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O УПОТРЕБИ ПАРАПРОНОМИНАЛНИХ ИЗРАЗА У 
АНДРИЋЕВОЈ ПРИПОВЕЦИ „ЉУБАВ У КАСАБИ“ И 
ЊИХОВОМ ПРЕНОШЕЊУ НА ФРАНЦУСКИ ЈЕЗИК

Сажетак. У овом раду дат је преглед именица и придевских синтагми које,
употребљене као парапрономинални изрази, понављају „помен” главних личности у Ан-
дрићевој приповеци „Љубав у касаби” а њихова природа и функција сагледанe су у свет-
лу разматрања која је о именицама у парапрономиналној служби изнела академик Милка
Ивић (2002). Посебно се указује на преношење парапрономиналних израза на француски
језик у публикованом француском преводу поменуте Андрићеве приповетке. 

Кључне речи: парапрономинални израз, анафорски именички израз, класифи-
катор, дескриптивни модификатор, тотални класификатор, парцијални класификатор,
дескриптивни модификатор објективног типа, дескриптивни модификатор субјективног
типа.

Две централне личности Андрићеве приповетке „Љубав у касаби” први
пут се у овој приповеци помињу у истој реченици – којом, у оквиру шире приче о
касаби, почиње сама прича о њиховој љубави, и то – она се помиње именом, он –
презименом:

 И ту [у касаби] се једном јавила љубав: кад је Рифка завољела Леденика 

(Андрић, 1996 : 126, у даљем тексту: Љ).
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Затим наратор најпре износи да је Леденик потицао „из хрватске племићке
фамилије”, да је одрастао у Бечу и „био поручник код драгонера”, али да се, пош-
то је „због многих авантура и неких новчаних незгода морао да напусти службу”,
„склонио […] у Босну, гдје је постављен за шумарског капетана у касаби” (Љ:
126). Потом се казује да је Рифка била „кћи старог Папе, Јеврејина”, који је у ка-
саби постао „први газда и трговац”, да су Рифку „слали […] у Сарајево да учи
школу” и да је, иако није имала „пуних шеснаест година”, својим изгледом већ
привлачила пажњу дућанџија у чаршији (Љ: 126). Погледајмо којим се именица-
ма и придевским синтагмама у нарацији, као и у индиректном и директном гово-
ру, у даљем току приповетке означавају Леденик (I) и Рифка (II).2 

I 1. a) Као што је већ речено, главна мушка личност приповетке у нарацији
се у првом „помену” означава својим презименом, а њен „помен” се у објективној
нарацији најчешће понавља презименом, само ређе одговарајућом личном заме-
ницом, с тим што наратор већ на почетку наводи и да га је девојка у писмима која
му је писала називала: ’сунце моје’: 

(1) Леденик је био из хрватске племићке фамилије, […] (Љ: 126, подвук-
ла Р. О.).

Леденик одлази у шуму на Сетихово (Љ: 129).

Леденик је коначно успио да буде премјештен у Сарајево (Љ: 135).

 б) У опису стања у које је главна јунакиња запала после другог љубавног
састанка са Ледеником и њених размишљања о њему, његов „помен” поновљен је
такође презименом: 

(2) Никако да се сјети љубави. Само Леденик, у бијелим панталонама,
непрестано бјежи преко ограде (Љ: 131).3

2 Истичемо да Бранимир Човић, у контексту проблематике књижевог превођења, језик
књижевног дела посматра као ’систем језика’, који је „присутан у оба основна језичкостилистичка
слоја: у репликама јунака разне социјалне, сталешке језичке припадности […], с једне стране, и у
контексту имперсоналног наратора, прошараног острвцима субјективне свести појединих јунака,
са друге” (1986: 106). Да би наша анализа била што потпунија, у овом раду у оквиру првог „језич-
костилистичка слоја” разликујемо слободан индиректни говор, затим неку врсту монолога, у
који смо „укључили” два писма у којима се главни јунак обраћа свом пријатељу из ескадрона, и ус-
мену комуникацију, одн.директан говор личности ове приповетке а ’систем језика’ „присутан” „у
контексту имперсоналног наратора”, посматрамо као објективну нарацију и нарацију прожету
субјективном свешћу појединих јунака.

3 Напомињемо да се главном јунаку у непосредној комуникацији предстојник, његов
претпостављени, удворички учтиво и у исти мах вулгарно фамилијарно – обраћа презименом ис-
пред ког ставља партикулу фон, која се иначе не употребљава ни у објективној нарацији ни у на-
рацији прожетој субјективном свешћу појединих јунака, и придев „драги” на немачком језику,
пошто је Леденик из хрватске племићке породице а одрастао је у Бечу: 

– Либер фон Леденик, неизмјерно ми је жао што морам да кварим вашу авантурицу са
оном Јеврејчицом (Љ: 129).

Сама чињеница да је властито име повезано са партикулом за читаоца је потврда да се ради
о презимену. 
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 2. Осим тога, главног јунака помиње „опћински метлар Лискић” и то за-
једничком именицом: 

(3) – Белћим је капетан озидо ноћас! (Љ: 131).

Истичемо да о главном јунаку не говоре остале личности приповетке, а он
сам говори једино у кратком разговору са предстојником. Стога главна личност,
иако дубоко импликована у заплет саме приповетке, на неки начин остаје по
страни догађаја које је сама изазвала, а чији је исход трагичан за главну јунакињу. 

II 1. a) После првог помена главне женске личности њеним именом, нара-
тор нас само упознаје са чињеницом да је њу Леденик у писмима која јој је писао
називао ’звијездо моја’, а у даљем току објективне нарације, осим личним именом
и одговарајућом личном заменицом, јунакиња се још означава двема заједнич-
ким именицама, од којих се једна употребљава два пута: 

(1) Дјевојку затварају (Љ: 126).

(2) […] сазнаде [се] да је дјевојке нестало (Љ: 131).

(3) Сутрадан нађоше леш у једној затоци, међу кладама (Љ: 131).

б) У контексту описа халуцинација које у наступу лудила доживљава једна
од споредних личности, која се у стању помућене свести плаши ноћне лептирице,
наратор у слободном индиректном говору преноси, иначе наводницима издвоје-
но, питање у коме „помен” главне јунакињу понавља придевска синтагма:

 (4) „ Да није ово боса, мокра Јеврејка?” (Љ: 133).

в) Казујући шта су говорили јунаци приповетке, наратор главну јунакињу
означава придевском синтагмом коју чине придев и њено лично име: 

(5) [ метлар Лискић и, идиот, хамалин Хубо] […] причају да су видјели
полунагу Рифку […] (Љ: 131).

г) Дан пре свог одласка из касабе за Сарајево, пошто је успео да добије пре-
мештај, главни јунак силази са планине у касабу и тек тада сазнаје за Рифкину
смрт. У реченици којом се завршава прича о овој, за главну јунакињу, трагичној
љубави, наратор „помен” јунакиње понавља властитом именицом из категорије
етнонима, а „помен” главног јунака – одговарајућом личном заменицом: 

(6) […] он отпутова сутрадан у рано јутро, још малко погружен од
мисли на Јеврејку (А: 135).

II 2. У првом од два писма којима се обраћа свом другу из ескадрона алуди-
рајући на Рифку, Леденик пише:

Друга необична ствар је, […], жена, то јест дјевојчица. Заправо је и она
ту-инка као и мост. У једног овдашњег трговчића, шпањолског Јеврејина,
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има кћи у седамнаестој години. Коса јој је загасито црвена и семитски буј-
на, […] очи сме-е и готово тамне. […] Кратко: залогај за богове (Љ: 128).

Могли бисмо сматрати да ова Леденикова писма представљају неку врсту
његовог писаног монолога, утолико пре што се на основу садржаја писама не види
да ли их је његов пријатељ примио ни да ли је на њих одговорио, односно да ли
Леденик на његово писмо или писма одговара. У сваком случају, у првом писму
се на главну јунакињу најпре само алудира заједничким именицама „жена, [то
јест] дјевојчица”, да би први пут конкретно била поменута синтагмом кћи у се-
дамнаестој години (Љ: 128) а затим се њен „помен” понавља трима придевским
синтагмама, од којих се једна употребљава два пута, и именицом, која представља
супстантивирани придев: 

(7) „ […], ова млада Шпањолка ми је једина нада и утјеха” (Љ:128). 
(8) „[…] фамилија настоји да што прије уда малу” (Љ:128).

(9) „Нестаће оних писама […], и малог црвенокосог створења, […]” (Љ:

128).

У другом писму Леденик пише: 

(10) „[…]: изгубио сам […] малу Јеврејку и онај лијепи мост” (Љ: 129).

 (11) „Малу Јеврејку ће ме-утим да удају, […]”(Љ: 130).

II 3. Када разговара са Ледником, предстојник девојку означава – једном
властитом именицом, други пут заједничком именицом: 

(12) – […] жао [ми је] што морам да кварим вашу авантурицу са оном
Јеврејчицом (Љ: 129). 

(13) – […]. Мала, изгледа, у некој љубавној грозници (Љ: 129). 

Будући да понављају „помен” „истог створа/исте ствари”, овде – личности
које су једном већ биле поменуте, горе истакнуте именице и синтагме обављају
анафорску службу „у односу на номинални антецедент”.4 На именице и синтагме
које врше овакву функцију Милка Ивић, позивајући се на Падучеву, примењује
назив парапрономинални изрази а користи и назив анафорски именички из-

рази (2002).5 У француској граматици се „свако понављање/reprise неког

4 Парапрономинални изрази који понављају „помен” главне јунакиње у два Леденикова
писма очигледно се ослањају на информације које је он о њој изнео у уводном делу свог првог
писма.

5 Како наводи Милка Ивић, Падучева „на назив којим се неко/нешто први пут помиње при-
мењује термин initial name, а на […] [назив] који собом понавља помен истог створа/исте ствари –
derived name” (Padučeva 1970, 225, према: Ивић 2002: 14, напомена 3). За називе који понављају
„помен истог створа/исте ствари” Милка Ивић употребљава термин парапрономинални изрази, и
истиче да они представљају „оне језичке творевине које, мада иначе, по својим лексичко-морфо-
лошким особеностима, никако не спадају у ту посебну врсту речи, ипак, обављањем анафорске
службе у односу на номинални антецедент, испољавају синтаксичко понашање њених представни-
ка” (Ивић 2002: 13). 
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претходног елемента текста” означава термином анафора (l’anaphore) (Riegel et
al. 2003: 610). Галисон и Лакост анафору дефинишу као „процес којим анафорич-
ка реч упућује на неку реч или групу речи, или на једну реченицу или на пасус,
који се појавио у истом контексту” (Galisson/Lacoste 1976 :26).6 „У стриктном
смислу, анафора означава механизам понављања у коме термин који представља
долази после представљеног [термина], то јест после термина који се понавља”
(Lacoye 2011: 2).7 

Анафора која се тиче „понављања именске групе лексикалном супститу-
цијом”, назива се „неверна анафора” („anaphore infidèle“) (Lacoye 2011 : 4) а „мо-
же да функционише сходно различитим механизмима понављања” a то су хипе-
ронимија, синонимија и понављање по асоцијацији, када је реч о асоцијативној
анафори („anaphore associative“) (Lacoye 2011 : 12). 

Погледајмо који се парапрономинални изрази који понављају „помен”
главних јунака приповетке употребљавају на сваком од нивоа нарације и у дирек-
тном говору њених личности.

I Као што је показано, главни јунак је први пут поменут само презименом. 

1. а) У објективној нарацији његов „помен” понавља се такође презименом.

1. б) У делу нарације прошаране субјективном свешћу главне јунакиње на
главног јунака се опет упућује његовим презименом.

2. У директном говору једне од споредних личности „помен” главног јуна-
ка понавља се заједничком именицом капетан. 

II „Помен” главне јунакиње ове приповетке, први пут именоване само лич-
ним именом, понавља, као што се може видети на основу горњег прегледа,
већи број парапрономиналних израза или анафорских именичких израза и
то: 

1. а) У објективној нарацији: дјевојка; леш; 

б) У нарацији прошараној субјективном свешћу јунака: полунага Рифка;
Јеврејка; 

2. а) У некој врсти слободног индиректног говора у стању помућене свести
личности: боса, мокра Јеврејка;

6 Серио истиче да је проучавање анафоре у руској лингвстици „савршено компатибилно са
прагматиком коју практикује, на пример, О. Дикро” (1987: 155) и подсећа да је, како сматра Дикро,
„генерално […] прихваћено да дискурс (монолог или дијалог) тежи да задовољи […] два услова [а]
то су „услов прогреса” и „услов кохеренције” (Ducrot 1991: 87–88).

7 Анафора и катафора, која означава „обратни механизам: термин који представља претхо-
ди представљени термин”, када се реди „о феномену најављивања, интерпретативноj неизвесности
[„suspens interprétatif“]”, подразумевају „дискурзивну меморију и захтева[ју] сарадњу читаоца,
који треба да изврши довођење у везу” (Lacoye 2011: 2).
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 б) У некој врсти монолога у облику писма друге главне личности свом
пријатељу: млада Шпањолка; мала; мало црвенокосо створење; мала
Јеврејка; 
3. У усменој комуникацији једне од личности са главним јунаком: Јевреј-
чица; мала. 

На природу и функционисање напред наведених израза покушаћемо да
укажемо по узору на анализу изложену у поменутом раду Милке Ивић.

 I 1. а) Именица капетан, којом се у директном говору понавља „помен”
главног јунака функционише као класификатор парцијалног типа, а означава
„највиши чин нижих официра у војсци” (Речник …, Књига друга, 1967: 656, 1.),
односно овде – мушку особу која има тај чин. Међутим, чин капетана је виши од
његовог правог чина, будући да је Леденик био „поручник код драгонера”8, што
је „нижи официрски чин у војсци, између потпоручника и капетана” (Речник …,
Књига четврта, 1971: 733). Оваквим избором лексеме аутор слика опћинског
метлара, који не зна који чин има Леденик и ко је он заправо, а уз то је, као и
предстојник, склон и да странца види већим и важнијим него што је он у ствари
био (уп. нап. 2). 

II 1. а) У објективној нарацији употребљене именице девојка и леш у ана-
форској служби функционишу као класификатори тоталног типа, јер је девојка
свака „одрасла особа женског пола која није удата” (Речник …, Књига прва, 1967:
643, 1) а леш – свако „мртво тело, мртвац” (Речник…, Књига трећа, 1969: 199)
независно од пола, узраста, начина на који је наступила смрт. Као што видимо, ни
уз једну ни уз другу именицу се не употребљава никаква ближа одредба или до-
пуна. 

б) У делу нарације који је прожет субјективном свешћу јунака парапроно-
минални израз исказан спојем описног придева са личним именом – полунага
Рифка, функционише као дескриптивни модификатор објективног типа, јер се
„карактеризаторско својство” које он обелодањује „поима” „као објективна да-
тост”. При томе придев полунага читаоца асоцира на опис сцене у којој Рифка,
посрћући и тетурајући се, излази из болесничке постеље, обучена само у спаваћи-
цу, тј. кошуљу. Јеврејка је „женска особа Јевреј, Жидовка” (Речник …, Књига
друга, 1967: 573), што значи да у анафорској служби функционише као класифи-
катор и то парцијалног типа. 

2. а) У слободном индиректном говору употребљен парапрономинални из-
раз боса, мокра Јеврејка, који представља спој два описна придева са именицом

8 Именица драгонер употребљава се у значењу драгон (Речник …, Књига прва, 1967: 763,
1) , а то је „војник у лакој коњици који се бори пешке, драгун” (исто). Занимљиво је да се помену-
то значење речи драгонер илуструје управо напред наведеном реченицом из приповетке која је
предмет наше анализе.
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која је класификатор парцијалног типа – такође функционише као дескриптивни
модификатор објективног типа, пошто се „карактеризаторско својство” које се
њом „обелодањује” такође „поима” „као објективна датост”. 

б) У Ледениковим писмима „помен” главне јунакиње понављају парапро-
номинални изрази који функционишу као дескриптивни модификатори објек-
тивног типа а исказују се: 

• спојевима описног придева са класификаторском именицом – млада

Шпањолка, мала Јеврејка; 

• спојем описних придева мали и црвенокоси, који нису међусобно одвоје-

ни зарезом, и именице створење – овде: „производ стварања, створ (1, 2)”

(Речник …, Књига пета, 1973: 1010, 2), односно „живо биће, особа, чо-

век” (Речник .., Књига пета, 1973:1009, 1. а.), коју Милка Ивић сматра

„’подспецификовано’ семантизованом именицом” – мало црвенокосо

створење9 

• и једном именичком речју мала, у значењу „мала особа” „девојчица” (Реч-

ник, Књига трећа, 1969: 283, 9. а.), у коју је иначе, како наводи Милка

Ивић, спој придева и класификаторске именице семантички „уткан”,

пошто означава „младо људско биће женског пола” (Ивић 2002: 15).10 

3. У директном говору „помен” главне јунакиње понављају именица
Јеврејчица, у коју је спој придева и класификаторске именице семантички „ут-
кан” јер значи „мала Јеврејка”11, и именичка реч мала, која, као што је већ рече-
но, представља такав спој. 

Као што се може видети, неки од парапрономиналних израза и именица у
анафорској функцији употребљавају се и по два пута (девојка, мала Јеврејка, ма-
ла), а једна именица и у писменој комуникацији главне и усменој комуникацији,
одн. директном говору споредне личности приповетке (мала). При томе именич-
ке речи са анафорском функцијом у „објективној” нарацији функционишу као
класификатори тоталног типа. У деловима нарације прошаране субјективном
свешћу јунака и у усменој и писменој комуникацији употребљавају се дескрип-
тивни модификатори објективног типа. Међутим, како се дескриптивни модифи-
катори објективног типа по својој природи приближавају класификаторима, бу-
дући да „граница између класификације као такве и карактеризације [објектив-

9  Наиме, како истиче Милка Ивић, „именица […], са којом назив карактеризаторског
својства ступа у синтагматску конструкцију, увек је, […] класификаторске семантике, која међу-
тим, не бива увек у истој мери спецификована – реч жена је, на пример, спецификованији класи-
фикатор живих јединки у поређењу са речима створење или биће” (2002: 15). 

10 Уп. Придев мали у именичкој служби, у сва три рода, може да има и значење „мушка или
женска у било коме значењу мала особа; малишан, дечак или девојчица” (Речник …, Књига
трећа, 1969: 283, 9. а.)

11 Уп. Јeврејче, -ета с мали Јевреј (Речник …, Књига друга, 1969: 573).
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ног] типа” „није увек сасвим чврсто постављена” (Ивић 2002: 14)12, не би се са
сигурношћу могла одредити ни њихова функција у нашем корпусу. 

Разлика у броју парапрономиналних израза и именица које у анафорској
служби понављају „помен” две главне личности Андрићеве приповетке „Љубав
у касаби” превасходно је у вези са њиховим местом и улогом у заплету саме при-
поветке. Међутим, сам избор парапрономиналних израза је у функцији односа
других личности према њима, али, као што смо видели, и приказивања осталих
личности, па и ауторовог односа према њима.

 Наиме, главни јунак је и у објективној нарацији и у нарацији обојеној
субјективном свешћу главне јунакиње означен искључиво својим презименом.13

Једино се у исказу споредне личности помен главног јунака понавља именицом
капетан, иако је он имао чин поручника, а оваквим избором лексеме аутор запра-
во слика личност која је употребљава, и социо-културни миље коме она припада. 

Парапрономинални изрази и именице које у анафорској служби понављају
„помен” главне јунакиње пре свега су, као што смо видели, бројнији, понављају
оно што није речено у њеном првом помену али је пре тога експлицитно било из-
нето при њеним каснијим поменима. У том смислу изузетак представља лексема
леш, која је употребљена у реченици којој претходи опис сцене у којој се главна
јунакиња, у стању менталног растројства, баца у Дрину: 

Са посљедњег басамака се баци у воду. Око ње се рашири кошуља. Један
час остаде непомична, а онда је ријека узе на матицу и понесе. 

 Сутрадан нађоше леш у једној затоци, међу кладама (Љ: 131).

На осталим нивоима нарације као и у директном говору употребљене име-
нице повезане су са њеном етничком припадношћу, пореклом и полом – Јеврејка,
Шпањолка, полом и брачним статусом – девојка, узрастом а у директном говору
и писменој комуникацији односом других личности према њој – мала, мала
Јеврејка, Јеврејчица. 

Напомињемо да смо до сличних закључака у вези са избором и природом
заједничких именица и синтагми које у функцији парапрономиналних израза
упућују на личности у књижевном делу дошли и у својим раније објављеним ра-
довима, у којима смо се превасходно бавили преношењем ових именица са српс-
ког на француски14 односно са француског на српски језик15. У овим радовима
смо пошли од дефиниције према којој анафоричка реч […] представља „сваки

12 Наиме, како истиче Милка Ивић, „приписати некоме особину ’бити стар’ значи уједно
класификовати га међу представнике људских бића у добро поодмаклим годинама” (2002: 14).

13 Женевијев Жирар-Жилет наводи да су, „насупрот феномену анафоризације чија интер-
претација може да доведе до конфузије, властита имена […] по дефиницији недвосмислени евока-
тори једног јединог референта. Они су ознаке које су саме по себи довољне (Girard-Gillet 2011:
5–6). 

14 Обрадовић 1989: 202–207; Обрадовић 1990: 71–83.
15 Обрадовић 1993:183–189. 
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лексички елеменат који понавља значење особе или ствари која је прије била
именована” (Симеон 1969: 63, 1). 

На основу оног што смо овде али и у својом ранијим радовима показали,
може се рећи да „сврха– употребе парапрономиналних израза у једном књижев-
ном тексту није увек, као што је то случај у разговорном језику, „искључиво из-
ношење података о томе у коју се појмовну категорију дати ентитет сврстава”
(Ивић 2002: 14) и „посебно указивање на неко својство тога ентитета које остаје
неексплицирано при његовом првом помену” (исто), нарочито када се ради о де-
ловима нарације прожетим субјективном свешћу јунака књижевног дела и њихо-
вом говору.16

 Овде истичемо да Милка Ивић у свом раду практично износи уводна

разматрања о употреби парапрономиналних израза у разговорном језику, тако да

полази од поједностављених комуникативних ситуација које за циљ имају искључиво

преношење информације а не узима у обзир евентуалне интенције говорника, његову

симпатију/антипатију и/или емпатију према особи о којој говори, став према

саговорнику итд. 

Очигледно је да избор и употреба заједничких именица које упућују на
личности ове приповетке представљају значајан елеменат у приказивању не само
сваког лика понаособ него и њихових узајамних релација, па стога њихов сазнај-
ни, емоционални и експресивни садржај чини значајан сегмент опште структуре
ове приповетке.17 

Отуда је за превод ове приповетке значајно да ли се и како сазнајни, емоци-
онални и експресивни садржај ових парапрономиналних израза преноси на стра-
ни језик, утолико пре што је „у књижевном делу свака и најфреквентнија, обична
реч, најнеутралнија стилска варијанта било које говорне јединице естетички мо-
тивисана и у том оквиру функционише у свом најужем контексту и у целини де-
ла” (Стојнић 1981: 63), што ћемо покушати да покажемо на примеру њеног пуб-
ликованог превода на француски.

Парапрономинални изрази и именице у анафорској функцији у публикова-
ном француском преводу Андрићеве приповетке у већини случајева преносе се
без измена и одступања у односу на изворник: 

(1) – Белћим је капетан озидо ноћас! (Љ: 131).

– Il faut croire que le capitaine lui a fait son affaire cette nuit! (Andrić 1967:
57, 

у даљем току рада: А).

16 Осим тога, анафора „мора да поштује кохезију-кохеренцију текста. Из тог разлога она се
адаптира дискурзивној оријентацији, која функционише испред и иза анафоричког понављања.
Она је изложена двострукој принуди: са десна и са лева” (Lacoye 2011: 19).

17 Како истиче Серио, „зна се да феномени анафоризације у великој мери обезбеђују кохе-
рентну основу која осигурава јединство текста а не обичну економију средстава номинације […]”
(Seriot 1987 : 147).
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(2) Дјевојку затварају (Љ:126).
On enfermait la jeune fille (A : 51).

(3) […] сазнаде [се] да је дјевојке нестало (Љ:131).
[…] on apprit bientôt que la jeune fille avait disparu (A: 57).

(4) [метлар Лискић и, идиот, хамалин Хубо] […] причају да су видјели
полунагу Рифку […] (Љ:131).

[…], ils cheminaient côte à côte, racontant qu’ils avaient vu Rifka à demi nue

[…] (A : 57).

(5) […]„ова млада Шпањолка ми је једина нада и утјеха” (Љ:128). 
 […], cette jeune Espagnole est mon seul espoir et ma seule consolation (A :

53).

(6) […] фамилија настоји да што прије уда малу (Љ:128).
 […] la famille veut marier la petite au plus tôt (A : 53).

(7) „[…]: изгубио сам […] малу Јеврејку и онај лијепи мост” (Љ: 129).
 „[…] : j’ai perdu à la fois la petite Juive et le beau pont” (А: 55).

(8) „Малу Јеврејку ће ме-утим да удају, […]” (Љ: 130).
„[…], on mariera la petite Juive, […]” (А: 55).

(9) – […]. Мала, изгледа, у некој љубавној грозници. […] (Љ: 129). 
– […]. La petite, semble-t-il, est folle d’amour. […] (A : 54).

(10) „Да није ово боса, мокра Јеврејка?”(Љ:133).
 „N’est-ce pas la Juive, pieds nus, toute mouillée ?” (A : 59).

Одступања у преношењу парапрономиналних израза бележимо у четири
случаја. У прва два случаја преводилац испред именице у парапрономиналној
функцији односно испред парапрономиналног израза уводи посесивни односно
показни детерминант, сходно принципима синтаксичког устројства француског
језика: 

(1) Сутрадан на-оше леш у једној затоци, ме-у кладама (Љ:131).
Et le lendemain on trouva son cadavre dans un bras mort de la rivière, parmi

les troncs d’arbre (A : 57).

(2) „Нестаће оних писама […], и малог црвенокосог створења, […]”
(Љ:128).

„Je pourrais dire adieu […], à cette petite créature aux cheveux rouges, […]”

(А: 53).

У трећој реченици придев мали замењен је придевом jeune, односно деми-
нутив Јеврејчица преноси се синтагмом jeune Juive уместо petite Juive, као што је
случај у осталим овде наведеним примерима и то, по свој прилици, да би се избег-
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ло понављање придева petit, који је употребљен у синтагми (votre) petite aventure,
која је преводни и семантички еквивалент деминутива (ваша) авантурица: 

(3) – […] жао [ми је] што морам да кварим вашу авантурицу са оном

Јеврејчицом (Љ: 129). 

 – […], je suis navré d’être contraint de vous gâcher votre petite aventure avec

 cette jeune Juive (A: 54).

Напред наведене измене не доводе до значајне промене семантичког сад-
ржаја превода у односу на изворник. 

Међутим, у четвртом примеру реченица превода проширена је посесивним
детерминантом и придевом petit, који су уведени испред именице у анафоричкој
функцији, чиме реченица превода добија сазнајни, емоционални и експресивни
садржај који није исказан у изворнику: 

(4) […] [Леденик] отпутова сутрадан у рано јутро, још малко погру-
жен од мисли на Јеврејку (Љ: 135).

[…]; il part le lendemain à l’aube, un peu triste, encore, en pensant à sa petite

Juive (A : 61).

Констатујемо и да француски преводилац име односно презиме две главне
личности увек у преводу преноси именом, односно презименом и то у изворној
графији а не супституше их одговарајућим личним заменицама: 

И ту [у касаби] се једном јавила љубав: кад је Рифка завољела Ледени-

ка (Љ: 126).

Et puis, un jour, l’amour survint: Rifka s’éprit de Ledenik (A : 50).18

Презиме главног јунака се и у свим осталим случајевима у публикованом
француском преводу Андрићеве приповетке преноси презименом: 

Леденик је био из хрватске племићке фамилије, одрастао у Бечу, […]
(Љ: 126).

 Ledenik, rejeton d’une famille de nobles croates, avait grandi à Vienne;  (А

1987: 50).

Леденик одлази у шуму на Сетихово (Љ: 129).

Ledenik s’en va en forêt, à Setihovo (A: 54).

Леденик [је] коначно успио да буде премјештен у Сарајево (Љ: 135).

Ledenik a enfin obtenu sa mutation à Sarajevo (A: 61).

18 Немачки придев као и партикула испред презимена употребљени у учтивом обраћању
који су у изворнику написани у српској транскрипцији, у француском преводу се преносе у немач-
кој графији: 

– Либер фон Леденик, неизмјерно ми је жао […] (Љ: 129).
– Lieber von Ledenik, je suis navré […] (A : 54).
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Никако да се сјети љубави. Само Леденик, у бијелим панталонама, не-
престано бјежи преко ограде (Љ: 131).

L’amour, elle ne s’en souvient pas. Elle revoit sans cesse Ledenik qui se sauve

en sautant par-dessus la clôture (A: 56).

Исто тако и личне заменице у функцији субјекта које понављају помен цен-
тралних личности ове приповетке преносе се одговарајућим личним заменицама
а не замењује их именом односно презименом.

Да би наша анализа била што потпунија овде указујемо на чињеницу да се
у једном случају реченица превода проширује личним именом главне јунакиње
које се употребљава у предлошкој синтагми са функцијом глаголског додатка за
место који је био неопходна допуна француском глаголу: 

Леденик пада са ограде, раширене руке се склапају (Љ: 129). 

Ledenik saute la palissade et ѕes bras se renferment sur Rifka (А: 54).

Како се у реченици употребљава именица женског рода, у преводу као до-
пуну није било могуће употребити наглашену личну заменицу за треће лице јед-
нине у женском роду, јер би реченица превода била бесмислена, пошто би пред-
лошка синтагма sur elle упућивала на la palissade а не на девојку: 

Уп.: *Ledenik saute la palissade et ѕes bras se renferment sur elle. 

У једној реченици превода, сходно правилима француске синтаксе, српска
лична заменица у дативу, која има функцију логичког субјекта, преноси се одго-
варајућом француском ненаглашеном личном заменицом у функцији субјекта
одговарајуће реченице а у следећој реченици преводилац уводи личну заменицу
у функцији субјекта који иначе на површинској структури реченице изворника
није исказан: 

Нeмa јoj пуних шеснаест година, а већ одавно не може мирно да про-е
кроз чаршију. Ма како удешавала ход, све на њој трепти, игра и дрхти:
[…] (Љ: 126).

Elle n’avait pas seize ans, mais depuis longtemps déjà, il lui était impossible

de traverser en paix le quartier commerçant. Elle avait beau surveiller sa

démarche, toute sa personne, sa robe, ses seines, ses cheveux frémissaient,

tremblaient et tressautaient, […] (А: 50).

Као што се може видети, у преводу Андрићеве приповетке „Љубав у каса-
би” на француски језик преводилац са незнатним одступањима на француски је-
зик преноси парапрономиналне изразе и именичке речи у анафорској функцији
који, употребљени на свим нивоима нарације али и у директном говору, по-
нављају „помен” њених главних личности. 
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Само у једном случају реченица превода је проширена тако да се њен
сазнајни, емоционални и експресивни садржај разликује од сазнајног, емоцио-
налног и експресивног садржаја изворника. 
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EMPLOI DES TERMES PARAPRONOMINAUX DANS LA 
NOUVELLE D’ANDRIĆ „LJUBAV U KASABI“ ET LEUR 

TRADUCTION EN FRANÇAIS 

Résumé

Dans cet article nous avons d’abord analysé l’utilisation, lа nature et la fonction des ter-
mes parapronominaux renvoyant aux personnages principaux de la nouvelle d’Andrić „Ljubav
u kasabi“ à la lumière de l'examen de Milka Ivić relatif à l’utilisation, lа nature et la fonction
des termes parapronominaux renvoyant aux personnes qui ont été mentionnées dans la com-
munication de tous les jours. Comme nous l’avons vu, le nombre et la diversité des termes pa-
rapronominaux renvoyant, aux différents niveaux de la narration, dans le discours indirect
libre et dans le discours direct, à deux personnages principaux de ce texte littéraire est en fonc-
tion de leur rôle dans le récit lui-même tandis que le choix de ces termes reflète non seulement
ce qui a été dit de ces personnages, mais il est aussi en fonction du rapport des autres autres
personnages envers le personnage en question de même qu’il peut être en fonction de la pein-
ture du caractère d’un autre personnage ainsi que de l’attitude du narrateur. Par conséquent, les
termes parapronominaux renvoyant aux personnages d’un texte littéraire représentent un élé-
ment important de la structure de ce texte littéraire et leur traduction un élément non moins né-
gligeable de la traduction littéraire. 

Dans la deuxième partie de notre travail nous avons montré que la traduction des ter-
mes parapronominaux renvoyant à deux personnages princiapux de la nouvelle d’Andrić „Lju-
bav u kasabi“ dans la version française de cette nouvelle publiée sous le titre „Un amour à
Vichegrad“, à une exeption de près, traduit le contenu сognitif, émotionnel et expressif de ces
termes. 

Mots-clés: terme parapronominal, terme nominal anaphorique, classificateur, modifi-
cateur descriptif, classificateur total, classificateur partiel, modificateur descriptif du type ob-
jectif, modificateur descriptif du type subjectif.


