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КЊИГА КАО СИМБОЛ ИНТЕРКУЛТУРАЛНЕ 

КОМУНИКАЦИЈЕ И ДУХОВНОСТИ 
 

Сажетак: У раду аутор потенцира улогу књиге као писаног медија (на 

матерњем или страном језику) у размени језичких, културних и традицијских 
вредности. Културе се препознају у дијалогу, путем језика. Упознавање са дру-

гим и другачијим путем вредних књижевних дела, нарочито на почетном ста-

дијуму развоја, доприноси формирању става о јунацима, њиховом језику, јер 

сваки језик има своју причу. Комуникација са текстом који читамо или изгова-

рамо, језик као главни извор из којег потиче глас и реч, њима зачета мисао 
омогућавају нам да у пракси обликујемо своје емоције схватајући језичку дина-

мику кроз акције јунака. Према сазнању до којег смо дошли истражујући елек-

тронску библиотеку „Пројекат Гутенберг― на другом месту међу сто најтра-
женијих писаца нашао се Марк Твен. Овај податак навео нас је да у овом раду 

проговоримо о специфичностима романа Доживљаји Тома Сојера. 
 

Кључне речи: књига, интеркултурална комуникација, енглески језик.  
 

 

Наслов романа Доживљаји Тома Сојера упућује читаоце и про-

учаваоце на разноврсне дечје игре, испуњене доживљајима и догађаји-

ма који су везани и за пишчево детињство. Игре, безбрижност, смех, 

смицалице и незгоде прате главног јунака и његову дружину. Фантази-

ја игре постиже се разноврсним акцијама деце жељне пустоловина, на-

рочито са друговима из школе и суседства, постиже се игром са одра-

слима који су на сваком кораку желели да укалупе дете. Веселе игре 

указују на безграничну енергију која осваја и вуче напред.  

У различитим друштвеним приликама заузимани су ставови о 

феномену игре. У Речнику симбола игра је дефинисана на следећи начин: 

Игра је у основи симбол борбе... различите комбинације у игри су приме-

ри живота, личног и друштвеног. Она тежи да уведе ред у збрку односа 

и чини прелаз из природног стања у културно, из спонтаног у намерно. 

Али игра допушта да испод поштовања правила избије најдубља спон-

таност, најличнији одговор на спољне присиле (Речник, 2004: 284).  

Игра сна и јаве, стварности и маште разбуктава биће главног ју-

нака Тома Сојера и његових пријатеља. Дечја разузданост и непослу-

шност крше стереотипне норме понашања у средини коју Марк Твен 

описује, а Роже Кајоа у свом познатом делу Игре и људи тумачи игру 

истичући њене основне одлике: слободна, издвојена, независна, непро-

дуктивна, прописана и фиктивна (Кајоа, 1965: 37). 
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Том Сојер није само главни јунак, он је и књижевни лик који 

кроз авантуре спознаје себе. Ако бисмо пошли од латинског глагола il-

ludere са значењем: играти се, шалити се, ругати се, преварити, упропа-

стити, оштетити, осрамотити (Јован Чолић, 1991, фототипско издање из 

1936), у преводу романа Доживљаји Тома Сојера реципијент се, осим у 

претходно наведеном опису речи везане за игру, сусреће и са конвен-

цијама и обичајима поднебља око реке Мисисипи. Читањем дела кроз 

естетичке поруке препознате и преведене у нови културни и језички 

код и нови систем вредности, реципијент наилази на неке неочекиване 

догађаје, препреке или ситуације, јер многе детаље и информације сти-

че у вишезначном и вишеслојном књижевном тексту и у прилици је да 

сва та сазнања обједини на неочекиван, а себи својствен начин. 

Марк Твен је у роман уградио део свог детињства. Он истиче: 

Ја сам у Тому Сојеру писао о сопственим несташлуцима. Био сам вра-

голасти малишан који је својој мајци задавао много брига. Но ја ми-

слим да се то њој чак и допадало. Она није имала никаквих проблема са 

мојим братом Хенријем, две године млађим од мене. Мени се чини да 

би је послушност, праведност и честитост, уморили досадом, да јој ја 

нисам разбијао монотонију својим несташлуцима (Преузето из Писци 

за децу и младе, 262). 

 In the novel Tom Sawyer I wrote about my personal mischiefs. I 

was a mischievous toddler who gave his mother a lot of worries. But I think 

that she even liked it. She didn‘t have any problems with my brother Henry, 

two years younger than me. It seems to me that obedience, justness and rec-

titude would bore her if I hadn‘t broken the monotony with my mischiefs 

(Превела: Данијела Мишић).  

Из сукоба са одраслима рађају се невиђене могућности којима се 

избегавају свакодневне обавезе. Предмети и појаве представљају чудо 

које се рађа у машти детета-јунака. Непоновљиви су сукоби са тетка По-

лом, особом која се о њему бринула и васпитавала га. Немирна природа 

и радознали ум не трпе калупе и стеге. Дете путује у мислима до пећине, 

излаже се незгодама и непријатностима, страху и стрепњи све у циљу 

борбе за живот који пружа многа задовољства, под условом да их ужива-

лац може препознати и препустити им се. Такав је Том Сојер. Дечак који 

не примећује своје физичко одрастање јер је обузет унутрашњом ватром, 

својим духовним одрастањем. Та је стваралачка игра настала остварива-

њем слободе кроз игровне поруке које шаље дружини. Игра није игра 

ако се њоме не остварује радост срца. Том Сојер ту радост остварује 

пријемом и прихватањем игре коју намеће друштво. Изнете опсервације 

о креацији кроз игру могу се поткрепити следећим одломком. 

 Хак седи на ивици пљоснатог чамца и бешумно млатара нога-

ма по води. Изгледа врло сетан. 

-Здраво да си, Хак! 
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-Здраво да си и ти! 

Ћутање за читав један минут. 

-Томе, да смо оставили онај проклети алат крај сувог дрвета, 

новац би био наш. Кажи, зар није грозно! 

-Онда није сан, није сан! А већ сам пожелео да остане сан. 

 (Твен, М., Доживљаји Тома Сојера, стр. 221) 

Све што се у детињству догађа није игра. Томово детињство је 

весело и тужно, јер осим слика ведрине, несташлука и безбрижности, 

сцене везане за његово детињство испуњавају и суровост, драматич-

ност и борба за опстанак. Упечатљива је сцена нестанка човека кога је 

прогутала ноћ пуна драматике. Дечја психологија је на свој начин про-

тумачила загонетке живота који нестаје. Долази до сазнања да је једино 

свет детињства испуњен кратким тренуцима среће и игре.  

После ручка дружина се крете на жало у лов на корњачина јаја. 

Забадали су прутове у песак, па чим би наишли на које меко место, од-

мах би клекнули и копали би рукама... Те вечери приредише сјајну гозбу 

од пржених јаја уцело, па распалише исту такву и у петак изјутра. 

 (Твен, М., Доживљаји Тома Сојера, стр. 135)  

Све оно што главни јунак са својим вршњацима открива и дефи-

нише као догађаје, доживљаје и бриге одраслих, у супротности је са 

дечјим враголијама, забавама, безбрижним и опасним играма. Дечаци 

су склони опасним играма као што су улажење у мрачну пећину, ноћни 

одлазак на непознати гроб, формирање гусарске дружине, сусрети са 

разбојницима, потрага за скривеним благом. То и нису само игре забаве 

ради, то су животне игре за које је неопходно много мудрости, искре-

ности и знања. Све то чини један динамичан сплет догађаја, појава, су-

коба и опасности које главни актери савлађују на свој, дечји и помало 

наиван начин. Тако се у сукобу жеља ликови трансформишу, превази-

лазе свој првобитни идентитет. 

И Том је и овог пута, као и свих последњих дана, једнако нешто 

висио на капији школског дворишта уместо да се игра са другарима. 

Казао им је да је болестан, а тако је и изгледало. Правио се као да гле-

да на другу страну, али у ствари, извиривао је једнако низ улицу!  

(Твен, М., Доживљаји Тома Сојера, стр. 110) 

Уочљива је чињеница да преводилац чита, симболично речено, и 

ствара текст водећи рачуна да изворни језик што верније осликава лите-

рарну стварност дела. Лингвиста Фердинанд де Сосир изврсном сликом 

говори о језику који се може „упоредити с листом папира: мисао је лице, 

а звук је наличје; не може се изрезати једна страна, а да се истовремено 

не изреже и друга; на тај начин и језику не можемо издвојити звук од 

мисли, нити мисао од звука― (Де Сосир, 1965: 157). Такви су и разговори 

деце у роману, њихове жеље, предлози и смицалице, непослушности ко-

је потпуно откривају душу и потребу да буду другачији од средине и бо-
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љи од других. Ништа у њиховим дружењима и акцијама није безвредно. 

Свако у том ланцу има своју улогу, решава своје или заједничке задатке, 

трпи казне, ако заслужи и похвале када се постигне циљ. 

Комуникативна страна овог уметничког дела, посматраног у 

преводу, садржи поруку (поруке) и језик. Језик (енглески) као изворни 

са ког је дело преведено на српски функционише као систем јер је посто-

јао и пре настанка дела, како истиче Лотман „и мора до извесне мере би-

ти заједнички и за ствараоца, и за реципијента, а порука је информација 

коју доноси сам текст. Језик је та непроменљива страна уметничког тек-

ста, која је истовремено и трајна, док је порука променљива и може да 

застари―. (Лотман, 1976: 50). Ове особености језика огледају се у разно-

врсним сликама природе, описа доживљаја и догађаја кроз које писац 

проводи децу-јунаке. Дозвољава им све што припада дечјем свету. Не 

одузима им ништа што је створила човекова природа. Тиме он појачава 

мисао о слободи развоја, како физичког, тако и емоционалног. Ствара 

основу у детету – будућем човеку за животну издржљивост у компли-

кованом свету. 

Поступним развојем књижевног лика Тома Сојера писац успева 

да од несташног и враголастог детета изгради дечака који своја осећа-

ња може да обоји топлином и нежношћу. Веома су интересантне слике 

у којима се приказује заљубљени Том Сојер. У стварању тих емоцио-

налних ситуација, писац се служи позитивним хумором којим се испу-

њавају и срца читалаца. 

Тако ми и треба! Ето ми, кад све забушавам школу и радим 

што ми сви кажу да се не сме. А могао сам бити добар као Сид... Вала 

ако бог да те овај пут извучем читаву кожу, е има просто да се пома-

мим јурећи у недељну школу.  

(Твен, М., Доживљаји Тома Сојера, стр. 95) 

Осим главног јунака Тома Сојера, насликани су врло вешто ли-

кови деце и ликови одраслих. Та два света живе у својим различитости-

ма, стварајући сукобе који су често безазлени, али и озбиљни. Уз много 

преокрета у динамичном развоју радње романа открива се живот света 

другог континента и животи деце који граде вечни континент, а то је 

детињство. Звонки смех и жеља да се авантурама одлази у бајковите 

светове загонетка је која се одгонета читањем романа. Читалац у тексту 

открива искре свога немира остварујући снове о којима је маштао. За-

боравља на ствараност кроз маштање о лепоти дружења са јунацима 

овога романа. „Језик којим говоре одмерен је, једноставан и духовит, 

ослобођен од претераних украса и непотребних стилских детаља; дија-

лози су у функцији радње која се у датом тренутку описује, па се стиче 

утисак да све што се у роману догађа, има лак и природан ток― (Петро-

вић, Милинковић, 2007: 267). 
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Игровно у роману Доживљаји Тома Сојера данашњем читаоцу 

омогућава да игре откривене читањем дела насталог 1876. године ства-

ралачки прими и тиме обогати свој духовни свет. Нонсенсни начин из-

ражавања актера радње у делу, дијалог, анегдоте, пословички изрази, 

смех као заједнички и јединствени језик свих људи, надмудривање и 

цинизам кроз превод Станислава Винавера са енглеског анализиране 

књиге доказује да комуникативност овог књижевног текста омогућава 

сваком реципијенту да на свој начин доживљава и разуме исти текст. 

Познато је да све што постоји може постојати и на други начин, као и 

издвојено тумачење слободе игре у књижевном делу. Пишчева мисао у 

делу показује развој јунаковог идентитета, са аспекта књижевне крити-

ке може се дефинисати речима: Том Сојер је показао своје способности 

игре и рада полазећи од тога да остали учесници у радњи, који се раз-

ликују од њега, доприносе његовој метаморфози. 
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Ms Danijela Mišić 

 

BOOK AS THE SYMBOL OF INTERCULTURAL COMMUNICATION 

AND SPIRITUALITY 

 
Summary: In this paper the author emphasizes the role of book as a writ-

ten media in mother tongue or a foreign language in order to exchange linguistic, 

cultural and traditional values. Cultures are recognized in a dialogue through lan-
guage. The knowledge of other and different, by reading valuable literary creations, 

especially at the initial stage of development, contributes to forming the attitude 
about heroes, their language, because every language has the story of itself. Com-

munication with the text we read or speak, language as the main source of sound 

and word, idea conceived by them, enable us to shape in practice our emotions rea-
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lizing linguistic dynamics through heroes‘ actions. While searching through the 

electronic library of Project Gutenberg we have come to know that among one hun-
dred electronic books the second position belonged at one moment to the author 

Mark Twain. This prompted us to write in this paper about specificities of the novel 

„Adventures of Tom Sawyer―.  
 

Key words: book, intercultural communication, English language.
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