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У чланку се анализира лингвокултуролошки 
слој језика у роману Сила Бранка Брђанина 
Бајовића. Уз прецедентне феномене, 
који су обимно заступљени у роману, 
фразеолошки језички ниво има важну улогу 
у поетици дјела. Ту улогу – фразеологије 
и прецедентних феномена – као једног 
од кључних средстава у поетици писца и 
покушавамо да сагледамо.

1. Роман Сила (с поднасловом Пут у 
завичај) Бранка Брђанина Бајовића, 

који је објављен 2010. године у Београду 
у библиотеци Албатрос Издавачког пре-
ду зе ћа „Филип Вишњић“ скоро буквално 
почиње изреком и њеном транс фор ми-
са ном ауторском варијантом: Јебо земљу 
која Босне нема, а јебо Босну која земље 
нејма [Бр ђа нин 2010: 7]. Како рад ња тече, 
на 227 стра ни цa текста, према пре ли ми-
нар ној ста ти сти ци ексцерпирали смо око 

петсто је зи чких јединица које су пред-
мет наше па жње, а то су фразеологизми 
свих осам жанрова (према кла си фи ка-
ци ји при мије ње ној у [Пејановић 2010]) 
и ра зли чи ти видови прецедентних фе-
но ме на [детаљније o појму и термину 
пре це ден тни феномени види у Брилева 
и др. 2004, Красных 2002]. Роман се и бу-
квал но завршава прецедентним изра зом 
из филма Валтер брани Сарајево. По-
сљед ња ре че ни ца у њему гласи: Das ist 

1) Рађено у оквиру пројекта „Превод у систему компаративних изучавања националне 
и стране књижевности и културе” при Министарству науке и технолошког 
развоја Републике Србије [apejanovic@rambler.ru – Доцент Филозофског факултета 
Универзитета Црне Горе].
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Walter! [Брђанин 2010: 206]. А од прве 
до посљедње странице у ткиво романа 
уткано је, са измјеном или без ње, другим 
ријечима, нормативно је употријебљено 
или ауторски трансформисано још скоро 
петсто језичких јединица које су пред-
мет анализе. Усудићемо се да судимо. За 
фразеолошке „сладокусце“ веома инспи-
ративно. За образоване и обавијештене 
читаоце веома занимљиво. За просјечне 
читаоце понекад можда и збуњујуће.

2. Интертекст се као црвена нит 
про те же у роману. У њему су за-

сту пље ни читави слојеви алузија на епску 
и народну поезију, као и на дјела српске и 
(не што мање) свјетске књижевности. Сви 
фра зе о ло шки жанрови – од сталних епи-
тета, устаљених поређења, преко идиома, 
пословица, изрека, клетви, заклетви до 
узречица заступљени су у тексту. Овом 
приликом неће бити ријечи о њима јер је 
улога и функција фолклорне фразеологије 
у књижевном тексту предмет посебног 
рада.

Као посебна тема може бити обрађена 
и употреба прецедентних феномена ве-
заних више за националну али и свјетску 
књи жев ност. Тако се у роману у виду алу-
зи ја, крилатема или цитата срећу дјела ве-
ликана српске литературе – Ива Андрића, 
Бра ни сла ва Нушића, Лазе Костића, Во ји-
сла ва Илића, Милоша Црњанског, Пе тра 
II Петровића Његоша и других. Нису 
заобиђени ни руски писци попут Љер-
мон то ва, Горког или Булгакова.

Преовладавајући лингвокултурни фон 
који је неопходан за разумијевање пое-
ти ке романа везан је за Југославију. Таква 
кон си ту а ти вна и контекстуaлна употреба 
при је свега прецедентних феномена али 
и фразеолошких јединица, с једне стране, 
успо ра ва читање, с друге – појачава ниво 
екс пре си вно сти и емоционалности за 

упућене читаоце. Југоносталгија се (или је 
ми бар тако доживљавамо) манифестује и 
кроз врло честу употребу прецедентних 
феномена не само из књижевности већ 
и из других медија, као што су музика, 
филм, позориште. Различите игре ријечи 
зановане су на текстовима поп-музике из 
времена СФРЈ  од култног Бијелог дугмета, 
Азре и Филма преко Ђорђа Балашевића, 
до лајт-мотива народне пјесме Кафу ми 
драга испеци Цунета Гојковића. Писац-
филмофил „провлачи“ кроз алузије пре-
цедентне изразе како из домаћих фил-
мова – Сјећаш ли се Доли Бел, Валтер 
брани Сарајево, тако и из страних филм-
ских остварења – Американац у Паризу, 
Човјек из Рија, Буњуеловог Тај мрачни 
предмет жеља.

Као илустрација може да послужи 
примјер алузије на текст химне наше 
некадашње заједничке домовине који се 
два пута у роману среће:

Синови се сневеселише, а 
одраслији извади из џепа пакло 
па прижди… Залуд прети понор 
пакла имамо цигара! [Брђанин 
2010: 135].

Они истрајни, што су кано 
клисурине на страшноме мјесту 
постојали (оставивши већ сваку 
наду да ће икада бити унутра) 
скрозираше Слабовољног 
Омладинца с нескривеним 
презиром [Брђанин 2010: 52–53].

Посљедњи примјер алузије на текст 
химне велике Југославије налази се у 
контексту са још два прецедентна израза. 
Први је из наше епике (он је кадар стићи и 
утећи)и на страшном мјесту постојати, 
док је други трансформисани израз из Дан-
теове „Божанствене комедије“.
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3. Разговорни (колоквијални) језик 
који пре о вла да ва у говору ју на ка 

ро ма на препун је жаргонске и вул гар не 
лек си ке, али и фразеологије. Често су то 
фра зе о ло шке јединице свих жан ро ва у 

„на род ној обради“, али и сам аутор је тво-
рац по при лич ног броја оваквих је ди ни ца. 
У своме поступку писац приликом упо-
тре бе фра зе о ло шких је ди ни ца ко ри сти 
два опречна пута. У неким слу ча је ви ма 
при бје га ва еуфемизацији на тај начин што 
бира фразеолошке јединице у којима су 
оп сце не и вулгарне компоненте за ми је-
ње не лек си чким варијантама – си но ни-
ми ма. На во ди мо неколико устаљених 
по ре ђе ња као при мје ре:

Име му, Самсон, пасент кô пилету 
брусхалтер [Брђанин 2010: 11].

„Ево, пише“, одврати Геџа, мрзовољно 
– кô преко неке ствари – бацивши 
још један чезнутљив поглед за 
бокастом љепотицом што му непо-
вратно измиче. [Брђанин 2010: 70].

Ал’ на Малти су Пошта и 
Ветеринар ски факултет; пијаца и 
трговине, па трамвајске станице: 
Биће робе кô салате! [Брђанин 
2010: 11].

Какав си ти то ћо’ек, простења 
Поарот, замичући у гомилу што 
се ројила око тезги, кô муве на 
нечист. [Брђанин 2010: 71].

Није, међутим, ријетка ни употреба 
обр ну тог поступка у којој се ком по нен те 
фразеологизама замјењују опсце ном и 
жаргонском лексиком. Као ре зул тат до-
би ја мо вулгарне варијанте фразеолошких 
је ди ни ца које су оп ште рас про стра ње не, 
али су нестандардне или пак оказионалне 

фразеолошке јединице које су настале из 
пера самог аутора:

Што вели стари народ: или јеби ил’ 
не мрчи гаћа! [Брђанин 2010: 151].

Ум царује – снага курцу свира 
[Брђанин 2010: 101].

А ја само кажем: памет у главу, а 
дупе уза зид [Брђанин 2010: 101].

Чини нам се да аутор у овоме поступку 
не претјерује, већ само вјерно дочарава 
кон си ту а ци ју романа: вријеме – не по-
сред но пред почетак грађанског рата, 
мје сто – Сарајево, пословично познато 
по широкој употреби опсцене лексике, и 
своје јунаке – мале људе у чијој се сва ко-
дне вној комуникацији псовка не осјећа 
као нешто табуирано, увредљиво или не-
при стој но. Дубља анализа на већем броју 
при мје ра показала је такође да је вулгарна 
лек си ка и фразеологија заступљена у го-
во ру јунака, а да је „пристoјна“ еуфемизи-
рана фразеологија искључиво присутна у 
го во ру наратора. То доказују и претходни 
при мје ри.

Игра ријечи је такође стилски поступак 
којем романописац Бајовић често при бје-
га ва. У највећем броју примјера овај по-
ступак је, по нашем мишљењу, ус пје шан. 
На ред ни примјер је успјела транс фор-
ма ци ја крилатеме из рада Карла Мар кса 
Кри ти ка Хегелове филозофије права која 
гла си: Религија је опијум народа. Ова кри-
ла те ма из времена комунистичке иде о ло-
ги је, оп ште рас про стра ње на је у облику 
Ре ли ги ја је опијум за народ. У ра зми-
шља њу Бајовићевог јунака, по сли је рат-
ног учитеља и поклоника те иде о ло ги је, 
ова трансформисана крилатема ла ко ни-
чно и посве вјерно одсликава ра зо ча ре ње 
генерације људи којој припада:
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„Да ли смо данас толико незадрживо 
напредовали у љепшу и свјетлију 
будућност – олако обећаном 
брзином – да се све окренуло тумбе: 
у предсумрачје двадесетог вијека, 
на истеку миленијума, опијум је 
постао религија за народ“ [Брђанин 
2010: 163].

Као што видимо, аутор је трансфор-
мисао управо варијанту Религија је опијум 
за народ, а игра ријечи је заснована на 
простој замјени мјеста субјекта и пре-
диката изворне крилатеме.

Отац – сеоски учитељ и народни 
одборник – упркос нећкању мајке-
домаћице, није ни крстио сина: 
Нашима не иде на штету, а другима 
потаман. И Караџић сит и овце на 
броју!; кô ђоја се шегачио [Брђанин 
2010: 18].

И ова трансформација познате српске 
по сло ви це била је могућа захваљујући 
хо мо ни ми ји зо они ма вук, који је по свје-
до чен у изворној пословици и ан тро по-
ни ма Вук. Дру ги предуслов за остварење 
ка лам бу ра јесте чињеница да је то преце-
дентно име наше културе. Најпознатији 
Вук у српској кул ту ри је вјероватно Ка-
ра џић. Зато за мје на и успијева под прет-
по став ком по зна ва ња културног фона. 
Но си о ци ма срп ског језика и културе она 
је прозирна.

Исту фреквентну пословицу писац 
уво ди у свој текст на другом мјесту у ро-
ма ну, овај пут у стандардном облику:

– Јави се кад будеш отписô стварног 
убицу. И вук сит и овце на броју!

– Како на броју, а фале четири, или 
више; ако додамо и ону, пету? 
[Брђанин 2010: 190].

Анализа наведеног дијалога двојице 
по ли ца ја ца открива да је пословица само 
на први поглед остала не транс фор ми са на. 
Измјена је овога пута сло же ни је при ро де 
јер је извршена њена се ман ти чка преоб-
разба у контексту. Ради се о де фра зе о ло-
ги за ци ји, тј. буквалном чи та њу значења 
пословице на коме је и за сно ва на игра 
ријечи: вук – убица, убијене проститутке 

– овце.
У примјеру који ћемо навести сва 

игра ријечи заснована је на измјени само 
јед ног јединог консонанта у латинској 
изреци Cogito ergo sum:

Пошто длаке, кожа и крв под 
ноктима убијене „сасвим 
вјероватно“ припадају управо 
одбјеглом подстанару („А ни у 
лудилу нису моји!“), чинило се да 
је прибављено довољно аргумената 
да пажња истраге буде скренута 
искључиво на Романовца: Cogito 
ergo SUP! [Брђанин 2010: 124].

Овако у роману закључује ра зми-
шља ње по ли ца јац на мјесту злочина, а и 
сам је један од осумњичених, будући да 
је уби је на његова некадашња љу бав ни ца. 
Ау то ро ва духовита игра ријечи поприма и 
иро ни чни карактер и ослања се на ек стра-
лин гви сти чка знања. Замјена ла тин ског 
гла гол ског облика sum српском абре ви ја-
ту ром СУП оставља прозирном ла тин ску 
из ре ку Мислим дакле постојим, а њено 
зна че ње у устима полицајца, „дрота“, 
код читалаца треба да изазове смијех јер 
према нашим стереотипима полицајци 
нису баш мислећи. Видимо како писац у 
сли ка њу јунака ту стереотипну представу 
даје преко фразеологије и употребе пре-
цедентних феномена.

Понекад, ипак, остаје утисак да пре тје-
ра на кумулација фразеологизама или пак 
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пре це дент них феномена која је свјесно ода-
брана, притом на малом простору, успорава 
читање и не дјелује баш спонтано.

Криплови су чести и свакодневна 
ствар, Боже спаси osten Reich – 
хладан као лед – палаца језиком 
гуја из потаје (име му Самсон, 
пасент ко пилету брусхалтер) 
[Брђанин 2010: 11].

„А то ли је то, бра’ство и јединство; 
јебало нас братство и дјетињство!“ 
(Роћко осјећа да противник 
како-тако малчице смекшава 

– макар не удара – па граби да 
ухвати предност; напад је најбоља 
одбрана, а и једино што пали.)

– Смеће то народ помлатити! 
[Брђанин 2010: 11].

Вазда некако дремљива кô 
оморина; цвијеће вама по образу, 
ал’ горчина јој однекле опасала по 
трепавицама и вргла на срце кô 
гуја око врата. Ал’ не лези враже, 
а скочи ђевојко; клета ракија 
му мрска била није. (Накити се 
намртво кô тejт, па шенлучи, 
страхота и чут и гледати.) 
[Брђанин 2010: 8].

4. Роман је полигон интертекстуалног 
и интермедијалног приступа књи-

же вном тексту. У њему се „вишеструка 
лич ност“ Бајовића-писца сусреће, и на 
моменте надмеће, са Бајовићем-дра ма-
тур гом. Бајовић-литературолог смје-
њу је се са Бајовићем ерудираним чи та-
оцем и љубитељем позоришта, музике 
и филма. Гледано са аспекта теорије 
пре во ђе ња, ро ман поставља скоро не-
пре мо сти ве за хтје ве. Дјело обилује лин-
гво кул ту ро лош ким информацијама које 
су често дате само у виду алузија и на 
којима су неријетко и за сно ва не игре 
ри је чи. А то би захтијевало дуге и честе 
коментаре преводиочеве, чи ме би превод 
из књижевног прешао у фи ло ло шки, а 
читав један ниво романа у евен ту ал ном 
преводу неминовно би остао за ма гљен 
и непрочитан. Та чињеница га у не ком 
смислу омеђује лингвокултурним про-
сто ром српског језика.

И као што сам аутор, на промоцији 
на Палама, о својој књизи духовито од-
говори на шаљиву опаску професору Ко-
ва че ви ћу: „Није роман, већ уџбеник из 
лин гви сти ке“, ми бисмо додали – роман 
је сигурно репрезентативна грађа за про-
уча ва ње свих фразеолошких жанрова и 
различитих прецедентних феномена срп-
ског језика.

 summary
 Σ [ Ana Peyanovich ]

 Phraseology and precedent phenomena in the poetics of a literary text
  (Th e Force by Branko Brdjanin Bajovic)

Th is article analyses the role of the phraseological linguistic level and precedent 
phenomena (catchwords) in a work’s poetics. Studying the text of the novel Сила (Th e 
Force) by Branko Brdjanin Bajovic we have made an attempt to point out the importance 
and the function of the given linguistic units in the poetics of the text.
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