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ФЕРДИНАНД ДЕ СОСИР ПАРИСКО ЛИНГВИСТИЧКО ДРУШТВО И ЖАН
ПСИХАРИ
Милена Јовановић (Универзитет у Београду)

Фердинанд де Сосир: оснивач и учитељ
Господине и драги учитељу
Господин Меје нас1 је управо подсетио шта Ви значите за лингвистику и за
француску науку : а ја Вам сада изражавам поштовање Ваших женевских
присталица и ученика. Имао сам ретку част да себе убрајам међу Ваше ученике од
првог часа на женевском Универзитету и да радим много година под вашим
руководством, а сада осећам да упркос свему лична сећања навиру, и да ме емоције
које осећам, подсећају на то срећно време, и прете да сметнем с ума да ја овде
говорим у име свих. Али, на крају крајева, нису ли моји утисци управо утисци свих
оних који су Вас слушали? Које од ових сећања не би нашло одјека у срцима Ваших
ученика?

Реч је о свечаности уприличеној у част Фердинанда де Сосира, која је одржана 14. јула 1908. у
17 сати у сали Сената Универзитета у Женеви. Говор, који је одржао Шарл Баји, један од
Сосирових женевских ученика, представља сублимацију не само лика његовог Учитеља него и
времена у којем су живели и стварали.
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Ја знам, Господине, да сте на мукама и да се Ваша скромност већ буни! Ипак
се помирите с тим: не говорим ја то само Вама! Потребно је најзад рећи неке
ствари и изван круга Ваших присталица; јер за њих моје речи не значе ништа што
они сами не мисле.
А што се мене тиче, могу поносно рећи: слушајући Вас открио сам науку, и
сви они који су дошли на Вашу катедру са таквим склоностима, видели су како се
пред њима отварају исти ти хоризонти, широки и истовремено јасни; и сви они који
су Вас слушали, и схватили, дугују Вам уживања у духовном савршенству.
У току седамнаест година Ваше активности на женевском Универзитету,
могло би се рећи, одвијала се у потпуности индо-европска лингвистика пред нашим
очима. Јер Ви сте, са Вашим великим учеником господином Мејеом2, један од ретких
лингвиста садашњег тренутка који нам може пружити моћну синтезу огромног
домена индо-германске лингвистике, и широку ерудицију која захтева исти напор,
чије сте плодове нештедимице пренели својим ученицима.
Кад се само присетим тема тако различитих, о којима сте говорили у својим
предавањима, почев од 1891, са надмоћним спокојем научника који влада целокупном
материјом своје науке, хвата ме, чак и сада, нека вртоглавица! Захваљујући Вама
Антоан Меје (Antoine Meillet, 1866-1936), француски лингвиста, најистакнутији у својој
генерацији. Студирао је на Сорбони (код Л. Авеа), на Collège de France (код М. Бреала) и на
Ecole Pratique des Hautes Etudes, код Ф. де Сосира, кога ће, када се овај буде вратио у Женеву,
заменити на упоредној граматици по повратку са Кавказа где је изучавао арменски/јерменски
(1903: Esquisse d’une grammaire comparée de l’arménien classique,
1913: Armenisches
Elementarbuch). Извесно време је био под утицајем Сосира и Бреала (до 1906). Године 1897.
одбранио је две докторске тезе : Recherches sur l’emploi du génitif-accusatif en vieux-slave и De
indo-europaea radice *men « mente agitare ». Научна продукција А. Мејеа је заиста импресивна –
овде ће бити поменута само најважнија дела из појединих научних области, и то из
индоевропеистике: Introduction à l’étude comparée des langues indo-européennes (1903), Les
dialectes indo-européens (1908), Introduction à l'étude comparative des langues indo-européennes
(1908); из лингвистике: Linguistique historique et linguistique générale (1921), La méthode
comparative en linguistique historique (1925); из класичне филологије: Aperçu d'une histoire de la
langue grecque (1920), Traité de grammaire comparée des langues classiques (1924), са Ж.
Вандријесом, Esquisse d'une histoire de la langue latine (1928), Dictionnaire étymologique de la
langue latine : histoire des mots (1932), са А. Ернуом; као и: Le slave commun (1924) и Grammaire
de la langue serbo-croate (1924), са А. Вајаном, као и Les langues du monde (1924), дело групе
аутора под руководством А. Мејеа и М. Коена. Међу ученицима Мејеовим истичу се Е.
Банвенист, М. Коен, Ж. Димезил, М. Лежен, А. Мартине, Л. Тенијер, као и М. Пари, кога је
управо А. Меје подстакао 1923. да „на терену―, у тадашњој Југославији, покуша да докаже своје
теорије о формулама и усменом преношењу као стваралачком моделу хомерске епске поезије.
Према [En ligne], URL : http://www.slp-paris.com/106.html.
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ми смо имали привилегију да научимо санскрит, који остаје, упркос свему, камен
темељац лингвистичког здања; прешли смо комплетну еволуцију тог језика с Вама,
од ведских химни до бујног процвата класичног санскрита. Са Вама смо се попели на
Бехистунску стену3 како бисмо тамо дешифровали Даријеве персијске натписе. Ви
сте нам у целости открили област германских идиома, готски Улфиле4, језик Еда5,
англосаксонски и старо-високонемачки. Целе једне године могли смо да упознајемо
задивљујући литвански језик, чију сте тајну отишли да откријете у самој
Литванији6, онај језик чије име остаје везано за једно од Ваших највећих открића:
јер, генијална Вас је интуиција навела да пронађете у једва приметним
инфлексијама гласа извесне трагове језичких законитости првобитних Аријаца7.
А грчки? А латински? Ми их знамо као филолози, у њиховој узбудљивој
разноликости, када нас је то Ваше промишљање, служећи се прекрасно методама
саме филолошке школе, навело да у протејској различитости дијалеката откријемо
суверено и луцидно јединство великих закона лингвистике. Ваши курсеви о грчкој
дијалектологији, о Хомеровом језику, о упоредној граматици грчког и латинског,
Ваше проницљиве и изненађујуће студије натписа на дијалектима, Ваша
магистрална8 реконституција грчког глагола, све то и штошта друго, што не могу
да овде набројим, све нас је то страсно заинтересовало и одушевило дубином и
ингениозношћу гледишта које умете да унесете у ове теме: и то до те мере да чак

Бехистун или Бисутун, у Ирану, са великим рељефом, који приказује победу персијског краља
Дарија, уз који стоји натпис (510. г. п.н. е), дешифрован 1846.
4
Улфила (Ulfila или Wulfila, 4. в. н.е), мисионар, присталица аријанства, превео Библију на
готски језик.
5
Еда (Edda) назив две збирке старе исландске књижевности (11. и 12. п. н. е).
6
Балтички језици су литвански и летонски (латвијски), који су живи, а од изумрлих важан је
старопруски језик. Због блискости са словенским језима називају се и балто-словенском
скупином језика.
7
Аријци (санскритски или санскртски Ârya „племенити―), индоевропски народ из Ирана и
северне Индије (3. миленијум п. н. е.). Назив Аријци за Индоевропљане или чак за
Протоиндоевропљане, због негативне конотације, практично се више и не користи. Појам
Аријци, који није импликовао расизам или еугенику, почео је да означава припаднике
племените и „чистокрвне―расе као оне који су говорили „првобитним― језиком, тако да је
послужио током прошлог века за политизацију и идеолошку инструментализацију, која је
доведена до екстрема у нацистичкој злоупотреби еугенике и расизма.
8
Употребила сам посрбљен оригиналан израз, који се у српском не употребљава често у свом
основном значењу, имајући у виду узвишен стил који је Баји (cf. ann. 13) употребио на најбољи
начин у маниру Цицеронове вештине, изражавајући не само поштовање него дивљење за драгог
Учитеља, са чиме би се свако сложио.
3
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они који познају Ваша предавања само на основу белешки ученика, које иду од руке
до руке, остају занемели пред толиком ерудицијом и виспреношћу.
Једна једина чињеница ће то боље објаснити негo сва друга разматрања; ја
сам имао привилегију и могућност да Вас слушам више од десет година, и могу рећи
да Вас никада нисам чуо да два пута предајете исту лекцију. Свеске Ваших ученика
могле би представљати праву научну библиотеку; оне би могле бити довољне да
обнове у много чему наше идеје и наше методе, ако само не чувате љубоморно
богатство свог духа за узан круг посвећених.
Али, ако је ширина Ваше активности била довољна да обезбедите углед
научника и професора, сви ти квалитети бледе пред онима, да тако кажем,
унутарњим и органским,

које ваше учење открива у сваком тренутку.

Представити идеју Вашег начина излагања јесте немогућа мисија, јер је оно
јединствено: то је научна имагинација, најплодоноснија која се може замислити, из
које као у сноповима прште стваралачке идеје: то је метода истовремено погодна и
строга, која, све обуздавајући сувише живахна одступања духа,

омогућава, уз

напор, стваралачки максимум; то је такође јасноћа зачуђујуће визије која
осветљава и најнејаснија питања; то је најзад нека ствар која се не може
одредити, нешто, не знам шта, што открива природу уметника, нешто што
придодаје ноту лепоте и неку трезвену елеганцију дискутовању и најтеже решивих
проблема. За све оне који су радили са Вама, то су суштински квалитети који
изазивају највише дивљења, јер најбоље одражавају оно што људско савршенство
може постићи у овим пословима. То је зато што Ви заиста инспиришете друге и
што нудите узоре, а Ваше присталице и ученици жуде да се на њих угледају. Један
од Ваших женевских ученика, који Вам је указао највећу част, господин Алберт
Сеше, недавно Вам је посветио значајно дело, које само што је објављено, о
теоријској лингвистици и психологији језика; у тој посвети може се прочитати
следећа реченица: „Моја је амбиција била да пишући сваку од ових страница,
заслужим Ваше одобравање.“ То је то: када неко прати Ваша предавања и када
после тога настоји да се вине сопственим крилима, сећање на оно што сте говорили
испрси се пред неком идејом, која се створила у нама, и тај неко постави себи
питање: Да ли би он то одобрио? Како би он то рекао?
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Да, код Вас, Господине, учитељ је нераздвојив од научника; али ми исто тако
знамо да је ту, поред учитеља, и пријатељ, одани пријатељ који не штеди ни време
ни напор кад је реч о томе да ученику осветли пут који још увек тражи.
На крају једно сећање: на Конгресу оријенталиста који се одржао у Женеви
1894 и на коме сте имали веома важно излагање, г. Мишел Бреал, на банкету,
поздравио је Вас као оснивача женевске лингвистичке школе9. Сећам се и да је Ваша
скромност дочекала ове речи скептичним смешком. Господине и драги учитељу, ова
жеља није химера; Женева је више него право место да постане центар
лингвистичких студија: наш национални темперамент, који нас подстиче да се
бавимо науком, почиње, захваљујући Вама да се окреће ка изучавању језика, јер сте
нам Ви показали да језик обезбеђује грађу за стриктно научна истраживања. Ви сте
посејали семе: оно почиње да ниче. Неколико људи од науке, окуражени Вашим
примером, кренули су тим путем, позивајући се на Вас. Наша највећа жеља је да
видимо како њихов број расте без престанка. Дозволите да се окупе око Вас;
допустите им да Вам исказују увек више, не само знаке дивљења и поштовања (то
су ствари које Ваша скромност не прихвата), него пријатељска осећања која греју
душу и охрабрују: пустите их да одржавају у Вама поверење у себе самога које Вам
је тако потребно у испуњењу Ваше универзитетске мисије.
Могу се млади тискати све бројнији око Ваше катедре, и разумети све боље
Вашу мисао, али могу разумети и то да се осетљива душа и саосећајно срце крију у
Вама под безличношћу научника. И млади, исто тако, имају своју мисију: а то је да
поносно афирмишу, да покажу својим деловањем, под Вашим вођством, да постоји
женевска школа лингвистике, у коју ја верујем и коју ја поздрављам, јер Ви сте,
Господине, њен оснивач и неспорни учитељ. 10

Овај говор је био, по А. Сешеу, прво помињање Женевске школе, према Sechehaye, Albert
(1927) : L'école genevoise de linguistique générale. In : Indogermanische Forschungen, B. 44, 217241. Стр. 217. Међутим, Ш. Баји овде каже да је М. Бреал још 1894. године поздравио Ф. де
Сосира као оснивача Женевске лингвистичке школе.
10
Непуних седам дактилографисаних страна, са неколико исправки руком самог аутора, налази
се у рукописном одељењу Универзитетске библиотеке у Женеви где се чува рукописна
заоставштина Фердинанда де Сосира. Правила Библиотеке налажу да се рукописи наводе као
што ће овде бити урађено: Bibliothèque de Genève, Arch. de Saussure 368/env. 11.
9
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Формални повод за ову свечаност11 била је тридесетогодишњица Сосировог
чувеног Мемоара12, али прави циљ скупа Сосирових поштовалаца, претежно
његових некадашњих ученика, истакао је Шарл Баји13

у свом говору: исказати

почаст професору и научнику Фердинанду де Сосиру, што је заправо значило
изразити љубав, поштовање и захвалност Учитељу, а то су могли само оним у чему
су најбољи: зборником радова, под насловом Mélanges linguistiques offerts à M.
Ferdinand de Saussure14, у издању чувеног Париског лингвистичког друштва15, које је
већ други16 том своје лингвистичке колекције посветило свом изузетном члану.

Свечаност, одржана у релативно уском кругу људи, била је добро чувана тајна, и утолико је
више изненадила слављеника, који се захвалио на свој познати одмерен и једноставан начин,
који ипак није могао сакрити колико је омиљен и поштован Учитељ био дирнут, о чему су
дневне новине известиле сутрадан. Дневни лист, Journal de Genève, објавио је 18. јула исте,
1908, године цео говор, под насловом MAITRE ET DISCIPLES, на захтеве упућене са више
страна, наглашавајући како редови који следе чине част и учитељу и ученицима.
12
Saussure, F. de (1879), Mémoire sur le système primitif des voyelles dans les langues indoeuropéennes. Leipsick: B.G. Teubner.
13
Његово се презиме изговара Баји (Bally) према изговору његовог завичаја, Женеве и шире,
односно области око Леманског језера у Швајцарској.
14
Mélanges linguistiques offerts à M. Ferdinand de Saussure. Collection linguistique publiée par la
Société de Linguistique de Paris, t. 11. Paris: Champion, 1908. Cf. ann. 15. О томе говори један од
аутора, Морис Грамон, приказујући неку годину касније зборник (Revue des langues romanes,
1912, n° 55 (1912), и истиче да су Сосирови ученици, како они у Паризу тако и они потоњи у
Женеви, и ученици ових ученика, и неколицина еминентних лингвиста сународника, показали,
сви заједно, на једини начин којим су располагали, своју захвалност и дивљење. При том се сам
зборник разликује од већине сличних тиме што се одликује врхунским прилозима на веома
различите теме: Ch. Bally, Accent grec, accent védique, accent indo-européen, R. Brandstetter, Die
Sprache der Liebe in der makassarischen Lyrik, M. Niedermann, Minutiae latinae, A. Meillet, Sur
l'aoriste sigmatique, A. Cuny, Gr. βςκάνη, lat. būcina, R. Gauthiot, Got. briggan: brāhta, J.
Wackernagel, Genetiv und Adjektiv, Ch. A. Sechehaye, La stylistique et la linguistique théorique, G.
Dottin, La formation du prétérit irlandais moderne, A. Ernout, Remarques sur l'expression du genre
féminin en latin, R. Thurneysen, Altindisch étavái, M. Grammont, La Métatèse en arménien, R.
Schwyzer, Gr. ΚΑΤΗΦΗΣ, als adjektivische Zusammensetzung καηα- und Verbaladjektiv auf –ΗΣ, E.
Muret, Le suffixe germanique -ing dans les noms de lieu de la Suisse française et des autres pays de
langue romane, J. Vendryes, A propos du rapprochement de l'irlandais claideb et du gallois cleddyf.
Index. Почетна страна: http://www.archive.org/details/collectionlingu00parigoog
Maurice Gramont (2008) «Compte rendu des Mélanges linguistiques offerts à M. Ferdinand de
Saussure», Texto ! [En ligne], URL : http://www.revue-texto.net/index.php?id=115
15
О Друштву, в. на стр. 138 и даље.
16
Société de Linguistique de Paris (SLP) : Collection linguistique 1, 2, 3...
Исте, 1908. године, у првом тому ове колекције објавио је А. Меје дело о индоевропским
дијалектима (Meillet A. (1908): Les dialectes indo-européens. Paris: H. Champion) ; у трећем тому,
1909, објављено је Ернуово дело о дијалекатским елементима у латинском вокабулару (Ernout
A. (1909): Les éléments dialectaux du vocabulaire latin. Paris: H. Champion).
11
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Монжен-Фердинанд де Сосир17 је био примљен 13. маја 1876. године18 у Друштво,
када је имао деветнаест година, тако да је био његов члан више од тридесет година.
Зборник посвећен Сосиру почиње веома кратким предговором: „Оних
неколико година, када је г. Фердинанд де Сосир био, на предлог г. Бреала и блиских
њему, заменик секретара нашег Друштва (1883-1891) и доцент на Школи за високе
студије19 (1883-1891), биле су одлучујуће за развитак лингвистике у Фрацуској. А
онда, вративши се у град коме је његова породица толико много значила20, г. Ф. де
Сосир је наставио своје изванредно подучавање. Неколико његових старих ученика,
као и они који га нису непосредно слушали, у Паризу или у Женеви, али су били под
његовим утицајем посредно, преко његових следбеника, желели су да му овим
Зборником, изразе своју захвалност и признање. Париско лингвистичко друштво
изражава своје задовољство што може да му посвети једну од првих публикацијa
нове серије. Оно захваљује еминентним лингвистима, сународницима г. Ф. де
Његово пуно име Mongin-Ferdinand de Saussure у српском наводим у облику Фердинанд де
Сосир, а само презиме без де, иако у се у записницима Друштва и сл. ставља. У часопису
Друштва (Mémoire SLP, 1878, [p. VIII]), где се објављују спискови чланова, име Ф. де Сосира
појавиће се први пут године 1878, и то као студента у Лајпцигу: „Ferdinand De Saussure, stud.
Phil. 12, Hospitalstrasse, Leipzig.― [En ligne], URL :
http://www.archive.org/stream/mmoiresling03soci#page/n13/mode/2up
18
Према Статуту Друштва, који предвиђа да два члана предлажу новог члана, Сосира су на
седници од 29. априла 1876, за члана Друштва предложили М. Бреал и А. Бергењ.
SÉANCE DU 29 Avril 1876.
Présidence de M. Egger.
Sont présents : MM. Egger, Létalenet, Boldakoff, Bielké, Nommès, Havet, Devic, Wilbois, Halévy,
Bergaigne, Dufriche, Gaidoz, Naville, Berger, Rolland, Ernault, Bauer, Ploix, Bréal.
Est présenté pour faire partie de la Société, par MM. Bréal et Bergaigne, M. Mongin-Ferdinand de
Saussure, cité 24, à Genève.
SÉANCE DU 13 Mai 1876.
Présidence de M. Egger.
Sont présents : MM. Egger, Darmesteter, Bréal, Sayous, Devic, Bergaigne, Dufriche, Gaidoz, Havet,
Berger, Halévy, Ujfalvy, Ploix, Létalenet, Bielké, Bauer.
Est admis comme membre de là Société : M. Mongin-Ferdinand de Saussure, cité 24, à Genève. (BSL,
T. III, стр. XXIX- XXX [En ligne], URL :
http://www.archive.org/stream/bulletin0305sociuoft#page/n115/mode/2up
Idem [en ligne], URL :
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k32176k/f115.image.pagination.r=soci%C3%A9t%C3%A9%20lin
guistique%20de%20paris.langEN).
19
Ecole pratique des hautes études (EPHE), у Паризу, једна од најугледнијих институција високог
образовања у Француској, основана 1868, у којој су предавали између осталих: Емил Банвенист,
Мишел Бреал, Албер Доза, Жорж Димезил, Мишел Лежен, Клод Леви-Строс, Жил Марузо,
Жан Психари (или Јанис Психарис), Фердинанд де Сосир, Антоан Меје, Жозеф Вандријес, Жан
Иригоен, Клод Ажеж.
20
О породици Ф. де Сосира у поглављу Сосир – човек свога доба.
17
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Сосира, што су љубазно прихватили да се придруже својим изразом уважавања
старим ученицима аутора Расправе о првобитном систему индоевропских вокала.―21
Сличан текст објављен је и у самом Билтену Друштва, после записника са
седница, током 1907/1908 (последња седница пред распуст одржана је 13. јуна 1908),
под једноставним насловом Mélanges linguistiques offerts a M. F. de Saussure:
„Зборник лингвистичких радова, који дугујемо групи ученика, како непосредних
тако и посредних, укључујући и неколико еминентних швајцарских лингвиста,
представљен је нашем славном колеги 14. јула ове године. Овај зборник, од петнаест
радова различитог опсега, чини, као што је познато, други том нове Лингвистичке
серије Друштва. Друштво је на тај начин изразило свом некадашњем заменику
секретара (1881-1891) захвалност коју му дугује не само за ревност коју је он показао
као секретар, него и за подстицај који је дао лингвистичким студијама у Француској.
Зборник је уручен у кругу пријатеља, на Женевском универзитету. Двојица наших
колега, г. А. Меје, заменик секретара Друштва, и г. Баји укратко су изложили шта
ученици и шта сви лингвисти дугују г. Ф. де Сосиру; прочитано је затим писмо г.
Мишела Бреала, у којем хвали г. Ф. де Сосира, имајући у виду плодоносност његовог
учења.― 22
Париско лингвистичко друштво (Société de Linguistique de Paris - SLP),
основано почетком 1864, постало је веома брзо "le lieu par excellence de la recherche
linguistique en France" (G. Bergounioux 1997, BSL 92/1, p. 1). Готово истовремено (8.
фебруара 1864) уведена су читања научних радова, да наведемо само неке од
наслова: Dufriche-Desgenettes, Sur la prononciation du grec dans les collèges; Tournier,
Sur l'hexamètre grec; Léger, Sur les langues jougo-slaves; Bréal, Sur l'origine du nom de
famille Mengin; Duchâteau, Sur le nom des Tartares; De Charencey, Essai de
reconstitution de la langue gréco-latine primitive; Egger, Sur les tentatives faites par les
Grecs modernes pour reprendre l'ancien idiome hellénique; De Pomairol, ‘Traduction du
Darwinisme dans la linguistique’, de M. Schleicher; Egger, Sur l'histoire de la langue
grecque; Liétard, Sur le mécanisme de la parole; Bréal, Sur la formation de la langue Indo21

[En ligne], URL :
http://www.archive.org/stream/collectionlingu00parigoog#page/n18/mode/1up Cf. ann. 14, где је
наведена почетна страна, са избором формата текста.
22
BSL 56 (1908), p. XVI [En ligne], URL :
http://www.archive.org/stream/bulletinling1416asociuoft#page/n153/mode/2up
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Européenne; Fr. Meunier, Sur les noms de nombre 1 et 20 dans divers dialectes indoeuropéens; Lenormant, Sur les alphabets grecs archaïques de Théra et de Mélos.
У првом тому Билтена Друштва (1871) наведени су наслови радова који су
раније излагани (списак од 73 рада на стр. XXIII и XXIV). Иако су теме појединачно
биле веома различите, зависно од области којом се члан бавио, ипак близу пола
радова припада класичној филологији, односно европеистици. Било је уобичајено да
се састанци одржавају сваке друге суботе, од новембра до пред почетак распуста
следеће године (на пример, први записници Друштва који су објављени, показују да
је било двадесет седница у периоду од 7. 11.1868. до 31.7.1869.). Осим Билтена
Друштво је издавало и Годишњак (Mémoires), у којем су објављивани научни радови
чланова (који су их излагали на редовним седницама). У првом броју, штампаном
1868, наведено је да се Друштво конституисало 1865. и да је Статут донет 8. 2. 1866,
у чијем првом члану стоји: « La Société de Linguistique a pour but l’étude des langues,
celle des légendes, traditions, coutumes, documents, pouvant éclairer la science
ethnographique. Tout autre objet d'études est rigoureusement interdit.» Између осталог,
Друштво није могло имати више од 500 чланова, кандидата за чланство би
представила два члана, а пријем би био на следећој седници; публикације Друштва,
по Статуту из 1866, нису биле намењене продаји. У том броју је више од пола
прилога, додуше различитог обима, из области класичне филологије; чланак М.
Бреала, под насловом

Les progrès de la grammaire comparée, био је заправо

предавање које је одржао 9.

децембра 1867. на Collège de France, посвећено

упоредној граматици и њеном оснивачу Ф. Бопу, који је умро 23. октобра 1867. Ово
Друштво, којем су удариле свој печат личности као што су били Гастон Пари,
Мишел Бреал, Фердинанд де Сосир, Антоан Меје, Емил Банвенист, допринело је
суштински увођењу идеја и метода младограматичара у Француску, а онда и њихов
развој, као и све оно што је значило модерну лингвистику тога доба..., нарочито
после реформе Друштва, која је представљала померање фокуса истраживања са
дотадашњих прилично разуђених на саме језике и на историју језика: « …la Société,
qui avait autrefois pour objet, outre l’étude des langues, ‘celle des légendes, traditions,
coutumes,’ se dorénavant bornée aux seules langues et à l’histoire du langage. » Bulletin de
la Société de Linguistique (BSL), 1876, p. XLVIII. Ова одлука донета је на седници
Друштва 30. децембра 1876, десет година после првог Статута.
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Дух који је владао у Париском лингвистичком друштву био је по свој прилици
благотворан како за саме чланове тако и за француску лингвистику. У Сосировим
списима, а особито у кореспонденцији, види се колико су му значили разговори са
колегама на сеансама и наравно у писмима, иако он о томе није посебно говорио,
једноставно зато што се то подразумевало. Рекло би се да су Сосиру ипак били
најближи они који су слушали његова предавања, без обзира да ли је реч о
студентима или о колегама који су, како је то било уобичајено, слушали предавања
једни других. Такав је случај, између осталих, однос Ф. де Сосира и Психарија23, о
чему треба уздржано судити имајући у виду да је недовољно истражен. На овом
месту довољно је рећи да је Жан Психари познат највише по свом путопису по
Грчкој, али га за Ф. де Сосира везује наука о језику, конкретно његов више него
велики допринос неохеленским студијама. Осим тога Психарија је красио отворен24 и
слободан дух, непосредан исказ који је благонаклоно сматран „оригиналним―, и
чврста уверења која су га подстицала на одговорно делање, бар кад је реч о његовом
раном периоду, тако да је он посредно својеврстан сведок времена у којем је Сосир
био готово неприкосновен. Сосир је био оличење Учитеља, о њему његови ученици
говоре са великом емпатијом, онако како је Психари25 говорио о својим учитељима26.
Зато, без обзира на њихове године, узајамни однос ова два човека није био, по свој
прилици обично колегијалан, не због неког другог разлога колико због њихових
карактера и темперамената. Другим речима, однос двојице лингвиста, од којих је
сваки био за себе изузетна личност, заслужује да му се посвети пажња.

Јанис Психарис (Γηάλλες Ψστάρες / Ioannis Psycharis) познатији је по француској верзији свог
имена Жан Психари (Jean Psichari), или Вања од милоште, могао би бити предмет и књижевнотеоријског и компаративног истраживања с обзиром да је био не само лингвиста него и
француски књижевник (cf. Constandulaki-Chantzou, стр. VI). Рођен је 3/15. мајa 1854, у Одеси, у
угледној, фанариотској породици (« caste phanariote », Constandulaki-Chantzou, стр. 13),
пореклом с острва Хиоса, која се 1860. настанила у Константинопољу. Психари је веома млад,
са тринаест година стигао у Париз (1867), где је стекао изванредно образовање и где је радио
као професор више од 30 година. Cf. ann. 27 и Изабрану литературу, стр. 172.
24
Cf. Психаријево писмо, стр. 157.
25
Психари је такође био добар педагог: Андре Мирамбел, на пример, један је од Психаријевих
ученика који је наставио рад свог учитеља и веома много допринео неохеленским студијама,
односно неохеленистици уопште.
26
Слушао је предавања А. Дармстетера, П. Мајера, Ф. де Сосира, П. Руслоа, Г. Парија, Л.
Авеа... Е. Егера је сматрао „духовним оцем―. Многима је посветио своје радове, на пример, Л.
Авеу, Ф. де Сосиру, М. Бреалу, Г. Парију, о томе у Psichari, J. (1930), према Chantzou, 23, ann. 3.
23
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Повод да се истражи однос Фердинанда де Сосира и Психарија27 представља
једно неидентификовано писмо које ћемо овде представити28.
Више је него приметно колико је Фердинанд де Сосир био активан у раду
Париског лингвистичког друштва. Готово да није било седнице на којој није говорио
о етимологијама или да није учествовао у дискусијама или дебатама29, али иако то
није предмет овог прилога ипак је тешко не приметити да му је све то веома
недостајало када је напустио Париз и наставио своју каријеру у Женеви. Чак ни
успостављање нове катедре30, што никад и нигде није лако урадити, имајући у виду
пре свега потребу за компетентним кадром који обично тек треба стварати, дакле, ни
то није у пуној мери могло надокнадити дискусије које су водили најумнији људи у
париском друштву. С друге стране, дистанца је изоштрила Сосирова гледишта, тако
да је склоп свих околности довео до стварања једне сасвим нове језичке дисциплине,
не толико нове по предмету истраживања колико по методологији и дометима који
ће обележити двадесети век. Филологија, и то класична филологија, била је, како то
класичари воле да кажу, њива у којој су никле све потоње науке о језику и
књижевности, па тако и општа лингвистика, о чему, наравно, овде није реч, али није
наодмет то поменути. Ипак, класична филологија ће бити само фон на коме се
Угледни грчки лингвиста Ј. Бабињотис у тексту поводом стогодишњице Психаријевог
Путовања (1988, cf. ann. 32), истиче да „до данас није проучена веза између Психарија и круга
париских лингвиста, нарочито Сосира, иако је несумњиво― да је на Психарија од највећег
утицаја било Париско лингвистичко друштво (cf. ann. 15) и Сосирова изузетна личност.
Психари је „1928. у својим студијама [Quelques travaux de linguistique, de philologie et de
littérature helléniques. Paris: «Les Belles Lettres», 1930] истакао да Сосиру, коме посвећује дело,
дугује своје идеје―. Μπακπηληώηες [1988], 3.
28
Cf. ann. 87.
29
На интернету су у потпуности објављени Записници са седница Друштва, као и друга издања
Друштва (Mémoires, у којима су објављиване интегрална излагања и дискусије са седница
Друштва, Collection linguistique, серија у којој су објављивана капитална истраживања чланова
Друштва), у сваком случају она старија од 70 година.
30
У Женеви, на Универзитету, отворена је катедра за лингвистику, прецизније за санскрит и
индоевропске језике баш за Ф. де Сосира. Меје у Некрологу каже да је предавао санскрит и
упоредну граматику (BSL, 18, 170. [En ligne], URL:
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k321590/f175.image) Посебну пажњу, поготово у првим
годинама рада, поклањао је класичним језицима, подсећајући студенте да очекује од њих да већ
владају овим језицима, а то се подразумевало и за енглески, немачки, француски, италијански
(CLG, 344).
27
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рељефно оцртавају два научника, као предмет нашег разматрања, од којих је сваки на
свој начин неизмерно допринео науци о језику, док je Париско лингвистичко
друштво било, по свој прилици, централно место њиховог деловања.
*
Жан Психари31 је личност која је на свој начин представљала прекретницу32 за
народ чија је књижевност па самим тим и језик основа европске културе и
цивилизације: реч је о грчкој или боље, реч је о хеленској књижевности и језику, која
траје тридесет векова. Психари се, међутим, за разлику од већине претходника,
окренуо живом језику, разрешио „језичко питање―33 на свој начин, изазвавши бројне
критике, како оправдане тако и неоправдане. Било је, наиме, и пре Психарија оних
који су се бавили савременим грчким језиком, али је Психари научно поставио
изучавање савременог грчког језика, бавећи се најпре неохеленском филологијом,
која је и у његовом поступку, што је био уобичајен ред ствари, произашла из
класичне филологије34. И Психари је, као Сосир и већина лингвиста тог времена,
почео као класичар, јер се високо образовање није могло замислити другачије:
штавише, бавио се латинским под утицајем свог професора Луја Авеа 35, коме ће

Психари је поред посвете (cf. ann. 36) објављивао и дуга писма својим професорима, на
пример Авеу у француској верзији свог путовања у Грчку (Psichari, J. (1897), I-XXIV). Рекло би
се да му је таква епистоларна форма веома одговарала, јер је могао да споји књижевну форму са
научном садржином (cf. ann. 39). Пошто је раскрстио са латинским, окреће се новогрчком
језику, правећи разлику у односу на модерни грчки, што ће ускоро прерасти у новогрчке или
неохеленске студије. Тај пут обележавају књиге које брижљиво припрема да послуже и као
уџбеници, свестан да ствара нову науку: неохеленистику (стр. 145-146); нарочито Psichari 1886,
1889, 1892. Cf. ann. 23.
32
Прекретницу је оваплотио путопис Моје путовање, објављен 1888. Ово дело је од посебног
значаја, јер је представљало одлучујућу битку у борби за народни језик.
33
Γιφζζηθό δήηεκα.
34
Предмет истраживања тадашње класичне филологије одговара савременом појму класичне
науке или студије, дакле, нису само језик и књижевност у савременом смислу речи (оно што је
некада била «лепа књижевност» или белетристика) предмет истраживања. У том смислу је
инструктиван Статут Друштва из 1876, којим се, конвенцијом, предмет истраживања, којима се
баве чланови Друштва, помера са филологије на лингвистику. Cf. ann. 15.
35
Године 1879-1880, пошто је завршио студије књижевности (код професора Гастона Парија),
почео је да похађа часове код професора Луја Авеа (Louis Havet 1849-1925) на Школи за високе
студије. Л. Аве је тумачио римске класике и са студентима дешифровао латинске натписе.
Наставио је (1880-1881) да похађа часове код омиљеног професора, који му је, и сам нешто
старији од својих студената, постао доживотни пријатељ, готово брат.
31
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посветити36 француску верзију описа свог путовања по Грчкој37. Психари је објавио
Теренцијеву Браћу38, али је током следеће две године његово одушевљење
латинским мало по мало сплашњавало, што је објаснио следећим речима: „Још једно
двојство39, не мање узнемирујуће него прво40, несумњиво не мање злослутно у очима
наших савременика! Ипак, покушао сам да све то помирим, и зато сам се бавио
грчким. И зато сам се, да, са истог разлога, бавио и науком и књижевношћу.―
С друге стране и сам предмет Психаријевих истраживања, грчки језик, као
један и јединствен језик, био је на свој начин „оптерећен― традицијом
(„диглосијом―41), па и историјом, тако да је практично био припремљен да се, додуше
мало убрзано, „ослободи― помало крутих филолошких истраживања и пређе на
лингвистички проседе, као што је био случај са другим језицима. Без обзира да ли је

Психари је посветио готово свако своје дело некоме од својих професора и те посвете, као и
писма (v. ann. 31), најбоље осликавају његов ватрени темперамент и карактер, чија би основна
црта била искључивост. Могло би се рећи да је цела његова личност, укључујући чак и физички
изглед, састављена од комбинација свих осталих особина са оне две поменуте. Ако је некоме
био пријатељ, онда је то био без икакве резерве, ако је нечему био посвећен, као што је био
посвећен идеји о реформи грчког, која је по њему укључивала и науку и књижевно дело(вање),
и то је било без икакве резерве. За Психарија фантазија и имагинација представљају копчу која
спаја науку и књижевно стваралаштво. Cf. Psichari, Autour de la Grèce, VI.
37
« Ce livre, peut-être vous en souvenez-vous, est le récit du voyage que je fis en 1886…» (cf. ann.
32). Тада је у Грчку дошао први пут, где се суочио са грчком стварношћу, укључујући и тзв.
„језичко питање― (cf. ann. 33).
38
Године 1881 под руководством Ежена Беноа.
39
« Encore un dualisme non moins troublant que le premier, non moins funeste sans doute aux yeux de
nos contemporains ! J’ai tâché pourtant de tout concilier. Et c’est pourquoi j’ai fais du grec. Et c’est
aussi pourquoi, oui, c’est là pourquoi j’ai fait de la science et de la littérature. » (Autour de la Grèce,
1895, XI) Cf. «Une irrésistible vocation m’entraînait vers elles deux. » (Idem, VII) … « Je ne fait plus
de différence entre la science et la littérature. » (Idem, VIII) … « je crains que parfois on n’ait peine à
pardonner ce dualisme » (ibidem).
40
Психари је ако не лакше а оно брже и једноставније решио дилему да ли је Грк или Француз.
Он о томе каже следеће: „Права је отаџбина она за коју се човек определи. Француска није скоро је то рекао и Гастон Пари - питање расе, то је питање љубави. ... Изливи патриотизма ме
ужасавају, зато што су излишни, а ја мрзим декламације. Али ја сам то толико пута поновио у
самој Грчкој да ме није срамота да то и овде поновим; пре свега, ја сам Француз.― (« La patrie
d’adoption est la patrie véritable. La France, a dit tout récemment encore Gaston Paris, n’est pas un
nom de race ; c’est un nom d’amour. … Les protestations de patriotisme me font horreur, parce
qu’elles sont inutiles et que je hais la déclamation. Mais je l’ai répété trop de fois en Grèce même pour
avoir pudeur à le redire ici ; avant tout, je suis Français. » (Autour de la Grèce, 1895, X).
41
Реч је о диглосији унутар једног језика, о димотици и катаревуси, када је реч о грчком. Осим
конфронтације „народног― и „ученог― језика, грчки је имао и има бројне дијалекте, што га
карактерише одувек. Неки дијалекти су били и књижевни, тако да је то додатан предмет
истраживања. При том су се варијетети језика „спајали― и „раздвајали― током миленијумске
историје у неколике којне.
36
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Психари имао или не у виду такав, (некадашњи) суштински однос књижевности и
науке, он је управо тако поступио: бавио се и књижевношћу и науком. Оно што га
разликује од ранијих погледа на функцију књижевности42, јесте његова жеља да
управо он43 створи књижевна дела - „узорне моделе―, која недостају народу који
говори његовим језиком и који још увек није открио „своју тајну―: иако тај народ има
своје песме, које су оличење поезије, нове и дивне, њему недостаје нешто моћно да
му обликује мисао, да га спусти у дубине нејасног бића, да му да самосвест, да нам
открије свој универзум. Недостајала му је, до сада, проза, она књижевна, његова, а
модерна Грчка нема, право говорећи, ни сада, своју књижевност.44 Младом, новом
језику, којем јесте стари, класични грчки, родитељ, којим говори цела нација,
наметнут је „учени и варварски― језик, који се „одомаћио― као службени језик, којим
се пишу књиге, новине..., као када би се француски заменио схоластичким
латинитетом.45
„Да сам био само филолог, никада се не бих усудио да се умешам―46, рећи ће
неколико година касније алудирајући на свој „дуализам― (cf. ann. 36), јер је управо
Мојим путовањем сублимисао две стране своје личности, ону књижевничку и ону
другу, научничку: требало му је много храбрости за ту борбу, јер се усудио да
„дирне― у прозу, у којој народни говор, или димотика, није имао шта да „тражи―, са
образложењем у неколико речи: народни говор није кадар да искаже високи
(књижевни) стил, допуштен је у поезији само као „излив чувства―. Треба истаћи да
је и пре Мојег путовања било оних који су „користили― димотику, али нико тако
широко и тако радикално – покрет је добио назив психаризам, више друштвеног
карактера него политичког. Ипак, данас ни оштрина ни одлучност немају ефекат који
је путопис постигао у време свог објављивања. Зато је, како мислим, неоправдано
критиковати Психарија и психаризам са позиције савремених погледа на „језичко
Cf. Јовановић (2003), 59 sqq.
« …et le meilleur roman serait évidemment celui que ferait un grand poète qui serait en même temps
un grand philologue. » (Autour de la Grèce, VII)
44
« Ce peuple ne nous a point dit son secret. Il a quelquefois chanté et ses chants nous ont appris une
poésie nouvelle et magnifique. Il n’a pas encore le pouvoir de nuancer sa pensée, de descendre dans les
replis de l’être obscur, de prendre conscience de lui-même, de nous découvrir son univers. C’est
qu’une prose littéraire, consacrée, lui a manqué jusqu’ici; c’est donc que la Grèce moderne, à
proprement parler, n’a pas jusqu’ici sa littérature. » (Autour de la Grèce, XII)
45
Ibidem.
46
Према Dimaras (1965-1966), 384.
42
43
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питање― од пре више од једног века, довољно је констатовати који су домети, а који
су промашаји, поготово што ни једни ни други не морају бити резултат тачних или
погрешних (научних) становишта него је реч, једноставно, о еволуцији језика. Реч је,
дакле, о „оцењивању― Психарија као научника, не као књижевника: као књижевник
био је у праву без остатка, на основу „песничке слободе―. Имајући у виду домете
његове „прекретнице―, критике, поготово оне више или мање неоправдане, бледе
пред чињеницом да је он у правом тренутку „преломио―, осећајући да су околности
довољно сазреле да направи искорак уверен у исправност свог поступка. Схватао је и
последице свог поступка и тим више није пристајао ни на какве уступке, изазивајући
приговоре на сопствену ригидност која се може боље разумети као бескомпромисно
хеленство: створиће заправо нову науку, неохеленистику47.
*
Сосир је фебруара 1880. одбранио своју тезу De l’emploi du génitif absolu en
sanscrit у Лајпцигу, две године после објављивања Мемоара48, по коме је, како је
речено, био чувен.

Преселио се ујесен исте године у Париз, тако да су се

највероватније он и Психари тада упознали и склопили пријатељство, делећи иста
интересовања, обојица са « l’aiguillon sacré du savoir dans les cœurs »49. Учени Е.
Кријарас истиче да је Сосир при том и као предавач 50 и научник утицао на
Психарија, мада мање него други професори (поменуо је А. Дармстетера). Могло би
се рећи да су били блиски: виђали су се на истим местима 51, идеје су им биле блиске,
не само научне него и политичке, јер су обојица су били „убеђени драјфусисти―52,
На сличан је и Сосир поступао, када се, како кажу истраживачи његовог дела, „изненађујуће―
предавао истраживањима књижевности (нпр. Нибелунзи). Рекла бих да је књижевност за
научнике Сосировог образовања била неопходна као сигурна лука одакле може кренути у свако
истраживање, на исти начин како је истраживао Хомерове анаграме.
48
Cf. ann. 12.
49
Psichari, Autour de la Grèce, III
50
Cf. Κρηαράς (2007), 27.
51
Париско лингвистичко друштво и Школа за високе студије. Психари ће готово од почетка,
односно од свог учлањења бити заменик секретара, а председник Друштва од 1896. и 1919. [En
ligne], URL : http://www.slp-paris.com/103.html.
52
Међу првим члановима Лиге права народа (Ligue des droits de l’homme) слове историчар
Артур (правилније Артир) Жири (Arthur Giry), филолог Жан Психари (Jean Psichari), хемичар
Едуард Гримо (Édouard Grimaux) и романиста Пол Мајер (Paul Meyer).
На једном од својих „папирића― Сосир је забележио: « Je me permets de douter extrêmement
(moi Dreyfousiste convaincu) que ce journal ait été rédigé au jour le jour et aux dates indiquées. J’en
ai déjà collectionné quelques preuves flagrantes et qui chaque jour s’augmentent. À critique critique et
47
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обојица су имала исти став, на пример, по питању ситуације на Криту53 или о
отоманским масакрима Јермена54.
У коверти у којој се налазило већ поменуто неидентификовано писмо наишла
сам на лист папира, тачније концепт

55

, са потписима и датумом, тако да је било

очигледно да се односио на неки састанак где су се присутни потписали. Сам папир
је пре представљао куриозум, али сам ипак желела да проверим могу ли пронаћи о
каквом је састанку реч, јер се ту нашло, поред осталих, и Психаријево име.
Установила сам да се готово сва имена56, као и датум, поклапају са седницом
Париског лингвистичког друштва57, тако да сам могла претпоставити да је реч
управо о седници Друштва од 2. маја 1885 и да је Психари58 већ био његов члан.
Париско лингвистичко друштво је представљало изузетан научни milieu, јер је
сваки члан могао изложити оно чиме се бави и ту наћи компетентне и заинтересоване
саговорнике. У записницима са седница Друштва водила се евиденција о
представљању и примању нових чланова. Фердинанд де Сосир и Станислас Гијар

demi. Tout amant de la vérité voudra que la cаuse de Dreyfus triomphe, mais non aux dépens de la
vérité. » (Bibliothèque de Genève, Arch. de Saus. 371/env. 1- 3, f. 12) Факсимил бр. 5, стр. 189. В.
стр. 169.
53
« Simple remarque :
Quand des explications furent demandées à la Chambre des Communes sur le fait que l’Allemagne
n’envoyait aucun soldat pas de troupes en Crète, il fut répondu par le gouvernement anglais que ce
détail n’avait pas aucune importance, l’Allemagne s’associant moralement à l’acte des puissances,
mais en laissant l’exécution aux puissances les plus directement intéressées.
Le mot était malheureux de toute façon, comme on en fit séance tenante la remarques à l’orateur
de gouvernement : le concert européen ayant la blancheur de l’hermine ne pouvait pas admettre le
membre plus ou moins intéressé. » (Bibliothèque de Genève, Arch. de Saus. 371, env. 1-3, f. 33)
54
Bibliothèque de Genève, Arch. de Saus. 371, env. 1-3, f. 20-32.
55
Bibliothèque de Genève, Arch. de Saussure 368, env. 1, f. 8-9. Наведена коверта садржи
неидентификована документа. Факсимил бр. 1, стр. 184.
56
Недостају два имена, М. Бреала и самог Сосира, али пошто је „папирић― остао код Сосира,
који је вероватно пропустио да се потпише и махинално га је понео, тако да се ни Бреал није
потписао. Ово су нагађања, о релативно безначајној ситуацији. Папирић наиме није без значаја
кад је о Психарију реч, јер показује да је већ био члан тог угледног Друштва, а додатна
истраживања показала су да га је управо Сосир предложио за члана (cf. ann. 59 и 61).
57
La Société de Linguistique de Paris (SLP), Séance du 2 mai 1885 : « …Présents : MM. Ponsinet,
Psichari, Nommés, d'Arbois de Jubainville, Bréal, de Charencey, Bauer, Dottin, de Saussure. ».
Bulletin de la Société de Linguistique (BSL), 1888, pp. X-XI.
58
У доступној литератури нисам наишла на податак када је Психари био примљен осим што се
у поменутом чланку Ј. Бабињотиса (cf. ann. 27) помиње утицај Париског лингвистичког
друштва.
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представили су Психарија на седници од 2. фебруара 1884.59 као доцента на Школи
за високе студије60. Изабран је за редовног члана 16. фебруара исте године61. Нешто
касније, исте године, Сосир и Психари ће представити Психаријевог сународника по
пореклу, књижевника Викеласа62 за члана Друштва.
Психари је у Париском лингвистичком друштву имао прилику да у жару
одбране (народног) језика покаже да се хеленски дух може ослободити
интелектуалистичких окова63. То је свакако био период плодних не само научних
излагања него и дискусија и дебата. Ипак, треба нагласити да бура, коју је
Психаријево Моје путовање изазвало у Грчкој, у париском Друштву није ни

59

SLP, Séance du 2 février 1884. BSL, T. V, Paris, 1885, p. CLXIV : « Psichari (Jean), maître de
conférences de langue néogrecque à l'École pratique des hautes études, 96, rue de Rennes, Paris, et M.
H. Pognon, consul suppléant de France à Beyrouth. »
[En ligne], URL : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k32176k/f421
60
Овај податак треба испитати, јер се разликује од редовно навођеног да је Психари постао
доцент 1885. године (није немогуће да се припремао за избор). У записнику са седнице Друштва
18. априла 1885. године наводи се да је постављен за доцента за новогрчку филологију на
Школи за високе студије о чему је известио секретар Друштва.
61
SLP, Séance du 16 février 1884. BSL, T. V, Paris, 1885, p. CLXVII.
Исте године, у новембру, Психари је изабран да као делегиран администратор замењује
заменика секретара, тада одсутног из Париза (SLP, Séance du 8 novembre 1884. BSL, T. V, Paris,
1885, p. CLXCII) ; 20. децембра исте године одржано је редовно годишње бирање
председништва: Сосир је изабран за заменика секретара, а Психари за администратора: « Bureau
de 1885. Le scrutin est ouvert pour le renouvellement du bureau. Sont élus: … Secrétaire-adjoint: M.
de Saussure. Administrateur: M. Psichari… SLP, Séance du 20 décembre 1884. BSL, T. V, Paris,
1885, p. CLXCIX. У списку чланова Друштва наведено је да је Сосир био заменик секретара од
1883 [En ligne], URL :
(http://www.archive.org/stream/bulletin0305sociuoft#page/16/mode/2up), тако да је Психари по
свој прилици њега замењивао 1884.
62
Деметриосa Бикеласa, како гласи његово име транслитерисано латиницом, ауторa познатог
романа Лука Ларас, предложили су Фердинанд де Сосир и Жан Психари 21. јуна за члана
Друштва; изабран је 5. јула 1884. године (BSL T5, 1875 (T3, N13) -1885 (T5, N26), p. CXCI / [En
ligne], URL :
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k32176k.image.f256.langFR.pagination,
електронска
пагинација 448 / 467)
Димитриос Викелас је познат, међутим, и као први председник међународног Олимпијског
комитета (1884-1896) првих нових Олимпијских игара, одржаних у Грчкој. На његову
иницијативу одржане су, симболично, у Атини, а не у Паризу, како је то планирао Пјер де
Кубертен.
63
« J’ai soif de gloire et de bagarre ! » - „Жудим за славом и за окршајем!― то је био мото, којим је
одушевљавао присталице, међу којима и К. Паламаса. Психари је постао симбол, готово
профета Нове или Друге атинске школе (Vitti, 250).
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споменута, а ако је о томе било речи, ништа није остало записано, бар не према
записницима са седница у том периоду64.

École pratique des hautes etudes

Γιώζζα θαη παηρίδα είλαη ηο ίδηο.
Να ποιεκά θαλείς γηα ηελ παηρίδα ηοσ ή
γηα ηελ εζληθή ηε γιώζζα, έλας είλαη ο αγώλας.
(Το Ταξίδι μος, Δςό λόγια 1) 65
Психари је (1886) објавио књигу из историјске граматике66 на француском, у
којој је изложио своју „субверзивну― димотицистичку теорију67. Али, ако постоји
систематизован и стриктан „научни оквир― у Психаријевом схватању (у духу
позитивизма), разлог за то треба тражити у тадашњој лингвистичкој школи која је
сврстала науку о језику међу природне науке, које су се држале теорије о
законитостима без изузетка те да тако треба сагледавати и улогу људске воље у
развоју језика68. Стога није изненађујуће што је Психари осећао готово инстинктивну
одвратност према сваком напору који представља тражење „средњег пута― у
решавању (језичког) проблема. Може ли се уопште ико супротставити природној и
неизбежној еволуцији језика и оживети оно што је мртво? „Истина је да стваралац
доиста има права, или пре потребу, да позајмљује речи из класичног грчког, као и из
других језика, али им се мора дати облик који одговара тзв. апсолутним фонетским
законима, који арбитрарно, али неоспорно постоје код људи.―69 Уколико постоји
недоумица у вези са језиком, само треба следити до краја фонетске законитости, што

Да је било реакција на Психаријева иступања, може се посредно закључити из његових
писама, било личних, било објављених, али то није предмет овог рада.
65
Језик и отаџбина су једно. Ратовати за отаџбину и ратовати за језик народни, једна је борба.
(Моје путовање, Две речи 1)
66
Essais de grammaire historique néo-grecque. 1886. Књигу је посветио Мишелу Бреалу (18321915). Cf. ann. 36.
67
Roïdis, dans une longue étude, rend hommage à Psichari et pour ses théorie et pour son œuvre; lui
aussi avait annoncé, depuis des années, une étude sur les questions de la langue. Elle ne paraît qu’en
1893, et s’intitule Les Idoles.
68
Hesseling (1924), 114
69
Hesseling, idem.
64
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„неизбежно води до чистог грчког језика― 70. Ово би била област науке о језику где се
приближио Сосиру, бар у периоду иначе огромног општег интересовања научника за
историју језика, што је и довело до утемељења теорије о индоевропској заједници
језика/говора.
*
Фердинанд де Сосир је почео да у звању доцента предаје готски и старовисоконемачки, једногласном одлуком од 30. октобра 1881, на катедри коју му је
уступио Бреал на Школи за високе студије71. Курс је проширио (1887-1888)
упоредном граматиком грчког и латинског, а годину дана касније, после боравка у
Литванији,

додаје

и

литвански72,

тако

да

његов

курс

постаје

курс

индоевропеистике73. Године 1891. вратио се у родну Женеву, где је за њега основана
катедра за упоредну граматику74. Сеше, говорећи о Женевској лингвистичкој школи,
каже да је Сосир радио у прилично скромним условима, у средини која није била
баш склона некоме са „лингвистичком вокацијом―75.
Истраживања која се односе на Сосира и његово доба, ако нису стриктно
лингвистичка, одупиру се раздвајању Сосира Научника и Сосира Учитеља, особито
ако се базирају на архивској грађи. Литература која се односи на Сосира као « homme
des fondements »76 опште лингвистике и свих дисциплина које су проистекле, веома је
обимна, али студија која би сагледала Фердинанда де Сосира шире још чека свог
аутора77. Било да се о Сосиру говори као о (класичном) компаратисти и лингвисти,
70

Hesseling, idem.
École pratique des hautes etudes, cf. p. 137, ann. 19.
В. Курс опште лингвистике, стр. 242. Датум се на другим местима разликује утолико што је
Сосир почео предавања по свој прилици неки дан касније, тј. 8. новембра 1881.
72
Cf. ann. 94.
73
В. Курс опште лингвистике, стр. 242-259.
74
Cf. ann. 30.
75
Sechehaye (1927), 217.
76
« Saussure est d’abord et toujours l’homme des fondements. Il va d’instinct aux caractères
primordiaux, qui gouvernent la diversité du donné empirique. Dans ce qui appartient à la langue il
pressent certaines propriétés qu’on ne retrouve nulle part ailleurs. A quoi qu’on compare, la langue
apparaît toujours comme quelque chose de différent. Mais en quoi est-elle différente? Considérant
cette activité, le langage, où tant de facteurs sont associés, biologiques, physiques et psychiques,
individuels et sociaux, historiques, esthétiques, pragmatiques, il se demande : où est en propre la
lamgue? » Émile Benveniste. In : CFS 20 (1963), p. 8.
77
Појавила се једино књига коју је приредила Claudia Mejia-Quijano (2008), Le Cours d'une vie Portrait diachronique de Ferdinand de Saussure. Nantes : Ed. C. Defaut.
71
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увек се некако намеће питање његовог филозофског става према језику, што такође
чека свог аутора78. О Сосиру као професору ипак најпоузданије, и зато најбоље,
говоре његови ученици и њихови ученици.
У рукописном одељењу већ поменуте Универзитетске библиотеке у Женеви
постоји листа студената79 који су похађали часове упоредне или компаративне
граматике грчког и латинског језика80, које је држао Фердинанд де Сосир у Паризу,
међу којима је фигурира и име Жана Психарија (1887-1888)81. Психари једва да је
био три године старији од де Сосира, што значи да су били готово вршњаци. У то
време је и он предавао у звању доцента на Школи за високе студије на катедри која је
практично била прва у Европи82. Било је уобичајено да професори похађају узајамно
часове – Психари је о томе овако писао у једном писму које представља увод за
граматику вулгарног грецитета аутора Симона Порциуса 83: „Драги мој пријатељу, у
време када сте ми школске 1885-86. године учинили част присуствујући мојим
излагањима новогрчког језика на Школи за високе студије, Ви сте већ били професор
у области романских језика; Ви пак нисте оклевали да упознате ограничен домен
наших студија. Ви сте били професор Универзитета у Цириху; напустили сте своју
лепу швајцарску домовину како бисте провели с нама зиму. То је био доказ
симпатије коју сте нама пружали, као што сте пружали француској књижевности; то
нам је остало као драгоцено сећање. Исте године када сте желели да се упутите у
упознавање средњовековног и модерног грчког, били сте приљежан ученик
78

Cf. Bouquet, Simon (1997), Introduction à la lecture de Saussure. Payot : Bibliothèque scientifique,
Paris. V. Bergounioux, G. : Compte rendu de l'Introduction à la lecture de Saussure. Cahiers
Ferdinand de Saussure, 2000, n° 52, p. 311-316.
79
Bibliothèque de Genève, Ms fr. 1599, f. 8
80
« De 1881 à 1887, les cours portent sur le gothique et sur le vieux-haut allemand, en 1887-1888 le
cours s’élargit à la grammaire comparée du grec et du latin ; l’année suivante s’y ajoute le lituanien et
les leçons deviennent ainsi, pratiquement, des leçons de linguistique indo-européenne (Gauthiot in F.
d. S. 90 et Fleury 1965. 53-67). » (CLG 2003 : 337)
81
Cf. CLG 2003 : 335.
82
Од 15 априла, како је то три дана касније обнародовано у Друштву, cf. ann. 50 et 51. Психари
је био професор више од тридесет година у Паризу: од 1885. предавао је у звању доцента на
поменутој Катедри за новогрчки језик и књижевност (касније за византинску и новогрчку
филологију) која је установљена специјално за њега на Школи за високе студије (ConstandulakiChantzou, 35)., све до 1904. (у међувремену је био именован за директора 1896. године).
Предаваће и у Специјализованој школи за савремене источне језике (од 20. фебруара 1904), у
познатој Лангзо, данас INALCO), у којој је наследио место великог француског Е. Леграна,
чији је био асистент 1887/1888.
83
Писмо од 25. јуна 1888. Максу Вилхелму Мајеру.
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еминентног научника г. Гастона Парија, који је водио нашу секцију. Он Вас је био
замолио, са своје стране, да уместо њега предајете сваког понедељка вулгарни
латинитет, који је он предвидео да лично предаје те године.―84
Психари је, као што је случај са писмима намењеним објављивању, и у
приватној преписци био склон „показивању онога шта или како мисли―. У томе,
наравно, нема грубости или непријатних тонова, бар не у онима које сам читала, али
има разлике у изражавању осећања. У писмима пријатељима његов је израз
непосредан и чак наглашен, готово узбудљив85, док је у они другим, куртоазно
љубазан и истовремено веома уздржан86. У сваком случају, Психари се генерално
изражавао бираним и углађеним речима, без извештачености и претенциозности:
његов стил одаје племенитог и храброг човека, што је уосталом и показао својим
Путовањем и ставом у афери Драјфус.
Кореспонденција Фердинанда де Сосира похрањена је и чува се у Рукописном
одељењу Универзитетске библиотеке у Женеви (Bibliothèque publique et universitaire
de Genève - BPU), где сам нашла једно неидентификовано писмо87. Иако је писмо
оштећено, препознала сам потпис, мада ме је пре стил писма упутио на Психарија
него потпис: изрази који говоре о осећајности, дирљиве речи, једном речју, узвишен
стил, али онај који долази из срца. Стога, потпис иако оштећен, само је потврдио
моју претпоставку да је Жан Психари написао писмо.88
84

Portius, 1889 : I-II.
На пример, два писма упућена Жилу Николу (Jules Nicole 1842-1921): у писму од 6. јуна
1892. Психари му најпре честита „дивно откриће― (Leo VI, empereur d'Orient : Le livre du Préfet
ou l'édit de l'empereur Léon le Sage sur les corporations de Constantinople... Jules Nicole. Genève :
H. Georg, 1893.), а онда му се (« littéralement obrué sous un volume de travaux d’élèves»)
извињава због журбе и информација које нису савршене, итд. (Bibliothèque de Genève, Ms. fr.
4494/env. 6, f. 99-100). Изгледа да је ипак успео да помогне свом кореспонденту, јер му 1.
фебруара 1893. пише писмо пуно емоција: « Cher Monsieur, vous êtes mille fois trop bon d’avoir
pensé à moi dans la distribution de votre savant ouvrage et plus aimable encore d’avoir mentionné
mon nom dans votre Préface, alors que vous ne me devez absolument rien et que je suis encore confus
du peu de services, » итд. (Bibliothèque de Genève, Ms. fr. 4494/env. 6, f. 101).
86
На пример, Психаријево писмо из 1906, у вези са књигом Матијаса Морара (Bibliothèque de
Genève, Ms. fr. 4206, f. 394 i 395 ; Papiers Mathias Morhardt : Correspondance relative à « La gloire
d’aimer » et « L’esprit nouveau »).
87
Bibliothèque de Genève, Archive de Saussure 368/env. 1, f. 2 (Correspondance adressée à Ferdinand
de Saussure. Correspondants non identifiés.). После идентификације писмо је пренето на
одговарајуће место (cf. ann. 89).
88
Писмо је 2007. делимично објављено на страници http://www.villege.ch/bge/institution/expositions-virtuelles/saussure/homme_aimable/homme_aimable.html. Осим
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9 Novembre 1889.89
26, rue Gay Lussac, Paris
Mon cher ami,
La nouvelle de votre départ m’a fait de la peine.
Voici près de dix ans que je vous connais et que je vous
aime; je m’étais fait à l’idée de vous avoir
toujours à Paris. D’autre part, vous faisiez trop
honneur à l’École, pour que ce congé me plaise. Vous
m’aviez dans le temps confié vos scrupules et c’est ce
qui m’autorise à vous en parler. Si c’est là ce qui
a pesé sur votre détermination, je le regrette beau=
coup. En admettant même que vos scrupules fussent
légitimes, il y [au]rait eu moyen de s’arranger, en
créant, par [exe]mple, une conférence nouvelle spécia=
lement pour vous. Il faudra bien que d’ici à un
an vou[s] [me d]onniez la permission de parler de ce
projet qui m’appartient, comme vous voyez et qu’on
ne vous accusera pas d’avoir formé. Je suis décidé à
faire mon possible, auprès de vous tout le premier, pour vous
arracher à Genève et vous ramener dans ces murs. Laissez
moi pour le moment former un vœu : vous partiez, diriez
vous, pour travailler plus librement… (Euh ! euh ! je vous
vois allant à la chasse ; je ne vous vois pas phonétisant aux
bords du lac.) Mais, je vous en supplie, que ce travail ne
demeure pas à l’état de projet. Quand on a votre
intelligence, on se doit à la vie. Et la vie, pour vous, c’est
la science. Vos facultés y atteindront leur summum

што није наведено да сам га ја идентификовала, нетачно је наведено да је Жан Психари био
« spécialiste de grec ancien ».
89
Bibliothèque de Genève, Arch. de Saussure 366, f. 201 b - c. Факсимил бр. 2, стр. 185.
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d’intensité ; et la vie n’est vécue, que lorsqu’on est
arrivé à la sensation totale de cette intensité. Je vous
parle en sage ; je vous parle en ami ; je vous parle en phi=
lologue épris du progrès de la science. Vous ne pouvez faire
autrement que de m’écouter. Le décour[age]ment vous est
interdit. Faites – et vous le pouvez faire[, u]n beau livre
qui pаrte tout à coup comme un ps[chut !90]
Écrivez moi et sachez moi tout [votre.]
Jea[n Psic]hari
9. новембра 1889
ул. Гаја Лисака 26, Париз

Мој драги пријатељу,
вест о Вашем одласку ме је ражалостила. Ево, готово је десет година како Вас
познајем и како Вас волим; некако сам замишљао да ћу Вас заувек имати у Паризу. С
друге стране, Ви сте чинили велику част Школи а да би ми се Ваше одсуство могло
допасти. Ви сте ми својевремено поверили своје сумње и то ми даје за право да Вам о
томе говорим. Ако је то оно што је било пресудно за Вашу одлуку, онда ми је веома
жао. Чак да су Ваше сумње биле тачне, нашао би се

начин да се то среди,

организујући, на пример, нови курс91 специјално за Вас. Требало би да ми дате

90

Psch(u)t(t) ! (pscht, pschtt, pschut, pschutt) interj. et subst. masc. Dans le milieu des étudiants,
notamment dans les classes préparatoires aux grandes écoles, interj. coll. servant à manifester sa
sympathie, son approbation à l'égard d'une pers., en partic. pour la saluer à son arrivée, en sifflant entre
ses dents (Dict. xixe et xxe s.). [En ligne], URL : http://www.cnrtl.fr/definition/pschut, p. ex. Pschut !
[pʃyt] interj. (onomat.). Arg. scol. S’emploie pour manifester sa sympathie à l’égard d’une personne;
sert d’ovation. (Dictionnaire de la langue française. Lexis.- Paris. Larousse. 1994. s. v.)
91
Даљим истраживањима проблематизовано је питање да ли је реч о низу предавања или о
нечему другом. Наиме, појам конференција на француском може значити, прво, скуп на којем
се води дискусија одређеног карактера, на пример, конференција на врху; друго, јавно
дискутовање одређеног питања, које може бити књижевно, научно, политичко; треће,
конференција може значити предавање или низ предавања (курс) на факултету или у неким
врстама (високих) школа, отуда maître de conférence одговара нашем (универзитетском) звању
доцента; најзад, може значити конференцију за штампу. Le Petit Robert. 1972. s. v.
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дозволу да током следећих годину дана говорим о том пројекту92, који је мој, као
што видите, да Вас не оптуже да сте га Ви направили. Одлучио сам да учиним све
што могу, као први уз Вас, како бих Вас извукао из Женеве и довео међу ове зидове.
Допустите ми да на тренутак пожелим да је овако: Ви сте отишли, рекли бисте, да
радите слободније... (Ех!Ех! а ја вас видим како идете у лов; ја Вас не видим како се
бавите фонетиком на обали језера.) Заиста Вас преклињем да овај посао не остане
само у стању пројекта. Када неко има Вашу интелигенцију, он себе дугује животу. А
живот, за Вас, то је наука. Ваше способности ће у њој досегнути свој апсолутни
максимум; и живот није живот, а да се не доспе до потпуног

доживљаја тог

интензитета. Ја Вам говорим као разборит човек; ја Вам говорим као пријатељ; ја
Вам говорим као филолог који је занесен научним напретком. Ви не можете да
урадите друго до да ме слушате. Обесхрабрење Вам је забрањено. Напишите – јер Ви
то можете да урадите, једну дивну књигу која се појављује одједном као уздах
задивљеног одобравања!
Пишите ми и знајте да сам потпуно Ваш.
Жан Психари.

Писмо говори много и о адресату Сосиру и о адресанту Психарију, али како је
о томе до сада било довољно речи, сконцентрисаћу се на нека питања на која бих
одговорила, надам се, не само претпоставкама. Прво оно што се може сматрати
извесним: новембра 1889. Сосир није био у Паризу, јер му Психари пише писмо, у
којем жали због његовог одсуства и жели да га „извуче― из Женеве93.
Када је Сосир био на одсуству и има ли то везе са његовим бављењем
литванским језиком? У доступној се литератури наводи, уз позивање на архивска
документа, да је Сосир, како је поменуто, курс готског и старовисоконемачког
проширио упоредном граматиком грчког и латинског (1887-1888) и да је годину дана
О томе да ли Психари говори о пројекту, мислећи на онај курс који помиње у претходној
реченици, нешто касније.
93
Cf. Joseph (2009), 188 („This was however a difficult time for him, both professionally and
personally, and in the end he decided to stay in Geneva for the academic year 1889–90 in order to
develop the extensive treatment of Lithuanian accentuation and intonation that he envisioned,
expanding the paper on the subject which he had read to the Société in June and laying out the link to
the sonant coefficients of the mother language.―)
92
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касније, дакле 1888-1889, после боравка у Литванији, додао и литвански тако да
његов курс постао курс индоевропеистике 94. Наводи се и то да је Сосир тражио, из
здравствених разлога, и добио, једногодишње одсуство95, али се не каже да ли га је и
користио те исте године. То ипак није сасвим јасно, јер зашто би држао часове ако је
болестан и како би у том случају путовао у Литванију.
Мислим да је једноставније разрешити питање одсуства, имајући у виду
недореченост навода, јер не стоји изричито када га је користио, затим, Психаријево
писмо и, по мени најважније, Сосирову педантност у смислу стриктног поштовања
правила или, једном речју, његову „строгост―. Реч је о присуствовању седницама
Друштва. Сосир је углавном редовно учествовао у раду Друштва (најављивао је, ако
би знао, да ће бити спречен да дође на седницу). Ако се упореде године 1888-1889. и
1889-1890, може се одмах уочити да је године 1888-1889 Сосир био присутан осам
пута, а одсутан седам пута96, док је следеће године био одсутан од 22. јуна 1889. до 6.
децембра 1890. године97, што би значило да је тада и користио одсуство98, односно да
се може закључити да је та одлука повезана са његовим излагањем о литванском
акценту, које је одржао 9. јуна 1889. године99. Стога је много вероватније да је
тражио одсуство, које му је уосталом могло припадати, због намере да се бави
истраживањем, односно писањем књиге, поготово што је увео литвански у своје
курсеве. То би било време које је провео у Женеви и када му је Психари написао
писмо.

Fleury, 1964: 66, према Joseph (2009), 187. Сосир је 1888-1889. држао часове „петорици
ученика који су изразили жељу да изучавају литвански језик― (CLG, 331).
95
Fleury, 1965: 41, према CLG, 331. Наведена публикација је бијенална: 1964/1965. Нап. аут.
96
Присутан 24. 11, 8. 12, 26. 1, 9. 2, 27. 4, 25. 5, 8. и 22. 6, а одсутан 10. 11 (обавестио), 22. 12
(обавестио) – 1888; 23. 2. (обавестио), 9. (обавестио) и 23. 3, затим 6. и 27. 4, и 11. 5 – 1889.
97
Ако је судити по изостанцима са седница Друштва, он по свој прилици више од годину није
био у Паризу, чак и да се не узме у обзир распуст када се Друштво није састајало (cf. ann. 15).
Без обзира што није присуствовао седницама, па ни изборној крајем године, остао је заменик
секретара Друштва.
98
То каже и Меје у Некрологу: « F. de Saussure n'a donné à l'École des Hautes-Etudes que neuf
années d'enseignement, d'abord de 1881 à 1889, puis, après un an d'interruption, une nouvelle année en
1890-1891. »
99
Седница Друштва одржана 9 јуна 1889. « Communications. M. de Saussure fait une
communication sur l'accent lituanien, dans laquelle il cherche à montrer que les deux formes du ton,
distinguées par Kurschat sous les noms de gestossen et geschliffen, sont en relation avec de très
anciennes différences, non d'accent, mais de quantité principalement. », BSL, 34 (1889), LIII [En
ligne], URL : http://www.archive.org/details/bulletin0607sociuoft
94
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Мање је извесно када је (све) Сосир био у Литванији. Помињу се 1880. и 1889.
година, али не (увек) и дужина боравка. Кад је реч о 1880. години, сигурно је да је
отишао у Литванију после одбране докторске тезе, и то августа месеца, како се то
може видети из пасоша100. Ако се други одлазак у Литванију везује за одсуство, али у
1888-1889, а не касније, онда би требало повезати са Сосировим (кратким)
извештајима раду и проверити када није држао наставу. Према изостанцима у
Друштву то би могао бити период распуста и после, све до 24. новембра 1888, када је
дошао на седницу Друштва, евентуално од 8. децембра до 26. јануара или период од
23. фебруара до 27. априла 1889. Ако је сигурно да је отишао на одсуство док настава
није почела, онда ће пре бити у јесењем периоду, док одлазак зими изгледа мало
вероватан са више разлога. Пошто се ове претпоставке повезују са седницама
Друштва, а не са извештајима у школи, изостанци у пролеће би се могли објаснити
не само истраживањем за поменуто излагање од 9. јуна 1889. него и припремама за
писање књиге, током једногодишњег одсуства, на шта би се могла односити
завршница Психаријевог писма.
Психари у наведеном писму сасвим отворено говори о Сосировој
резервисаности, која делује више као уздржаност због „скрупула―, како каже, него ли
као предомишљање, и покушава да га ослободи тог „терета― преузимајући улогу
организатора „новог курса―101 на себе. То је, уосталом, сасвим у складу са
непосредношћу Психарија, што је заправо еуфемизам за његову да тако кажемо
помало безобзирну природу када тежи да учини добро (дело), чиме одише практично
цело писмо. Ако се занемари претерана слобода у следећој реченици („Je suis décidé à
faire mon possible, auprès de vous tout le premier, pour vous arracher à Genève et vous
ramener dans ces murs.―) као емфаза која као да се прелива у невероватну за
Психарија слику Сосира који одлази у Женеву да слободније ради102, све је то само
зато да би истакао срж онога што ће изједати Сосира ако у малодушности
пренебрегне своју природу Учитеља и Научника. Сасвим је могуће да је Сосир те
године био у Литванији и да је намеравао да дуга размишљања о мноштву појединих
„The date is established in Joseph (2007 а), based on Saussure’s passport for the trip, found among
the thousands of his papers discovered in 1996 and deposited in the BGE.― Према: Joseph (2009),
182. Сосир je провео две недеље у Литванији, додуше без неких опипљивих резултата. In:
Joseph (2009), 186.
101
Или „конференције―, како каже, специјално за Сосира. Cf. ann. 91.
102
Психари би се томе радовао, али зна да то није могуће.
100
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сегмената језика (langue) заокружи у чврсту и повезану целину језика као појаве
(langage). Другим речима, није немогуће да је, упркос уверености у сопствену
неспособност, стварно мислио да ипак напише књигу103. Ако су разговарали о томе,
онда би било у складу са Психаријевом природом да убеди свог колегу и пријатеља
да испуни мисију, а то је наука, која једина може стопроцентно испунити живот
једног генија, каквим га је видео Психари. Он као да је желео да у ватри свог
прегнућа, макар део жара пренесе на Сосира, свестан његових квалитета, али и мана,
у које је убрајао пре свега обесхрабреност и клонулост духом, као могуће последице
фрустрираности и меланхоличног темперамента. Вероватно је мислио да би један
нови предмет, заједно са преданим студентима, подстакао Сосира не само да остане у
Паризу него и да коначно напише књигу.
У прилог оваквој претпоставци говоре индиректни докази: Психаријево
помињање новог курса, односно конференције, као и позивање на пројекат који
припада њему лично, што би значило да су и одлуке његове, поготово када у писму
Сосиру пише: „Требало би да ми дате дозволу да током следећих годину дана
говорим о том пројекту, који је мој, као што видите, да Вас не оптуже да сте га Ви
направили.―
Психаријеве речи наиме нису биле пуко пријатељско убеђивање, не само што
он није био томе склон104, него су значиле да је имао нешто крупно у плану, што
103

« La dernière série de petites notes que F. de Saussure ait donnée aux Mémoires est celle du
volume VII, p. 72-93, en 1889 elle est toute pleine d'observations ingénieuses sur les faits les plus
variés. » [...] « Dès ce moment, F. de Saussure travaillait à la question de l'intonation et de l'accent en
lituanien, dont il projetait de faire un exposé complet. Le 8 juin 1889, il fait à ce sujet une première
communication à la Société de linguistique, sur les relations entre l'intonation et la quantité. Une
seconde communication, faite en septembre 1894, au Congrès des orientalistes de Genève, apportait la
règle relative au déplacement de l'accent en lituanien en fonction de l'intonation. Le livre annoncé n'a
pas paru, et l'on n'a un aperçu du système que F. de Saussure avait constitué et qu'il n'a pas trouvé
assez achevé à son gré que par deux articles un article développé, commencé au volume VIII des
Mémoires (en 1894), où il est établi en quelles conditions apparaissent à l'intérieur des mots lituaniens
les deux intonations, douce et rude (cet article n'a jamais été terminé, et il est le dernier que F. de
Saussure ait donné aux Mémoires) puis un résumé, très condensé, de toutes les règles relatives aux
déplacements de l'accent lituanien, dans Anzeiger annexé aux Indogermanische Forschungen, VI, 157166. L'article et le résumé ont servi de base à tout ce qui s'est fait depuis sur l'accentuation lituanienne,
et ils ont illuminé du même coup l'intonation lette et l'accentuation slave. » (Meillet, Nécrologie, 172173 [En ligne], URL : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k321590/f177.image)
104
Када је 1886. требало да говори на неком конгресу у Константинопољу, као званични
представник, саставио је излагање на димотици. Говор није одржао, јер се ни конгрес није
одржао. Излагање је, међутим, објављено. Његов отац је успео да спречи скандал, али је
одлучно одбио да га Психари посвети њему. Психари га је посветио свом духовном оцу: « À la
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поткрепљује чињеница да је и он веома проредио суделовање у раду Друштва:
уредно је долазио све до 27. априла 1889, а онда се појавио само 16. новембра
(недељу дана раније написао је писмо Сосиру), штавише, довољно је рећи да је
дошао само на две седнице у мају и јуну 1890. и да га опет није било до 13. фебруара
1892. године.
Те, 1892. године објавио је Etudes de philologie néo-grecque : recherches sur le
développement historique du grec, која се односи на програм неохеленских студија.
Књигу је посветио свом, можда најдражем, професору, Гастону Парију. У првој
реченици Предговора Психари каже да ће књига служити као увод у неохеленске105
студије, јер сама граматика није довољна да би се „трасирала― научна област,
потребна је историја, књижевност... : « Nous avons cette chance inouïe de posséder
depuis trois mille ans des textes qui constituent une tradition écrite ininterrompue. »
(Psichari (1892), I). И по правилима реторике изражава страх пред непрегледним
пространствима које треба освојити: « En vérité, on se sent pris, devant nos études, d'un
profond découragement, quand on voit leur étendue immense et que c'est à peine si l'on
peut s'arrêter un instant à méditer devant chacun de ces horizons infinis. » (Idem, III) А
онда наставља, како избор прилога у књизи, које је одабрао, није случајан, све је то
најпре проверавано на часовима, тематски пробрано, затим подељено учесницима,
често прорачунато, како би свакоме било јасно шта се очекује. Пре него што ће
прећи на конкретне прилоге, изложиће неколико теоријских размишљања, даће
општи поглед на целину, шта прилоге повезује и који су закључци. Психари је
заправо припремио целу књигу
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, која се може поделити на део који је он сам

mémoire de mon vénéré maître Emile Egger qui voulut bien m’encourager à ces travaux et me guider
de son esprit et de son cœur en témoignage de respect, de reconnaissance et de piété.» (Chantzou, 29).
Сам је то жустро објаснио: « Si vous prenez chaque mot en l’inversant, vous comprendrez alors
quels sont les sentiments que j’ai porté à mon père. » А своју искључивост, кад је реч о уверењима,
овако је дефинисао: « Quand il s’agit de l’Idée, ni père ni mère, ni quoi que ce soit ne peut compter
au monde. (J. Psichari, Ta généalogika mou, p. 869, према Chantzou, 29).
105
« Ce volume est destiné à servir d'introduction aux études néo-grecques » (Psichari, J. (1892), I) на другом месту ће објаснити терминолошке нијансe.
106
Поглавља ове књиге, од готово 600 страна, обухватају историјску граматику, старе дијалекте
(les dialectes) и модерна наречја (les patois), односе са Римом, књижевну историју (Византија),
грецизме у османском турском, Varia, Index bibliographique, поглавље посвећено радовима
учесника конференције и закључак. У појединим поглављима користио је прилику да се
обрачуна са Г. Хадзидакисом, противником по питањима језика.
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написао (211 страна)107 и део који су написали учесници конференције, али под
његовом руковођењем (374 стране). Може се закључити из речи самог Психарија да
су истраживања, која су укључивала курсеве и дискусије (конференције), обављана
током 1889-1890. године и да је њему требало више од годину дана да књигу
припреми за штампу 108. У поглављу о радовима учесника конференције приказао је
сваки рад који је у књизи. Први реферат је написао Д. Хеселинг, мада се стиче утисак
да је Психари веома жалио што није успео да приволи Сосира109 да се одазове позиву
да раде на једном заједничком пројекту, на једној књизи, која до тада није била
написана. Да ли је евентуална тема из области индоевропеистике, где је грчки сасвим
близу ad origines, она која је остала у тишини, тек назначена? Најзад, можда је на
овакву књигу мислио када је убеђивао Сосира да се прихвати посла и напише књигу.
*
Ф. де Сосир је наставио да ради на литванском, али књигу ипак није
написао110. У међувремену вратио се у Женеву111.
Као илустрацију колико је Сосир био веран својој вокацији Учитеља,
наводимо писмо112 које је Сосир упутио Психарију; оно је права мера топлих речи и

Овако почиње поглавље о списку литературе: « Maintenant que nous avons parcouru le cycle
des multiples sujets qui constituent nos études, et que nous avons passé en revue les différents
Mémoires, qui représentent chacun une des directions de notre philologie, j'ai de la peine à me
consoler de toutes les lacunes que nous laissons derrière nous, et je considère avec tristesse l'effort
tenté jusqu'ici. Que de choses passées sous silence, indiquées en courant seulement, d'un mot ou d'une
allusion servant de rappel. J'ai essayé de boucher quelques-uns de ces trous dans l'Index
bibliographique qui suit cette Préface. Cet Index ayant été fait dans des conditions particulières et
ayant un objet spécial, il est nécessaire que j'en parle ici. C'est, dans ma pensée, autre chose qu'un
simple Index; c'est un Mémoire au même titre que les autres. Idem, Index bibliographique, XCVI. Сам
Index bibliographique има осамдесетак страна (CXX-CCIII).
108
« L'année scolaire 1889-1890 a été bonne à nos études. Je dois remercier ici tout spécialement mes
collaborateurs. Ils ont fait preuve de beaucoup de zèle, de beaucoup de bonne volonté. Nous avons
passé ensemble quelques mois excellents. Ce volume, sorti de nos conférences, consacre le souvenir
de ces heures. Il ne faut pas que ces Messieurs s'en tiennent là. » (Idem, Travaux des membres de la
conférence, CVI)
109
У целој књизи Сосир се ниједном не помиње.
110
Cf. ann. 103.
111
«Jusqu'à son départ de Paris, les procès-verbaux des séances ont été rédigés par lui, avec la ferme
élégance qui lui était propre ; mais ces procès-verbaux ne rappellent que trop rarement les observations
par lesquelles, avec une discrétion et une courtoisie exquise, où se devinait souvent une douce ironie,
F. de Saussure indiquait les points faibles des communications qu'il venait d'entendre ou en marquait
l'intérêt. » (Idem, p. 169. [En ligne], URL :
http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k321590/f174.image)
107
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праве подршке Учитеља младом научнику, Психаријевом сину Мишелу, пред којим
је будућност. Писмо је написано по свој прилици 1904113, због податка да је те
године Мишел Психари објавио чланак са предговором Анатола Франса114, а да га је
отац послао Сосиру. Сосир и сам говори о пошиљци помињући да му је већ упознао
сина.

Cher Monsieur Psichari
Voilà je crois quinze jours que je
désire vous écrire, et en même temps
à votre fils Michel, pour votre aimable
envoi à tout deux. Nul oubli de
cet envoi gracieux, uniquement une
infirmité grave à prendre la plume.
Il est gentil de Michel, dont j’ai
eu un grand plaisir à faire la connaissance l’an dernier, de m’envoyer
les prémices de ce qui nous attendons
de lui, et il est bien difficile après
Anatole France de se mêler de le complimenter. J’ose cependant dire qu’il
y a quelque chose de réjouissant pour
tout le monde à voir qu’un jeune
savant de la génération qui va venir
commence par un travail statistique,
– d’abord parce que cette méthode le
mettra en peu de temps, et dans tout
les domaines qu’il abordera, dans une
position inexpugnable -, et ensuite
peut-être parce que nous avons le droit
de dire que c’est vers cette méthode
que nous tendions, ou que c’est cette
Bibliothèque de Genève. Arch. de Saussure 368/enveloppe 3, f. 28. S. a. S. l. Факсимил бр. 3, стр.
186.
113
Мало је вероватно да је написано касније, а свакако пре 1908, када се имају у виду односи
Анатола Франса са ћерком Сузаном која се те године против очеве воље удала за Мишела
Психарија, сина Жана Психарија и унука Ернеста Ренана. Њој је то други брак ; очекује бебу –
Лисјена. Анатол Франс, који није одобравао тај брак, није ни присуствовао церемонији.
Штавише, прекинуо је све односе са ћерком. Сузан Франс је напустила Мишела Психарија
1917; умрла је од шпанског грипа 28. октобра 1918, а да се није помирила са оцем. Мишел
Психари је, као и његов брат Ернест три године раније (22. августа 1914), пао за Француску (20.
априла 1917). Ернест је имао 30, а Мишел 29 година.
114
Michel Psichari, Index raisonné de la mythologie d'Horace ; avec une préface d’Anatole France ;
Paris : Welter, 1904.
112
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méthode que nous préparions –
nous les vieux – dans notre
grand effort pour dégager les faits
et les mettre à part de toute interprétations.
Превод писма
Драги господине Психари, ево, верујем, да је већ петнаест дана како желим да пишем
Вама, и истовремено Вашем сину Мишелу, за Вашу љубазну пошиљку обојици.
Није да сам заборавио ту дражесну пошиљку, него је реч о озбиљној слабости која не
да перу у руку. Заиста је љубазно од Мишела, кога сам имао велико задовољство да
упознам прошле године, што ми је послао првенце онога што очекујемо од њега, и
стварно је тешко после Анатола Франса петљати се у комплиментирање. Усуђујем се
ипак да кажем да има нешто што може све разгалити, а то је да виде како један млади
научник генерације која долази почиње једним статистичким радом, - прво што ће га
тај метод ставити, и то ускоро, у свим областима којих се буде латио, у
неприкосновен положај -, и друго, можда зато што ми имамо права да кажемо да је
то управо она метода којој ми тежимо, или да је то она метода коју смо припремали –
ми стари – у нашем великом напору да истакнемо чињенице и да одстранимо сваку
интерпретацију.

Сосир и Психари су се разишли, сувише различити, упркос неким
заједничким особинама, и по темпераменту и по ономе чиме су се као научници
бавили, а да би наставили да макар преписком негују међусобне односе.

Сосир – човек свога доба

На крају бих заокружила слику о Фердинанду де Сосиру оним чиме се обично
почиње, а то је животопис онога који је заслужио да се о њему пише. Што се више
бавимо овим изванредним човеком, то се све јасније сагледава да он, Фердинанд де
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Сосир није « homme de fondements »115 само у научном погледу него да је то заправо
и његов карактер и истовремено морални став, и то од ране младости. Зрелост и
свест о сопственој прераној зрелости, која се готово увек истиче, доиста фасцинира,
чак делује застрашујуће. Реч је заправо о генијалности – тако схваћен Сосир много је
једноставнији за посматрање, јер ништа што би учинио не би изгледало зачудно или
неприродно, напротив, било би очекивано као што се отклон од осредњости очекује
од песника или уметника сваке друге врсте. Свако време има неки свој однос према
људима који било врлином било генијалношћу одскачу – тако је и у Сосирово време
било оних који су га поштовали, подстицали или величали, али и оних који су га
потцењивали или, како ми то данас кажемо, игнорисали.
Прва стварност са којом се суочио је била дакако његова породица, веома
стара и веома угледна, чији је родоначелник био Mengin Schouel (1469-1542). Његов
син (Antoine de Saulxures 1514-1569), побегао је 1552. из Лорене у Француској (био је
заправо у затвору због оптужби верског карактера). После вишегодишњег потуцања
скрасио се у Женеви која је словила као прибежиште угњетенима и обесправљенима.
Почетком 18. века породица Сосир купује кућу у ул. Тертас бр. 1, која је
сазидана 1707. у Старом граду у Женеви 116. То је време када се појавио први Сосир
научник, Николас Сосир (1709-1791), адвокат и агроном значајан у европским
оквирима, стручњак енолог, који је усавршио виноградарство, а био је и сарадник у
Енциклопедији. Његов син је чувени, можда за Швајцарце најчувенији Сосир, можда
је као интелектуалац само Русо славнији, природњак Орас Бенедикт де Сосир (17401799), најзначајнији женевски научник 18. века, који је постао професор филозофије
са 22 године. Сасвим је јасно што Фердинанда де Сосира многи упоређују са
његовим прадедом.
И Орас Бенедикт је био човек свога времена, Просветитељства. Интересовао
се за ботанику, електрологију (наука о електрицитету, од грч. електрон, обично
ћилибар), механику, минералогију, зоологију, геологију. Измислио је хигрометар.

115

Cf. ann. 76.
Следеће је летњиковац у Кре де Жанто у малој шумовитој ували на Леманском језеру. Још
један замак је припадао породици Сосир, додуше до 1804. Сазидао га је 1696. Марк-Антоан де
Сосир у Морану (који је Данијел де Сосир купио као властелинство 1594. године), а држали су
га у власништву до Револуције (године 1804. припао је општини).
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Трећег августа 1787. попео се први на сам врх Мон Блан117. Донео је са тог славног
пута комад гранита, који се уметнички украшен златом данас чува у l'Hôtel de Ville.
Иначе, са једним истомишљеником основао је Друштво за развијање занатских
вештина (у тадашњем значењу занатских и индустријских техника) и земљорадње
(агрикултуре). Има малу улицу поред релативно старе зграде Универзитета, коју сви
студенти познају. Има и свој кратер на Месецу и споменик у Шамонију. Славни
ботаничар и природњак Огистен Пирамис де Кандол (Augustin Pyramus de Candolle,
1778-1841), посветио му је алпску биљку (коју је открио) јануара 1799. када је Орас
Бенедикт умро (Saussurea alpina).
Његова ћерка Албертина-Адријана де Сосир, удата Некер (1766-1841)
припадала је кругу у Копеу којем је припадала и гђа де Стал, чија је била њена
најбоља пријатељица (с којом је удајом за нећака истог имена као њен отац била у
сродству). И она, изванредна као многи из породице Сосир, представљала је копчу
круга у Копеу и женевске елите118. Њено најпознатије дело је Напредно васпитање
(L'éducation progressive ou Étude de cours de la vie) у три тома, за које је Француска
академија 1839. године наградила (објављено 1836):
Tome premier : étude de la première partie de l'enfance.
Tome second : étude de la dernière partie de l'enfance.
Tome troisième : étude de la vie des femmes.
Овакво дело, карактеристично за епоху, резултат је просветитељства и
представља кључ за разумевање и самог Фердинанда де Сосира. Била је пријатељица
и Адолфа Пиктеа (у једном писму му пише о дијалектичном односу између нужности
да се прикупи велики број чињеница /у васпитању и образовању/ и да се изгради
систем).

Неки су му то оспоравали, јер су се пре њега већ пењали исти они са којима се коначно успео
на врх.
118
Превела је Шлегелов Курс драмске књижевности, а 1820-21. активно је учествовала у
припремању првог издања дела гђе де Стал; била је пријатељица највећих имена немачког
идеализма и романтизма.
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Син Ораса Бенедикта је био Николас Теодор (1767-1845), деда Фердинанда де
Сосира, физичар, хемичар, природњак, професор минералогије и геологије, који је
открио минерал који је по свом оцу назвао сосирит.
Његов млађи син Анри (1829-1905), геолог и honoris causa, познат је по свом
путовању на Антиле, у Мексико и САД, одакле је донео драгоцене збирке минерала
и ентомолошке колекције („инсектологија―). Имао је четири сина од којих је
Фердинанд119 био најстарији.
У таквом амбијенту, где су образовање и ученост услови без којих се не може,
где је традиција вековна и ствара хуманистичку елиту која је „со земље―, одрастао је
Фердинанд де Сосир. Имао је срећну прилику да разговара од ране младости са
умним људима, какав је био Адолф Пикте. Имајући у виду чиме се бавио, очигледно
је имао пресудан утицај на младог Фердинанда, не само у погледу опредељења за
филологију, него у целокупном развитку личности.
Пре него што додам нешто о Пиктеу, из Сосирових списа, рекла бих нешто о
образовању тог времена, које се заснивало на више од 20 векова грчком моделу
encyclios paideia и на класичној настави у ширем смислу, а оба су била обележена
традицоналним образовањем за литерарну реч, тачније, „образовање књигом―.
Овде је реч о високом, елитном образовању које је одувек било доступно
малом броју људи (без обзира којим је начинима био ограничаван приступ). Принцип
multum, non multa120 одувек је био одбрана од површности, али је истовремено
представљао опасност од онога што називамо фах-идиотизмом. Aurea mediocritas или
златна средина је била идеал сваког образовања121. Грчки модел encyclios paideia
значио је одувек систем образовањае организован у три циклуса (основно, средње и
високо). Високо, елитно образовање („реторичко― или „Хермесова палестра―) је било
намењено елити и заснивало се на реторици, са елементима филозофије и (често)
медицине и природних наука. Грчки модел је неговао и истовремено имао за циљ
Орас (1859-1926), бакрорезац, пејзажиста и портретиста, Леополд( 1866-1925), синолог и
астроном, и Рене (1868-1943), есперантиста и математичар. В. поглавље Биографски и
критички подаци о де Сосиру у Курсу опште лингвистике. Сремски Карловци - Нови Сад
120
Тај принцип је подразумевао да ученик чита мали број класика (одређених традицијом) и да
детаљно упозна дело једног писца. Другим речима: да чита што мање (различитих) књига, а
што је више и чешће иста (прописана) дела.
121
Особито оног у пубертетском узрасту.
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културу духа стечену образовањем, дакле интелектуално супротстављено физичком
(„демократски атлетизам―), где је морални став императив.
Средином 19. века стицање темељног образовања постало је циљ у великом
делу Европе, а постизало се уравнотеженијим односом појединих предмета, за
разлику од претходног система када су латински језик и класични аутори били
окосница вишег образовања. Латински, који је изгубио првобитну функцију језика
комуникације, и класични грчки упражњавају се једино у учионици на исти начин
као остали предмети, али њихово изучавање и даље чини основу класичне наставе.
Слободна лектира (у 19. веку обично се назива „приватном―), она која је била
непожељна, чак сматрана тешком професионалном грешком током највећег дела 19.
века, постаје на крају века обавезна122. Избор текстова увек је био у функцији
моралног васпитања, односно оних вредности које су представљале идеал у друштву;
а само читање текстова било је повезано са изучавањем језика, стила и композиције.
Сачуване су Сосирове вежбе у превођењу Хорација и Вергилија: није завршио
превођење Хорацијеве Оде, самокритично напоменувши како је остатак слаб. Када је
у римованим стиховима састављао текст о Вергилију, са стране је написао: „Пишући
ове стихове ја сам био паганин више него Вергилије. Провео сам неколико дана
уверавајући себе како сам пренет у време када је златни Сатурн управљао овим
покољењем на земљи (aureus hanc vitam in terris Saturnus agebat)―. Огледао се и у
писању стихова (који су објективно само фаза у његовом развоју) и тада модерном
стилу стрипа.
Ово је сасвим сумарно приказан систем образовања какво је Сосир стекао.
Године 1877. похваљен је за резултате у војном гађању123. Круна која краси
затварање круга Сосировог образовања и васпитања јесте његов чувени Мемоар из
1878. године. Две године касније одбранио је докторску тезу о употреби аблатива
апсолутног у санскриту summa cum laude et dissertatione egregia. Његов друг са
студија је то прокоментарисао на следећи начин: млади испитаник је лако могао
ставити у клупу своје учене испитиваче.

Списак Сосирових књига указује на школску лектиру : Catalogue de mes livres. Livres
d’amusement. Bibliothèque de Genève. Arch. de Saussure 369/vol. 4, f. 1-2.
123
Bibliothèque de Genève. Arch. de Saussure 369/env. 3, f. 4
122
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Фердинанд де Сосир је као младић (1873 sqq.) извесно време водио дневник у
коме важно место има Адолф Пикте. Ако може да бира, он бира да буде са Пиктеом.
Обе породице су суседи „у Жантоу― и млади Фердинанд проводи много времена са
Пиктеом, разговарајући о свему, а по свему судећи највише о Фердинандовој
преокупацији језиком, особито када је открио класичне језике као најближе
индоевропском. Касније ће у својим белешкама говорито са највећим уважавањем о
Пиктеу (« le vénérable Adolphe Pictet », « mon vénérable voisin Adolphe Pictet », « le
vénéré Adolphe Pictet»124), истичући да је Бопов вршњак и аутор књиге о
индоевропским коренима, као и да се пре свих бавио келтским студијама. Белешке,
забележене на „папирићима―, у тренутку откинутим из неке свеске или нађеним, на
пример, на салветама

у кафани, у страху да му мисао не „побегне―, с много

исправки, понекад нажврљане, нервозног рукописа, разликују се, природно, од
дефинитивног текста, одмереног и савршено уредног, какви су били, на пример,
концепти писама које је слао или спремио да пошаље. У личним папирима125 налазе
се Сосирове белешке у вези са Адолфом Пиктеом, његовим студирањем у Лајпцигу
итд., које се разликују, додуше не много, од оних које је Р. Годел објавио 1960126.
124

Bibliothèque de Genève. Arch. de Saussure 369/env. 8, f. 5, f. 6, f. 7.
II Papiers personels, 369/env. 8, f. 1 – 9. In: Catalogue des manuscrits de la bibliothèque publique
et universitaire. Tome XII d. Archive de Saussure 366 – 414. Catalogue établi par Françoise Pittard.
2001 – 2004, 13.
126
« Le vénérable Adolphe Pictet, l’auteur des Origines Indo-européennes, était le voisin de
campagne de ma famille, pendant une partie d’année, lorsque j’avais l’âge de douze ou treize ans. Je le
rencontrais souvent dans sa propriété de Malagny près de Versoix, et quoique je n’osasse pas
beaucoup interroger l’excellant vieillard, je nourrissais à son insu une admiration aussi profonde
qu’enfantine pour son livre […]
La marotte linguistique me travaillait évidemment de cette époque, car je n’eus pas plut tôt appris
quelques rudiments de grec à l’école, que je me sentis mûr pour esquisser un système générale du
langage, destiné à Adolphe Pictet. Cet enfantillage, autant que je me rappelle, consistait à prouver que
tout se ramène, dans toutes les langues possibles, à des radicaux constitués immédiatement par 3
consonnes (plus anciennement même par 2 consonnes), si l’on considérait comme identique p, b, f, v
ou k, h, g, ch ou t, d, th. Ainsi R-K était, je crois, signe universel de prépotence ou de puissance
violente : rex, regis ; ῥήγλσκη ; Rache, rügen, etc. ; P-N-K, signe d,étranglement ou de fumée : πλίγφ,
Funke, pango, pungo, etc.!
L’excellent savant eut la particulière bonté de me faire une réponse écrite, où il me disait entre
autres : ‘Mon jeune ami, je vois que vous avez pris le taureau par les cornes…’, et il me distribuait
ensuite de bonnes paroles qui furent efficaces pour me calmer définitivement sur tout système
universelle de langage.
Dès ce moment (1872), j’étais prêt à recevoir une autre doctrine, si j’en avais trouvé une, mais en
fait, j’oubliai la linguistique pendant deux ans, assez dégoûté de mon essai manqué. »
Bibliothèque de Genève. Arch. de Saussure. Ms fr 3957/1, према Godel (1960), 16-17.
125

167

Le vénérable Adolphe Pictet, le contemporain de Bopp et l’auteur des Origines
Indo-Européennes, avait une propriété toute voisine de celle de nous p mon père, à
Genthod, près de Genève. Nous étions voisins. Nos deux familles se voyaient
continuellement, et quoique je n’osasse pas beaucoup, à l’âge de 12 ou 13 ans, interroger
ce vieillard, j’avais pris, je ne sais pourquoi, une passion extraordinaire pour le livre lu
son livre des Origines, et j’y avais puisé une si enfantine et intense curiosité sur ce qu’il
disait des langues et des peuples indo-européens, que ce souvenir reste aujourd’hui pour
moi le plus vif de tout ce qui a sollicité mon esprit dans cette direction.
Aussitôt [xxxxx] que j’eus appris quelques éléments rudiments de grec à l’école,
cette
Travaillé par cette lecture, et aussi je dois l’ajouter par le fait {xxxxx} que mon
grand-père, le C te Alex. de Pourtalès127, était lui-même occupé p[ou]r son plaisir de
recherches ethnologiques et étymologiques, et que je trouvais d[an]s sa bibliothèque
quantité de livres linguistiques, je n’eus pas plutôt acquis à l’école quelques rudiments de
grec que je présentai à M. Pictet un [xxxxx] travail, dont je voudrais aujourd’hui pour la
curiosité [du xxx] retrouver le manuscrit, et où j’établissais, autant qu’il m’en souvient : 1°
que toutes les langues reviennent continuellement à la même suite de consonnes pour
désigner une certaine idée, ainsi PNK = étranglement, resserement : πνίγω, pango, pungo
etc. 2° que tout dépendait, depuis l’origine, de cette mirifique suite de consonnes, en sorte
que le problème de l’origine du langage était résolu. Adolphe Pictet eut la bonté de me
répondre {à cette [forte] plaisanterie} {à cet [mon] enfantillage} par une lettre où il disait
avec bienveillance, comme je le rappelle : ‘Vous prenez décidément, mon jeune ami, le
taureau par les cornes…’. Et je fus très confus de ma bêtise, je ne fus jamais tenté de
renouveler la théorie universelle du langage, risquée à {que j’avais} 14 ans, [xxx] {devant
le tribunal redouté d’} Adolphe Pictet. – En m’ôtant toute illusion sur la valeur de ma

Годел у Предговору, стр. 12, говори о различитим текстовима, али се разлике односе на
чланак В. Штрајтберга (Streitberg, W. (1915), F. d. S. In: Indogermanisches Jahrbuch. 1914 (1915).
2. 203—213).
127
Comte Alexandre Joseph de Pourtalès (1811-1883).
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théorie, il me donna aussi vaguement le sentiment de ce qui est historique dans les choses
de langue.128
Када се чита његова преписка, одмах се види да је то преписка која није била
намењена објављивању, веома лична и често дирљива. Наравно, када је реч о
пријатељима. Усудила бих се да кажем да су Сосиру били највећи пријатељи они
који су имали такав однос према његовој научној преокупацији. Он је заправо све
што је желео, чему је стремио, преточио у рад са својим студентима, почев од тога да
није два пута одржао исто предавање. Зато је својим студентима био увек више од
професора или наставника, он им је био у најкласичнијем значењу те речи учитељ. И
они ће га се увек тако и сећати. (cf. Бајијев говор; исто ће истаћи и А. Меје у
Некрологу, 169-170, [En ligne], URL : http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k321590/f174.image)
Уосталом, они га никада нису изневерили, нису га ни после његове смрти напустили
и заборавили.
Фердинанд де Сосир заслужује да буде не само онај који је утемељио
лингвистику као науку и дао прилике другима да га критикују, него и као узор, оно
што Французи називају „modèle―. У прилог изузетности овог човека говори и његов
политички хабитус. Политички у античком значењу те речи: онај који активно
учествује у друштвеном или тачније, у политичком животу заједнице којој припада.
То значење речи политички је данас у највећој мери изгубљено. Сосир је реаговао на
неправду129, он се здушно залагао за Драјфуса, а о себи пише као о « Dreyfousiste
convaincu »130.
Bibliothèque de Genève. Arch. de Saussure 369/env. 8, f. 5. Факсимил бр. 4.1. и 4.2, стр. 187 и
188.
129
Расправа да ли је Ф. Де Сосир био антисемита или не, води се због једног писма (Bibliothèque
de Genève. Arch. de Saussure. Ms fr 3951), које је обелодањено тек 2006. Необјављивањем тог
писма само је учињена неправда Сосиру; објашњење да његови ученици и посленици нису
желели да укаљају лик и дело Учитеља, рекла бих, само погоршава ситуацију, јер испада да су
сви они били уверени да је то истина коју треба сакрити.
130
Факсимил бр. 5, стр. 189. Cf. ann. 52.
Алфред Драјфус, две године млађи од Сосира, био је 1894. лажно, фалсификованим
доказима, окривљен за шпијунажу у корист Немачке, и ухапшен, чему је битно допринела
чињеница да је био /једини/ Јеврејин у генералштабу. Осуђен је, без ваљаних доказа, на
доживотну робију на Вражјем острву у Француској Гвајани. Ни откривање правог кривца није
много помогло, све док истина није избила у јавност чему је највише допринео Емил Зола
својим чувеним писмом председнику Републике J’accuse… После силних немира и прогона
драјфусиста 1899. дошло је до ревизије процеса, где суд поступа противправно, осуђујући
128
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Други пример односи се на Сосирово згражавање због суровости енглеских
официра на Цејлону 1882. Године. Он говори о енглеској раси која треба да се стара
о раси њима повереној. Имајући у виду Сосирову нетрпељивост према наведеним
енглеским поступцима, остављам реч раса, али бих ипак додала нешто. Tадашњa
схватања o расама, јер то све чини оквир, данас би се могла назвати расистичким у
најцрњем значењу те речи – упоредила бих са на пример схватањем многих великих
мислилаца античке Грчке па и Рима да су и робови људи, али то није сметало да их и
даље користе као робове – размишљање и пракса су најчешће, иако једно, суштински
раздвојени.
„Господине, једна чињеница коју сам у сасвим скорашњој прилици сазнао случајно из
уста једног америчког путника и научника на проласку кроз Женеву учинила ми се
толико у исто време толико монструозном и толико инструктивном по
примењеном цивилизацијском поступку од стране [људи] енглескe расе наспрам
[људи] расе поверенe њиховој заштити да сам сматрао својом дужношћу да не
дозволим да се затури ово сведочанство када је већ случајно било стигло до мојих
ушију. Или је г. Хенсолт, од кога сам добио ову револтирајућу невероватну
чињеницу, можда способан да слаже, и ја ћу уредити да сазнам, претпоставка
апсолутно недопустива, на основу онога што ја знам о овом часном научнику, али
коју ћу прихватити с резервом; или је немогуће или то допустити да се заувек
игнорише једна таква срамота и бешчашће, и треба удесити да се она нађе
сачувана на сигурном месту како би се поново појавила једног на дан намере
стварања света. оно што ће Вам објаснити и У тој намери стоји да, господине,
Немајући част да Вас познајем ја сам сматрао, господине, да ми је дозвољено јер
швајцарски органи власти су или сувише непознати или сувише англофили, да) /друга
страна, како ја мислим/ да њихов публицитет буде…
У планинама острва Цејлон налази се још [?] [?] [?] постоји једно несрећно
популација племе Вета, познато антропоетнолозима као једно од најнижих типова,

поново Драјфуса уз „олакшавајуће околности―, после чега је и помилован, а до пуне истине
долази тек 1906, на поновљеном процесу, када је рехабилитован и одликован орденом Легије
части.
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ако не најнижи /fr. + bas/, тип људске врсте; њихово поимање не иде даље од броја
четири; целокупни њихов језик се састоји од једва педесетак речи.
Године 1882, док је боравио на Цејлону, М. Х. је био позван од неколико
официра у лов. Прихватио је мислећи д на партију лова. у у унутрашњости острва.
Он прихвати, и какво ли је било његово изненађење да види како све што излази из
честара пред стрелце постаје одлична мета за енглеску пушку, ветска дивљач
једнако добра као јелен или слон. Четрдесет Вета је убијено у том лову; ја нисам
сазнао да ли су они фигурирали „на слици“, што би било достојно ових спортсмена.
Петнаестак других су били затворени као пошиљка за неки…
На располагању су Вам имена, која сам забележио како их је навео М. Х., међу
којима фигурирају (један) пуковник, један артиљеријски мајор из 23. регименте из
Коломба, један лајтант, један ађутант заповедника Цејлона, плус два велика
власника плантажа кафе.
Бивши доцент Школе за високе студије у Паризу131

Сосир је важио за скромног, савесног, искреног и исправног пријатеља, знања
су му била универзална, а ниједна му тема није била страна. Био је перфекциониста,
али од других, ту мислим на студенте, није тражио ништа више од онога што је
тражио од себе. Био је строг и истовремено омиљен. Његова предавања су слушали и
студенти и колеге, а предавања, која су нам сачувана, студенти су често после часова
упоређивали и заједнички сређивали.
Пре санскрита, био је усредсређен на наставу грчког и латинског: „…ако се целовито
значење једног облика добија у тексту, тј.у морфолошком, фонетском, ортографском
скупу који га окружује и објашњава, онда ангажман филолога ( у случају мртвих
језика) и темељно истраживање на терену (у случају живих језика) нису више луксуз,
већ витална, суштинска нужност.―132. Курс је почињао речима да од студената
очекује да поседују знање грчког и латинског у оној мери да им омогући да га прате.
А није га увек било лако пратити, како су сами студенти говорили. Његово је
131
132

Bibliothèque de Genève. Arch. de Saussure 368/env. 4, f. 43-45.
Сосир (1996), 256.
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излагање немогуће представити, то је најплодоноснија научна имагинација која се
може замислити, а из ње избијају стваралачке идеје у млазевима… то је метод
истовремено строг и гибак, то је задивљујућа јасноћа визије, да парафразирам речи
два можда најоданија Сосирова студента, Бајиа и Сешеа.
Фердинанд де Сосир је могао бити шта је хтео, а лингвистика је имала среће
што се за њу определио.
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FERDINAND DE SAUSSURE ET JEAN PSICHARI –
MAÎTRE ET SON DISCIPLE

Milena Jovanović (Université de Belgrade)

9 Novembre 1889.
16, rue Gay Lussac, Paris
Mon cher ami,
La nouvelle de votre départ m’a fait de la peine.
Voici près de dix ans que je vous connais et que je vous
aime; je m’étais fait à l’idée de vous avoir
toujours à Paris. D’autre part, vous faisiez trop
honneur à l’École, pour que ce congé me plaise. Vous
m’aviez dans le temps confié vos scrupules et c’est ce
qui m’autorise à vous en parler. Si c’est là ce qui
a pesé sur votre détermination, je le regrette beau=
coup. En admettant même que vos scrupules fussent
légitimes, il y [au]rait eu moyen de s’arranger, en
créant, par [exe]mple, une conférence nouvelle spécia=
lement pour vous. Il faudra bien que d’ici à un
an vou[s] [me d]onniez la permission de parler de ce
projet qui m’appartient, comme vous voyez et qu’on
ne vous accusera pas d’avoir formé. Je suis décidé à
faire mon possible, auprès de vous tout le premier, pour vous
arracher à Genève et vous ramener dans ces murs. Laissez
moi pour le moment former un vœu : vous partiez, diriez
vous, pour travailler plus librement… (Euh ! euh ! je vous
vois allant à la chasse ; je ne vous vois pas phonétisant aux
bords du lac.) Mais, je vous en supplie, que ce travail ne
demeure pas à l’état de projet. Quand on a votre
intelligence, on se doit à la vie. Et la vie, pour vous, c’est
la science. Vos facultés y atteindront leur summum
d’intensité ; et la vie n’est vécue, que lorsqu’on est
arrivé à la sensation totale de cette intensité. Je vous
parle en sage ; je vous parle en ami ; je vous parle en phi=
lologue épris du progrès de la science. Vous ne pouvez faire
autrement que de m’écouter. Le décour[age]ment vous est
interdit. Faites – et vous le pouvez faire, u]n beau livre
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qui pаrte tout à coup comme un ps[chut !133]
Écrivez moi et sachez moi tout [votre.]
Jea[n Psic]hari134

J’ai trouvé cette lettre dans la Bibliothèque de Genève, dans la correspondance adressée à
Ferdinand de Saussure, parmi les correspondants non identifiés135. J’ai reconnu la
signature, mais c’était plutôt le style que l’écriture qui m’a fait penser que la lettre fût de
Psichari136, etc.

133

Psch(u)t(t) ! (pscht, pschtt, pschut, pschutt) interj. et subst. masc. Dans le milieu des étudiants,
notamment dans les classes préparatoires aux grandes écoles, interj. coll. servant à manifester sa
sympathie, son approbation à l'égard d'une pers., en partic. pour la saluer à son arrivée, en sifflant entre
ses dents (Dict. XIXe et XXe s.). [En ligne], URL : http://www.cnrtl.fr/definition/pschut, p. ex.
Pschut ! [pʃyt] interj. (onomat.). Arg. scol. S’emploie pour manifester sa sympathie à l’égard d’une
personne ; sert d’ovation. (Dictionnaire de la langue française. Lexis.- Paris. Larousse. 1994. s. v.)
134
Ioannis Psycharis, aussi Vanja, plus connu sous son nom francisé de Jean Psichari est né en 1854, à
Odessa, dans une bonne famille originaire de Chios et établie à Constantinople ; il vint dès l’âge de
quatorze ou quinze ans à Paris, où il fit son éducation et où, pendant plus de trente ans, il exerçat les
fonctions de professeur (depuis 1885 maître de conférences de Philologie byzantine et néogrecque à
l’Ecole des Hautes-Etudes jusqu’au 1904 et après à l’Ecole des Langues Orientales Vivantes). Il ne
vint en Grèce pour la première fois qu’en 1886, où il connut la réalité hellénique concernant les
questions linguistiques (glossiko zitima, ça veut dire le conflit entre le démotique/δεκοηηθή et la
catharévou(s)sa/θαζαρεύοσζα).
135
BPU, c.-à-d. Bibliothèque publique et universitaire de Genève, Département des manuscrits :
Archive de Saussure. La publication de documents et de manuscrits de la Bibliothèque de Genève est
autorisée sous la forme : Bibliothèque de Genève, Arch. de Saussure 368/env. 1, f. 2 (après mon
identification la lettre de Psichari est transferrée : Bibliothèque de Genève, Arch. de Saussure 366, f.
201 b – c). Facsimile no 2, p. 54.
Dans la même enveloppe (368/env. 1, f. 1-9 Correspondants non identifiés.) il y a un brouillon avec
les signatures d’une réunion du 2 mai 1885 (Bibliothèque de Genève, Arch. de Saussure 368/env. 1, f.
8-9). Facsimile no 1, p. 184. En trouvant les mêmes noms dans la liste des participants d’une séance de
la Société de Linguistique de Paris (Séance de la SLP du 2 mai 1885) j’ai supposé qu’il s’agissait
précisément de la réunion du SLP du 2 mai 1885, bien que les noms de Bréal et de Saussure manquent
sur le brouillon. Je ne mentionne cette identification que comme un curiosum.
136
En espérant de découvrir quelque chose concernant le grec ancien ou le grec moderne, j’ai fouillé
dans les fichiers dans la Salle Senebier et parmi les manuscrits grecs, très différents, j’ai trouvé
plusieurs lettres de Psichari. Ses lettres, adressées aux amis, respirent l’amitié et le respect, parfois
pleines d’affections, avec une graine d’emphase: « Cher Monsieur, vous êtes mille fois trop bon
d’avoir pensé à moi dans la distribution de votre savant ouvrage et plus aimable encore d’avoir
mentionné mon nom dans votre Préface, alors que vous ne me devez absolument rien et que je suis
encore confus du peu de services. », etc.
Il s’agit de deux lettres (présentées comme l’exemple), adressées à Jules Nicole (1842–1921),
helléniste suisse (il a traduit avec les commentaires les textes inédits de Ménandre et d’Homère et
surtout sa restitution est connue, et bien sûr sa traduction latine du texte grec Genevensis 23, sous titre
conventionnel Liber praefecti, le titre pleine : Leo VI, empereur d'Orient: Le livre du Préfet ou l'édit de
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Psichari et Saussure ont, tous les deux, suivi les cours de philologie latine de Louis Havet :
Psichari de 1879 à 1880, finissant par une brillante licence137 de Lettres. Il était
tellement »épris » de latin et de son maître qu’il pensait entamer une carrière de latiniste.
L’année suivante Psichari retrouve L. Havet qui explique les textes latins archaïques et
déchiffre les inscriptions latines avec ses étudiants, parmi lesquels était vraisemblablement
Saussure (il138 a soutenu Lipsiae sa thèse De l’emploi du génitif absolu en sanscrit en

l'empereur Léon le Sage sur les corporations de Constantinople... / .Jules Nicole. Genève : H. Georg.
1893). Dans la première lettre Psichari lui félicite sa belle découverte, etc. etc. (Bibliothèque de
Genève, Ms. fr. 4494/env. 6, f. 99-100), puis, ému, dans sa lettre du premier février 1893
(Bibliothèque de Genève, Ms. fr. 4494/env. 6, f. 101), il a adresse les mots cités au même
correspondant, Jules Nicole, qui «redevable aux philologues et aux juristes», avait mentionné entre
autres le nom de Jean Psichari à l’Avant-propos, p. 2 de son livre [En ligne], URL :
http://www.archive.org/stream/mmoires18inst#page/n17/mode/2up.
137
Il était déjà un cacique (Chantzou, 19-20), ça veut dire le premier au concours de l’École normale
supérieure : ici premier en grec, premier en latin, premier en français (Psichari, Autour de la Grèce, II).
138
Dans une enveloppe avec les papiers personnels de Ferdinand de Saussure il y a quelques brouillons
concernant Adolphe Pictet, qui avait une influence considérable sur l'esprit de jeune Ferdinand de
Saussure (II Papiers personnels, 369/env. 8, f. 1 – 9. In: Catalogue des manuscrits de la bibliothèque
publique et universitaire. Tome XII d. Archive de Saussure 366 – 414. Catalogue établi par Françoise
Pittard. 2001 – 2004, 13). Étant brouillon le texte de ce manuscrit est différent de celui publié par
Godel (1960): « Le vénérable Adolphe Pictet, le contemporain de Bopp et l’auteur des Origines IndoEuropéennes, avait une propriété toute voisine de celle de nous p mon père, à Genthod, près de
Genève. Nous étions voisins. Nos deux familles se voyaient continuellement, et quoique je n’osasse pas
beaucoup, à l’âge de 12 ou 13 ans, interroger ce vieillard, j’avais pris, je ne sais pourquoi, une
passion extraordinaire pour le livre lu son livre des Origines, et j’y avais puisé une si enfantine et
intense curiosité sur ce qu’il disait des langues et des peuples indo-européens, que ce souvenir reste
aujourd’hui pour moi le plus vif de tout ce qui a sollicité mon esprit dans cette direction.
Aussitôt [xxxxx] que j’eus appris quelques éléments rudiments de grec à l’école, cette
Travaillé par cette lecture, et aussi je dois l’ajouter par le fait {xxxxx} que mon grand-père, le
te
C Alex[andre Joseph]. de Pourtalès, était lui-même occupé p[ou]r son plaisir de recherches
ethnologiques et étymologiques, et que je trouvais d[an]s sa bibliothèque quantité de livres
linguistiques, je n’eus pas plutôt acquis à l’école quelques rudiments de grec que je présentai à M.
Pictet un [xxxxx] travail, dont je voudrais aujourd’hui pour la curiosité [du xxx] retrouver le
manuscrit, et où j’établissais, autant qu’il m’en souvient : 1° que toutes les langues reviennent
continuellement à la même suite de consonnes pour désigner une certaine idée, ainsi PNK =
étranglement, resserrement : πνίγω, pango, pungo etc. 2° que tout dépendait, depuis l’origine, de cette
mirifique suite de consonnes, en sorte que le problème de l’origine du langage était résolu. Adolphe
Pictet eut la bonté de me répondre {à cette [forte] plaisanterie} {à cet [mon] enfantillage} par une
lettre où il disait avec bienveillance, comme je le rappelle : ‘Vous prenez décidément, mon jeune ami,
le taureau par les cornes…’. Et je fus très confus de ma bêtise, je ne fus jamais tenté de renouveler la
théorie universelle du langage, risquée à {que j’avais} 14 ans, [xxx] {devant le tribunal redouté d’}
Adolphe Pictet. – En m’ôtant toute illusion sur la valeur de ma théorie, il me donna aussi vaguement
le sentiment de ce qui est historique dans les choses de langue. » ( Bibliothèque de Genève. Arch. de
Saussure 369/env. 8, f. 5.) Facsimiles des manuscrits no 4.1. et 4.2., pp. 56-57.
Bien que les différences entre deux textes ne semblent pas importantes, cependant elles sont
intéressantes : « Le vénérable Adolphe Pictet, l’auteur des Origines Indo-européennes, était le voisin
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février 1880, puis il s’est établi à Paris en automne 1880). Havet (1849-1925), le maître un
peu plus âgé que ses étudiants, qui admirait jeune Saussure, est devenu l’ami (« jusqu’à la
fin de la vie », Chantzou, 21), presque le frère de Psichari139.
On peut penser à l’amitié créée entre deux jeunes hommes, tous les deux avec « l’aiguillon
sacré du savoir dans les cœurs » (Psichari, Autour de la Grèce, III). Tout les deux suivaient
les cours de Darmesteter etc. Le savant Emanuil Kriaras mentionne que Saussure était l’un
des maîtres influents de Psichari, moins que Darmesteter, mais influent quand même.
On pourrait dire qu’ils étaient proches : ils se retrouvaient dans les mêmes endroits140, leurs
idées, non seulement scientifiques mais aussi politiques, étaient proches: tous les deux

de campagne de ma famille, pendant une partie d’année, lorsque j’avais l’âge de douze ou treize ans.
Je le rencontrais souvent dans sa propriété de Malagny près de Versoix, et quoique je n’osasse pas
beaucoup interroger l’excellant vieillard, je nourrissais à son insu une admiration aussi profonde
qu’enfantine pour son livre[…]
La marotte linguistique me travaillait évidemment de cette époque, car je n’eus pas plut tôt appris
quelques rudiments de grec à l’école, que je me sentis mûr pour esquisser un système générale du
langage, destiné à Adolphe Pictet. Cet enfantillage, autant que je me rappelle, consistait à prouver que
tout se ramène, dans toutes les langues possibles, à des radicaux constitués immédiatement par 3
consonnes (plus anciennement même par 2 consonnes), si l’on considérait comme identique p, b, f, v
ou k, h, g, ch ou t, d, th. Ainsi R-K était, je crois, signe universel de prépotence ou de puissance
violente : rex, regis ; ῥήγλσκη ; Rache, rügen, etc. ; P-N-K, signe d’étranglement ou de fumée : πλίγφ,
Funke, pango, pungo, etc.!
L’excellent savant eut la particulière bonté de me faire une réponse écrite, où il me disait entre
autres : ‘Mon jeune ami, je vois que vous avez pris le taureau par les cornes…’, et il me distribuait
ensuite de bonnes paroles qui furent efficaces pour me calmer définitivement sur tout système
universelle de langage.
Dès ce moment (1872), j’étais prêt à recevoir une autre doctrine, si j’en avais trouvé une, mais en
fait, j’oubliai la linguistique pendant deux ans, assez dégoûté de mon essai manqué. »
Bibliothèque de Genève. Arch. de Saussure. Ms fr 3957/1, d’après Godel (1960), pp. 16-17.
139
Il a déclaré dans sa dédicace à Louis Havet d’Autour de la Grèce, II, en 1895 : « J’ai souvent besoin
de me retremper à votre enseignement. Je vous retrouve toujours tel que je vous connus autrefois. ».
Cet enseignement était : « Vous remontiez, de marche en marche, le long des siècles et vous arriviez
ainsi, à travers les transmissions divergentes, aux paroles véritables qu’il y a deux mille ans le poète
latin dont vous faisiez l’étude avait écrites de sa main. » (idem)
140
L’Ecole des Hautes-Etudes et Société de Linguistique de Paris (La Société de Linguistique de
Paris, fondée en 1864, est devenue dès 1876, soit dix ans après sa fondation, "le lieu par excellence de
la recherche linguistique en France" (Bergounioux 1997, 1); marquée et illustrée par des personnalités
comme Gaston Paris, Michel Bréal, Ferdinand de Saussure, Antoine Meillet, Emile Benveniste, etc.,
elle a contribué de manière essentielle à l'introduction et au développement en France des idées et des
méthodes des néo-grammairiens et de tout ce qui constituait la linguistique moderne de l'époque.…).
Jean Psichari était le président de la SLP en 1896 et 1919. [En ligne], URL : http://www.slpparis.com/103.html
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étaient « Dreyfusistes convaincus »141 (comme Saussure a écrit dans un brouillon142), tous
les deux avaient la même opinion, par exemple, de la situation en Crète, etc.
Dans la BPU143 il y a une liste des étudiants présents aux cours de Ferdinand de Saussure
(d’année) en 1887144 (Paris), où figure le nom de Jean Psichari (1887-1888, cf. CLG 2003 :
335).145 Il faut souligner que Psichari s’est rendu en 1886. pour la première fois en Grèce,
puis, l’année prochaine il était le disciple de Saussure et en 1888 il a écrit son œuvre
révolutionnaire To taxidi mou (Mon voyage, 1888). On parle toujours de l’influence
d’Ernest Renan sur Psichari146, mais cette influence est claire dans sa contribution
littéraire147 et (si l’on peut dire) civique : « Langue et Patrie ne font qu’un. Qu’on se batte
pour sa patrie ou pour sa langue nationale, cela ne fait qu’une seule lutte. »148. C’était sa
manière de délivrer l’hellénisme de ses entraves intellectuelles, plein de flamme qu’il a
apporté dans la défense de la langue149. Son œuvre littéraire le plus important était To taxidi
mou (Mon voyage, 1888) qui représente une nouvelle lutte autour de la langue150, on
pourrait dire un manifeste dont il a fait sensation151. Il lui fallait beaucoup de courage pour

Parmi les premiers membres de la Ligue des droits de l’homme figurent l’historien Arthur Giry, le
philologue Jean Psichari, le chimiste Édouard Grimaux et le romaniste Paul Meyer.
142
Bibliothèque de Genève, Arch. de Saussure 371 env. 1-3, f. 12. Facsimile no 5, p. 189.
143
Bibliothèque de Genève, Ms fr. 1599, f. 8
144
Grammaire comparé du grec et du latin (CLG /fr. / : 337)
145
Psichari avait seulement trois ans de plus que Saussure, ce qui signifie qu’ils avaient presque le
même âge. Il était coutumier à l’époque que les professeurs se fréquentent mutuellement les cours..
146
Sa femme Noémi était fille de Renan ou plutôt il était « le gendre d’Ernest Renan » qu’on ne
manquait jamais d’ajouter. (Chantzou, 4) C’était la même chose avec son fils Ernest, écrivain et savant
aussi qui avait perdu sa vie pendant la Grande guerre. Ce n’était que « l’envie de milieu parisien des
ambitions et de l’arrivisme » (idem), parce qu’Ernest Renan avait manifesté beaucoup d’affection pour
son gendre, également sa fille pour son mari. Lui, il est resté « très aimable homme, écrivain distingué,
très écouté dans les salons mondains ».
147
Jean Psichari, pourrait être un individu intéressant dans le domaine de la littérature comparée (et
linguistique aussi) étant donné qu’il était l’écrivain français (et linguiste, bien sûr), d’après ses propres
mots.
148
Renan définit la nation simplement par la volonté de vivre ensemble. Dans le contexte de la
querelle sur l’appartenance de la région d’Alsace-Lorraine, il déclara que l’existence d’une nation
reposait sur « un plébiscite de tous les jours ».
149
« J’ai soif de gloire et de bagarre ! » Les jeunes étaient enchantés, il est devenu leur symbole
autour duquel ils pouvaient se grouper : K. Palamas le premier. Il fut regardé par « la Nouvelle Ecole »
d’Athènes comme un prophète (Vitti, 250). Cf. Revue des études grecques. L’Association pour
l’encouragement des études grecques. Tome II, Année 1889. Paris : Ernest Leroux, 1889, p. 23.
150
« Si j’étais seulement philologue, je n’aurais jamais osé intervenir. » écrivait-il quelques années
plus tard. (Dimaras, 384)
151
« Ce n’était pas la première œuvre en prose qui employât exclusivement la langue du peuple.
(…Vilaras et traduction de Platon, Solomos et son discussion entre un poète et un savant…) qui tout
141
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cette lutte, d’où il s’ensuit que Psichari est beaucoup plus important pour son pays
d’origine comme père de la langue démotique. Il a donné son nom à un kίnima politikόn en
Grèce, le psicharisme. Il a pris pour cible la prose152, instrument vital à tous les niveaux de
la société grecque et des institutions à l’époque (Vitti, 250).
Psichari a publié un ouvrage (1886)153 de linguistique en français où il exposait sa théorie
« subversive » du démoticisme154. Mais si on trouve une « armature scientifique » qui est
systématisée dans la pensée du Psichari (organisée bien qu’en présence du positivisme),
c’est pour la raison qu’il était linguiste appartenant (en 1888) « à l’école alors florissante de
ceux qui rangeaient presque la science du langage parmi les sciences naturelles, restaient
attachés à la théorie des lois sans exceptions et faisaient peu de cas du rôle de la volonté
humaine dans le développement des langues ». (Hesseling155 (1924), 114). Pouvait-on
s’opposer à l’évolution naturelle et inévitable de la langue et faire revivre ce qui était
mort ? « Il est vrai que l’auteur admettait parfaitement le droit, ou plutôt la nécessité,
d’emprunter des mots au grec ancien, aussi bien qu’aux autres langues, mais il fallait leur
donner un aspect conforme à ces lois phonétiques soi-disant absolues qui, mystérieusement,
mais indéniablement, existait chez les peuples. » (Hesseling (1924), 115) Il n’y a qu’à noter
exactement ce qu’on entend « et, en cas de doute, à suivre l’absolutisme des lois
phonétiques ; fatalement on aboutissait ainsi au grec pur. » (idem) Cf. Essais, 1886, XII.
C’est dans le domaine de la langue qu’on trouve sa filiation (le rapport de Psichari) à
Saussure, au moins jusqu’ au départ de Saussure à Genève (cf. ligne 20 de la lettre à F. de
Saussure).
deux se servent du parler courant des gens cultivés…. Mais le livre de Psichari se distinguait de ces
productions à deux points de vue : il était beaucoup plus étendu et la langue du peuple y était employée
avec un radicalisme tel qu’on n’en avait pas encore vue. »
152
Le démotique était « permis » à la poésie, pour exprimer les émotions.
153
Essais de grammaire historique néo-grecque. 1886 (étude dédiée à Michel Bréal (1832-1915), cf.
Kriaras, Psichari linguiste, 1979 ; Questions d’histoire et de linguistique. 1888; Essais de grammaire
historique néo-grecque, Études sur la langue médiévale, 1889 ; Études de philologie néo-grecque.
Recherche sur le développement historique du grec. 1892.
154
Roïdis, dans une longue étude, rend hommage à Psichari et pour ses théories et pour son œuvre; lui
aussi avait annoncé, depuis des années, une étude sur les questions de la langue. Elle ne paraît qu’en
1893, et s’intitule Les Idoles. (Dimaras, 385)
155
Derk Christiaan Hesseling (1859-1941), philologue classique et professeur de lettres classiques,
était déjà au cours de ses études fort étonné par la différence entre le démotique et la catharévoussa et
d’autant plus Mon voyage de Psichari, avec sa langue vernaculaire était une révélation pour lui et
presqu’une exhortation de se tourner vers les langues en Afrique et Ceylan, aux Antilles et des
Français au Canada. [En ligne], URL :
http://www.dbnl.org/tekst/_jaa003194601_01/_jaa003194601_01_0006.php
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Ni Ferdinand de Saussure ni Jean Psichari n’étaient pas de nationalité française mais ils ont
contribué tous les deux à la culture française, chacun à sa manière. Ferdinand de Saussure
est revenu dans sa patrie, à Genève, en laissant un souvenir durable, ce qui était évident
dans la lettre de Psichari. Jean Psichari est resté à Paris156, avec l’âme grecque, marquée par
son puissant tempérament et individualisme associés à l’amour pour son pays. Mais son
empreinte sur la culture grecque à l’époque et bien sur très longtemps après était tellement
profonde qu’on peut le comparer avec l’influence de Saussure sur la science linguistique à
l’époque et, bien sur, très longtemps après. Il arrive vraiment très rarement qu’une date
soit strofί, c.-à-d. une révolution dans une science telle la philologie ou la linguistique ou
glossologίa : CLG de Saussure 1906 en général et To taxidi mou de Psichari 1888 en Grèce.
A la fin, on présente une lettre de Saussure à Psichari157, où il écrit :

Cher Monsieur Psichari
Voilà je crois quinze jours que je
désire vous écrire, et en même temps
à votre fils Michel, pour votre aimable
envoi à tout deux. Nul oubli de
cet envoi gracieux, uniquement une
infirmité grave à prendre la plume.
Il est gentil de Michel, dont j’ai
eu un grand plaisir à faire la connaissance l’an dernier, de m’envoyer
les prémices de ce qui nous attendons
de lui, et il est bien difficile après
Anatole France de se mêler de le complimenter. J’ose cependant dire qu’il
y a quelque chose de réjouissant pour
tout le monde à voir qu’un jeune
savant de la génération qui va venir
commence par un travail statistique,
d’abord parce que cette méthode le
mettra en peu de temps, et dans tout
les domaines qu’il abordera, dans une
position inexpugnable -, et ensuite
peut-être parce que nous avons le droit
156
157

Il a perdu deux fils dans la Grande guerre.
Archive de Saussure 368/enveloppe 3, f. 28 /l’encre noir, s. a. / Facsimile no 3, p. 186.
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de dire que c’est vers cette méthode
que nous tendions, ou que c’est cette
méthode que nous préparions –
nous les vieux – dans notre
grand effort pour dégager les faits
et les mettre à part de toute interprétations.

On pourrait dire que cette lettre soit écrite au moins 15 ans plus tard, en 1904, parce que
cette année Michel Psichari(s) a écrit un article avec une préface d’Anatole France 158, en
tout cas avant le 1908159 ayant en vue les circonstances entre A. France et sa fille 160. Bien
que la manière (de s’adresser) de Saussure dans cette lettre soit très formelle, on pourrait
constater qu’il avait toujours une âme chaleureuse de Maître.

Michel Psichari, Index raisonné de la mythologie d'Horace ; avec une préface d’Anatole France ;
Paris : Welter, 1904 ; 48 p ; 16°
159
Michel Psichari, « Les jeux de Gargantua », Revue des études rabelaisiennes, tome VI (1908), tome
VII (1909).
160
Suzanne France, la fille d’Anatole France (déjà divorcée) se marie le 28 avril 1908 avec Michel
Psichari, fils de Jean Psichari et petit-fils d’Ernest Renan. Elle attend un enfant, Lucien. Anatole
France, qui désapprouve ce mariage, n’assiste pas à la cérémonie. Plus, il rompt toute relation avec sa
fille. Suzanne France se sépare de Psichari en 1917. Elle meurt le 28 octobre 1918 de la grippe
espagnole, sans s’être réconciliée avec son père.
158
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