма де фи ни ше дру гом. Раз ли ка је, мо жда, је ди но у то ме што се сти че 
ути сак да се угла ђе ним по ста је, да кле у пи та њу је про цес, јер мо ра мо има ти 
у ви ду и из раз „угла дио се“, тј. сте као ле пе на ви ке и по на ша ње, као и до те-
рао се, улеп шао се. 

За бра та Едвар да Фе рар са, Ро бер та, Лу си Стил ка же да је cox comb. У 
пре во ду из 1976. он је за мла та, а у пре во ду из 2012. он је ки цош. Ox ford 
En glish Dic ti o nary де фи ни ше ову лек се му као бу да ла сту и уо бра же ну осо бу, 
та шту на сво ја до стиг ну ћа и свој из глед. Реч ник др Се мју е ла Џон со на ка же 
да је cox comb не ко по вр шан, ко се пре тва ра да има зна ње и по стиг ну ћа. 
За мла та је, пре ма Реч ни ку срп ско га је зи ка, онај ко ји се мла ти, за мла ћу је, 
бле скаст, нео те сан чо век. Ки цош је, пак, онај ко ји во ли да се ки цо ши, ки ти, 
обла чи по мо ди, фић фи рић, или не ко ко је про би рач. С об зи ром на то да је 
ка рак те ри за ци ја Ро бер та Фе рар са ве о ма успе шно ура ђе на, чи та лац схва та 
да је он и бу да ласт и уо бра жен, и да је по вр шан и да во ли да се обла чи по 
мо ди. Лек се ма за мла та има и дру гу ко но та ци ју, за пра во, у осно ви из ра за 
је мла та ра ње ру ка ма и но га ма, тј. фи зич ка не спрет ност узро ко ва на ду гач ким 
и не спрет ним удо ви ма, ко ја се ре флек ту је и на дру штве ну. Ки цош та ко ђе 
не пре но си у пот пу но сти по ру ку лек се ме cox comb, јер се огра ни ча ва на 
спо ља шњи из глед не го во ре ћи ни шта о дру гом на чи ну на ко ји се ка рак тер 
ис по ља ва. Сто га ау тор ка пред ла же лек се му на ду вен ко, јер она пре но си по-
ру ку и о ка рак те ру и о ње го вим ма ни фе ста ци ја ма (на ду вен ко = онај ко ји је 
над мен, пун се бе, уо бра жен, на ду вен, пре ма: на ду ве но = с ви си не, охо ло, са 
же љом за са мо и сти ца ње, над ме но, уо бра же но, пре тен ци о зно). 

Име ни ца swe et me ats пред ста вља слат ке ко ла че, пе ци ва, кон ди тор ске 
про из во де, кан ди ра но во ће, ком пот, за ше ће ре но ора ша сто во ће, бом бо не, 
слат ке шта пи ће итд. У оба пре во да пре во ди о ци су се од лу чи ли за слат ки ше, 
што у пот пу но сти по кри ва све на ве де не вр сте, па и ви ше. Ау тор ка пред ла-
же још и по сла сти це или слат ка ри је као мо гу ће пре во де.
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У на ред ном при ме ру по но во има мо све до чан ство о ка рак те ру Џо на 
Де шву да, по лу бра та го спо ђи ца Де швуд. На и ме, он је из у зет но бо гат и обо-
га тио се до дат но на сле див ши има ње „Нор ланд“ од оца, при мо рав ши на тај 
на чин сво је по лу се стре да се исе ле. По што је њи хов за јед нич ки отац сву 
сит ни ју имо ви ну уну тар ку ће за ве штао се стра ма Де швуд и њи хо вој мај ци, 
пре ма ре чи ма Џо на Де шву да, они су има ли огром не тро шко ве да би на ба-
ви ли све што је по треб но: по сте љи ну, пор це лан, ком пле те за обе до ва ње итд. 
Но, он не на ме ра ва да роп ће, од но сно гун ђа, ка ко то пре во де Ми ли ца Си мео-
но вић и Бра ни сла ва Ма о душ. Из вор на лек се ма је to re pi ne и под ра зу ме ва 
упра во из ра жа ва ње не за до вољ ства, не го до ва ња, гун ђа ње и жа ље ње на не-
што. При хва тљи ва су оба пре во да, јер и пре ма Реч ни ку срп ско га је зи ка ове 
лек се ме под ра зу ме ва ју по лу гла сно не го до ва ње, из ра жа ва ње про те ста, срџ бе, 
гне ва, гун ђа ње. Мо жда је за ни јан су бо ље ре ше ње роп та ти, јер је ре ђе у 
упо тре би, па ти ме и бли же из во ру. 

О ка рак те ру го спо ђе Фе рарс, мај ке Едвар да и Ро бер та Фе рар са, ко ја се 
у ро ма ну лич но по ја вљу је вр ло крат ко и го во ри ве о ма ма ло, са зна је мо пу но 
из суд би на и ка рак те ра ње них си но ва, ћер ке и ње них сна ја, ко ји ма она упра-
вља. Због то га, ка да Лу си Стил ка же да је она af fa ble, ми смо си гур ни да то 
уоп ште ни је та ко, али лек се му мо ра мо пре ве сти. По сто је ћи пре во ди су мила 
и ср дач на. Ако зна мо да је af fa ble не ко ко раз го ва ра и оп хо ди се на лак, при-
сто јан и угла ђен на чин, он да ви ди мо да ни је дан ни дру ги пре вод не за до во-
ља ва ову де фи ни ци ју у пот пу но сти. О ср дач ном је већ би ло ре чи, а ми ла је 
она ко ја иза зи ва не жност, ра дост, угод ност и дру га при јат на осе ћа ња; љуп ка, 
дра же сна. Ау тор ка пред ла же при дев при ја зна (услу жна, љу ба зна, ср дач на, 
при јат на, уч ти ва), ко ји та ко ђе ни је нај бо ље мо гу ће ре ше ње, али де лом де фи-
ни ци је (уч ти ва) упу ћу је на оп хо ђе ње, што је кључ ни део де фи ни ци је из во ра. 

Ка ко се ро ман бли жи кра ју, и је зик по ста је мир ни ји и опи си ма ње дра-
ма тич ни. По сле емо тив них бу ра, љу бав них не спо ра зу ма и бо ле сти, на ред 
су до шли из ми ре ње, опо ра вак и ла га но пу то ва ње ку ћи. На по чет ку тог пу-
то ва ња пу ков ник Брен дон по ма же Ме ри јен Де швуд да уђе у ко чи ју. Ту нам 
се по ја вљу је лек се ма en gross („… and bid ding Co lo nel Bran don fa re well with 
a cor di a lity of a fri end, was ca re fully as si sted by him in to the car ri a ge, of which 
he se e med an xi o us that she sho uld en gross at le ast half.”), за ко ју је Ми ли ца Си-
ме о но вић по ну ди ла пре вод да њој оста не („… и по што се и с пу ков ни ком 
Бран де ном по здра ви ла ср дач но и при ја тељ ски, овај јој је по мо гао да се сме сти 
у ко ла, на сто је ћи при том да њој оста не бар по ло ви на про сто ра.”), а Бра-
ни сла ва Ма о душ на рас по ла га њу бу де („Он јој је ве о ма услу жно по мо гао да 
се сме сти у ко чи ју и до бро је па зио да јој на рас по ла га њу бу де бар по ла 
про сто ра.”). Ox ford En glish Dic ti o nary ка же да је де фи ни ци ја лек се ме en gross 
„сте ћи или за др жа ти ис кљу чи во вла сни штво над не чим“, та ко да је ути сак 
да ни је дан ни дру ги по ну ђе ни пре вод не од го ва ра у пот пу но сти. На и ме, 
пр во ре ше ње под ра зу ме ва да је Ме ри јен ушла по след ња у ко чи ју и да је пре 
ње ног ула ска пу ков ник Брен дон сме стио дру ге две пут ни це ста ра ју ћи се о 
то ме да за Ме ри јен оста не ви ше про сто ра. То сма тра мо не мо гу ћим, јер у 
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на ред ној ре че ни ци спи са те љи ца ка же да су се по сле ње у ко чи ју по пе ле 
ње на се стра и њи хо ва мај ка. Го спо ђа Џе нингс је оти шла че за ма са слу жав-
ком, а пу ков ник не што ка сни је, сам. Пре вод на рас по ла га њу бу де је бо љи, 
јер је не у тра лан у од но су на ре до след де ша ва ња, али под ра зу ме ва и ко но та-
ци ју ко ри шће ња по сво јој во љи, што ау то мат ски зна чи и да тог ко ри шће ња 
не мо ра да бу де. Да је ре че но да рас по ла же, би ло би при бли жни је, јер пре ма 
Реч ни ку срп ско га је зи ка овај не свр ше ни об лик го во ри о по се до ва њу, кон тро-
ли са њу. Ау тор ка, ипак, пред ла же дру га чи је ре ше ње: да за у зме, јер при бли-
жни је до ча ра ва „сти ца ње и за др жа ва ње“ де фи ни ци јом: „осво ји ти, за по се сти, 
за пре ми ти не ки про стор“. 

Сле ди при мер за ко ји у јед ном од пре во да не ма ре ше ња. У пи та њу је 
из раз had been wont to be li e ve. Овај из раз се упо тре бља вао уз ин фи ни тив, 
у зна че њу used to. У тек сту ро ма на сто ји да је го спо ђа Де швуд би ла у за блу ди 
у ве зи са Ели но ри ним осе ћа њи ма, те да се ис по ста ви ло да су сна жни ја него 
што је она ве ро ва ла да је су. Ми ли ца Си ме о но вић је та ко и пре ве ла – „не го 
што је ра ни је ве ро ва ла да је сте...“, го во ре ћи о ње ној на кло но сти ка Едвар ду 
Фе рар су, док Бра ни сла ва Ма о душ не пре во ди овај из раз. Сма тра мо да је по-
ну ђе ни пре вод ре ла тив но до бар иа ко ни су упо тре бље не нај при бли жни је лек-
се ме за used to (уо би ча ји ти, има ти на ви ку, на ви ћи се, при ми ти, при хва ти ти), 
јер на срп ском је зи ку не што што се уо би ча ји ло или на шта се на ви кло им-
пли ци ра ду жи пе ри од, а рад ња у ро ма ну нам то не обез бе ђу је. Евен ту ал но 
би се мо гло пре ве сти као „не го што је у по чет ку ве ро ва ла да је сте...“, јер се 
ми сли на пр ве да не по знан ства Едвар да и Ели нор, ка да су сви ми сли ли да 
по сто ји сна жна ме ђу соб на на кло ност. Кон текст от кро ве ња до ко јег је до шла 
го спо ђа Де швуд је за пра во тај да у дра ма тич ним до га ђа ји ма око Ме ри јен 
ни ко ни је обра тио па жњу на Ели но ри на осе ћа ња, што спи са те љи ца кон ста-
та ци јом да је го спо ђа Де швуд за ве де на у сво јим ве ро ва њи ма по ма ло иро-
нич но на гла ша ва.

На кра ју ро ма на де ша ва се пре о крет и спи са те љи ца ка же: „The chan ge 
which a few ho urs had wro ught in the minds and the hap pi ness of the Das hwo ods, 
was such ‒ so gre at ‒ as pro mi sed them all, the sa tis fac tion of a sle e pless night.” 
Пре вод из 1976. за озна че ну лек се му ка же: вр шио свој уплив („Тај пре о крет, 
ко ји је већ не ко ли ко ча со ва вр шио свој уплив на ду ше и сре ћу Де шву до вих, 
био је та ко ве ли ки да им је сви ма оси гу рао бе са ну ноћ.”), док у пре во ду из 
2012. сто ји: вр шио свој ути цај („Овај пре о крет, ко ји је не ко ли ко са ти вр шио 
ути цај на ум и сре ћу Да шву до вих, био је то ли ко нео че ки ван...и то ли ко зна-
ча јан да им је сви ма обе ћа вао бе са ну ноћ.”). Оба пре во да су ге ри шу да је 
пре о крет тај ко ји вр ши рад њу. Лек се ма wro ught пред ста вља ар ха ич ни и 
тех нич ки об лик лек се ме work. С об зи ром на то да је ов де упо тре бље на фи-
гу ра тив но, по што се не ко ли ко пре суд них до га ђа ја од и гра ло у ве о ма крат ком 
ро ку, на ро чи то за он да шње пој мо ве о вре ме ну, за кљу чу је мо да ни је пре о крет 
вр шио ути цај или уплив на ми сли Де шву до вих не ко ли ко са ти, не го је са мо 
не ко ли ко са ти об ли ко ва ло, ство ри ло, про из ве ло, уоб ли чи ло та кву про ме ну 
у ми сли ма и сре ћи Де шву до вих, та кав пре о крет да им је то га ран то ва ло 
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бе сану ноћ. Да кле, ак це нат је на то ме да се не што ва жно пре о бли ко ва ло за 
вр ло крат ко вре ме, што и је сте слу чај, а то нас до во ди до за кључ ка да по-
сто је ћи пре во ди не мо гу би ти при хва ће ни као тач ни.

„I was sim ple eno ugh to think, that be ca u se my fa ith was plig hted to anot her, 
the re co uld be no dan ger in my be ing with you...“. Едвард Фе рарс на ив но ми сли 
да мо же сло бод но да се ви ђа са Ели нор по што је ио на ко већ дао не ко ме реч, 
од но сно, ча шћу се оба ве зао дру гој. С об зи ром на то да је овај из раз у је зи ку 
из во ру да нас углав ном пе снич ки, ре то рич ки, ау тор ка сма тра да би упра во 
због то га при ме ре ни је би ло упо тре би ти из ра зе по пут: обе ћао се дру гој, за
ру чио се са дру гом, дао ве ру дру гој, за ве то вао се дру гој. Из раз да ти реч, 
пре ма су бјек тив ном осе ћа ју, има све ча ни тон, али му не до ста је ро ман ти ке, 
на ро чи то ако раз ми шља мо на на чин на ко ји су раз ми шља ле хе ро и не Џејн 
Остин. Иа ко је тај за вет ин ти ман и тај не при ро де, он у џен тлмен ском све ту 
XVI II ве ка и те ка ко има вред ност пи са ног и пот пи са ног до ку мен та. Ми-
ли ца Си ме о но вић чак пре во ди да је Едвард дао реч не ко ме, што до дат но 
раз вод ња ва сми сао. Ча шћу се оба ве за ти, с дру ге стра не, има ро ман тич ни 
при звук и Бра ни сла ва Ма о душ ка же да се Едвард оба ве зао дру гој, што је у 
скла ду са раз го во ром и ме ђу соб ним об ја шња ва њем из ме ђу ње га и Ели нор. 
Ме ђу тим, бу ду ћи да по сто је бо љи из ра зи (по ме ну ти го ре), ау тор ка је ми-
шље ња да их је тре ба ло упо тре би ти. 

3.закључак. На кра ју мо же мо да из ве де мо за кључ ке на два ни воа: на 
ни воу је зи ка Џејн Остин и на ни воу по сто је ћих пре во да ро ма на Ра зум и 
осе ћај ност. 

Што се је зи ка Џејн Остин ти че, мо же мо да за кљу чи мо да, у од но су на 
са вре ме ни ен гле ски је зик, на лек сич ком ни воу ни је ар ха и чан у то ли кој ме ри 
да је не ра зу мљив или те же ра зу мљив да на шњим чи та о ци ма. На син так тич-
ком ни воу та ко ђе ни је не ра зу мљив да на шњим чи та о ци ма, али због ре до-
сле да ре чи у не ким ре че ни ца ма (нпр. Most un wil ling was she to awa ken from 
such a dre am of fe li city. (Au sten 2000: 38)) је зик ро ма на де лу је пе снич ки и за-
ста ре ло са да на шњег ста но ви шта. 

Као што смо ра ни је на по ме ну ли, је зик од сли ка ва дух епо хе, а жа нр 
ко ме ди је на ра ви или дру штве не ко ме ди је, мо жда то успе ва и у ве ћој ме ри 
не го не ки дру ги књи жев ни жа нр. Сто га је мо жда и нај те жи пре во ди лач ки 
за да так при пре во ђе њу овог ро ма на био очу ва ње тих фи них је зич ких ни-
јан си ко је упу ћу ју на вре ме, ме сто и дру штво у ко ји ма се рад ња ро ма на 
од ви ја. С об зи ром на то да смо утвр ди ли да је зик Ости но ве ни је ар ха и чан 
то ли ко да је не ра зу мљив го вор ни ку са вре ме ног ен гле ског је зи ка, за да так 
ко ји под ра зу ме ва ра зу мљи вост по ру ке на срп ском је зи ку ни је био те жак. 

Уоп ште но го во ре ћи, мо же мо за кљу чи ти да су, у сми слу пре во да ар ха-
и за ма и исто ри ци за ма, пре во ди тељ ке Ми ли ца Си ме о но вић и Бра ни сла ва 
Ма о душ у ве ли кој ме ри ис пу ни ле пре во ди лач ки за да так. У ве ћи ни слу ча је ва 
пре вод на ре ше ња успе шно пре но се и по је ди нач не ко му ни ка циј ске по ру ке 
и тон ро ма на, та ко да је ис пу њен пре во ди лач ки за да так пре но ше ња по ру ке 
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из је зи ка из во ра у је зик пре во да, при че му је са чу ван и умет нич ки ни во пре-
во ди лач ког по сла. Ме ђу тим, у не ким од слу ча је ва, ко ји су пред мет ана ли зе 
у овом ра ду, пре вод на ре ше ња су та ква да не пред ста вља ју ни фор мал не ко-
ре спон ден те ни пре вод не екви ва лен те, јер ме ња ју сми сао ре че ни це, те не до-
вољ но пре ци зно или пот пу но не у спе шно пре но се по ру ку из је зи ка из во ра. 
Ис кљу чи во тех нич ки гле да но, ти ме се на ру ша ва ток основ ног ко му ни ка циј-
ског про це са о ко јем го во ри Ивир (1985). У све тлу ter ti um com pa ra ti o ni sa, 
тј. за јед нич ког свој ства лек се ма ко је су кон тра сти ра не, зна че ња лек се ма се, 
у слу ча је ви ма у ко ји ма су пре во ди ока рак те ри са ни као не при хва тљи ви, не 
по кла па ју. У том сми слу, чи ни се да осно ва за ис пра ван пре вод по је ди них 
ар ха и за ма и исто ри ци за ма ни је по ста вље на, те на ши рем пла ну за да так 
је зич ке опе ра ци је де ко ди ра ња по ру ке, као де ла лин гви сти ке, оста је у да тим 
слу ча је ви ма не ис пу њен. Ипак, успе шност це ло куп ног пре во да не мо же се 
оце њи ва ти на осно ву уског спек тра лек се ма као што су то ар ха и зми и исто-
ри ци зми, ни ти не ко ли ко не у спе шних пре вод них ре ше ња мо гу на ру ши ти 
оп шти ути сак о пре во ду.
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Na ta ša V. Goj ko vić

TRAN SLA TION OF AR CHA ISMS AND HI STO RI CISMS FROM EN GLISH IN TO  
SER BIAN LAN GU A GE IN JA NE AU STEN’S NO VEL SEN SE AND SEN SI BI LITY:  

A CRI TI CAL ANALYSIS

S u m  m a  r r y

This pa per de als with tran sla tion of ar cha isms and hi sto ri cisms from En glish in to 
Ser bian lan gu a ge in Ja ne Au sten’s no vel Sen se and Sen si bi lity. The no vel was tran sla ted 
in to Ser bian lan gu a ge twi ce: in 1976 by Mi li ca Si me o no vić and in 2012 by Bra ni sla va 
Ma o duš. In this pa per, the ba sis for the analysis of dif fe rent tran sla tion so lu ti ons is a 
uni ver sal lan gu a ge cha rac te ri stic or ter ti um com pa ra ti o nis – the third ele ment ac cor ding 
to which the com pa ri son is ma de. All hi sto ri cisms fo und in the no vel we re analyzed, 
whi le ar cha isms we re cho sen ac cor ding to the fol lo wing cri te ria: 1) the ir tran sla ti ons 
dif fer in the two exi sting tran sla ti ons of the no vel and 2) the aut hor of the pa per of fers a 
bet ter so lu tion for the ir tran sla tion. In the In tro duc tion, the con cepts of ar cha isms and 
hi sto ri cisms are bri efly ex pla i ned, the dic ti o na ri es that we re used in the analysis are 
li sted, the the o re ti cal gro und is set and the tran sla tor’s task in Sen se and Sen si bi lity is 
in tro du ced. The next part of the pa per is de di ca ted to a de ta i led analysis of the tran sla tion 
of ar cha isms and hi sto ri cisms i.e. com pa ri son of the de fi ni ti ons of the me a nings of the 
le xe mes sin gled out to the de fi ni ti ons of the me a nings of the ir tran sla ti ons. In so me ca-
ses, a bet ter tran sla tion is of fe red. The me a nings of the le xe mes in En glish we re ta ken 
ex clu si vely from the Ox ford En glish Dic ti o nary (elec tro nic edi tion), whi le the me a nings 
of the le xe mes in Ser bian we re ta ken from Reč nik srp sko ga je zi ka and the le xi con Si no
ni mi i srod ne re či srp sko hr vat skog je zi ka. The third part of the pa per lists se ve ral ba sic 
con clu si ons of the analysis on the le vel of the lan gu a ge of Ja ne Au sten and on the le vel 
of the exi sting tran sla ti ons of ar cha isms and hi sto ri cisms in the no vel. The ge ne ral con-
clu si ons in that sen se are as fol lows: a) the lan gu a ge of Ja ne Au sten is not ar cha ic to the 
po int of be ing unin tel li gi ble to the mo dern re a der and b) the tran sla tion by Mi li ca Si meo-
no vić can be con si de red bet ter than the one by Bra ni sla va Ma o duš, which can be con-
clu ded on the ba sis of the tran sla tion so lu ti ons of fe red for ar cha ic and hi sto ri cal le xe mes. 

Key words: ar cha isms, hi sto ri cisms, ter ti um com pa ra ti o nis, Sen se and Sen si bi lity, 
tran sla tion
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