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ЕЛЕМЕНТИ КОХЕЗИЈЕ У ОРИГИНАЛУ  
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Апстракт: У данашњој теоријској литератури која се бави превођењем, 
постоји велики број дефиниција које одражавају различита схватања и погледе на 
ову сложену делатност људског ума. Превођење књижевних дела намењених деци 
поставља пред преводиоца низ тешкоћа типичних за ову делатност. Циљ овог рада 
јесте да се утврде елементи кохезије између енглеске и српске верзије песме “You 
are old, father William” из Алисе у земљи чуда Луиса Керола, дела које је неприкос-
новени класик, родоначелник савремене и фантастичне књижевности за децу. 

Кључне речи: кохезија, превођење, поезија, српски језик, енглески језик. 

УВОД

Роман Алиса у земљи чуда преведен је на више од 176 језика. Публико-
ван је и на специјалном Брајевом писму. Луис Керол је уживао да се игра 
речима и њиховим значењима. То су речи које се односе на разне појмове 
и ствари које су биле симбол помодарства у викторијанском периоду. Ком-
плетан роман се сматра реакцијом против књижевних конвенција 19. века 
као и ридикуле принципа викторијанског друштва. Књига обилује многим 
алузијама на реалност. Сам аутор је користио елементе и концепте који су 
били познати његовим савременицима – читаоцима и створио је комичне 
ефекте трансформишући их у нонсенсе.1 

Један од аспеката књиге заснованих на реалности је поетски материјал 
представљен у роману. Већина песама је пародија на стихове који су у 19. 
веку били добро познати. Керол је успео да трансформише познате песме 
као и одређене „лаке стихове.“2 

* предавач, gvozdena2001@yahoo.com
1 Врста поезије или прозе с намерно апсурдним или нелогичним садржајем, намењене 

забави.
2 light verse [lạit və:s] (енгл. дословно: лаки стих), у традицији енглеске књижевности 

песништво разноликих облика, писано свакодневним језиком, ведра, духовита и често 
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О успешности Керолових идеја и имагинације говори и број језика на 
које је књига преведена. Превођење је захтевна делатност, при чему пре-
вођење поезије спада у домен „врхунске уметности“ са којим се у коштац 
могу ухватити само врхунски преводиоци и захтева уметнички таленат. Пре-
водиоци поезије су обично и сами песници по вокацији те су они и најус-
пешнији у преношењу осећаја којег песма носи у себи. Мотиви заступљени у 
поезији обично имају за циљ да код читаоца побуде емоције, да се поистове-
те са поруком коју одређена песма носи те стога и превод, односно препев 
песме, мора имати исти утицај на читаоце. 

У књизи има десет песама (“All in the golden afternoon”; “How doth 
the little crocodile”; “You are old, Father William”; “Speak roughly to your 
little boy”; “Twinkle, twinkle, little bat”; “The Lobster Quadrille”; “‘Tis the 
voice of the Lobster, Turtle Soup”; “The Tarts”; “The letter in the trial”; “The 
Mouse’s tale”) и свака за себе је ремек-дело Кероловог књижевног умећа 
и свака подједнако представља изазов за преводиоца. Сфера нашег инте-
ресовања, али и главни циљ овог рада јесу елементи кохезије у песми “You 
are old, father William”, односно елемeнти кохезије у оригиналу писаном на 
енглеском језику и његовог преводa на српски језик. Определили смо се за 
анализу ове песме зато што је то најдужа песма у књизи, структурно нajсло-
женија, те тиме и најпогоднија за нашу анализу. Овим не желимо да умањи-
мо важност осталих песама у књизи, већ смо мишљења да се кроз анализу 
ове песме најбоље могу приказати кохезивни елементи између оригинала  
и превода. 

ТЕОРИЈСКИ АСПЕКТИ ПРЕВОЂЕЊА ПОЕЗИЈЕ  
И ПРЕВОЂЕЊА КЊИЖЕВНОСТИ ЗА ДЕЦУ3

Поезија је у многим речницима дефинисана као литерарни рад у ме-
тричкој форми и изражава дубока осећања и дубоке мисли, покушава да ин-
терпретира скривено значење живота, универзалне истине о животу, о томе 
шта је људски род искусио (Павел 1999).

добронамерног сатиричног тона, чија је намера пре свега да забави. Његова лакоћа 
међутим претпоставља техничку и стилску вештину грађења стиха, а препознаје се је-
дино на подлози „озбиљне“ књижевности. Антологичари 19. века покушавали су да 
га канонизују само као углађени vers de société отменога друштва, а у 20. веку значење 
појма се шири па, light verse обухвата комичне, простачке и пригодне песме, нонсенсе и 
песништво за децу limerick, clerihew и др. (Cuddon 2013: 396).

3 Иако у теоријској литератури постоје полемике око одабира прикладног термина 
дечја књижевност, књижевност за децу и књижевност за децу и младе (Марјановић–Ђу-
ричковић 2007:15–16), у раду користимо термин књижевност за децу јер „... синтагма 
књижевност за децу ... такође је прихватљива јер одређује књижевно стваралаштво ау-
тономног света“ (Марјановић–Ђуричковић 2007:15).
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Поeзија, као супериорнији облик синонимије много је тежа за пре-
вођење него што је случај са уобичајеном поруком. Преводиоцу поезије 
неопходна је посебна вештина како би „пренео“ све вредности оригинала, 
заједно са музикалношћу, стилом и формом, римом и ритмом (Ovidiu 2008: 
127–138).

Андре Лефевере (у Bassnett 1999: 81–82) представио је неке од нај-
познатијих и најинтересантнијих метода који преводиоци примењују при 
превођењу поезије:

– фонемски превод (покушаји укидања гласова оригинала у језику пре-
вода, стварајући притом прихватљиву парафразу смисла),

– дослован превод (превод реч за реч, искривљује оригинални мисао и 
синтаксу),

– метрички превод (редукција метрике),
– римовани превод (преводилац улази у „двоструку везу“ метрике и 

риме, где добијени превод представља „карикатуру“ оригинала),
– слободни превод.
Сви делови песме су део једног система и ако преводилац по сваку цену 

жели да очува тај систем, он подједнако мора узети у обзир све елементе 
који чине песму. 

Превођење књижевних дела намењених деци поставља пред преводиоца 
низ тешкоћа типичних за превођење литерарних дела „која су по својој садр-
жајној и језичкој структури приступачна деци читаоцима“ (Rečnik književnih 
termina 1986: 353). Познато је да се приликом превођења књижевности за 
децу преводиоцима дозвољава знатно већа слобода него код превођења 
књижевности главног тока (Тропин 2014). 

У преводима за децу настоји се да се елиминишу подаци који би онемо-
гућили разумевање код младог читаоца. Ако су деца старије узрасне доби, 
преводилац може и да задржи неке од њима туђих елемената, али у том слу-
чају мора да се послужи коментаром, објашњењима у фуснотама уместо да 
непознату реч само помене у преводу (Popovič 1979). 

Велики број компаратистичких и преводилачких радова који се баве 
превођењем књижевности за децу заснован је на анализи превода Алисе у 
земљи чуда. Многи лингвисти су покушали да открију поетику превођења за 
децу, бавили се проблематиком превођења игре речи и пародија у другим 
културама, а све под утицајем монографија Вилјама Вивера Алиса на много 
језика (Alice in many languages) и Имера Осаливена – Компаративна књи-
жевност за децу. Сасвим је очекивано што су преводи овог дела били подвр-
гнути већем броју анализа од било ког другог текста намењеног деци: Луис 
Керол је своје дело написао тако да је готово непреводиво, обогативши га 
безбројним алузијама, играма речи и пародијама. Упркос томе, у питању је 
до данас један од најчешће превођених текстова за децу (Тропин 2014).
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ОРИГИНАЛ, ПРЕВОД И КОХЕЗИЈА

Како је природност текста превода један од услова да превод буде та-
кав као да је написан на циљном језику, можемо рећи да могући приступ 
конкретизовању те природности нуди лингвистика текста. Богранде и Дре-
слер (1981) формулисали су начела текстуалности као појмове кохезије, 
кохеренције, интенционалности, прихватљивости, информативности, ситу-
ативности и интертекстуалности. У складу са овим начелима формулација 
превода треба да буде таква да се њиме остварује некакав циљ (интернаци-
оналност), да је са становишта читаоца превод комуникацијски релевантан 
(прихватљивост), да поред очекиваних нуди и неочекиване елементе (ин-
формативност), да одговара контексту и комуникацијској ситуацији (ситу-
ативност) и да испуњава очекивања која су кључна за одређени тип текста 
(интертекстуалност). Кристијана Норд, немачка теоретичарка превођења, 
фактор који ограничава реализацију циљног текста дефинише као принцип 
лојалности према аутору изворног текста „бар у оним случајевима када се 
пошиљалац изворног текста потписује и као пошиљалац циљног“ (Nord 
2005: 32). Другим речима, када су циљеви изборног и циљног језика компа-
тибилни, преводилац не може изневерити интенције изворника. 

Претпоставка је да особа која производи текст (говорник или писац) 
свесно одабира кохезивна и кохерентна средства како би пренела своју пору-
ку јер је њен циљ да помогне корисницима текста (слушаоцима и читаоцима) 
да правилно декодирају текст који имају пред собом. Фредериксен (1977, у 
Tanskanen 2006: 22–23) види кохезивна средства као алат којима аутор те-
кста сигнализира кохеренцију те их повезује с општим приказом продукције 
дискурса. Мишљења је да постоје четири нивоа продукције дискурса: ства-
рање поруке (енгл. message generation), одлуке о начину извођења (енгл. staging 
decisions), одлуке о кохезивним средствима (енгл. cohesive decisions) и стварање 
реченице (енгл. sentence generation). На сваком нивоу различите комуникатив-
не одлуке воде различитим типовима кохеренције у коначној поруци.

Појам кохезија у лингвистику текста увео је М. А. К. Халидеј 1964. го-
дине4. Кохезија се односи на начине на који су лингвистичке компоненте 
текста међусобно значајно повезане једна с другом у низу, на темељу грама-
тичких правила одређеног језика. Бусман (2006: 199) средства кохезије свр-
става у три групе: понављање елемената у тексту (нпр. парафраза, паралели-
зам, рекуренција), сажимање текста употребом средстава као што је елипса, 
употреба морфолошких и синтаксичких средстава (нпр. време, начин, де-
икса, тема – рема). Овим средствима можемо додати лексичке везе и се-
мантичке односе међу речима и конекторе. „Кохезивне везе чине текст тек-
стом, али уједно упозоравају и на просторе његова ширења: гдје оне слабе,  

4 У раду The Linguistic Study of Literary Texts (у Filipin 2012: 45).
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места су (релативно одвојених) унутартексуалних целина (нпр. више или 
мање самостални одломци и сл.), а њихов потпуни прекид сигнал је крајњих 
граница текста“ (Bandurina 2008: 58–59).

Халидej и Хасан (1976: 4) кохезију5 дефинишу као скуп могућности који 
постоји у језику да би се текст држао заједно, а уједно указује на непреки-
дност која постоји међу деловима текста. Она настаје када интерпретација 
једног елемента (његово правилно декодирање) зависи од другог елемен-
та. По њима кохезија може бити граматичка и лексичка, а кохезивне везе 
у енглеском језику деле на пет главних врста (које даље деле на више под-
врста): референција (енгл. reference), супституција (енгл. substitution), елип-
са (енгл. ellipsis), конјуктивна кохезија или повезивање везницима (енгл. 
conjuction) и лексичка кохезија (енгл. lexical cohesion). Референција, супсти-
туција и елипса део су граматичке кохезије, док је конјукција већим делом 
граматичка веза, али с лексичком компонентом. 

Референција је кохезивна веза која се успоставља када речи указују на 
то како би неке друге могле бити интерпретиране. Разликују егзофоричку 
референцију (енгл. exophoric) која је ситуацијска, односно указује се на еле-
менте ван текста те као таква није кохезивна, и ендофоричку референцију 
(енгл. endophoric) која се проналази унутар текста, а дели се на анафору, где 
се замењивачка реч односи на већ претходно уведени елемент (антецедент), 
и катафору која се односи на оно што у тексту тек следи (постцедент). Егзо-
форе су честе у усменој комуникацији док су у писменој комуникацији тек-
стови који су пуни егзофоричних референци много чвршће везани за свој 
контекст од оних који садрже само ендофоричке референце. 

У кохезивну везу супституције убрајају замену једног елемента другим 
без промене смисла и елипсу као изостанак елемента. С обзиром на врсту 
речи коју замењивачки елемент замењује разликују именичку, глаголску и 
клаузалну супституцију. Разлика између референције и супституције је у 
томе што је супституција однос између лингвистичких јединица као што су 
речи или фразе (лексичкограматички ниво), док је референција однос из-
међу значења (семантички ниво). 

Конјуктивна кохезија или повезивање везницима изражава значењске 
везе међу реченицама као што су нпр. временски след, а разликују узрочне 
везе, временске и адверзативе, док би се концесивне везе односиле на раз-
вијање догађаја унутар текста. Лексичка кохезија подразумева кохезијске везе 
које се стварају употребом лексема: понављање речи, синоними, антоними, 
хипероними, хипоними, односи контигвитета (нпр. однос дела и целине),  

5 Новост је то што се она посматра унутар системско-функционалне теорије језика 
(енгл. systemic-functional theory) која је по оријентацији функционална и семантичка, 
као објекат проучавања узима текст, а циљ јој је усмерен на употребу језика (уместо 
на граматичност) (према Халидеј 2006: 443). 



Јелена Д. Рајовић58

односи комплементарности итд. Такође, укључене су и све оне везе које се 
појављују међу речима које су на неки начин повезане једне с другима (нпр. 
писати – оловка, краљ – круна, мач – оштро). Речи које се често користе у 
саставу језика и које подједнако улазе у колокације са свим врстама речи и 
појмова показују релативно малу количину кохезије (нпр. помоћни глаголи 
или опште именице које се често користе).

ПРЕДМЕТ ИСТРАЖИВАЊА

Први превод Alice’s Adventures in Wonderland на српски, Алиса у чудесној 
земљи, објављен је 1923. године, и дело је Станислава Винавера. Други пре-
вод Алисе на српски језик појавио се тек 1951. године, а његов аутор је Лука 
Семеновић. Готово истовремено појавио се и превод на хрватски, 1952. 
године, чији су аутори Мира Јуркић Шуњић и њен супруг Мирко Јуркић, 
који је превео стихове. Све до краја седамдесетих година ови преводи су 
важили за стандарде, што можемо видети на основу броја њихових издања. У 
издању Алисе београдског Завода за уџбенике 1978. године излази нови пре-
вод Јасминке Рибар. Управо се овај превод све до данас највише прештам-
пава у издањима за школску лектиру, што га чини вероватно најчитанијим и 
најпознатијим на територији Србије. У Сарајеву је 1980. године објављен 
превод Бахрије Шамић, док је Антун Шољан 1985. године превео како прву, 
тако и другу књигу о Алиси; после распада Југославије, појавила су се још 
најмање два хрватска превода (Предрага Раоса и Луке Паљетка). Појављи-
вање нових превода, као и наменско превођење за школска издања, одраз су 
нове издавачке политике, као и другачије преводилачке поетике. На основу 
типичних разлика између старијих и нових превода Алисе, постаје видно да 
је смена парадигме у преводној књижевности за децу после Другог светског 
рата била много изразитија него у књижевности за одрасле (Тропин 2014). 

У раду се бавимо кохезивним елементима између оригинала и превода 
песме “You are old, father William” – „Стар си, оче Вилјаме“ коју је у ориги-
налу написао Луис Керол а превео Лука Семеновић (Керол 2002). За Семе-
новићев превод определили смо се зато што је писан неформалним и сва-
кодневним језиком, лако приступачним деци. За разлику од Винавера који 
пародију преводи пародијом, те у чијем преводу има разиграности и рас-
певаности, Семеновићев превод је вернији оригиналу. Аргументе за нашу 
тврдњу налазимо у преводу логичких проблема са којима се Алиса суочава 
или у контексту и значењу појединих речи. Осим тога, његова верзија Алисе 
је деценијама, све до појаве превода Јасминке Рибар, била стандардна и ве-
роватно најутицајнија, што потврђује чињеница да се његов превод наслова, 
Алиса у земљи чуда, данас једино користи. 
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Најдужа и најсложенија песма у књизи, “You are old, father William” – 
„Стар си, оче Вилјаме“, у којој писац на духовит начин описује генерацијски 
јаз између оца и његовог арогантног и безобзирног сина, пародија је добро 
познате песме из викторијанског периода, “The Old Man’s Comforts and 
How He Gained Them” Роберта Соутија (Robert Southey)6.

КОРПУС, АНАЛИЗА И ИНТЕРПРЕТАЦИЈА  
КОХЕЗИВНИХ ЕЛЕМЕНАТА

Корпус се састоји од две песме, оригинална верзија “You are old, father 
William” из књиге Alice’s Adventures in Wonderland7 Луиса Керола и њеног 
превода „Стар си, оче Вилјаме“ (Керол 2002: 45–47). Обе песме су предста-
вљене у оригиналном ортографском издању ради очувања оригиналности и 
природе корпуса. 

Зарад потребе анализе и лакше интерпретације резултата, у наставку 
рада користићемо следеће скраћенице: за оригинал О, за превод П, за до-
слован превод ДП. Како у раду анализирамо строфе сходно томе ћемо озна-
чити и дискусију, односно резултате анализе (С1 (Строфа 1), С2...). У при-
логу рада достављен је оригинал и превод песме “You are old, father William” 
– „Стар си, оче Вилјаме“ (Прилог 1).

У наслову оригинала стоји властита именица коју је и аутор превода за-
држао у изворном облику (William – Вилјам), при чему је у наслову превода 
присутна елипса. 

И оригинал и превод песме имају по осам строфа и све су писане у 
катрену, што нам говори да је у односу на оригинал превод успео да ускла-
ди број и форму строфа. У погледу риме, у оригиналу је у свих осам строфа 
заступљена укрштена рима, док је у преводу у прве три строфе заступљена 
укрштена рима (said – head/јави – глави). У преосталих пет строфа (С4, С5, 
С6, С7 и С8) заступљена је парна рима. 

Све строфе у оригиналу и у преводу написане су у управном говору са 
присуством ауторског говора, при чему је ауторска дидаскалија у постпо-
зицији присутна у свих осам строфа у оригиналу, док у преводу ауторске 
дидаскалије нема само у последњој строфи. 

С1 – У првом стиху прве строфе јавља се синонимски супституент где је 
фраза young man преведена као син – young man (O) ⇒ младић/млади човек 
(ДП) ⇒ син (П). У овом стиху се јавља и елипса, па имамо you are old (О) ⇒ 
ти си стар (ДП) ⇒ стар си (П). Преводилац није остао доследан анафорском 

6 Песма је први пут објављена 1799. године.
7 Alice’s Adventures in Wonderland by Lewis Carrol, Volume One Publishing Chicago,  

Illinois 1998, (62–66).
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полисиденту који је присутан у оригиналу – (and-and) ⇒ нема у (П). У другом 
стиху имамо синонимски супституент white који је преведен као сједа уместо 
бела (white (О) (срб. бела) ⇒ сједа (П) (енгл. grey)). Присуство граматичке ко-
хезије видљиво је у употреби истог глаголског времена, презента, и у оригина-
лу и у преводу. И оригинал и превод завршавају се реторичким питањем које 
је у преводу у односу на оригинал парафразирано (Do you think, at your age, it 
is right? (О) ⇒ Да ли мислиш, у твојим годинама, да је то у реду? (ДП) ⇒ Зар у 
твојим годинама то теби треба? (П)), при чему је анафора it задржана у пре-
воду (…to stand on your head); то (да дубиш на глави).

С2 – У другој строфи три пута је употребљена парафраза у преводу: у 
првом стиху – In my youth (О) ⇒ У мојој младости (ДП) ⇒ Кад млад сам 
био (П); Father William replied to his son (О) ⇒ Отац Вилјам одговори сину 
(ДП) ⇒ отац је одговор имао спреман (П); и у другом стиху – I feared it might 
injure the brain (O) ⇒ Бојао сам се да ће то повредити мозак (ДП) ⇒ Да ће 
повредити мозак, плаших се јадан (П). Елипса се јавља у преводу – Елипса – 
Father William (O) ⇒ отац Вилјам (ДП) ⇒ отац (П); Son (O) ⇒ син (ДП) 
⇒ / (П).

У преводу ове строфе такође се јавља проформа, и то три пута, а која ни 
у једном случају није присутна у оригиналу – /(О) ⇒ спреман (П); / (О) ⇒ 
јадан (П); / (О) ⇒ дубим (П). Такође, апокопу налазимо код превода, што 
није случај са оригиналом – But (O) ⇒ Али (ДП) ⇒ Ал’ (П).

С3 – Код првог стиха треће строфе у преводу се јавља елипса – you are 
old (O) ⇒ ти си стар (ДП) ⇒ стар си (П). Такође, у преводу имамо сино-
нимски супституент – youth (О) ⇒ младић (П), којег нема у оригиналу. Две 
парафразе присутне су у овој строфи, у другом стиху – and have grown most 
uncommonly fat (O) ⇒ и постао необично дебео (ДП) ⇒ И угојио си се баш 
доста (П), и парафраза у реторичком питању у четвртом стиху – Pray, what 
is the reason for that? (О) ⇒ Молим те, реци ми, који је разлог за то? (ДП) ⇒ 
Реци, како тако гибак оста? (П). Каузална веза присутна је и у оригиналу 
и у преводу: – yet (O) ⇒ па ипак (ДП) ⇒ А (П). Од осталих кохезивних 
средстава која се јављају у овој строфи имамо: изостављање – the door (O) 
⇒ врата (ДП) ⇒ / (П); проформу која је присутна само у преводу – / (О) 
⇒ малочас те затекох (П) и синонимију – Pray (О) ⇒ молим те, реци ми 
(ДП) ⇒ реци (П).

С4 – У четвртој строфи парафраза се опет јавља три пута: парафраза 
са темпоралним конектором и заменом номиналне структуре оригинала 
у глаголску у преводу – In my youth (O) ⇒ у својој младости (ДП) ⇒ кад 
младић бијах (П); I kept all my limbs very supple (О) ⇒ Очувао сам све своје 
удове веома гипким (ДП) ⇒ Очувах гипкост (П); и парафраза са адверзив-
ном везом – аllow me (О) ⇒ дозволи ми (Д) ⇒ а шта велиш. Проформа у 
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виду верификативног конектора присутна је у преводу, док је у оригиналу 
нема – / (О) ⇒ знаш (П), што је случај и са проформом у трећем стиху 
– / (О) ⇒ баш (П). Синонимски супституент са апокопом – Shook (О) 
⇒ протрести (ДП) ⇒ забацив (П) јавља се у првом стиху. Употреба суп-
ституције видљива је у – вy the use (О) ⇒ употребом (ДП) ⇒ захваљујући 
(П). Елипса у оригиналу замењена је фраземом – One shilling the box (О)8 
⇒ један шилинг дође за кутију (П). Обе строфе се завршавају ретори-
чким питањем.

С5 – И у овој строфи се јавља елипса, иста као и у првој и трећој стро-
фи – you are old (О) ⇒ ти си стар (ДП) ⇒ стар си (П). Овде се опет јавља, 
као и у трећој строфи, синонимски супституент – youth (О) ⇒ младић (П). 
У преводу трећег и четвртог стиха јавља се проформа – / (О) ⇒ туго моја 
(П); / (О) ⇒ без по муке (П), које нема у оригиналу. Од осталих кохезивних 
елемената у овој строфи се јављају: метонимијски конектор – jaws (O) ⇒ 
чељуст/вилице (ДП) ⇒ зуби (О); уметање са апокопом у преводу – / (О) ⇒ 
прегрист (П) и изостављање, где је превод речи beak изостављен – beak (O) 
⇒ кљун (ДП) ⇒ / (П). Обе строфе се завршавају реторичким питањем са 
парафразом у преводу – Pray, how did you manage to do it? (О) ⇒ Молим те, 
реци ми како си то успео да учиниш? (ДП) ⇒ Зар није чудно да ти то тако 
иде од руке? (П).

С6 – Парафразе – In my youth (О) ⇒ У мојој младости (Д) ⇒ Кад млад 
сам био (П) и парафраза – And the muscular strength, which it gave to my jaw 
(О) ⇒ и снагу мишића коју је дало вилици мојој (ДП) ⇒ то, видиш, очврсну 
вилице моје (П) присутне су у првом и четвртом стиху. Елипса са синкопом 
присутна је у другом стиху превода – And argued each case with my wife (О) ⇒ 
И о сваком случају са својом женом сам расправљао (ДП) ⇒ И сваку ствар са 
женом сам расправљ’о (П). У овој строфи, превод остаје доследан оригиналу 
у погледу употребе анафорског – and-and (O) ⇒ то; и та (П). Употреба 
деикса (/ (О) ⇒ ето (П)) и уметање (/(О) ⇒ снага (П)) јављају се у по-
следњем стиху ове строфе.

С7 – У преводу првог стиха ове строфе присутна је елипса – you are 
old (О) ⇒ ти си стар (Д) ⇒ стар си (П), иста као у првој, трећој и петој 
строфи. Такође, синонимски супституент – youth (О) ⇒ син (П) јавља се 
као и у првој строфи. Код превода, у првом стиху, у два случаја имамо уме-
тање у виду темпоралног конектора – / (О) ⇒ опет (П); / (О) ⇒ сад (П). 
Синкопа се јавља у преводу другог стиха, док је у оригиналу нема – steady 
as ever (О) ⇒ оштро к’о некад (П). У четвртом стиху превода наилазимо 
на парaфразу – Yet you balanced an eel on the end of your nose (О) ⇒ А ипак си 

8 One shilling is what you pay for the box – један шилинг за кутију (нап. а).
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балансирао јегуљу на врх свога носа (Д) ⇒ Па ипак си на врх носа јегуљу балан-
сирао (П). Обе строфе завршавају се реторичким питањем са парафразом 
у преводу где је What made you so awfully clever? (О) ⇒ Шта те чини тако 
ужасно паметним? (ДП) ⇒ Како си ту силну вјештину стекао? (П).

С8 – Ауторска дидаскалија у овој строфи присутна је у оригиналу док 
је у преводу изостављена – Said his father (О) ⇒ / (П). Строфа је и у ориги-
налу и у преводу написана у управном говору. Парафраза се у преводу јавља 
два пута – that is enough! (О) ⇒ доста је било! (ДП) ⇒ више ме не гњави! 
(П); Be off, or I’ll kick you down stairs! (О) ⇒ Одлази, или ћу те гурнути низ 
степенице! (ДП) ⇒ Губи се док ниси слетио низ степенице! (П). Реторичко 
питање присутно је и у оригиналу и у преводу, при чему се у преводу јавља 
елипса – Do you think I can listen all day to such stuff? (О) ⇒ Да ли мислиш да 
могу цео дан да слушам бесмислице? (ДП) ⇒ Зар цијели дан да слушам бесмис-
лице? Рима оригинала остаје доследна претходним строфама и укрштена је, 
док се у преводу у првом стиху јавља леонинска рима (три – гњави) која 
затим прелази у паралелну риму у односу на преостала три стиха (гњави – 
прави; бесмислице – степенице).

Резултати добијени анализом показују на који начин су кохезивна сред-
ства реализована у оригиналу и преводу наведене песме. Идентификација 
кохезивних средстава по строфама, стих по стих, даје јасну слику о томе 
како они међусобно функционишу и стварају кохерентност између ориги-
нала и превода. Реализација кохезивних средстава показује да свако кохе-
зивно средство постоји као део великог система за креирање значења песме. 
Исто тако, свако кохезивно средство понаособ у тексту егзистира као неза- 
висна јединка. 

У погледу наслова и броја строфа превод је успео да остане доследан ори-
гиналу. Видели смо да у преводу у прве три строфе доминира укрштена рима 
а у преосталих пет строфа парна рима, што није случај са оригиналом који у 
свих осам строфа има укрштену риму. Превод је и у погледу осталих елеме-
ната у великој мери доследан оригиналу. Присутни су следећи кохезивни 
елементи: парафраза (11 пута), проформа (8 пута), елипса (8), синонимски 
супституенти (7), реторичка питања (6, колико их има и у оригиналу) што 
преводу даје већу кохеренцију са оригиналом; анафора, синкопа итд. Сви 
кохезивни елементи су међусобно повезани и заједно чине јединствено зна-
чење текста. У преводу је неопходно прибегавати горе наведеним елементи-
ма, зарад постизања што веће кохерентности и што минималнијег одступања  
од оригинала. 

Песма је преведена тако да ни у једном погледу није „изгубљена у пре-
воду“, већ је „питка“ и лако разумљива а истовремено део једне метатексту-
алне композиције – књиге. 
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ЗАКЉУЧАК

Најидеалнији превод био би превод реч-за-реч. Тако нешто у реал-
ности, наравно, није могуће. Проблем се јавља при преношењу књиже-
вног дела из једног језика у други, јер текстови носе одлике стила и језика 
конкретног дела. Преводиоци се често суочавају са нерешивим синтаксич-
ким проблемима који се одражавају на мелодију, ритам и симболику језика 
који се преводи. Другим речима, просто преношење образаца из једног је-
зика у други може резултирати неспретним преводом, то јест, преведеним 
текстом који звучи „ страно“ (Baker 1991: 2002).

Превођење поезије спада у домен веома захтевних преводилачких задата-
ка којим обично приступају само врхунски преводиоци. Поезија представља 
нераздвојиву комбинацију семантике, ритма и звука и јавља се ван конкретног 
контекста који преводилац приликом превођења мора сам да обликује. 

Овом анализом приказали смо како кохезивни елементи функционишу 
заједно у оригиналу и преводу песме. Резултати анализе показали су да пре-
вод не одступа значајно од оригинала. Превод наслова доследан је оригина-
лу, што је случај и са бројем катренских строфа и у оригиналу и у преводу. 
Свих осам строфа оригинала и превода написане су у управном говору са 
присуством ауторског говора, при чему је код свих строфа оригинала аутор-
ска дидаскалија у постпозицији, док у преводу осме строфе нема ауторске 
дидаскалије. Минимална одступања од оригинала, а која се у преводу ја-
вљају, настала су као резултат стилских особености двају језика, при чему 
један језик испољава редудантност кроз елементе кохезије (нпр. профор-
ма пристуна у другој строфи у преводу, и то три пута, док је у оригиналу 
нема), или као резултат процеса експлицитације који је својствен процесу 
превођења (нпр. парафраза која је присутна у преводу чак 11 пута). Код је-
зика који се разликују како граматички тако и стилистички, што је случај са 
енглеским и српским језиком, и где је један језик кохезивно експлицитнији 
од другог, кохезивни елементи присутни у преводу незнатно одступају од 
оригинала. Штавише, граматичка кохезивност видљива је употребом истог 
глаголског времена и у оригиналу и у преводу. 

Иако је наша студија фокусирана само на једну песму, мишљења смо да 
резултати анализе указују да кохезивна средства имају важну улогу у одређи-
вању прецизности превода, те да може послужити као основа за неку обим-
нију студију која ће се бавити проблематиком превођења књижевности за 
децу, односно поезијом намењеној деци, а нарочито кохезивним средствима 
као битним карикама који повезују оригинал и превод. 

Такође, овакав вид анализе може помоћи студентима страног (енглеског) 
језика да боље разумеју везу између оригинала и превода и могао би се упо-
требити на часовима страних језика као вежба превођења. 
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Прилог 1.

“You are old, father William” „Стар си оче, Вилјаме“
О П

С1 “You are old, Father William”, the young 
man said, 
“And your hair has become very white; 
And yet you incessantly stand on your 
head – 
Do you think, at your age, it is right?”

„Стар си, оче Вилјаме“, син се јави,
„И коса ти је сва сиједа,
Па ипак стално дубиш на глави;
зар у твојим годинама то теби треба?“

С2 “In my youth”, Father William replied  
to his son, 
“I feared it might injure the brain; 
But, now that I’m perfectly sure  
I have none, 
Why, I do it again and again.”

„Кад млад сам био“, отац је одговор имао 
спреман,
„Да ћу повриједити мозак, плаших се јадан;
Ал’ сада, кад сигуран сам да га немам,
Дубим на глави из дана у дан.“

С3 “You are old”, said the youth, “ 
as I mentioned before, 
And have grown most uncommonly fat; 
Yet you turned a back-somersault  
in at the door – 
Pray, what is the reason of that?”

„Стар си“, опет ће младић, „као што већ 
рекох,
И угојио си се баш доста;
А да се преврћеш преко главе малочас те 
затекох,
Реци, како тако гибак оста?“

С4 “In my youth”, said the sage, as he shook 
his grey locks, 
“I kept all my limbs very supple, 
By the use of this ointment – one shilling 
the box – 
Allow me to sell you a couple?”

„Кад младић бијах“, рече мудрац, забацив 
коврџе сиједе,
„Очувах гипкост, знаш,
Захваљујући масти овој баш – један шилинг 
дође за кутију,
А шта велиш – да ти продам коју?“

С5 “You are old”, said the youth, “and your 
jaws are too weak, 
For anything tougher than suet; 
Yet you finished the goose, with the 
bones and the beak – 
Pray, how did you manage to do it?”

„Стар си“, рече младић, „и зуби су ти 
исувише слаби, туго моја,
Да би могли прегрист шта тврђе од лоја;
Па ипак гуску са костима смаза без по муке,
Зар није чудно да ти то тако иде од руке?“

С6 “In my youth”, said his father, “I took  
to the law, 
And argued each case with my wife; 
And the muscular strength, which it gave 
to my jaw, 
Has lasted the rest of my life.”

„Кад млад сам био“, рече отац, „волио сам 
право,
И сваку ствар са женом сам расправљ‘о;
То, видиш, очврсну вилице моје,
И та снага, ето све до сада траје.“

С7 “You are old”, said the youth, “one would 
hardly suppose, 
That your eye was as steady as ever; 
Yet you balanced an eel on the end  
of your nose – 
What made you so awfully clever?”

„Стар си“, син ће опет, „и тешко би се 
вјеровало сад, 
Да ти је око оштро к’о некад; 
Па ипак си на врх носа јегуљу балансирао, 
Како си ту силну вјештину стекао?“

С8 “I have answered three questions, and 
that is enough”, 
Said his father; “don’t give yourself airs! 
Do you think I can listen all day to such 
stuff? 
Be off, or I’ll kick you downstairs!”

„Одговорих на питања три, више ме не гњави“, 
Важан се не прави! 
„Зар цијели дан да слушам бесмислице? 
Губи се док ниси слетио низ степенице!“
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ELEMENTS OF COHESION IN THE TRANSLATION OF POETRY  
IN ALICE’S ADVENTURES IN WONDERLAND WITH THE FOCUS 

ON A POEM “YOU ARE OLD, FATHER WILLIAM”

Summary

Current theoretic literature dealing with the translation contains a numerous definitions 
that reflect different understandings and views on this complex activity of the human mind. 
Translation of literary works for children imposes a translator to a set of difficulties typical for 
the translation of such genre. The aim of this paper is to determine the elements of cohesion 
between the English and Serbian versions of the poem “You are old, Father William” in Alice’s 
Adventures In Wonderland written by Lewis Carroll. 
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