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Увод

Има ју ћи у ви ду чи ње ни цу да срп ска по е зи ја, гле да но у це ли ни, по се ду је 
ви со ке умет нич ке вред но сти при зна те и у све ту, а да јој не до ста је ис тра-
жи ва ча и ту ма ча ко ји би се при ње ном ана ли зи ра њу, ин тер пре ти ра њу 
и вред но ва њу ко ри сти ли стро го струч ним и на уч ним ме то да ма – аутор 
ових ре до ва већ се одав но упу стио у ве о ма зах тев ну и не из ве сну аван-
ту ру да про у чи и при ка же не ке од уни вер зал них прин ци па ко ји чи не 
су шти ну срп ске по е зи је, а ти ме и по е зи је уоп ште.

Сто га је сти ли сти ка сти ха део ауто ро ве за ми сли да на пи ше че ти ри 
књи ге о срп ском сти ху у ко ји ма се тре ти ра по ет ско-стил ска про бле ма-
ти ка. До са да су иза шле Фо ни ка сти ха (1992) и Фо но сти ли сти ка сти ха 
(1995), са да је пред ва ма Сти ли сти ка сти ха, а не до ста је још Се ман ти ка 
сти ха. Три већ на пи са не књи ге са мо су при пре ма за нај те жи по сао ко ји 
пред сто ји.

Књи га Сти ли сти ка сти ха на ста ла је као ре зул тат ви ше го ди шњих 
ис тра жи ва ња. Сам на слов се мо же сма тра ти услов ним, јер ова ко фор му-
ли сан под ра зу ме ва ве о ма ши рок оп сег ис тра жи ва ња у ме то до ло шком 
и пред мет ном сми слу. Ме ђу тим, сти ли сти ка и стих су основ не од ред ни-
це ко је ка рак те ри шу ову сту ди ју, па је оту да и њен на зив ло ги чан. Ипак, 
тре ба ис та ћи да је по јам сти ли сти ке нај че шће сво ђен на област лек сич-
ке сти ли сти ке1, а по јам сти ха на пе ри од срп ске по е зи је од сред њег ве ка 
до да нас.

1 „Лексичка стилистика (лексикостилистика) обухвата велики део 
језичког материјала, јер појам лексички значи у ствари речнички. 
Зато изучавање стилистике скоро увек почиње описом лексичких 
могућности језика, пошто речнички састав представља основно 
богатство једног језика. Предмет лексичке стилистике јесте сама 
речничка грађа, односно експресивне могућности које постоје у 
самом речнику. Према евокативној вредности, функцијама и значењу 
лексема оне се могу јављати као: синоними, антоними, пароними, 
хомоними, архаизми, дијалектизми, провинцијализми, регионализми, 
жаргонизми, неологизми, професионализми, вулгаризми, варваризми. 
Стога лексичка стилистика изучава стилистичке функције и узајамно 
деловање директних и пренесених значења лексичких јединица, односно 
речи једног језика. Ова грана стилистике проучава начине употребе 
лексичких јединица у различитим ситуацијама, одређује колико је 
оправдана њихова примена у сваком поједином случају, открива грешке 
при употреби речи и указује на начине како их треба исправљати. 



По што се сти л у овој књи зи ја вља као је днa од нај зна чај ни јих ње них 
од ред ни ца, у увод ном де лу ће мо се не што ви ше по за ба ви ти овим пој-
мом.

Стил је на уч ни тер мин2, а тер мин за раз ли ку од не тер ми но ло шких 
ре чи, тре ба да те жи јед но знач но сти. Иако на из глед по јам сти ла у се би 
не но си ни шта про бле ма тич но, од мах на по чет ку до ла зи до озбиљ них 
не су гла си ца. По зна то је да стил не ула зи са мо у тер ми но ло ги ју лин гви-
сти ке, не го и књи жев но сти, па и умет но сти3, а у сва кој од ових на у ка он 
има по себ но зна че ње. Лин гви сти го во ре о сти лу је зи ка, књи жев ни ци о 
сти лу књи жев но сти, а умет ни ци не рет ко под сти лом под ра зу ме ва ју раз-
не прав це у умет но сти (го ти ка, ре не сан са, ба рок, ро ко ко итд.). У сва кој 
од ових обла сти тер мин стил се упо тре бља ва у ви ше зна че ња, али се по не-
кад он у њи ма по сма тра на исто ве тан на чин, до би ја ју ћи слич на зна че ња 
(Бар лас 1978: 36). У слу ча ју сти ла ја вља се ве ли ки број де фи ни ци ја ко је 
че сто за ви се од раз ли чи тих кон цеп ци ја. Ипак, оне углав ном ма ло го во ре 
о са мој при ро ди овог фе но ме на, а че сто не под ра зу ме ва ју ни исту по ја ву. 
Не ма сум ње да је у пи та њу ком плек сан по јам чи је од ре ђе ње зах те ва укљу-
чи ва ње пот пој мо ва, ко је тре ба по себ но од ре ди ти4. Ме ђу тим, еви дент но 
је да се у по ку ша ји ма де фи ни са ња сти ла (у ши рем и ужем сми слу) још од 
па ле о ре то рич ких вре ме на, екс пли цит но или им пли цит но, по ја вљи вао 
тер мин на чин. Стил се у ужем зна че њу ве зу је за при род ни је зик и књи-
жев ност као је зич ку умет ност. Под на чи ном се под ра зу ме ва свој ство сва-
ког је зич ког ис ка за ко је се не мо же из гу би ти: оно мо же би ти ма ње или 
ви ше на гла ше но. Ин тен зи тет на гла ше но сти иде од ну ле ка не кој ве ли-
чи ни. Што је ин тен зи тет бли жи ну ли, стил ска ди мен зи ја ис ка за је ма ње 
ви дљи ва. Сва ка вр ста под сти ца ја мо же да до ве де до је зич ке опе ра ци је 
ко ја као по сле ди цу има по ја ву сти ла. Ра ди се о опе ра ци ја ма на ру ша ва ња 
нул тог сте пе на, од но сно ак тив но сти ма „по мо ћу ко јих се стил ски не у-
трал на чи ње ни ца ак ти ви ра“ (Си мић 1998: 199). Ши ре зна че ње пој ма сти-
ла об у хва та све људ ске де лат но сти и са др жа је и ти че се на чи на на ко ји 
се не што ра ди, од на чи на је зич ког ис по ља ва ња, па до на чи на по на ша ња 

Лексикостилистика се бави проучавањем стилистичке функције лексике, 
и то оне лексике која се узима у готовом обли ку“ (Чар кић 2002: 15–16).

2 Тер мин стил је по стао од ла тин ске речи stilus, која је у почетку 
означавала оштри предмет којим се писало (писаљку) по навоштеној 
таблици. Касније та реч је почела да означава начин на који се пише 
(усправно, косо). Данас значење овог појма прераста сферу писања и 
залази, мање-ви ше, у све ви до ве људ ског жи во та.

3 У де фи ни са њу сти ла и ње го вом про у чавању постоје, како тврди 
Б. Тошовић, три основна приступа: општеуметнички, књижевни и 
лингвистич ки (То шо вић 1987: 21).

4 О пој му сти ла го во ри и М. Је ли нек, али он овом про бле му при ла зи на 
друк чи ји на чин. Је ли нек од ре ђу је по јам сти ла као по је ди нач ни, оп шти, 
објек тив ни, су бјек тив ни, функ ци о нал ни итд. (Je li nek 1995: 699–780).



и жи вље ња. Ме ђу тим, тре ба има ти у ви ду ову при мед бу Н. Ву ко ви ћа: „У 
прак си се пој мо ви на чин и стил че сто из јед на ча ва ју, што је, на рав но, не-
при хва тљи во, у сва ком сти лу има на чи на али у сва ком на чи ну не ма сти-
ла“ (Ву ко вић 2000: 29–30). Оту да пре ма ми шље њу ве ћи не сти ли сти ча ра 
стил ни је не што ни са свим ин ди ви ду ал но ни са свим оп ште. Ње га тре ба 
тра жи ти на гра ни ци ко ја одва ја ин ди ви ду ал но од оп штег.

Стил је она фор ма ми сли ко ја про ди ре у све си сте ме на шег са зна ња. 
Он је је дин ствен, али исто вре ме но и ве о ма сло жен об лик у ко ји се угра ђу-
је од го ва ра ју ћа иде ја. У го во ру, у пи сму, у је зи ку уоп ште не ма јед на ко сти 
у сми слу уни фор ми са ња вер бал ног из ра жа ва ња; све је ин ди ви ду ал но и 
исто вре ме но иза зва но спо ља шњим усло ви ма, си ту а ци ја ма – све за ви си 
од мо гућ но сти ис ка за, од је зич ких сред ста ва. Фор ма, уоб ли ча ва ње ути-
са ка, из ра жа ва ње емо ци ја, раз ли чи та раз ми шља ња ре а ли зу ју се под деј-
ством три усло ва: (1) људ ске лич но сти ко ја ства ра ис каз, (2) објек та ко ји 
је по вод ства ра њу ис ка за и (3) си ту а ци ја у ко ји ма се ис каз ства ра. Све 
њих об је ди њу ју је зич ка сред ства. То по ка зу је да ће исти те мат ски са др-
жај две или ви ше лич но сти ис ка за ти на не јед на ке на чи не, да ће јед на 
лич ност раз ли чи те те ме об ли ко ва ти ра зно ли ким фор мал но-је зич ким 
сред стви ма и да ће по себ не си ту а ци је до жи вља ва ња уно си ти ди фе рен-
ци ја ци ју у рит мич ко и је зич ко ре а ли зо ва ње исте те ме. Те ма ти ка мо же 
би ти сти ли зо ва на у ви ше ва ри ја на та, али се као основ ни ти по ви ис ти чу 
стил емо ци о нал ни и стил ин те лек ту ал ни, ко ји од го ва ра ју пси хо фи зи о-
ло шком двој ству чо ве ко вог нер вног си сте ма, двој ству ње го ве при ро де 
(Па вло вић 1969: 231).

По јам сти ла је, као што се ви ди, мно го зна чан. На ви кли смо да сре ће мо 
или упо тре бља ва мо син таг ме као што су стил по на ша ња, стил ру ко во ђе-
ња, стил оде ва ња. У овим ис ка зи ма у реч стил угра ђен је сле де ћи сми сао: 
осо бе ност, ма нир, на чин, ка рак те ри стич на цр та. На при мер: У оде ћи за 
мла де у овој се зо ни пре о вла ђу је спорт ски стил. У син таг ма ма стил Цр-
њан ског, стил Ан дри ћа, стил Миљ ко ви ћа – се ман ти ка лек се ме стил има 
са свим друк чи је зна че ње: све о бу хват ност ства ра ла штва умет ни ка. У 
син таг ма ма стил кла си ци зма, стил ро ман ти зма, стил ре а ли зма – реч 
стил озна ча ва све у куп ност идеј но-умет нич ких обе леж ја при сут них у раз-
ли чи тим де ли ма књи жев но сти ко ји ма се об је ди њу ју умет нич ки про из во-
ди у је дан књи жев ни пра вац или јед ну књи жев ну шко лу. Све ово, као и то 
што се не упо тре бља ва са мо у фи ло ло шким ис тра жи ва њи ма, не го и у би-
ло ко јој дру гој сфе ри чо ве ко вог жи вље ња и де ло ва ња, по ка зу је да је стил 
ви ше знач на реч. Ме ђу тим, не за ви сно од обла сти упо тре бе, нео п ход но је 
да се по јам сти ла стро го при ме њу је у на уч ном сми слу. Да кле, по треб но је 
од ре ди ти тер мин стил у окви ру је зич ких, лин гви стич ких на у ка, где он 
има ши рок спек тар зна че ња. То по твр ђу ју мно го број не син таг ме у чи ји 
са став ула зи реч стил, ко је функ ци о ни шу у раз ли чи тим је зич ким на у ка-
ма: стил је зи ка; стил го во ра, пи са ни стил; стил Ла зе Ко сти ћа; стил књи-
жев ног из ра за, стил књи жев ног де ла; стил иро ни је; све ча ни стил; стил 



фељ то на, но ви нар ски стил; на уч ни стил; кан це ла риј ски стил итд. На ве де-
ни спи сак мо гу ће је још про ду жи ти, но и он ја сно по ка зу је ка кав се за кљу-
чак мо же из ве сти. У сва ком од пре зен то ва них слу ча је ва под реч ју стил 
под ра зу ме ва се увек не што дру го. Ши ро ко схва ћен по јам сти ла до ла зи 
од ње го вог упо ре ђи ва ња са про дук ти ма умет но сти, ко ји се раз ма тра ју 
као по ја ве ви ше кре а тив них мо гућ но сти чо ве ка, а та ко ђе и као по ку шај 
да се оства ре од ре ђе не за ко ни то сти сти ла у по је ди нач ним оства ре њи ма 
и у за себ ним прав ци ма умет но сти. Све је то да ва ло осно ву за ис ти ца ње и 
из два ја ње ових или оних мо ме на та ко ји су ула зи ли у са др жај пој ма стил, 
што је не кад во ди ло ње го вом но вом, ужем зна че њу. Оту да се стил по чео 
оце њи ва ти не као сва ки об лик ис ка за, него као ње го ва спо соб ност да нај-
бо ље из ра зи су шта стве ну стра ну из о бра же ног све та.

Да нас се сти лом у нај оп шти јем сми слу озна ча ва сва ки ор га ни зо ван и 
за тво рен си стем сред ста ва из ра жа ва ња (ре чи ма, бо ја ма, то но ви ма, ли ни-
ја ма). За то се о ње му не рас пра вља са мо у ве зи са књи жев но шћу, не го и 
у ве зи са сли кар ством, му зи ком, ар хи тек ту ром. Про ши ру ју ћи вре ме ном 
сво је зна че ње стил се из јед на чио са пој мом на чин, па се до во дио у ве зу 
са на чи ном уоп ште. Та ко се че сто го во ри о сти лу (на чи ну) по на ша ња, оде-
ва ња, пи са ња, пе ва ња, ре ци то ва ња, ми шље ња. Тер мин стил ре дов но се 
упо тре бља ва с атри бу том ко ји име ну је не ку осо би ну или не ки аспе кат 
ства ра ња. Оту да је сва ка људ ска де лат ност и сва ки про из вод те де лат-
но сти огле да ло сво јих про из во ђа ча и но си ла ца, те ам би јен та у ко јем на-
ста ју. Он спа да у ред раз ли ков них ка те го ри ја би ло ко је вр сте по јав но сти, 
чи ме се та по јав ност из два ја од свих дру гих, без об зи ра да ли оне при па-
да ју ис тој или раз ли чи тим ка те го ри ја ма. Оп штост сти ла на ста је за не ма-
ри ва њем (ап стра хо ва њем) не ких ин ди ви ду ал них по ја ва чи ја се уни вер-
зал ност узи ма са мо у окви ру ус по ста вље не нео д ре ђе но сти. Та ко се стил 
ја вља као спо ља шњи об лик, као уну тра шњи са др жај и струк ту ра све га 
оно га што је у ве зи са чо ве ком и ње го вом де лат но шћу. Ин ди ви ду ал ност 
сти ла оства ру је се ин си сти ра њем на ди стинк ци ја ма по је ди нач них по ја ва 
и на њи хо вој не по но вљи вој аутен тич но сти. Сто га је он есен ци јал ни вид 
сва ке ин ди ви ду ал но до жи вље не ствар но сти. Да не ма сти ла, сва ка по ја ва 
би из гу би ла сво ју пре по зна тљи вост и по ста ла део не у о бли че не ма се, у 
ко јој би све по је ди нач но би ло исто што и оп ште. За то се стил ја вља као 
стал ни, по зи тив ни или не га тив ни ква ли та тив ни пра ти лац свих по ја ва. 
У сва кој од њих има не ког сти ла чи ји се ква ли тет из ра жа ва као естет ска 
вред ност. Две по ја ве је су две упра во по оно ме у че му се раз ли ку ју, по сво-
јој је дин стве но сти и не по но вљи во сти, што пред ста вља сам на чин ис по-
ља ва ња, пра ву су шти ну сти ла. Из то га про из и ла зи да су ин ди ви ду ал не 
по ја ве, као ква ли та тив ни ин ди ка то ри сти ла, је ди ни об ли ци пре зен та ци-
је раз ли чи тих сти ло ва. Оне су сам стил (Чар кић 1996: 333).

По зна то је да је зик у кон крет ној ре а ли за ци ји ни је хо мо ген, не го се ја-
вља ју раз ли чи ти ти по ви ње го ве ра сло је но сти, где сва ка реч, сва ка кон-
струк ци ја при па да јед ном ста њу од ре ђе ног је зи ка, јед ној по себ ној зо ни 



го во ра: (1) те ри то ри јал ној (ди ја лек ти, на реч ја, по кра јин ски го во ри и 
сл.); (2) со ци јал ној (со ци о лек ти: жар го ни, ар гои, је зик ур ба них сре ди-
на, је зик ру рал них сре ди на и сл.); (3) пол ној (му шка и жен ска); (4) ста-
ро сној (деч ји го во ри, го вор омла ди не, го вор од ра слих, го вор ста ри јих); 
(5) функ ци о нал ној (књи жев но у мет нич ки, на уч ни, ад ми ни стра тив ни, пу-
бли ци стич ки, раз го вор ни) и (6) ин ди ви ду ал ни (ин ди ви ду ал ни го во ри 

– иди о лек ти) (То шо вић 1988: 21). Из лин гви стич ког схва та ња пој ма сти-
ла као стил ског ни воа у је зи ку про и за шла је те о ри ја о функ ци о нал ним 
сти ло ви ма, ко ји пре ма оп штем је зи ку ни су ни шта дру го до по себ ни на-
чи ни кон крет не ре а ли за ци је је зи ка. Функ ци о нал ни сти ло ви су на ста ли 
опо на ша њем и умно жа ва њем утвр ђе них дру штве них је зич ких на ви ка 
и кон вен ци ја у по је ди ним обла сти ма, ко ји се као је зич ки обра сци не ми-
нов но на ме ћу сва кој по је ди нач ној упо тре би је зи ка, при че му, на рав но, 
не по ни шта ва ју ње ну кре а тив ност и аутен тич ност (ко ја се у про у ча ва њу 
функ ци о нал них сти ло ва за не ма ру је). Те о рет ским и прак тич ним пи та њи-
ма раз у ђе но сти је зи ка, по ред ви ше лин гви стич ких ди сци пли на (лин гви-
стич ке ге о гра фи је, со ци о лин гви сти ке, лин гво сти ли сти ке), ба ви се по себ-
на гра на сти ли сти ке – функ ци о нал на сти ли сти ка. Она би се, ка ко ка же 
Б. То шо вић, мо гла де фи ни са ти као лин гви стич ка ди сци пли на што про у-
ча ва упо тре бу и функ ци о ни са ње је зи ка у по је ди ним обла сти ма људ ског 
жи во та, од но сно функ ци о нал но ра сло ја ва ње је зи ка у обла сти стил ских 
фор ма ци ја си стем ског ка рак те ра – функ ци о нал них сти ло ва (То шо вић 
1988: 21). То ком исто ри је људ ско дру штво је раз ви ја ло сво је де лат но сти: 
умет ност, на у ку, за ко но дав ство, пу бли ци сти ку, сва ко днев ну ко му ни ка-
ци ју, из ко јих су на ста ле по себ не је зич ке фор ма ци је ко је се да нас на зи-
ва ју функ ци о нал ним сти ло ви ма.

Са др жај пој ма стил утвр ђи ван је по раз ли чи тим кри те ри ји ма ко ји су 
се у то ку исто риј ског раз во ја знат но ме ња ли. У ан тич ко до ба стил се по-
сма трао у окви ру умет нич ког де ла. Та ко је за Пла то на стил спе ци фич на 
осо би на, ква ли тет ко ји јед но де ло има а дру го не ма (Пла тон 1977: 87); за 
Ари сто те ла стил је ге не рич ки по јам ко ји озна ча ва раз ли чи те осо би не 
де ла (Ари сто тел 1988: 96). Ова кво схва та ње сти ла то ком вре ме на ве о ма 
је ево лу и ра ло; оту да мно го ка сни је Г. Би фон сма тра да је стил сам чо век 
(Buff  on 1912: 17). У два де се том ве ку, ка да се кон сти ту и ше мо дер на сти ли-
сти ка, до ла зи до по пла ве раз ли чи тих по и ма ња сти ла. Ипак, у ње го вом 
де фи ни са њу и про у ча ва њу, као што смо на по чет ку ис та кли, по сто је три 
основ на при сту па: оп ште у мет нич ки, књи жев ни и лин гви стич ки. За ви-
сно од то га с ког ста но ви шта се стил по сма тра, да ју се нај ра зли чи ти ја 
ње го ва ту ма че ња и од ре ђе ња. Ако се ово ме до да да се сти лу с јед не стра-
не при ла зи ло на кон те мељ них ана ли за гра ђе јед ног или ви ше је зи ка, 
јед ног или ви ше сти ло ва, а с дру ге стра не да се у од ре ђе њу ка рак те ра 
сти ла при сту па ло без би ло ка квих прак тич них ис тра жи ва ња – он да се 
у пот пу но сти мо же схва ти ти по сто је ће ша ре ни ло ко је вла да у схва та њу 
и де фи ни са њу сти ла. Ш. Ба ли, тво рац мо дер не на у ке о сти лу, по ла зе ћи 



од то га да сти ли сти ка про у ча ва афек тив не чи ње ни це је зич ког си сте ма 
са гле ди шта њи хо вог емо ци о нал ног са др жа ја, по себ но под вла чи да је 
стил афек тив ни до да так чи стој ин те лек ту ал ној ин фор ма ци ји (Бал ли 
1961: 189); М. Ри фа тер твр ди да стил ни је ни шта дру го не го пре ва ре но оче-
ки ва ње (Риф фа тер 1980: 77); Ј. Ма ру зо сма тра да је стил осо би на ис ка за 
усло вље на од би ром кон сти ту тив них еле ме на та да тог је зи ка ко ји се упо-
тре бља ва ју у од ре ђе ним окол но сти ма (Ма ру зо 1960: 298); П. Ги ро прет по-
ста вља да је стил спе ци фи чан об лик де ла усло вљен ње го вом функ ци јом 
(Ги ро 1980: 37); за Б. Ха вра не ка стил је на чин упо тре бе је зич ких сред ста ва 
у да тим је зич ким ис ка зи ма у за ви сно сти од кон крет ног ци ља, фор ме и 
си ту а ци ја и од ин ди ви ду ал не ори јен та ци је го вор ног ли ца, од но сно пи-
сца (нпр. емо ци о нал не, естет ске и др.) – тач ни је стил је ин ди ви ду а ли зо-
ва на (ауто ном на) ор га ни за ци ја је зич ке струк тур не це ли не (ин те грал не 
це ли не) ко ју да је би ло ко ји ис каз је зи ка (Havránek 1963: 77); Ј. Ми стрик 
де фи ни ше стил у је зич ком сми слу као на чин свр сис ход ног из бо ра, за ко-
но мер ног струк ту ри ра ња и упо тре бе је зич ких сред ста ва с об зи ром на 
си ту а ци ју, функ ци ју, ауто ро ву за ми сао и на са др жин ске еле мен те ис ка за 
(Mi strik 1970: 31); В. Ма те зи јус стил ту ма чи као ка рак те ри сти чан на чин 
по мо ћу ко јег се од ре ђе ним ци љем ко ри сте из ра жај на сред ства је зи ка 
(Ма те зи ус 1967: 463–464); за А. Је длич ку стил је за јед нич ки и је дин ствен 
на чин струк ту ри ра ња је зич ког из ра за (Јe dlič ka 1963: 8); В. Флај шер и Г. 
Ми чел ис ти чу да је стил све у куп ност је зич ких из ра жај них сред ста ва са 
осо бе ном струк ту ром, пред ста вље ним и иза бра ним од су бјек та ко ји го-
во ри (или пи ше) из ни за си но ни мич них ва ри ја на та за ре а ли за ци ју ко му-
ни ка тив не функ ци је (Fle ischer, Mic hel 1975: 271); за В. Ви но гра до ва стил 
је зи ка је се ман тич ки за тво рен си стем сред ста ва за из ра жа ва ње ко ји од-
го ва ра ово ме или оно ме жан ру књи жев но сти или пи сме но сти, овој или 
оној сфе ри дру штве не ак тив но сти (на при мер, стил зва нич но-по слов ни, 
стил кан це ла риј ски, стил крај ње уч тив и сл.), ово ме или оно ме ка рак те ру 
је зич ких од но са из ме ђу ра зних чла но ва или сло је ва дру штва (Ви но гра-
дов 1946: 225); Б. То ма шев ски под пој мом сти ла под ра зу ме ва увек не ку 
по себ ност, а хо ће ли та по себ ност би ти умет нич ка, или ће то би ти по-
себ ност је зич ких сред ста ва или у пре не се ном зна че њу – по себ ност људ-
ског по на ша ња – све јед но је (То ма шев ский 1983: 7); М. Ко жи на сма тра да 
је стил од ре ђе на со ци јал но осми шље на вр ста го во ра ко ја од го ва ра овој 
или оној обла сти дру штве не ак тив но сти и об ли ка све сти, ко ја са др жи 
спе ци фич ну сти ли стич ку обо је ност, што се ства ра осо бе но сти ма функ-
ци о ни са ња у тој обла сти је зич ких сред ста ва и спе ци фич ном го вор ном 
ор га ни за ци јом (струк ту ром), ко ја има сво је нор ме од би ра и спо ја је зич-
ких је ди ни ца де тер ми ни са них за да ци ма ко му ни ка ци је и од го ва ра ју ћом 
об ла шћу (Ко жи на 1965: 22).

Ка да је у пи та њу схва та ње пој ма сти ла и ње го во де фи ни са ње, слич ну 
си ту а ци ју на ла зи мо и код сти ли сти ча ра и дру гих лин гви стич ких и књи-
жев них струч ња ка ко ји су де ло ва ли или де лу ју на срп ском је зич ком под-



руч ју. У сво јој Сти ли сти ци Т. Ма ре тић де фи ни ше стил у ду ху тзв. нор ма-
тив не сти ли сти ке. За ње га је стил на чин из ри ца ња ми сли: стил је на чин 
пи сме но га из ри ца ња ми сли; стил је до бар на чин пи сме но га из ри ца ња 
ми сли у про зи (Ма ре тић 1966: 575); А. Бе лић у сво јим рас пра ва ма о сти-
ли сти ци од ре ђу је стил као на чин пи са ња свој ствен ка квом ис так ну том 
књи жев ни ку (Бе лић 1935: 133); Д. Жив ко вић де фи ни ше стил у књи жев но-
сти као је дин ство свих ми сли лач ких, осе ћај них и оста лих ду хов них осо би-
на јед ног пи сца (јед не епо хе, јед ног књи жев ног ро да или јед ног на ро да) 
из ра же них у де лу је дин стве ним на чи ном ко ји је свој ствен са мо том пи-
сцу (или тој епо хи, или том књи жев ном ро ду, или том на ро ду) и ко ји се 
огле да и у том из бо ру пред ме та ко је опи су је, и у ста ву ко ји пре ма њи ма 
за у зи ма, и у ода би ра њу је зич ких сред ста ва ко ји ма тај став из ра жа ва, по-
чев ши од гла со ва и ре чи па све до об ли ка и рит ма ње го ве ре че ни це, и у 
на чи ну ка ко ком би ну је сво је сли ке и ли ко ве, ка ко ства ра це ло ви то де ло 
од тих по је ди нач них еле ме на та (Жив ко вић 1972: 12–13); З. Ле шић сма тра 
да је стил кон крет на ре а ли за ци ја је зи ка у жи вој ре чи, пр вен стве но пи-
са ној, ко ју ка рак те ри ше по себ ност ње не ор га ни за ци је, са склад но ус по-
ста вље ним од но си ма ње них еле ме на та и из ве сном до след но шћу ње ног 
струк ту ри ра ња (Ле шић 1979: 142–143); за К. Пра њи ћа стил је скуп је зич ких 
обе леж ја ко ја раз ли ку ју пи сца од пи сца, те је он обе леж је ко је при па да 
тзв. пла ну из ра за, а не пла ну са др жа ја (Пра њић 1985: 190); Р. Си мић сма-
тра да се под сти лом раз у ме ју свој ства људ ске де лат но сти, и про из во да 
те де лат но сти, по ко ји ма пре по зна је мо ка рак тер, спо соб но сти уче сни ка 
и ам би јент у ко јем се вр ши де лат ност или на ста је про из вод (Си мић 1991: 
217); Б. То шо вић де фи ни ше стил по ла зе ћи са ви ше по зи ци ја: У нај оп шти-
јем сми слу стил је на чин чо ве ко ве ре ак ци је. Са функ ци о нал не тач ке гле-
ди шта стил је из бор и струк ту ри ра ње (ком би на ци ја) еле ме на та да би 
на ста ла пот пу на сми са о на це ли на. Је зич ки стил је свр сис хо дан из бор и 
ор га ни за ци ја оних је зич ких и ком по зи ци о них сред ста ва ко ја од го ва ра-
ју из ди фе рен ци ра ним по тре ба ма ко му ни ка ци је у од го ва ра ју ћој обла сти 
жи во та и ра да (То шо вић 1988: 52). Сва ова по и ма ња сти ла у су шти ни не 
са мо да по ка зу ју да он у исто риј ском кон тек сту има вла сти ти ег зи стен-
ци јал ни ка рак тер не го ис по ља ва ју и ње го во оп ште од ре ђе ње као не чег 
што је по себ но и не по но вљи во у је зич кој ре а ли за ци ји и у би ло ко јој вр-
сти из ра за. Не упу шта ју ћи се у рас пра ву о мно гим те о ри ја ма о при ро ди 
сти ла, ње го вој ге не зи и по јав ним об ли ци ма, по ку ша ли смо да из угла на-
у ке о је зи ку и на у ке о књи жев но сти осве тли мо овај по јам и да мо ње го ву 
де фи ни ци ју у оп штем, је зич ком и књи жев но у мет нич ком сми слу. Иако 
је стил ве о ма сло же на и ви ше слој на по ја ва, ра ди на уч ног уоп шта ва ња и 
ап стра хо ва ња по треб но је да се он што тач ни је од ре ди. Стил у оп штем 
сми слу озна ча ва спо ља шњи об лик (фор му) и уну тра шњи са др жај (струк-
ту ру) сва ке по ја ве; у лин гви стич ком сми слу стил зна чи на ро чи ти из бор 
и на чин упо тре бе је зич ких сред ста ва у од но су на по сто је ћу нор му; у 
књи жев но у мет нич ком сми слу стил пред ста вља из бор и на чин упо тре бе



је зич ких сред ста ва усло вље них ода бра ном по ет ском фор мом у од но су 
на ус по ста вље ну је зич ку и по ет ску нор му (Чар кић 1996: 336).

Ка да се има у ви ду је зик и књи жев ност ко јим је она на пи са на, ве о ма је 
ва жно да се раз гра ни чи стил као по јам је зи ка и као по јам књи жев но сти. 
У су шти ни то ни су два зна че ња ре чи стил, не го два тер ми на (хо мо ни-
ма). Стил у лин гви сти ци и стил у ли те ра ту ри од но се се на два раз ли чи та 
објек та (Бар лас 1978: 40). У пр вом слу ча ју стил је у ве зи са свим раз ли чи то-
сти ма оп ште на род ног (или књи жев ног) је зи ка и го во ра; а у дру гом он је 
у ве зи са књи жев ним де лом или са це лим про дук том јед ног књи жев ни ка 
(пи сца). Ово су раз ли чи ти пој мо ви и њих не тре ба ме ђу соб но ме ша ти.

Лин гви сти ка има два објек та: стил као раз но о бра зност је зи ка или 
го во ра и стил књи жев ног де ла или све у куп ност књи жев ног про из во да 
јед ног ства ра о ца. Још у ан тич ком пе ри о ду пи сци, ора то ри, уче ња ци за-
па жа ли су да упо тре ба јед них или дру гих је зич ких сред ста ва за ви си од 
усло ва, ка рак те ра, те ме, и ци ља. За то су се је зич ка сред ства оце њи ва ла 
не са мо пре ма пра ви ли ма гра ма ти ке не го и у за ви сно сти од по тре бе оп-
ште ња. Ци це рон је дав но твр дио да не за сва ки дру штве ни по ло жај, не за 
сва ку ду жност, не за сва ки сте пен ути ца ја на чо ве ка, не за сва ки уз раст, 
као и не за сва ко ме сто и мо ме нат – не при ста је јед на ко је дан исти стил; 
у сва ком де лу го во ра, као и у жи во ту, тре ба има ти у ви ду шта је уме сно, 
а то за ви си од су шти не де ла о ко јем се го во ри, као и од ли ца ко је го во ри 
или ко је слу ша. Ан тич ке те о ри је је зи ка и сти ла оста ви ле су ве ли ки ути-
цај на раз вој европ ске ре то ри ке и сти ли сти ке. Оту да у пред ло гу Фран цу-
ске ака де ми је на у ка из 18. сто ле ћа сто ји ова ква кла си фи ка ци ја сти ло ва: 
уз ви ше ни стил је стил кла сич не тра ге ди је, оде; са вре ме ни стил је стил 
ро ма на, при по вет ке; фол клор ни стил је стил ко ме ди је, фар се, ба сне (По-
тоц кая 1974: 13).

Из од но са вер бал ног из ра за и ми сли, у ко ме је зич ки ма те ри јал де лу-
је као екс пре сив но сред ство, у на у ци о је зи ку про и за шао је став о сти лу 
као лин гви стич кој ка те го ри ји ко ја се из ра жа ва пре ко при ро де је зич ког 
зна ка, од но сно пре ко ус по ста вље ног од но са озна ке и озна че ног. Из у ча ва-
њем струк тур них и функ ци о нал них осо би на зна ко ва ко ји ула зе у са став 
вер бал них струк ту ра, као и њи хо вог уза јам ног деј ства и пре о бра жа ја 
не са мо у то ку кон сти ту и са ња кон тек ста не го и у про це су од ви ја ња ко-
му ни ка ци је, до шло се до по је ди них аспе ка та зна ка: се ман тич ког (си ме-
три чан и аси ме три чан од нос озна ке и озна че ног), син так сич ког (од нос 
зна ко ва у си сте му), праг ма тич ког (од нос из ме ђу зна ко ва и оног ко те 
зна ко ве упо тре бља ва) и естет ског (од нос из ме ђу зна ка у је зи ку и зна-
ка у по ет ској упо тре би). Је зич ки знак у пот пу ној изо ло ва но сти, у не у по-
тре би, има сти ли стич ку вред ност јед на ку ну ли, јер се озна ка и озна че-
но на ла зе у ста њу ап со лут ног ми ро ва ња. Тек у упо тре би, у кон тек сту, 
знак по ста је по при ште ак тив ног деј ства озна ке и озна че ног, што во ди 
ус по ста вља њу њи хо вог ме ђу соб ног од но са, из ко га про ис ти че сти ли сти-
ка сва ке зна ков не је ди ни це, па и је зич ке (Чар кић 2002: 139–140). Стил у 



лин гви сти ци не пред ста вља са мо од раз кон крет не ре а ли за ци је зна ка, 
не го и ди на ми за ци ју фор мал не ап страк ци је озна ке и озна че ног – две ју 
ди стинк ци ја, ко је као сти ли стич ки ак тив но сред ство мо гу да ре а ли зу ју 
све по тен ци ја ле при сут не у ње му. За то се по јам сти ла у лин гви сти ци 
су о ча ва са са мом је зич ком ре ал но шћу, са не ис црп ном ре а ли за ци јом ње-
го ве упо тре бе и са свим ин ди ви ду ал ним кре а тив ним ак ту е ли за ци ја ма 
го вор не или пи са не ре чи.

Стил је је дан од нај че шће упо тре бља ва них пој мо ва на у ке о књи жев-
но сти. У овој обла сти зна че ње пој ма сти ла по ста је све об у хват ни је, те се 
сто га по ја вљу ју раз ли ке у ње го вом схва та њу, ко је про из и ла зе из раз во ја 
пој мо ва књи жев но сти као и из раз ли чи тих те о ри ја о при ро ди књи жев-
ног де ла. Ме ђу тим, по треб но је ре ћи да стил књи жев ног де ла не про у ча-
ва ју са мо књи жев ни те о ре ти ча ри, не го и лин гви сти. Али се мо ра има ти 
у ви ду да се у књи жев ном де лу укр шта ју ин те ре си обе ју на уч них ди сци-
пли на. На у ка о књи жев но сти раз ма тра стил као књи жев но у мет нич ку 
по ја ву. У њој по сто је две кон цеп ци је сти ла. Јед на при ла зи сти лу као књи-
жев но у мет нич ком пој му, дру га се при бли жа ва сти лу као лин гви стич кој 
ка те го ри ји. Ова ква ко ле ба ња, ка ко ис ти че А. Со ко лов, мо гу се об ја сни ти 
дво ја ким ве за ма са ме ли те ра ту ре: ве зе са је зи ком и ве зе са умет но шћу. 
Као по ја ва вер бал не умет но сти, књи жев ни стил је ко ре ла ти ван са пој-
мом умет нич ки стил. А као по ја ва вер бал не умет но сти, књи жев ни стил 
је ко ре ла ти ван са пој мом је зич ки стил (Со ко лов 1968: 14).

След бе ни ци јед не књи жев не кон цеп ци је под пој мом сти ла под ра зу-
ме ва ју је зик умет нич ког де ла (или је зик пи сца) у ње го вој умет нич кој, 
естет ској функ ци ји, као све у куп ност је зич ког из ра за. Та кве ка те го ри је, 
као жа нр и ком по зи ци ја, не укљу чу ју се у по јам сти ла. Дру га књи жев на 
кон цеп ци ја по сма тра стил не што ши ре, као по ја ву умет но сти, као естет-
ску ка те го ри ју5. При та квом схва та њу је зик књи жев ног де ла по сма тра се 
као јед на од ком по не на та ње го вог сти ла. Јед ни књи жев ни ис тра жи ва чи 
под сти лом под ра зу ме ва ју са мо фор му (у ши ро ком сми слу) књи жев ног 
де ла, до да ју ћи и та кве ком по нен те као ком по зи ци ју, жа нр, је зик. Дру ги, 
по ред фор ме, укљу чу ју и са др жај тог књи жев ног де ла. Стил, по ми шље-
њу Л. Ти мо фе је ва, ни је ни шта дру го не го је дин ство идеј но-умет нич ких 
осо бе но сти (иде ја, те ма, ка рак те ра, је зи ка), ко је се на ла зе у све у куп ном 

5 О есте ском од но су пи ше Б. То шо вић. Он у ап страк ту свог ра да сажето 
износи: „У првом дијелу рада разматра се: (а) естетски однос као 
извор естетске информације; (б) естетски однос као корелација форми, 
значења, функција и категорија; (в) субјекатско-објекатске везе. У 
другом дијелу анализира се: (а) естетика полисемичних, синонимских, 
хомонимских и антонимских односа; (б) субјекат естетског односа; 
(в) истинитост естетско-корелационог квадрата; (г) естетизација 
семиотичког троугла. У трећем дијелу говори се о: (а) естетско-

-корелационим моделима; (б) корелационој параметризацији естетског 
одно са“ (То шо вић 2002: 11).



ства ра ла штву јед ног пи сца (Ти мо фе ев 1959: 369). На дру ги на чин сти лу 
при ла зи Г. По спе лов. За ње га је стил у књи жев но сти свој ство фор ме, а не 
са др жа ја. тач ни је: стил – то је свој ство књи жев ног де ла, ње го ве фор ме 
у је дин ству ње них три ју стра на: пред мет не, вер бал не, ком по зи ци о не, у 
ко јој се очи ту је екс пре сив но-ства ра лач ка ти пи за ци ја жи во та (По спе лов 
1970: 34). Стил се, да кле, у књи жев но сти схва та или као је зич ка фор ма 
књи жев ног де ла или као ње го ва фор ма у ве о ма ши ро ком сми слу, под ра-
зу ме ва ју ћи, по ред је зи ка, ком по зи ци ју и фор му об ли ка, или још жа нр као 
је дин ство фор ме и са др жа ја. Ипак, услед све га ово га, ка ко твр ди Л. Бар-
лас, књи жев но по и ма ње сти ла не укљу чу је оп ште на род ни и књи жев ни 
је зик (Бар лас 1978: 42).

Све ово по ка зу је да ни је чуд но што се по јам сти ла у књи жев но сти упо-
тре бља ва са ве о ма раз ли чи тим оби мом зна че ња, од нај у жег – од је зич ког 
из ра за јед ног чо ве ка, па до нај ши рег – до ми са о ног и осе ћај ног на чи на 
из ра жа ва ња јед ног на ро да. Та ко се мо же го во ри ти о сти лу јед ног пи сца, 
о сти лу јед ног књи жев ног ро да или вр сте (ро ма на, дра ме, лир ске пе сме), 
о сти лу епо хе или књи жев ног прав ца (ре не сан сни, ба рок ни, ра ци о на ли-
стич ки, ро ман ти чар ски, ре а ли стич ки, сим бо лич ки, екс пре си о ни стич ки), 
о на ци о нал ном сти лу (ен гле ски, фран цу ски, ру ски, пољ ски, ки не ски, ја-
пан ски, срп ски). Но без об зи ра шта озна ча вао, стил у књи жев но сти под-
ра зу ме ва је дин ство свих ми са о них, емо ци о нал них и оста лих ду хов них 
осо бе но сти јед ног пи сца, де ла, књи жев ног ро да, епо хе, на ро да, из ра же-
них не по но вљи вим на чи ном свој стве ним том пи сцу, де лу, књи жев ном 
ро ду, епо хи, на ро ду. Са свим је све јед но да ли стил зна чи стил пи сца, де-
ла, књи жев ног ро да, епо хе или на ро да, он увек пред ста вља ин ди ви ду ал-
ност, с том раз ли ком што код од ред ни ца књи жев ног ро да, епо хе, на ро да 

– стил обе ле жа ва укуп ни збир спе ци фич них по је ди но сти ко је до би ја ју 
ранг оп што сти. Иако се ин ди ви ду ал ност сти ла огле да у мно гим ра зно-
род ним еле мен ти ма: у из бо ру пред ме та ко ји се опи су ју, у ста ву ко ји се 
пре ма њи ма за у зи ма, у ода би ра њу је зич ких сред ста ва (од гла со ва, ре чи, 
об ли ка, до син таг ми, ре че ни ца), у на чи ну ком би но ва ња сли ка и ли ко ва, 
у ја чи ни ефе ка та свих упо тре бље них еле ме на та, она у исто риј ској пер-
спек ти ви мо же по при ми ти сва обе леж ја ин те грал но сти, озна ча ва ју ћи 
ви ше по је ди нач них стил ских пој мо ва до ве де них до оп штег зна ча ја (еп-
ски, драм ски, лир ски стил; стил ро ман ти зма, ре а ли зма, сим бо ли зма; ки-
не ски, ја пан ски, фран цу ски, срп ски стил итд.).

Да би се што тач ни је од ре ди ла су шти на сти ла, по треб но је да се у окви-
ру сва ке од по сто је ћих обла сти људ ског жи вље ња и де ло ва ња ис тра жи ва-
чи по за ба ве про у ча ва њем се ми о ло шке струк ту ре је зич ког зна ка (у кон-
тек сту и ван кон тек ста), при че му би тре ба ло има ти у ви ду да зна ко ви 
ула зе у са став свих струк тур них тво ре ви на кон тек ста (све функ ци о ни ше 
са мо у кон тек сту) и да од њи хо вог по ло жа ја за ви се мно го број ни про це-
си ко ји се у кон тек сти ма од ви ја ју. За то, ка да се го во ри о сти лу у је зи ку и 
књи жев но сти, мо ра се ува жа ва ти зна че ње ре чи и ње на упо тре ба у је зи ку 



и књи жев но сти, зна че ње ре чи ван кон тек ста, ети мо ло шко или фи гу ра-
тив но зна че ње, раз ли чи те вр сте ко но та ци је (екс пре сив на, ево ка тив на, 
про јек тив на), уну тра шња фор ма је зи ка, ве за из ме ђу зву ка и сми сла, ве за 
из ме ђу фо нет ских и се ман тич ких еле ме на та, од нос гла сов не суп стан це 
пре ма озна че ном пред ме ту, од нос је зи ка и људ ског ду ха, од нос је зи ка 
и фор ми ми шље ња, од нос из ра за и са др жа ја, од нос зна че ња и озна че не 
функ ци је итд. За пра во тре ба обра ти ти па жњу на се ми о ло шке про це се 
ко јим су об у хва ће ни озна ка и озна че но: од нос озна ке и озна че ног, по ме-
ра ње од но са озна ке и озна че ног, оства ре ну ве зу озна ке са озна че ним са-
др жа јем; би по лар ност зна ка, си ме трич ни ду а ли зам зна ка, ли не ар ност 
зна ка, про из вољ ност зна ка, знак као ви ше слој ну тво ре ви ну, се ми о ло шко 
по ље зна ка, се ми о ло шки про стор зна ка, ста ње зна ка ван ак ци је и у ак-
ци ји, раз вој зна ка, иден ти фи ка ци ју зна ка итд., што пред ста вља де та љан 
при каз при ро де зна ка, са став зна ка, функ ци је зна ка. Тек ова ква про у ча ва-
ња во де ка по у зда ни јем и све о бу хват ни јем схва та њу пој ма сти ла у је зи ку 
и књи жев но сти и у свим вер бал ним зна ков ним си сте ми ма.



I. Не ке стил ске осо бе но сти пе снич ког је зи ка и сти ха

Ба ве ћи се сти ли сти ком ве за ном за по ет ски, сти хов ни дис курс на мет ну ла 
се по тре ба да се на по чет ку ове књи ге не што ви ше ис ка же о пе снич ком 
је зи ку. За то су у пр вом по гла вљу под на зи вом Не ке стил ске осо бе но сти 
пе снич ког је зи ка и сти ха об ра ђе не три те ме: (1) По ет ска функ ци ја је зи ка, 
(2) Ин фор ма тив ност и ко му ни ка тив ност пе снич ког је зи ка и (3) Стих као 
осо бен је зич ко-стил ски дис курс.

(1) У окви ру те ме По ет ска функ ци ја је зи ка го во ри се о функ ци ја ма је-
зи ка ко је је пр во ис та као К. Би лер (о емо тив ној или екс пре сив ној, ко на-
тив ној или им пре сив ној и ре фе рен ци јал ној или пред мет ној), ко ји ма је 
ка сни је Р. Ја коб сон до дао још три но ве функ ци је: фа тич ку, ме та је зич ку 
и по ет ску. Сва ку од ових шест функ ци ја је зи ка мо же има ти оби чан вер-
бал ни ис каз и књи жев но у мет нич ки про зни и сти хов ни из раз. По што је 
по ет ска функ ци ја је зи ка од при мар ног зна ча ја за књи жев но де ло, њој је 
по све ће на нај ве ћа па жња. На кра ју се за кљу чу је да по ет ска функ ци ја је-
зи ка је сте та кав на чин упо тре бе при род ног је зи ка да би се ство ри ло вер-
бал но умет нич ко де ло и да би се пре нео не у о би ча јен вид ин фор ма ци је.

(2) У окви ру те ме Ин фор ма тив ност и ко му ни ка тив ност пе снич ког је-
зи ка већ на по чет ку се по ку ша ва да се од ре ди по јам пе снич ки је зик. Оту да 
се твр ди да је озна ка пе снич ки је зик схе мат ска ап страк ци ја, јер по сто ји 
мно штво пе снич ких је зи ка чак и у јед ној на ци о нал ној књи жев но сти. Да-
ље се ис ти че да пе снич ки је зик озна ча ва упо тре бу при род ног је зи ка у 
свим вр ста ма књи жев них тек сто ва. Не ка да је он сма тран укра сним сред-
ством, по том је по и сто ве ћи ван са емо ци о нал ним је зи ком и од ре ђи ван 
пре ма основ ним свој стви ма: упе ча тљи во сти, пла стич но сти и ин ди ви ду-
ал но сти. По све тив ши до вољ но про сто ра ин фор ма тив но сти и ко му ни ка-
тив но сти, за кљу чу је се да је сам тво рац пе снич ког де ла ва жан фак тор 
њи хо ве про дук тив но сти. На и ме, од ње го вог по зна ва ња осе па ра диг ме 
и осе син таг ме, ње го вог овла да ва ња раз ли чи тим на чи ни ма ен ко ди ра ња 
пе снич ког гра ди ва, за ви си сте пен ин фор ма тив но сти и ко му ни ка тив но-
сти до тич не пе снич ке тво ре ви не.

(3) У окви ру те ме Стих као осо бен је зич ко-стил ски дис курс ука зи ва ли 
смо на су шти ну сти ха као спе ци фич ног го вор ног ти па, чи ја се по себ ност 
оства ру је друк чи јом ор га ни за ци јом је зич ког ма те ри ја ла ко ја је, ка ко ка-
же Н. Пет ко вић, по ет ски за да та, а не је зич ки да та. А то зна чи да стих као 
стро го ор га ни зо ван је зич ки сег мент са свим ја сно ис ти че сво ју уну тар њу 
кван ти та тив ну и ква ли та тив ну кон фи гу ра ци ју (број сло го ва, број ак це-
на та). Та ко се у сти ху ус по ста вља ме ра ко ја по на вља њем по ста је основ ни 
прин цип ње го ве ор га ни за ци је. Оту да стих ни је за ми слив као са мо стал на 



је ди ни ца (као ис каз) по што се оства ру је у ни за њу исто вет них од ре за ка 
тек ста, уста но вље них или изо то нич ном или изо ме трич ном ме ром, ко ја 
на сил но по ста вља гра ни це и та мо где их у про зној ре а ли за ци ји го во ра 
не ма. Сто га сти хов на кон фи гу ра ци ја, има ју ћи сво ју спе ци фич ну ме ру и 
пра ви ла уну тра шње ор га ни за ци је, по ста је по себ на је зич ка струк ту ра не 
са мо у од но су на би ло ко ју не го и на умет нич ку про зу.

1. О по ет ској функ ци ји је зи ка

Сво је вре ме но Карл Би лер је раз ра дио три основ не функ ци је је зи ка: емо-
тив ну (или екс пре сив ну), ко на тив ну (или им пре сив ну) и ре фе рен ци јал ну 
(или пред мет ну) (Bühler 1993: 1–90). Ме ђу тим, ка ко је ка сни је по ка зао 
Ро ман Ја коб сон, овај три јад ни си стем је зич ке функ ци је не ис цр пљу је 
све аспек те је зи ка. Он је ис та као да у сва ком чи ну је зич ког оп ште ња уче-
ству ју још три чи ни о ца ко ји је зич ком из ра зу при да ју три но ве функ ци је: 
фа тич ку, ме та је зич ку и по ет ску (Ја коб сон 1966: 285–324). Сва ку од ових 
шест функ ци ја је зи ка мо же има ти оби чан вер бал ни ис каз, као и књи-
жев но у мет нич ки про зни и сти хов ни из раз. Ме ђу тим, њи хов опис, ка ко 
ка же Но ви ца Пет ко вић, „ни је до шао од јед ном, не го му је прет хо ди ло ду го 
из два ја ње јед не по јед не функ ци је, у че му су с лин гви сти ма под јед на ко 
уче ство ва ли и књи жев ни те о ре ти ча ри, и у че му је удео мо дер не по е зи је 
при лич но ве ли ки“ (Пет ко вић 1995: 9). По е зи ја с по чет ка 20. ве ка би ла је, 
да кле, та ко ја је сво јим но вим из ра зом ука за ла на чи ње ни цу да се у је зи ку 
мо же уки ну ти пред мет но зна че ње. Оту да је, ве ро ват но, Ро ман Ја коб сон, 
го во ре ћи о по ет ској функ ци ји је зи ка, из ме ђу оста лог ис та као: „Усме ре-
ност на по ру ку, као та кву, до во ђе ње у фо кус по ру ке за рад ње са ме – то је 
по ет ска функ ци ја је зи ка“ (Ја коб сон 1966: 294). Ова ко схва та ње по ет ске 
функ ци је је зи ка ни је ни шта дру го не го по ку шај да се уки не пред мет но 
зна че ње и сва су шти на је зич ког оп ште ња усме ри на чи сто вер бал но до-
га ђа ње. У оно вре ме ка да је на ста ла ова де фи ни ци ја по ет ске функ ци је 
је зи ка сâм по јам по ет ског је зи ка још ни је био тач но де фи ни сан, па је од-
ре ђи ва ње ње го вих осо би на у мно го слу ча је ва би ло не до вољ но ја сно. Сам 
по јам по ет ски (пе снич ки) је зик до ла зи из вре ме на ка да се књи жев ност 
на зи ва ла по е зи јом или пе снич ком умет но шћу. Њи ме се ни је озна ча ва-
ла упо тре ба при род ног је зи ка у сти ху и по е зи ји, не го упо тре ба је зи ка у 
свим вр ста ма књи жев них тек сто ва. Да нас се пе снич ки (по ет ски) је зик 
схва та као „осо бе на ор га ни за ци ја го вор ног ни за, ко ја се до жи вља ва и 
ту ма чи као умет нич ко об ли ко ва ње је зич ког гра ди ва“ (Пет ко вић 1995: 
104). Ова кво од ре ђе ње по ет ског је зи ка под ра зу ме ва на кнад ну сег мен та-
ци ју и пре у ре ђи ва ње вер бал ног ни за, ва ри ра ње син так сич ког по рет ка, 
гу сто тка ње је зич ких је ди ни ца, по ве зи ва ње ра зно род них се ман тич ких 
ка те го ри ја, че шћу упо тре бу тро па и фи гу ра, ко ри шће ње од ре ђе ног бро ја 



гра ма тич ких об ли ка, ре чи и го вор них обр та, кр ше ње је зич ких нор ми на 
свим ни во и ма (Пет ко вић 1995: 112).

Од шест функ ци ја је зи ка ре фе рен ци јал на и по ет ска функ ци ја за у зи-
ма ју крај ње по зи ци је, док емо тив на, ко на тив на, фа тич ка и ме та је зич ка, 
услов но ре че но, по пу ња ва ју про стор из ме ђу ових две ју функ ци ја. Да је 
то та ко, по ка зу је и са ма усме ре ност ре фе рен ци јал не и по ет ске функ ци је. 
Док ре фе рен ци јал на („де но та тив на“, „ког ни тив на“) пред ста вља усме ре-
ње је зич ког из ра за на сам „пред мет“, што је „у слу жби чи стог са оп ште ња, 
у слу жби из ра жа ва ња ми сли, у слу жби ми шље ња и ин те лек та“ (Ле шић 
1979: 123), до тле по ет ска функ ци ја пред ста вља усме ре ње на сам из раз, на 
са му фор му и струк ту ру вер бал ног (је зич ког) ис ка за. Ја коб со но во раз ли-
ко ва ње шест аспе ка та је зи ка и шест ње го вих функ ци ја не под ра зу ме ва 
ствар но раз гра ђи ва ње је зич ког фе но ме на на ње го ве функ ци о нал не са-
стој ке, већ по треб но на уч но ап стра хо ва ње и уоп шта ва ње. Ни јед на од 
шест функ ци ја је зи ка не ја вља се у чи стом об ли ку, све оне чи не функ-
ци о нал ни ком плекс у ко јем, за ви сно од на чи на упо тре бе при род ног је-
зи ка, до ла зи до ис ти ца ња јед не у од но су на све дру ге функ ци је. Ка да се 
ово има у ви ду, он да је ра зу мљи во да за про у ча ва ње по ет ске функ ци је 
је зи ка тре ба пре ћи гра ни це по е зи је и об у хва ти ти све обла сти је зич ких 
ак тив но сти, јер по ет ска функ ци ја ни је са мо од ли ка пе снич ког го во ра, 
пе снич ког на чи на ка зи ва ња.

По што је по ет ска функ ци ја је зи ка од при мар ног зна ча ја за књи жев но 
де ло, тре ба има ти у ви ду пој мов ну раз ли ку из ме ђу „је зи ка књи жев ног 
дје ла и књи жев ног сти ла“ (Ле шић 1979: 30). Пр ви по јам упу ћу је на са му 
при ро ду је зи ка ко ји се упо тре бља ва у књи жев ним де ли ма (лир ска пе сма, 
ро ман, дра ма) као де ли ма од умет нич ке вред но сти раз ли чи те је зич ке 
струк ту ре, ко ји ма при ро да умет нич ког ства ра ња у је зи ку да је ка рак тер 
кон цеп ту ал но истог је зич ког кон тек ста. Дру ги по јам се од но си на сва ку 
упо тре бу је зич ке струк ту ре (у фи ло зоф ском, по ли тич ком, мо рал ном, ме-
мо ар ском и др. кон тек сту), где су ње на свој ства иста или слич на. Ову ди-
стинк ци ју пра вил но је уочио Шарл Ба ли и схва тио да се је зик књи жев ног 
де ла не мо же тре ти ра ти на исти на чин као је зик у дру гим упо тре ба ма, а 
по себ но у жи вом го во ру, па га је због то га пот пу но ис кљу чио из сво јих 
сти ли стич ких про у ча ва ња (Bally 1951: 19). Ба ли је ука зао и на јед ну ва жну 
ин тен ци ју књи жев ног ства ра о ца ко јом се књи жев но де ло раз ли ку је од 
сва ко днев ног го во ра не то ли ко по об ли ку ко ли ко по функ ци ји. Ово је ка-
сни јим ис тра жи ва чи ма отво ри ло мо гућ ност да сред ства је зич ког из ра за 
у књи жев ном де лу по сма тра ју не у је зич кој не го у умет нич кој функ ци ји, 
што је тра си ра ло пут ка све стра ни јем уоча ва њу по ет ске функ ци је је зи ка. 
Та ко се до шло до спо зна је да се сред ства је зич ког из ра за у књи жев ном 
де лу мо ра ју ана ли зи ра ти с об зи ром на њи хо во естет ско деј ство уну тар 
кон тек ста у ко јем се по ја вљу ју. На есте тич ки мо ме нат у је зич ком из ра жа-
ва њу, ме ђу пр ви ма, ука зао је Јан Му кар жов ски. Ме ђу тим, он ни је обра ћао 
са мо па жњу на естет ско у је зи ку, не го и на естет ско уоп ште, го во ре ћи о 



ње го вом тро стру ком аспек ту: функ ци ји, нор ми и вред но сти. Али, ка да 
је оста јао у укуп ној обла сти је зи ка, Му кар жов ски је ис ти цао „да естет ско 
у је зи ку тре ба тра жи ти у свим вр ста ма је зич ких ма ни фе ста ци ја, а не са-
мо та мо где пре о вла ђу је, на и ме у пе сни штву, и обрат но, ни у пе сни штву 
не сме ју би ти смет ну те с ума по сма тра ча раз не ни јан се ко му ни ка тив не 
функ ци је и њи хов зна чај за пе снич ку кон струк ци ју“ (Му кар жов ски 1986: 
9). Та ко се по јам ин фор ма ци је као по јам есте ти ке мо же тре ти ра ти као 
естет ска ин фор ма ци ја ко ја по при ма ка рак тер оба ве ште ња, и то у оној 
ме ри у ко јој се естет ски зна ци и њи хо ве ком по зи ци је успе шно сво де на 
ре ал не зна ке. Ин фор ма ци ја као та ква не зна чи ни шта дру го не го ме ру 
за ред. Она од го ва ра од ре ђе ној рас по де ли (не у о би ча је ној, ори ги нал ној), 
ко ја се нај че шће на ла зи у пе снич ком де лу. Ме ра за ред и рас по ред из ра-
жа ва струк тур не мо мен те умет нич ког (пе снич ког) де ла, пред ста вља ју-
ћи не ку вр сту не га ци је ен тро пи је (не ре да). Услед то га се сва ко пе снич ко 
де ло, као естет ско зби ва ње, при ка зу је у ви ду ства ра лач ког про це са, ко-
ји је под ре ђен на че ли ма ин ди ви ду а ли за ци је и ди фе рен ци ја ци је (Ben se 
1978: 43).

Ко ри сте ћи сва пре ђа шња ис ку ства сте че на у из у ча ва њу је зич ких 
струк ту ра, мо дер на на у ка о је зи ку је до шла до са зна ња да се у по је ди ним 
је зич ким ис ка зи ма за па жа по ве ћа на усме ре ност на сам об лик из ра за, на 
ње гов фор мал ни ква ли тет, чи ме се по себ но ис ти че са ма је зич ка струк-
ту ра. Усме ре ност на ор га ни зо ва ње је зич ког ис ка за ра ди ње га са мог, као 
што је по зна то, Р. Ја коб сон је на звао по ет ском функ ци јом је зи ка. Ме ђу-
тим, сва ки на чин по ет ског из ра жа ва ња ни је ис кљу чи во ве зан за по е зи ју, 
не го и за сва ки вид вер бал ног људ ског ис по ља ва ња. Али, ло гич но је да 
се об лик по ет ског ка зи ва ња, уз све дру ге об ли ке (тр го вач ки, по ли тич ки, 
ре ли ги о зни итд.), у нај ви шем сте пе ну од ра жа ва у по е зи ји, јер она под ра-
зу ме ва, уз уче шће дру гих вер бал них функ ци ја, до ми нант ну по ет ску функ-
ци ју. Ово по ка зу је да тре ба би ти по себ но опре зан и не по и сто ве ћи ва ти 
по ет ску функ ци ју је зи ка са је зи ком по е зи је, као што је то у пре те ра ном 
об ли ку твр дио Б. Кро че, го во ре ћи да „у сва ком ча су сво га из ра жа ва ња 
чо век го во ри као пе сник, за то што као и пе сник до во ди до из ра жа ја сво-
је ути ске и сво ја осе ћа ња“ (Кро че 1934: 35). Исти на, те жња да се оства ри 
по ет ска функ ци ја је зи ка „ни је те жња са мо пје сни ка већ и свих оних ко ји 
же ле да до бро го во ре или пи шу. То је осо би на не са мо књи жев ног ства ра-
ња већ и књи жев ног сти ла уоп ће“ (Ле шић 1979: 35). Оста је раз ли ка ко ју је 
уочио Ја коб сон, а ко ја на ста је по ме ра њем на гла ска а не про ме ном ква ли-
те та: „По ет ска функ ци ја ни је је ди на функ ци ја вер бал не умет но сти, већ 
са мо ње на до ми нант на, од ре ђу ју ћа функ ци ја; у свим дру гим вер бал ним 
де лат но сти ма она, на су прот ово ме, де лу је као спо ред на, уз гред на кон-
сти ту ен та“ (Ја коб сон 1966: 294). Ва ри ја бил ност по ет ске функ ци је је зи ка 
ко ли ко је зна чај на за све ви до ве вер бал ног људ ског оп ште ња то ли ко је 
зна чај на и за раз ли чи те об ли ке књи жев ног ства ра ња. За то Ја коб сон с 
пра вом ис ти че да би „сва ки по ку шај сво ђе ња по ет ске функ ци је на сфе ру 



по е зи је или огра ни ча ва ње по е зи је на по ет ску функ ци ју пред ста вља ло 
вар љи ву сим пли фи ка ци ју“ (Ја коб сон 1966: 294). Ово по ка зу је да се уну тар 
је зи ка књи жев ног де ла ја вља ди стинк ци ја ко ја ука зу је на два раз ли чи та 
сти ла, од но сно на два раз ли чи та на чи на упо тре бе је зи ка у окви ру књи-
жев но у мет нич ког ства ра ња. Је дан од њих је ка рак те ри сти чан за по е зи ју, 
ко ја се од ли ку је бо гат ством тро па, зву ков них и ин то на ци о них фи гу ра, 
рит мич ком и ме ло диј ском ор га ни за ци јом вер бал ног гра ди ва, што ис ти-
че мак си мал ну усме ре ност на сам об лик је зич ке струк ту ре ко ја ти ме до-
би ја ис так ну ту по ет ску функ ци ју. Дру ги од њих је ка рак те ри сти чан за 
књи жев на де ла пи са на у про зи ко ја се од ли ку ју при мет ним од су ством 
тро па и фи гу ра, као и дру гих „укра сних сред ста ва“, чи ме се она при бли-
жа ва ју сва ко днев ном на чи ну из ра жа ва ња, где по ет ска функ ци ја усту па 
ме сто ре фе рен ци јал ној, оба ве штај ној функ ци ји. Оту да се за тип је зич-
ке струк ту ре ко ји од ра жа ва по е зи ја мо же с пра вом ре ћи да је по ет ски 
ор га ни зо ван, јер је зик ко јим је по е зи ја пи са на (под усло вом да се ра ди 
о пра вој по е зи ји) „пред ста вља свој пред мет на ви ше не го јед ном ни воу, 
јер је дан те исти ис каз има ви ше не го јед ну функ ци ју у струк ту ри зна че-
ња у ко јој се по ја вљу је“ (No wottny 1965: 2). Оно што је ва жно за при ро ду 
раз ли чи тих књи жев них де ла ни је ни ма ло ма ње ва жно за све раз ли чи те 
ти по ве је зич ке ор га ни за ци је. У пи та њу је са мо од нос стро го по ет ског и 
стро го ре фе рен ци јал ног у је зи ку; у ства ри, од нос чи сте фор ме и чи сте по-
ру ке ко ји се ус по ста вља и на кван ти та тив ној и на ква ли та тив ној рав ни. 
За то и по сто ји знат на ти по ло шка по дво је ност ме ђу њи хо вим је зич ким 
струк ту ра ма. Она је еви дент на и у кру гу не јед на ких књи жев но у мет нич-
ких тво ре ви на, али је у њи ма, за раз ли ку од свих дру гих вр ста људ ске 
вер бал не де лат но сти, ре зул тат ства ра лач ког чи на, где фа кат пре ла зи у 
ар те факт, а чи ње ни ца у умет нич ко оства ре ње са ма њим или ве ћим ин-
тен зи те том по ет ске функ ци је.

Сва ком уче сни ку у усме ној и пи са ној ко му ни ка ци ји сто је на рас по ла га-
њу раз ли чи ти ви до ви је зич ке струк ту ре (гра ма тич ки об ли ци, лек сич ке 
је ди ни це, син так сич ке кон струк ци је и сл.) ко ји се мо гу ко ри сти ти или 
по за ко ни ма оп ште је зич ке упо тре бе или по за ко ни ма умет нич ког (пе-
снич ког) ства ра ња. Од са мог на чи на упо тре бе за јед нич ког је зи ка за ви си 
да ли ће се ра ди ти о уоби ча је ној (про стој) или не у о би ча је ној (сло же ној) 
фор ми (по ет ског) из ра жа ва ња. Ме ђу тим, и при по ет ском из ра жа ва њу 
умет ник (пе сник) – иако упо тре бља ва је зик са естет ском на ме ром да би 
об ли ко вао по ет ски из раз и са др жај то га из ра за – ду жан је не са мо да се 
при др жа ва оп ште је зич ких за ко ни то сти не го и од ре ђе них књи жев них 
кон вен ци ја, ка ко би ус по ста вио ко му ни ка ци ју са ре ци пи јен том (чи та о-
цем/слу ша о цем). Да кле, пе сник (умет ник), ства ра ју ћи сво је де ло, мо ра 
во ди ти ра чу на да оно бу де „ор га ни зо ва на, до вр ше на и у се бе за тво ре на 
струк ту ра, ко ја је фор ми ра на на осно ву ко ег зи стен ци је, са деј ства, ко ре-
ла ци је и ди на мич ке по ве за но сти стро го од ре ђе них сред ста ва и еле ме на-
та пе снич ког из ра за“ (Ви но гра дов 1963: 131). Од нос две крај ње ин стан це 



је зич ке функ ци је: ре фе рен ци јал не и по ет ске – мо же се та ко схва ти ти 
да све што пре ва зи ла зи ко му ни ка тив ни, ре фе рен ци јал ни об лик је зи ка 
при па да обла сти по ет ског и по ста је пред ме том по ет ске функ ци је је зи-
ка. Да кле, да су сви сти ло ге ни об ли ци, као што су ем фа за, ри там, еуфо-
ни ја, си ме три ја, си но ни ми ка, сред ста ва вер бал ног ис ка за, ево ка тив ни 
и афек тив ни ква ли те ти из ра за, сва екс пре сив на је зич ка сред ства, сав 
фор мал ни ин вен тар је зи ка, укљу че ни у струк ту ру по ет ске функ ци је. На 
овај на чин по јам по ет ског се ве о ма при бли жа ва па и по и сто ве ћу је са пој-
мом стил ског. Та квом по и сто ве ћи ва њу био је склон и Ро ман Ја коб сон. 
Али он је ишао обр ну тим ре дом, јер је стил ско про у ча ва ње књи жев ног 
де ла на звао по е ти ком: „По е ти ка се пре вас ход но ба ви пи та њем ‘Шта чи-
ни јед ну вер бал ну по ру ку умет нич ким де лом?’ Ка ко је глав ни пред мет 
по е ти ке diff  e ren tia spe ci fi ca вер бал не умет но сти у од но су на дру ге умет-
но сти и на дру ге вр сте вер бал ног по на ша ња, по е ти ци при па да во де ће 
ме сто у књи жев ним сту ди ја ма“ (Ја коб сон 1966: 286). Го то во исто ве тан 
став имао је и Вик тор Ви но гра дов сма тра ју ћи да књи жев на сти ли сти ка 
и по е ти ка има ју исти пред мет ис тра жи ва ња (Ви но гра дов 1963: 79). А за 
Зден ка Ле ши ћа по ста ло је „очи глед но да књи жев на сти ли сти ка и по е ти-
ка у ве ли кој мје ри хо ће се бе да иден ти фи ку ју са књи жев ном кри ти ком“ 
(Ле шић 1979: 69). Све ово по ка зу је да су на је дан на чин и по е ти ка и сти-
ли сти ка у слу жби по ет ске функ ци је је зи ка.

Сва до са да из не та ми шље ња, иако у мно го че му раз ли чи та, сла жу се у 
јед ном да је по ет ски (пе снич ки) је зик осо бе на функ ци о нал на фор ма ци ја, 
у ко јој, за раз ли ку од свих оста лих функ ци о нал них је зи ка, пре о вла да ва 
по ет ска функ ци ја. Они се сла жу и у то ме да ни јед на је зич ка ма ни фе ста-
ци ја ни је огра ни че на са мо на јед ну функ ци ју, већ да се по ред основ не 
(при мар не) функ ци је ја вља ју и дру ге по боч не (се кун дар не) функ ци је, 
ко је чи не функ ци о нал ну укуп ност од ре ђе ног је зич ког чи на. Ме ђу тим, од 
по себ не је ва жно сти пи та ње у ко ли кој ме ри раз ли чи те је зич ке функ ци је 
ис ко ри шћа ва ју рас по ло жи ве ком по нен те је зич ког би ћа, од но сно ко ли ки 
је сте пен ак ту е ли за ци је све у куп них еле ме на та ко ји чи не си стем при род-
ног је зи ка. Ма да се при по ет ској упо тре би је зи ка ак ти ви ра нај ве ћи део 
је зич ког по тен ци ја ла, ипак је до по ет ско у мет нич ког деј ства до ве ден 
тек је дан део је зич ких ком по не на та; не кад ма њи, не кад ве ћи, за ви сно 
од са ме струк ту ре пе снич ког (умет нич ког) де ла. Да би се бо ље схва ти ла 
по ет ска функ ци ја је зи ка, тре ба има ти у ви ду две бит не чи ње ни це: пр во, 
шта пред ста вља пе снич ко де ло (би ло да је пи са но у сти ху, би ло у про зи) 
и дру го, ко ји је циљ пе снич ког ства ра ња.

(1) Пе снич ко де ло чи ни сло же ну али је дин стве ну по ет ско-естет ску 
струк ту ру чи ји са став ни де ло ви по ста ју све ње не ком по нен те (ак ту е-
ли зо ва не и не ак ту е ли зо ва не), као и њи хо ви уза јам ни од но си. Оно се ја-
вља као ком плек сна, је дин стве на и за ко ни та по ја ва. Као је дин стве но, пе-
снич ко де ло је не по но вљи во и слу чај но, а као за ко ни то, оно пре тен ду је 
да по ста не де ло оп ште и трај не вред но сти. Све ово до при но си да се на



фор мал ном пла ну пе снич ко де ло ква ли та тив но раз ли ку је од сва ке дру-
ге ко му ни ка тив не ма ни фе ста ци је.

(2) Циљ пе снич ког ства ра ња пред ста вља на пор да се од си сте ма ти зо-
ва ног и не си сте ма ти зо ва ног је зич ког ма те ри ја ла са чи ни вер бал но умет-
нич ко де ло ко је ће би ти спо соб но да сво јим са др жа јем и фор мом ус по-
ста ви ко му ни ка ци ју са ре ци пи јен том и да му, де лу ју ћи на ње га, пре не се 
ве о ма сло же ну и ра зно вр сну ин фор ма ци ју.

У по је ди ним мо мен ти ма, гле да но у исто риј ској пер спек ти ви, пе сни ци 
су ко ри сте ћи при род ни је зик као умет нич ки ме диј по ку ша ва ли да у том 
је зи ку уки ну пред мет но зна че ње, оно на шта је зич ки зна ко ви из ван се бе 
упу ћу ју. То се јед ном де си ло у вре ме ку бо фу ту ри зма у Ру си ји. Пе сни ци су 
екс пе ри мен ти са њем до би ли вид за ум ног пе снич ког је зи ка ли ше ног од-
ре ђе ног зна че ња. Они су сма тра ли да је за ум ни је зик пра и скон ска фор ма 
по е зи је и да де ла на пи са на овим је зи ком мо гу да до ве ду до ре а ли за ци је 

„свет ског пе снич ког је зи ка“ (Вол ков 1976: 28). Не што слич но, дру ги пут 
се де си ло са по ја вом ле три зма. На и ме, при зву ков ној ор га ни за ци ји сти-
ха по је ди ни пе сни ци су при пи са њу сво јих пе са ма ко ри сти ли мо ме нат 
ко ји ука зу је на то да лек сич ке је ди ни це не ка ко зву че и да има ју од ре ђе-
ну фо нич ку фор му. На та квим прин ци пи ма на ста ла је ле три стич ка по е-
зи ја, чи ја исто ри ја за по чи ње 1947. го ди не, а ве зу је се за име фран цу ског 
пе сни ка Изи до ра Изуа (Ву ле тић 1976: 89–118). Чи сто ле три стич ке пе сме 
са ста вља не су од гла сов них сег ме на та ко ји не ма ју од ре ђе ног сми сла, ни-
ти пра вог тек ста, где се пот пу но ин си сти ра ло на зву ков ној ре а ли за ци ји. 
Иако су ства ра ни при вид ни лек сич ки еле мен ти чи је је зна че ње из ра жа-
ва ло пот пун бе сми сао, они су у умет нич ком кон тек сту, кон тек сту пе сме, 
до би ја ли не са мо по се бан сми сао не го чак по себ ну сна гу и ле по ту из ра за. 
Крај њи до мет ле три стич ке по е зи је сво дио се на мо гућ ност сје ди ња ва ња 
по е зи је и му зи ке у јед ну ин те грал ну со нор ну умет ност, ко ју су не ки по-
бор ни ци ле три зма у сво јим те о риј ским на пи си ма на зва ли хи пер фо ни јом. 
По ред ова два по ку ша ја из бе га ва ња пој мов ног у је зи ку, тре ба има ти у 
ви ду и не ке об ли ке на род ног ства ра ла штва, а пре свих: ба сме, ба ја ли це, 
бро ја ли це, бр за ли це, као и не ке мо ли тве не тек сто ве.

Пе снич ки је зик – а ра ди се пре све га о сти хов ном уре ђе њу го вор ног 
ни за за сно ва ног на струк ту ри не пре кид ног па ра ле ли зма (Hop kins 1953: 
13) – мо рао је би ти та ко струк тур но-са др жин ски ор га ни зо ван ка ко би пу-
тем умет нич ко-вер бал не ко му ни ка ци је исто вре ме но мо гао да пре не се: 
(1) сми са о ну ин фор ма ци ју и (2) фор мал но је зич ку ин фор ма ци ју.

1) Сми са о на (се ман тич ка) ин фор ма ци ја пред ста вља про цес по ет ске 
ко му ни ка ци је ко ји про из и ла зи из ко му ни ка ци о ног свој ства пе снич ког 
де ла, а ко ја пре но си та кав са др жај по ру ке (те му, основ но зна че ње, су шти-
ну по ру ке) ко ји је упо ре див са не ким сег мен том ре ал но сти, или не ком 
ван је зич ком си ту а ци јом (Но ви ков 1983: 129). Сми са о на ин фор ма ци ја ис по-
ља ва се у ви ду: а) фак тич ке ин фор ма ци је, ко ја оба ве шта ва ре ци пи јен та 
о фак ти ма (чи ње ни ца ма), до га ђа ји ма, про це си ма ко ји су се де си ли или 



ће се де си ти у ствар ном или из ми шље ном све ту (Га ль пе рин 1981: 27) и б) 
кон цепт не ин фор ма ци је, ко ја ука зу је на ства ра о чев од нос пре ма фак ти-
ма опи са ним на ни воу фак тич ке ин фор ма ци је, на ауто ров од нос пре ма 
све ту (Сте па нов 1985: 87–90).

2) Фор мал но је зич ка ин фор ма ци ја са др жи три основ на ин фор ма тив на 
сло ја: а) ауто ин фор ма ци ју, ин фор ма ци ју фор ме о са мој фор ми, б) праг ма-
тич ку ин фор ма ци ју, ин фор ма ци ју фор ме о уче сни ци ма ко му ни ка ци је и 
в) ко му ни ка тив ну ин фор ма ци ју, ин фор ма ци ју фор ме о укуп ном ин фор-
ма ци о ном про це су. (а) Ауто ин фор ма ци ја са др жи у се би: (1) струк тур но-
је зич ку ин фор ма ци ју (ин фор ма ци ју о струк ту ри фор ме, о ње ној фо нет-
ско-фо но ло шкој, мор фо ло шкој, лек сич ко-се ман тич кој, син так сич кој и 
тек сту ал ној ор га ни за ци ји), (2) стан дард но је зич ку ин фор ма ци ју (ин фор-
ма ци ју о уре ђе но сти фор ме у ду ху стан дард но-је зич ких нор ми), (3) сти-
ли стич ку ин фор ма ци ју (ин фор ма ци ју о сти ли стич ком по тен ци ја лу фор-
ме), (4) стил ску ин фор ма ци ју (ин фор ма ци ју о фор ми као вр сти сти ла) и 
(5) естет ску ин фор ма ци ју (ин фор ма ци ју о фор ми као про дук ту естет ског 
про це са) (То шо вић 1988: 102–103).

У пе снич ком је зи ку, ко ји сво ју пу ну афир ма ци ју на ла зи у књи жев ним 
тек сто ви ма, пре те жно де лу је естет ска ин фор ма ци ја (Гон ча рен ко 1988: 
10), као ин фор ма ци о ни ком плекс, ко ји у нај ве ћој ме ри озна ча ва про цес 
по ет ске ко му ни ка ци је. Из ње га се, услов но, мо гу из дво ји ти не ко ли ке ин-
фор ма ци је: (а) лич но-естет ска ин фор ма ци ја, ко ја на ста је из не по сред не 
ре а ли за ци је фор ме и са др жа ја (Бах тин 1975: 58), (б) ка тар зич на ин фор ма-
ци ја, ко ја про ис ти че из кон фликт ног од но са из ме ђу по је ди них еле ме на-
та по ет ског тек ста (Вы год ский 1965: 208), (в) хе до ни стич ка ин фор ма ци ја, 
ко ја је са др жа на у струк ту ри вер бал них сиг на ла по ста вље них у тек сту 
та ко да у то ку по ет ске ко му ни ка ци је они код ре ци пи јен та ства ра ју осе ћај 
за до вољ ства (Ла рин 1974: 61), (г) ак си о ло шка ин фор ма ци ја, ко ја је упе ре-
на на фор ми ра ње чи та о че вог вред но сног су да, као и на ње го ву естет ску 
и етич ку ори јен та ци ју у све ту (Гон ча рен ко 1988: 15), (д) су ге стив но-хип но-
тич ка ин фор ма ци ја, ко ја де лу је на ре ци пи јен то ву под свест бу де ћи код 
ње га нај сна жни ја па три от ска осе ћа ња (Бо рев 1981: 145), (ђ) струк тур но-
фор мал на ин фор ма ци ја, ко ја ука зу је на сти ли стич ку вред ност по ет ског 
де ла (Гон ча рен ко 1988: 16) и (е) функ ци о нал но-фор мал на ин фор ма ци ја, 
ко ја ис ти че у пр ви план кон крет но-ко му ни ка тив не функ ци је оних еле-
ме на та у по ет ском де лу ко ји чи не ње го ву основ ну струк ту ру (Гон ча рен-
ко 1988: 16).

На кра ју, ако се узме у об зир све ово што је ре че но и све оно што ни је 
мо гло ући у окви ре овог из ла га ња, он да се украт ко мо же из ве сти овај 
за кљу чак: По ет ска функ ци ја је зи ка са сто ји се у то ме да се на јед ној стра-
ни ак ти ви ра ју сви са стој ци при род ног је зи ка ка ко би он по стао по го дан 
ме диј, сред ство за ства ра ње аутен тич них и не по но вљи вих умет нич ких 
де ла, а на дру гој стра ни да се при род ни је зик пре о бли ко ва њем пре тво ри 
у спе ци фич но ко му ни ка ци о но сред ство, ко је ће пре ко по себ но оства ре не



вер бал не струк ту ре, де лу ју ћи сво јим естет ским и дру гим свој стви ма, пре-
не ти ве о ма сло же ну и сло је ви ту по ру ку. Јед но став ни је ре че но: по ет ска 
функ ци ја је зи ка је сте та кав на чин упо тре бе при род ног је зи ка да би се 
ство ри ло вер бал но умет нич ко де ло и да би се пре нео не у о би ча јен вид 
ин фор ма ци је.

2. Ин фор ма тив ност и ко му ни ка тив ност пе снич ког је зи ка

Пе снич ки је зик је схе мат ска ап страк ци ја јер по сто ји мно штво пе снич ких 
је зи ка не са мо код раз ли чи тих на ро да не го и у јед ној на ци о нал ној књи-
жев но сти. Упо тре ба и по ре кло овог тер ми на до ла зе из вре ме на ка да се 
књи жев ност на зи ва ла по е зи јом или пе снич ком умет но шћу (Пет ко вић 
1984: 1). Пе снич ки је зик не озна ча ва упо тре бу при род ног је зи ка у сти ху и 
по е зи ји, не го упо тре бу је зи ка у свим вр ста ма књи жев них тек сто ва. Не ка-
да је пе снич ки је зик сма тран укра сним сред ством, по том је по и сто ве ћи-
ван са емо ци о нал ним је зи ком и од ре ђи ван пре ма основ ним свој стви ма, 
где је ис ти ца на ње го ва упе ча тљи вост, пла стич ност и ин ди ви ду ал ност 
(Му кар жов ски 1985: 48–49). На ве де не од ли ке не ка рак те ри шу пе снич ки 
је зик као трај но и оп ште сред ство, не го у ствар но сти озна ча ва ју са мо по-
је ди на раз до бља и по себ не аспек те пе сни штва. Да нас се пе снич ки је зик 
оце њу је као дру го сте пе ни мо де ла тив ни си стем у од но су на при род ни 
је зик као пр во сте пе ни. Он се утвр ђу је пре ма сво јој функ ци ји, ко ја ни је 
ни ка кво свој ство већ на чин упо тре бе. Овим пе снич ки је зик ула зи у ред 
са дру гим функ ци о нал ним је зи ци ма, ко ји озна ча ва ју по се бан на чин при-
ла го ђа ва ња оп штег је зич ког си сте ма од ре ђе ним ци ље ви ма из ра жа ва ња. 
Мо дер на на у ка о је зи ку, ба ве ћи се ди фе рен ци ја ци јом је зи ка пре ма ци-
ље ви ма ма ни фе ста ци је је зич ких до га ђа ја и пре ма функ ци ја ма за ко је су 
по је ди на је зич ка сред ства на ме ње на, до шла је до са зна ња да се пе снич-
ки је зик по ја вљу је као са став ни део је зич ког си сте ма у ко ме де лу је као 
трај на фор ма ци ја ко ја има свој вла сти ти раз ви так у па ра диг ми је зич ког 
из ра жа ва ња уоп ште.

Не ка до са да шња ис тра жи ва ња ука зу ју на то да је пе снич ки је зик осо-
бе на упо тре ба је зи ка у ко јем је до шло до пре о бра жа ја го вор ног ни за 
(друк чи је ње го ве ор га ни за ци је), та ко да он пред ста вља нео бич но бо гат 
вид при род ног је зи ка, ко ји се до жи вља ва као умет нич ко об ли ко ва ње је-
зич ког гра ди ва. Ако је при род ни је зик сред ство за спо ра зу ме ва ње ме ђу 
љу ди ма и ако је ње го ва основ на функ ци ја ко му ни ка тив на, он да је пе снич-
ки је зик сред ство за умет нич ко спо ра зу ме ва ње, ко је, по ред ко му ни ка тив-
не, до би ја и умет нич ку функ ци ју. За то се пред пе сни ка (књи жев ни ка) 
по ста вља ју мно ги за да ци. Је дан од њих је да син так сич ком и рит мич ком 
сти ли за ци јом при род ног је зи ка пре не се свој по глед на свет, сво ју емо ци-
о нал ност и ре чи ма дâ сим бо лич ко зна че ње. То по ка зу је да се пе снич ки 
је зик не мо же све сти са мо на чи сто ко му ни ка тив ну функ ци ју, већ да се 



при ње го вом про у ча ва њу мо ра узи ма ти у об зир и ње го ва умет нич ка 
функ ци ја (Жив ко вић 1972: 67). Ме ђу тим, и за пе снич ки је зик мо ра ју се 
има ти у ви ду мно ге по ја ве из при род ног је зи ка, зна чај не за раз у ме ва ње 
пе снич ког је зи ка. Је ди ни це пе снич ког је зи ка (мор фе ме, ре чи, син таг ме, 
ре че ни це и сл.) ни су бе са др жај не не го но се зна че ња из при род ног је зи ка, 
и при об ли ко ва њу пе снич ког је зи ка не сме ју се за не ма ри ти. По ред то га, 
по сто ји ве ли ка раз ли ка из ме ђу зна ко ва у при род ном и зна ко ва у пе снич-
ком је зи ку, ка ко у њи хо вом се ман тич ком оп те ре ће њу, та ко и у са мом про-
це су ко му ни ка ци је (Ба ла шов 1982: 127). Ова раз ли ка про из и ла зи из то га 
што зна ци у при род ном је зи ку има ју са мо ко му ни ка тив ну функ ци ју, јер 
се ко ри сте као ко му ни ка тив не је ди ни це за пре но ше ње ин фор ма ци је, док 
зна ци у пе снич ком је зи ку по ред ове пре но се и умет нич ку, у пр вом ре ду 
по ет ску ин фор ма ци ју. За то пе сник ако же ли да ус по ста ви ко му ни ка ци ју 
са ре ци пи јен том (чи та о цем, слу ша о цем), не мо же и не сме у пот пу но сти 
да за не ма ри ко му ни ка тив ну функ ци ју.

Пе сни ци (књи жев ни ци) ства ра ју пе снич ки је зик на тај на чин што раз-
ви ја ју при род ни је зик бо га те ћи га но вим зна че њи ма, али не за бо ра вља-
ју и на ње го ву ко му ни ка тив ност. При ли ком бо га ће ња при род ног је зи ка 
пе сни ци (умет ни ци) има ју ве ли ку сло бо ду. Они при род ни је зик при ла-
го ђа ва ју сво јим умет нич ким по тре ба ма пре о бли ко ва њем го вор ног ни-
за, али при то ме во де ра чу на о ње го вим уну тра шњим за ко ни то сти ма. 
По што при род ни је зик пред ста вља ве о ма сло же ну вер бал ну струк ту ру, 
пе сни ци (књи жев ни ци) ула жу осо бит на пор ка ко би до шли до са зна ња 
у ко јој ме ри, на свим је зич ким ни во и ма, мо гу да по ме ра ју и пре у ре ђу ју 
ње го ве струк тур не еле мен те, да би по ја ча ли њи хо ву ин фор ма тив ност 
и да би исто вре ме но за др жа ли и њи хо ву ко му ни ка тив ност. Од ре ђе ним 
пре о бли ко ва њем при род ног је зи ка у пе снич ки је ди ни це при род ног је-
зи ка пре о бра жа ва ју се у је ди ни це пе снич ког тек ста, до би ја ју ћи при том 
по себ ну ин фор ма тив ност усло вље ну спе ци фич ном струк ту ром пе снич-
ког је зи ка. Не ки ви до ви те спе ци фич но сти огле да ју се и у ово ме. У при-
род ном је зи ку је зич ке је ди ни це у упо тре би уре ђу ју се ли ниј ски, док у 
пе снич ком је зи ку оне че сто до би ја ју про стор ни рас по ред. Про сти зна-
ци при род ног је зи ка у пе снич ком тек сту улан ча ва ју се у сло же не зна ке 
про стор ног ка рак те ра, ства ра ју ћи та ко је дан друк чи ји си стем ве за и од-
но са ка ко ста рих (при род но је зич ких) та ко и но вих (пе снич ко је зич ких) 
зна ко ва. Не пра ве ћи раз ли ку из ме ђу сти хов не и про зне умет нич ке тво-
ре ви не, мо же мо са си гур но шћу твр ди ти да и јед на и дру га пред ста вља-
ју фор му вер бал но у мет нич ке ко му ни ка ци је. Као по себ но пи та ње ја вља 
се про блем су шти не и при ро де умет нич ке (по ет ске) ко му ни ка ци је. Ако 
се обич на ко му ни ка ци ја, где се ко ри сте вер бал ни зна ко ви при род ног 
је зи ка, мо же озна чи ти (или ока рак те ри са ти) као ко му ни ка ци ја ко ја је 
усме ре на на пре но ше ње обич не (чи сто се ман тич ке) ин фор ма ци је, он да 
се по ет ска ко му ни ка ци ја мо же озна чи ти као ко му ни ка ци ја ко ја но си у 
се би нео бич ну (не са мо се ман тич ку) ин фор ма ци ју.



Пе снич ки је зик (ра ди се о сти хов ном уре ђе њу го вор ног ни за) та ко 
је струк тур но-са др жин ски ор га ни зо ван да пу тем умет нич ко-вер бал не 
ко му ни ка ци је исто вре ме но мо же да пре не се ве ли ки број по са др жи ни 
ра зно вр сних ин фор ма ци ја.

Све ин фор ма ци је у по ет ским де ли ма ма те ри ја ли зо ва не су у њи ма пре-
ко при род но је зич ких еле ме на та до ве де них у ме ђу соб ну сми са о ну за ви-
сност ра ди кал ном мо ди фи ка ци јом па ра диг мат ских и син таг мат ских 
за ко ни то сти функ ци о ни са ња је ди ни ца при род ног је зи ка. При ова квом 
на чи ну струк ту ри ра ња пе снич ког је зи ка че сто се ме ња и сам ме ха ни зам 
сми са о них обра зо ва ња и ко му ни ка тив на ори јен та ци ја ре чи, син таг ми, 
ре че ни ца ко је по сто је у при род ном је зи ку. Ви сок сте пен за си ће но сти 
пе снич ког је зи ка ин фор ма ци јом (или ин фор ма ци ја ма) про из и ла зи из 
ње го ве струк ту ре уте ме ље не на ве ли ком бро ју по на вља ња: по на вља ња 
гла со ва и гла сов них се квен ци, ри мо ва них са гла сја, ак цен то ва них и не-
ак цен то ва них сло го ва, ком по зи ци о них еле ме на та, еле ме на та вер бал не 
струк ту ре тро па, син так сич ких кон струк ци ја, сти хо ва, по на вља ња стро-
фа – ко ја се ко ри сте као не јед но крат не (уста ље не) ко му ни ка тив но-ре ле-
вант не је ди ни це у ра зним ком би на ци ја ма пер цеп тив ног си сте ма. Це ло-
ку пан ор ке стар по на вља ња функ ци о ни ше на прин ци пу па ра ле ли за ма 
(Hop kins 1953: 13), а ма ни фе сту је се као си стем ска ор га ни за ци ја пе снич-
ког тек ста и пред ста вља осно ву ње го ве ко му ни ка тив не вред но сти. За то 
се у пе снич ком је зи ку, од но сно у по ет ском де лу, те жи ка мак си мал ној 
ор га ни за ци ји ко ја се су прот ста вља мо гу ћој ен тро пи ји, где се на јед ној 
стра ни иде у прав цу ко ди фи ка ци је, а на дру гој у прав цу ње ног на ру ша-
ва ња (Сла ви нь ский 1975: 269). Ин фор ма тив ност пе снич ког је зи ка, као и 
у сва ком дру гом је зи ку, ве ћа је ако је ре дун дан ца ма ња, и обр ну то. Ме ђу-
тим, у по е зи ји као јед ном од на чи на упо тре бе пе снич ког је зи ка по сто ји 
од ре ђе на па ра док сал ност, јер она има мак си мал ну уре ђе ност, а и мак си-
мал ну ин фор ма тив ност (Pri je vec 1978: 49). Де ло ва ње две ју ис кљу чи во сти 
у књи жев ном (по ет ском) тек сту мо гу ће је по што у ње му по сто је две су-
прот не те жње: те жња ка ауто ма ти за ци ји и те жња ка де за у то ма ти за ци-
ји (Лот ман 1976: 35), а то зна чи да је по е зи ја исто вре ме но пред ви ди ва 
и не пред ви ди ва. Ви сок сте пен пред ви ди во сти ле жи у ви со ком сте пе ну 
по но вљи во сти по је ди них еле ме на та пе снич ке струк ту ре, а ви сок сте пен 
по но вљи во сти го во ри о ви со ком сте пе ну уре ђе но сти, што ука зу је на ње-
ну по себ ну есте тич ност, на естет ску ин фор ма ци ју ко ју по е зи ја (пе снич-
ко де ло) са др жи.

По јам ин фор ма ци је као по јам есте ти ке мо же се тре ти ра ти као естет-
ска ин фор ма ци ја ко ја по при ма ка рак тер оба ве ште ња, и то у оној ме ри у 
ко јој се естет ски зна ци и њи хо ве ком по зи ци је успе шно све ду на ре ал не 
зна ке. Ин фор ма ци ја као та ква не зна чи ни шта дру го не го ме ру за ред. 
Она од го ва ра од ре ђе ној рас по де ли (не у о би ча је ној, ори ги нал ној), ко ја 
се нај че шће на ла зи у пе снич ком де лу. Ме ра за ред и рас по ред из ра жа ва 
струк тур не мо мен те умет нич ког (пе снич ког) де ла, пред ста вља ју ћи не-



ку вр сту не га ци је ен тро пи је (не ре да). Та ко се сва ко пе снич ко де ло, као 
естет ско зби ва ње, при ка зу је у ви ду ства ра лач ког про це са, ко ји је под ре-
ђен на че ли ма ин ди ви ду а ли за ци је, ди фе рен ци ја ци је (Бен се 1978: 43).

Ка да се ред и рас по ред за ко ном об ли ко ва ња тран сфор ми шу у об лик 
струк тур не ин фор ма ци је, та да естет ска ин фор ма ци ја до би ја упо треб ну 
вред ност и по ста је ко му ни ка тив но сред ство. Сам чин ства ра ња у ко јем 
се пе снич ко де ло по ја вљу је не при мет но пре ла зи у чин ту ма че ња, а овај 
по ста је са став ни део ства ра ла штва, па ти ме пе снич ка тво ре ви на пре ла-
зи из ста ња ин фор ма ци је у ста ње ко му ни ка ци је. Про цес ко му ни ка ци је у 
овом слу ча ју ни је ни шта дру го не го по сле ди ца ин фор ма ци о ног про це са, 
а овај је по сле ди ца уре ђи ва ња зна ко ва. До каз о то ме да ју нам три фа зе 
естет ске кри ти ке: естет ска ана ли за, естет ска ин тер пре та ци ја и естет-
ско вред но ва ње, ко је пред ста вља ју раз ли чи те ак то ве естет ске ко му ни ка-
ци је. За то се ла ко уви ђа да сва ко пе снич ко де ло, као естет ска про дук ци ја, 
не пре да је јед но став ну не го естет ску ин фор ма ци ју, и не зна чи јед но став-
ну већ естет ску ко му ни ка ци ју (Бен се 1978: 192). Ме ђу тим, естет ски про-
це си ни су чи сто естет ски јер у се би са др же се ман тич ке мо да ли те те, па 
та ко ин фор ма ци ја ко ју пе снич ко де ло ну ди ре ци пи јен ту има естет ско-
се ман тич ки ка рак тер. Ин фор ма ци ја и ко му ни ка ци ја, као два узроч но-по-
сле дич на на чи на ис по ља ва ња јед не струк ту ре (где је по јам ин фор ма ци је 
све ден на ме ру ре да, а по јам ко му ни ка ци је на ис ко ри шће ну сло бо ду из-
бо ра) чи не фун да мен тал на из ра жај на сред ства (сред ства при ка зи ва ња 
и сред ства об ли ко ва ња), ко ји ма се по ве зу ју фе но ме ни си ме три је и ал тер-
на ти ве. Схва та ње пе снич ког де ла као сте ци шта ин фор ма ци о них и ко му-
ни ка ци о них про це са (из бор рас по ре да у од но су на зна ко ве), ко ји те ку 
из ме ђу по ши ља о ца и при ма о ца, од ра жа ва јед ну ла тент ну струк ту ру ко ја 
раз ли чи тим ре ци пи јен ти ма мо же из гле да ти дру га чи ја. Ова ко не што је 
мо гу ће кад је естет ска ин фор ма ци ја укљу че на у са му при ро ду зна ка и 
кад се естет ска ко му ни ка ци ја слу жи зна ком као но си о цем, кад обе пре-
ма шу ју окви ре пе снич ког де ла. Ако је циљ пе снич ког из ра жа ва ња естет-
ско деј ство ко јим се же ли усред сре ди ти чи та о че ва па жња на сам из раз 
у свој ње го вој ра зно ли ко сти (из ме ђу оста лог и функ ци о нал ној), он да је 
то исто вре ме но усме ре ње и на не ке ва не стет ске функ ци је. Та ква је ко му-
ни ка тив на функ ци ја: оба ве ште ње о на чи ну из ра жа ва ња, оба ве ште ње о 
уну тра шњој са др жи ни, оба ве ште ње о струк ту ри и оба ве ште ње о ква ли-
те ту из ра за. Овим пе снич ки је зик до би ја прак ти чан зна чај, јер му баш 
та ква осо би на омо гу ћа ва да бо ље из ра зи од нос чо ве ка, умет ни ка пре ма 
је зи ку, као и од нос са мог је зи ка пре ма ствар но сти. Ма да у пе снич ком је-
зи ку пре власт пре у зи ма естет ска функ ци ја, она ни је ис кљу чи ва. У ње му 
по сто ји ста лан спор из ме ђу са мо свр хо ви то сти и са оп ште ња, чи ме се он 
одва ја од дру гих функ ци о нал них је зи ка, при бли жа ва ју ћи се нај ви ше књи-
жев ном је зи ку. Ме ђу тим, из ме ђу пе снич ког и књи жев ног је зи ка по сто је 
уоч љи ве раз ли ке, јер сва од сту па ња од књи жев не нор ме чи не ка рак те ри-
сти ку пе снич ког је зи ка, ко ја се у ње му вред ну ју као умет нич ки по ступ ци. 



Сâ мо на ру ша ва ње књи жев не нор ме ни је ни шта дру го до осло ба ђа ње од 
прет ход них фор ми пе снич ког из ра жа ва ња.

По зна та је чи ње ни ца да пе снич ко де ло сту па у ко ре ла тив не од но се 
са чи та о цем, пре да ју ћи му ин фор ма ци ју ко ја му је по треб на, или ин фор-
ма ци ју ко ју је он спре ман да при ми. Ме ђу тим, при при је му ин фор ма ци је 
при ма лац по ред то га што је ду жан да де ши фру је по ру ку тре ба да утвр ди 
и на ко јем је је зи ку по ру ка ен ко ди ра на. Зна чи, да би до шло до ко му ни-
ка ци је из ме ђу по ши ља о ца и при ма о ца, они мо ра ју да ко ри сте исти кôд 
од но сно за јед нич ки (у овом слу ча ју пе снич ки) је зик. Иако се при по ет-
ској ко му ни ка ци ји гра ма ти ка пе сни ка и гра ма ти ка чи та о ца су штин ски 
раз ли ку ју, у све сти сва ког од њих оне ре ал но ко ег зи сти ра ју ства ра ју ћи 
усло ве за ус по ста вља ње ко му ни ка ци је. Да ли у ствар но сти по ши ља лац 
и при ма лац са оп шта ва ју и при ма ју ин фор ма ци ју у истом ко ду, пи та ње је 
на ко је те о ри ја ко му ни ка ци је, као и се ми о ло ги ја ко му ни ка ци је да ју не га-
ти ван од го вор. Сла ње, пре но ше ње и при јем ин фор ма ци је вр ло је сло жен 
про цес ко ји се мо же раз ло жи ти на не ко ли ко основ них фак то ра: по ши ља-
лац и при ма лац ин фор ма ци је, ко му ни ка ци о ни ка нал (или ме ди јум) кроз 
ко ји у ви ду чул не суп стан це про ла зе ко му ни ка ци о не је ди ни це, ин фор ма-
ци ја као не га ци ја соп стве не ен тро пи је, по ру ка ко ја пред ста вља из ве сну 
ко ли чи ну ин фор ма ци је, чин ус по ста вља ња ко му ни ка ци је ко ји по чи ва на 
прет по став ци о по ши ља о цу ко ји не ким ка на лом упу ћу је по ру ку при ма-
о цу. Има ју ћи ове еле мен те у ви ду, у слу ча ју пе снич ког је зи ка, сте пен ко-
му ни ка тив но сти за ви си од по зна ва ња бро ја ко му ни ка ци о них је ди ни ца 
и ску па пра ви ла (и од стра не по ши ља о ца и од стра не при ма о ца), ко ји се 
при ме њу ју у про це су по ет ске ко му ни ка ци је. По зна ва ти ова два ску па (тј. 
реч ник и гра ма ти ку) зна чи по зна ва ти кôд до тич ног је зи ка, од но сно кôд 
ко му ни ка ци о ног си сте ма. Ина че, кôд се ус по ста вља под прет по став ком 
да онај ко ко му ни ци ра рас по ла же из ве сним ре пер то а ром да тих сим бо ла 
из ме ђу ко јих би ра оне ко је же ли да ком би ну је и ко је ком би ну је пре ма 
из ве сним пра ви ли ма. Кад при ми по ет ску по ру ку (дво сми сле ну или од-
ре ђе ну), при ма лац при бе га ва из ве сним ин тер пре та тив ним ко до ви ма и 
пот ко до ви ма по мо ћу ко јих (из у зев од ре ђе них окол но сти, кон тек ста и ин-
ди ка ци ја ко је по ру ка из ри чи то пру жа) би ра сво је ко до ве. По што су у пи-
та њу по ет ске по ру ке, по ру ке вр ло ви со ке ко но та тив не вред но сти, иако 
су дво у мље ња ма ња на ни воу де но та тив ног ко да (за хва љу ју ћи кон тро ли 
кон тек ста), оне и да ље по сто је на ни воу по себ них ко но та тив них ко до ва, 
јер се ја вља ју осци ла ци је у зна че њу ко је до жи вља ва сва ки чи та лац. Услед 
то га при ма лац с ла ко ћом мо же да оси ро ма ши или обо га ти ко му ни ка ци ју. 
У том сми слу, уко ли ко се при ма лац осла ња на низ по себ них са мо ње му 
зна них ко но та тив них ко до ва и пот ко до ва, раз ли чи тог сте пе на и ја чи не, 
он да по ру ка као фор ма озна ке де лу је као пра зна фор ма ко јој се мо гу при-
пи са ти нај ра зли чи ти ја зна че ња (при мер за ум ног је зи ка).

Пе снич ко де ло, као сва ка дру га по ру ка, са др жи соп стве не ко до ве ко ји 
мо гу би ти де но та тив ни и ко но та тив ни. Пр ви утвр ђу ју де но та тив на зна-



че ња ко ја се ла ко мо гу от кри ти јер су ус по ста вље на пре ма од ре ђе ним 
ста бил ним, чвр стим пра ви ли ма. Дру ги од ре ђу ју ко но та тив на зна че ња 
ко ја се ла ко ме ња ју и че сто су раз ли чи та од јед ног до дру гог ства ра о ца. 
Ме ђу тим, то не зна чи да ко му ни ка ци ја ни је мо гу ћа ка да су у пи та њу ко-
но та тив ни ко до ви и пот ко до ви. Исти на, ко му ни ци ра ње са пе снич ким 
де лом те че у не пре кид ном осци ли ра њу, у ко ме се иде ка от кри ва њу пр во-
бит них ко до ва ко је оно на го ве шта ва, а ода тле ка по ку ша ју ње го вог вер-
ни јег ту ма че ња, да би се да ље на ста вља ло са не пре кид ним по ре ђе њем и 
об је ди ња ва њем ра зних на чи на при сту па све до ин фор ма ци о не при ме не 
озна ка у од но су на по ла зне ко до ве ко ји од ре ђу ју при ма о че во при хва та-
ње по ет ске по ру ке. Пре не го што от кри је за ко ни то сти пе снич ког је зи ка 
(у окви ру јед ног пе снич ког де ла) при ма лац про у ча ва мно ге ње го ве кон-
крет не по ступ ке, али он ни ка да не мо же ис црп сти све мо гу ће ва ри ја ци је, 
мо гу ће ре чи-по ру ке ко је му по ши ља лац мо же упу ти ти. За то се при ма лац 
(чи та лац или ин тер пре та тор) тру ди да уста но ви про це се ен ко ди ра ња по 
ко ји ма од ре ђе ним озна ка ма од го ва ра ју од ре ђе на зна че ња.

Све ком по нен те пе снич ког је зич ког си сте ма ко је су при сво јој ре а ли-
за ци ји до ступ не чул ном при ма њу (ви зу ел ном и ауди тив ном) по ста ју 
пре но сни ци по ет ске ин фор ма ци је. Сва ка од ових ком по не на та да та је, у 
ма њој или ве ћој ме ри, тек стом, а и не за ви сно од са мог тек ста. Илу стра-
ци је ра ди, на во ди мо не ке од ауди тив них ком по не на та пе снич ког је зи ка 
пред о дре ђе них тек стом: са став и ре до след гла со ва је зич ке ма ни фе ста-
ци је (еуфо ни ја), ин то на ци ја, ја чи на екс пи ра ци је, бо ја гла са, тем по. Све 
ове ком по нен те има ју пре те жно естет ско деј ство, ма да им се не мо же 
од ре ћи и од ре ђе на ве за са зна че њем, ко је се ис по ља ва у ви ду естет ске 
ин фор ма ци је ак ту е ли зо ва не са мим ци љем ко му ни ка ци је. У том сми слу 
по сто је раз ли чи те шко ле и пе сни ци ко ји на ги њу ка ин тен зи фи ка ци ји 
пред ста ва, осе ћа ња, ин си сти ра ју на емо ци ја ма, из у зет ном, уз ви ше ном, 
док је код дру гих шко ла и пе сни ка за па жен обр нут про цес; у ства ри, при-
сут на је те жња ка из ра жа ва њу сва ко днев ног, обич ног, ни ског. И по ред то-
га, не мо же се ре ћи да је при род ни је зик ко му ни ка тив ни ји од пе снич ког 
је зи ка, јер се ко му ни ка тив ност огле да и у из бо ру и на чи ну ен ко ди ра ња 
рас по ло жи вих је зич ких сред ста ва. За пра во, ко му ни ка тив ност за ви си од 
ефек та је зич ке ре а ли за ци је, од об ли ка и сми сла зна чењ ских кон струк-
ци ја као је ди ни ца ко му ни ка ци је, а та ко ђе и од спо соб но сти адре сан та 
да уђе у кôд адре са та, од но сно од то га ко ли ко је чи та лац спо со бан да из 
спољ них да то сти из ву че ин фор ма ци ју о струк ту ри је зич ког из ра за. Зад-
ња кон ста та ци ја отва ра пи та ње уче шћа су бјек та (ства ра о ца, умет ни ка) 
и објек та (чи та о ца, слу ша о ца) у је зич кој ко му ни ка ци ји (у на шем слу ча ју 
у ре а ли за ци ји пе снич ког је зи ка).

Сам чин пе снич ког го во ра (мо но ло шки и ди ја ло шки) раз два ја пе снич-
ку умет ност на два не јед на ка де ла: на ли ри ку и епи ку, на јед ној, и дра-
му, на дру гој стра ни. То зна чи да ли ри ка и епи ка прет по ста вља ју јед ног 
го вор ни ка (пе сни ка), а дра ма два или ви ше го вор ни ка (глу ма ца), што 



пе снич кој је зич кој ма ни фе ста ци ји при да је по тен ци јал ни и пој мов ни ди-
ја ло шки ка рак тер (Ја коб сон 1966: 185).

Да за кљу чи мо. Ако се по ђе од прет по став ке да је пе снич ки је зик схе-
мат ска ап страк ци ја ко ја функ ци о ни ше по си сте му по ет ских зна ко ва ко ји 
про из во де осо бе ну ин фор ма тив ност, од но сно ко ји оства ру ју ви сок сте-
пен ин фор ма тив но сти, он да се са си гур но шћу мо же твр ди ти да пе снич ки 
је зик, ко ји је спо со бан да по не се и пре да ве ли ку ко ли чи ну ин фор ма ци је, 
мо ра да има по себ ну ко му ни ка тив ност, за пра во да по стиг не ви сок праг 
ко му ни ка тив но сти. Ово је оства ри во је ди но он да ка да је у пи та њу иде-
а лан аутор, иде а лан кôд и иде а лан ре ци пи јент. Пе снич ки је зик до сво је 
пот пу не афир ма ци је до ла зи у књи жев ним тек сто ви ма у ко ји ма ег зи сти-
ра ју три основ не пе снич ке фор ма ци је: ли ри ка, епи ка и дра ма, ко је ко ри-
сте је зич ка сред ства на раз ли чи те на чи не. У за ви сно сти од то га ко ја је 
вр ста пе снич ког ства ра ла штва у пи та њу, пе снич ки је зик се при бли жа ва 
или уда ља ва од ко му ни ка тив ног је зи ка. Ако је, на при мер, реч о еп ском 
пе снич ком је зи ку у ко јем је ус по ста вље на чвр ста ве за са те мом (ко ја сво-
јом ко хе зи јом огра ни ча ва са мо свр хо ви тост пе снич ког је зи ка нај и зра же-
ни ју у лир ском пе снич ком је зи ку), он да се еп ски пе снич ки из раз при бли-
жа ва са мој гра ни ци ко му ни ка тив ног је зи ка (Му кар жов ски 1985: 60). Као 
ва жан фак тор про дук тив но сти пе снич ке ин фор ма ци је и ко му ни ка ци је 
ја вља се и сам аутор, тво рац пе снич ког де ла. На и ме, сте пен ин фор ма тив-
но сти и ко му ни ка тив но сти до тич не пе снич ке тво ре ви не за ви си од ње го-
вог по зна ва ња осе па ра диг ме (оса ре пер то а ра сим бо ла и пра ви ла – оса 
се лек ци је), осе син таг ме (оса ком би но ва ња сим бо ла у све сло же ни је син-
таг мат ске лан це) и ње го вог овла да ва ња раз ли чи тим на чи ни ма ен ко ди-
ра ња пе снич ког гра ди ва (до по ет ске ко ди фи ка ци је и од сту па ња од ње). 
Аутор на ра зним ни во и ма је зич ке струк ту ре, од фо нет ско-фо но ло шке, 
мор фо ло шке, лек сич ке, син так сич ке до тек стов не, мо же да ре гу ли ше 
све ви до ве сво јих са оп ште ња (по ру ка). По стиг ну ти праг ин фор ма ци је и 
ко му ни ка ци је у пе снич ком де лу не за ви си са мо од си сте ма ин фор ма ци о-
них и ко му ни ка ци о них кон вен ци ја ко ји ма се слу жи аутор (по ши ља лац) 
да би са оп штио сво је ми сли, же ље и свој од нос пре ма све ту, не го и од 
сфе ре зна ња ре ци пи јен та (при ма о ца), од ње го вог си сте ма пси хо ло шких 
оче ки ва ња, ду хов них ста во ва, сте че ног ис ку ства, мо рал них на че ла, кул-
ту ре, а по себ но од ње го ве спо соб но сти да де ко ди ра ен ко ди ра ну по ру ку 
по пра ви ли ма по ет ског ко да. Та ко у кон крет ном слу ча ју сте пен ин фор ма-
тив но сти и ко му ни ка тив но сти пе снич ког је зи ка (пе снич ког де ла) за ви си 
од кон крет ног ауто ра, кон крет ног ко да и кон крет ног ре ци пи јен та.

3. Стих као осо бен је зич ко-стил ски дис курс

Сва уче ња о књи жев ним ро до ви ма за сни ва ју се пре те жно на уве ре њу да 
по сто ји не ко ли ко те мељ них на чи на књи жев ног об ли ко ва ња, од но сно 



да по сто ји не ко ли ко основ них мо гућ но сти је зич ког из ра жа ва ња. У фи-
ло зо фи ји и књи жев ној кри ти ци у 18. и 19. ве ку раз ви ло се уче ње о три 
књи жев на ро да: ли ри ци, епи ци и дра ма ти ци – као три при род на об ли ка 
пе сни штва. Ова три књи жев на ро да, сва ки на свој на чин, ис ти чу по себ не 
људ ске мо гућ но сти је зич ког оп ште ња, где сва ком од го ва ра од ре ђе ни 
стил. Лир ском сти лу, на при мер, свој ствен је из ве стан склад из ме ђу зву ка 
и ре чи и њи хо ва зна че ња, чи ме се ли ри ка при бли жа ва му зи ци. Услед то-
га ње на је основ на од ли ка спе ци фи чан на чин из ра жа ва ња у ко јем не ста ју 
раз ли ке из ме ђу по је дин ца и све та, из ме ђу спо ља шњег и уну тра шњег, 
из ме ђу су бјек тив ног и објек тив ног. Ова кве те о ри је књи жев них ро до ва 
прет по ста вља ле су да се це ло куп но под руч је књи жев но сти мо же раз вр-
ста ти пре ма на ве де ним ро до ви ма, али не та ко да би сва ко књи жев но 
де ло мо ра ло без из у зет ка при па да ти јед ном књи жев ном ро ду, не го да 
се по сто је ћа књи жев на де ла оства ру ју нај че шће са мо јед ним, по не кад 
и два ма, а не кад чак и три ма об ли ци ма књи жев ног из ра жа ва ња. Ли ри-
ка, епи ка и дра ма ти ка у окви ру ових те о ри ја схва ће не су као иде ал ни 
ти по ви књи жев ног об ли ко ва ња. По зна ва ње осо би на ли ри ке, епи ке и 
дра ма ти ке че сто је вр ло ко ри сно за ана ли зу књи жев них де ла. Сто га при 
про у ча ва њу књи жев них вр ста тре ба да се има ју у ви ду не са мо аспек ти 
ро до ва не го и аспек ти об ли ко ва ња по је ди них књи жев них вр ста уну тар 
од ре ђе не кла си фи ка ци је ко јом се же ле да уста но ве об ли ков на на че ла 
по је ди них књи жев них вр ста у си сте му свих вр ста не ког вре ме на или у 
раз во ју сва ке по је ди не књи жев не вр сте.

Ли ри ком (по е зи јом) се у сва ко днев ном го во ру на зи ва ју књи жев на де-
ла у сти хо ви ма. У ши рем сми слу ова кво схва та ње и ни је по гре шно, али га 
сва ка ко тре ба пре ци зи ра ти с об зи ром на не спо ра зу ме ко је мо же про у зро-
ко ва ти су ви ше уско схва та ње сти ха или пот пу но по и сто ве ћи ва ње сти ха 
и ли ри ке. Стих не зна чи са мо тзв. ве за ни стих не го и сло бод ни стих ко-
ји се уне ко ли ко при бли жа ва про зном на чи ну из ра жа ва ња, док се про за 
опет мо же рит мич ки чвр шће ор га ни зо ва ти та ко да ју је те шко раз ли ко ва-
ти од сло бод них сти хо ва. Као што се ви ди, по сто је не ки пре ла зни об ли ци 
ко ји при бли жа ва ју по е зи ју и про зу. Ипак по е зи ја се оства ру је углав ном у 
сти хо ви ма, па се стих мо же узе ти као при род ни об лик по е зи је. Раз ли ка 
из ме ђу по е зи је и про зе ни је ап со лут на ма да се она ме ђу њи ма мо же схва-
ти ти као раз ли ка из ме ђу два ти па умет нич ке књи жев но сти, као два ти па 
књи жев ног, умет нич ког об ли ко ва ња. По што се у ово укљу чу је и на чин 
пи са ња: сти хо ви, за раз ли ку од про зе, пре кри ва ју у по себ ном рас по ре ду 
тек је дан део стра ни це, а про за се ко ри сти углав ном свим рас по ло жи вим 
про сто ром за пи са ње. На чин пи са ња, од но сно гра фич ки об лик, има са мо 
с јед не стра не пре суд ну ва жност за раз ли ко ва ње сти хо ва од про зе и за 
та кав на чин чи та ња ко ји сам по се би зах те ва да не ки текст схва та мо као 
сти хо ве. С дру ге стра не, на чин пи са ња сти хо ва и сам је из раз од ре ђе ног 
на чи на ор га ни за ци је го во ра. Ме ђу тим, гра фич ки об лик са мо је је дан од 
на чи на на ко ји се го вор мо же та ко ор га ни зо ва ти да га при хва ти мо као 



сти хо ве. Тач но је да сти ху при па да и гра фич ки об лик, али се стих не ис-
цр пљу је у гра фич ком об ли ку; сти хо ве пре по зна је мо као сти хо ве и ако 
их са мо чу је мо. То је и ра зу мљи во јер стих, као из ра зи то стро го ор га ни-
зо ван је зич ки сег мент, пред ста вља згу сну ти по ет ски го вор у по себ ној 
гра фич кој, али и по себ ној рит мич кој и по себ ној зву ков ној ор га ни за ци ји. 
У сти хов ним струк ту ра ма и гра фич ка и рит мич ка и зву ков на ор га ни за-
ци ја до ла зе у ди на ми чан ме ђу од нос и у из ве сном сми слу „де фор ми шу“ 
ма те ри јал при род ног је зи ка, чи не ћи стих по себ ном је зич ком струк ту ром 
(кон струк том, дис кур сом). Уз то, ови на чи ни сти хов не ор га ни за ци је усме-
ре ни су и на „ин тен зи ви ра ње“ свих сред ста ва по ет ског го во ра с ци љем 
да се ство ри и по ја ча ути сак ко ји це ли на књи жев ног де ла (нпр. лир ска 
пе сма) тре ба да про из ве де код ре ци пи јен та (чи та о ца или слу ша о ца). Они 
као не а у тох то ни фор мал ни еле мен ти сти хов них струк ту ра деј ству ју у 
за јед ни штву и ме ђу соб но се про жи ма ју. Ипак, у од ре ђе ним си ту а ци ја ма 
не ки од њих до би ја при мар но, а не ки се кун дар но свој ство6.

Ме ђу тим, сви ови еле мен ти ука зу ју на су шти ну сти ха, као спе ци фич-
ног го вор ног ти па, чи ја се по себ ност оства ру је друк чи јом ор га ни за ци јом 
је зич ког ма те ри ја ла ко ја је „по ет ски за да та, а не је зич ки да та“ (Пет ко вић 
1975: 238). То зна чи да стих као стро го ор га ни зо ван је зич ки сег мент са-
свим ја сно ис ти че сво ју уну тар њу кван ти та тив ну кон фи гу ра ци ју и ко ре-
спон ден ци ју (број сло го ва, број ак це на та). Овим се у сти ху ус по ста вља ме-
ра ко ја по на вља њем по ста је основ ни прин цип ње го ве ор га ни за ци је. Стих 
ни је за ми слив као са мо стал на је ди ни ца (као ис каз) по што се оства ру је 
у ни за њу исто вет них од ре за ка тек ста, уста но вље них или изо то нич ном 
или изо ме трич ном или изо си ла бич ном ме ром, ко ја на сил но по ста вља 
гра ни це и та мо где их у про зној ре а ли за ци ји го во ра не ма.

Сти хов на кон фи гу ра ци ја, има ју ћи сво ју спе ци фич ну ме ру и пра ви ла 
уну тра шње ор га ни за ци је, по ста је по себ на је зич ка струк ту ра не са мо у од-
но су на би ло ко ју не го и на умет нич ку про зу. Оту да и ни је нео бич но што 
го то во сви ис тра жи ва чи ка да го во ре о ра зли ци из ме ђу сти хо ва и про зе, 
ис ти чу да сти хо ви има ју гра ни це ко је су за да не ван је зич ким сред стви-
ма, у го вор ној фор ми (за све слу ша о це) јед но о бра зном ин то на ци јом, у 
пи са ној фор ми (за све чи та о це) гра фи ком, и да су сти хо ви по себ ни ме ђу-
соб но са мер љи ви од ре сци тек ста, где су ре чи по ве за ни је, ис так ну ти је и 
бо га ти је сми слом не го што је то слу чај у би ло ко јој вр сти го во ра.

Има ју ћи све ово у ви ду, на шу па жњу по све ти ће мо три ма основ ним 
еле мен ти ма сти ха: по себ ној гра фич кој ор га ни за ци ји, по себ ној рит мич кој 
ор га ни за ци ји и по себ ној зву ков ној ор га ни за ци ји – ко ји, као што смо већ 
ис та кли, чи не су шти ну сти ха и по ка зу ју у ко јој је и ко ли кој је ме ри стих 
по себ на је зич ка струк ту ра. Ови еле мен ти на ме ћу сти хов ном ни зу ве ли-

6 Њи хо во по је ди нач но из два ја ње и по сма тра ње мо ра се схва ти ти 
као потре ба на уч ног ап стра хо ва ња и уоп шта ва ња ра ди што бо љег 
одређивања где се по јам сти ха (као од ред ни ца за по е зи ју) увек по сма тра 
у од но су на про зу.



ка огра ни че ња, те сто га дик ти ра ју усло ве под ко ји ма се вр ши из бор и 
ди стри бу ци ја је зич ког (вер бал ног) ма те ри ја ла. Та ко се ство ри ла прет по-
став ка о стро го ор га ни зо ва ним сти хо ви ма („ка лу пи ма“) у ко је не мо же 
да се по ста ви би ло ко ја реч. А сва ко ова ко огра ни че ње по ред по ет ске 
има и стил ску вред ност.

1. По себ на гра фич ка ор га ни за ци ја. На по себ ну гра фич ку ор га ни за ци ју 
(на гра фич ки об лик не пот пу них ре до ва) ве за них и не ве за них сти хов них 
об ли ка одав но су скре ну ли па жњу те о ре ти ча ри сти ха. Они су по ка за ли: 
да док чи та мо сти хо ве, њи хо ву ин фор ма ци ју не при ма мо са мо са др жа-
јем ис ка за них (на пи са них) ре чи, већ оба ве зно об ли ком и фор мом у ко ју 
су те ре чи угра ђе не7. За то не чу ди што пе сма на пи са на у тер ци на ма код 
обра зо ва ног чи та о ца мо же под ста ћи асо ци ја ци је на Дан те о ву Бо жан стве-
ну ко ме ди ју. Сва ка фор ма ко ја има оп шти ка рак тер у раз во ју сти хов них 
фор ми но си по себ ну ко ли чи ну ин фор ма ци је, и то пре све га сти ли стич ке, 
јер го во ри о осо би на ма са ме фор ме на ста ле из ње не упо тре бе ис пу ње не 
раз ли чи тим са др жа ји ма.

Осо би на, об лик спо ља шње фор ме ја сно ди фе рен ци ра сти хо ве од про-
зе. Иако про за у по је ди ним слу ча је ви ма мо же би ти чак и ме трич ки ор га-
ни зо ва на, она се и као та ква не до жи вља ва као стих, јер се штам па и пи ше 
у пу ним ре до ви ма8. На чин пи са ња с јед не стра не има пре суд ну ва жност 
за раз ли ко ва ње сти хо ва од про зе; док с дру ге стра не чи ни из раз ор га ни-
за ци је го во ра, ко ји се упра во пре ко осо би на гра фич ког об ли ка при род но 
ис ка зу је. Бе ли не на кра ју сти хо ва ни су са мо спо ља шње, не функ ци о нал но 
обе леж је гра ни це сти ха, или тех нич ко сред ство ко јим се текст учвр шћу је, 
оне су и по се бан сиг нал ко јим се ис ти че сти хов но „је дин ство“ (Ти ња нов 
1990: 36), то јест по се бан „сиг нал струк тур не при ро де“ (Лот ман 1970: 100). 

7 Ипак, то ни је увек та ко, што нам по твр ђу ју и сле де ће ре чи: „Из ве сно 
је да ће сва ки чи та лац у оп штем гра фич ком об ли ку пе сме пре по зна ти 
знак да је пред њим по себ ни тип ор га ни за ци је књи жев но у мет нич ког 
тек ста. Неки ће пре по зна ти и две-три нај по зна ти је сти хов не струк ту ре. 
Ме ђутим, ве ћи на чи та ла ца не во ди ра чу на о по је ди ним спе ци јал ним 
шемама (стро фа и стал них об ли ка пе сме) или их не пер ци пи ра, чак 
ни оне ко ји ма не ки ис тра жи ва чи при да ју то ли ко зна ча ја. Још ма ње 
перципира ју ме трич ко-рит мич ке струк ту ре. Оту да та кви об лици, 
спољашње спе ци јал не фор ме и уну тра шње (ме трич ко-рит мич ке) 
структу ре не ће код њих иза зва ти ни асо ци ја ци је, ни ево ка ци је тра ди ци је, 
ни пред ста ву о од но су ме тра, уста ље ног об ли ка и сми сла“ (Ру жић 1986: 7).

8 Рит мич ка се про за ја вља још у ан ти ци, на ба зи рас по ре да крат ких 
и дугих сло го ва. У сред њем ве ку рас по ред ду гих и крат ких сло го ва 
замењен је рас по ре дом ак цен то ва них и не ак цен то ва них сло го ва. Об ли ци 
рит мич ке про зе по угле ду на ан тич ку и сред њо ве ков ну на ла зе се и у 19. 
ве ку. У не ким ли те ра ту ра ма ја вља се и рит мич ка про за ко ја нео до љи во 
под се ћа на ор га ни за ци ју сти ха, као нпр. код Ша то бри ја на (Cha te a u bri ant) 
и Бе лог (Бе лый). Али, ни та кве по ет ске струк ту ре се не до жи вља ва ју као 
сти хо ви, у пр вом ре ду зато што не ма ју гра фич ки из глед сти хо ва.



Друк чи је ре че но, бе ли не пред ста вља ју „ми нус по сту пак“ ко ји, по ред зна-
чењ ског, има и стил ски са др жај, јер нам пре да је до дат ну ин фор ма ци ју, 
ко ја го во ри о то ме да је у пи та њу стих, или „по ет ски кон текст у чи јим се 
окви ри ма очи ту ју струк тур не ка рак те ри сти ке и функ ци је упо тре бље них 
сред ста ва по ет ског из ра жа ва ња“ (Ви но гра дов 1971: 201). Бе ли не нам још 
ка зу ју и то да је стих сти ли стич ки функ ци о нал на фор ма, ко ја сво јим об-
ли ком те жи да про из ве де естет ски ути сак код ре ци пи јен та.

Гра фич ки об лик сти ха скре ће па жњу на зна чај и при ро ду сти хов ног 
пе снич ког је зи ка9, на вер ти кал не од но се ме ђу ре до ви ма (сти хо ви ма) и 
на те сне син таг мат ске ве зе у њи ма. У мо мен ту одва ја ња сти ха од про зе10 
стих у од но су на про зу по ста је стил ски функ ци о нал на фор ма ко ја пред-
ста вља од сту па ње од по сто је ће (про зне) нор ме. Са мо од сту па ње од нор-
ме, ко ја озна ча ва „текст гра фич ки пот пу них ре до ва“, про из ве ло је „текст 
гра фич ки не пот пу них ре до ва“. Овим се из ра жа ва ла но ва, сти ли стич ки 
мар ки ра на ор га ни за ци ја вер бал ног ма те ри ја ла. Да би се по ву кла стро га 
гра ни ца из ме ђу про зе и по е зи је, стих до би ја ујед на че ну си ла бич ку ме ру, 
по ста је изо си ла би чан. Си ла бич ком са мер љи во шћу сти хо ва (то ком це ле 
пе сме) ство ре ни су об ли ци ко ји пред ста вља ју чвр шћу ар хи тек то ни ку 
угра ђи ва ња вер бал ног ма те ри ја ла. Ова ко но во на ста ла фор ма вре ме ном 
је пре ра ста ла у стал не лир ске и ме трич ке об ли ке11.

Ка да се не ка фор ма уста ли и по ста не оба ве зна, она сти че ранг сти ли-
стич ке нор ме. Та ква фор ма има пот пу ну не за ви сност од лич но сти ства-
ра о ца и пот по ма же оп што сти на чи на об ли ко ва ња и из ра жа ва ња. Услед 
то га до ла зи до ста би ли за ци је из ра жај них сред ста ва. А стих као ве за на 
фор ма по ста је уста ље на фор ма и уста љен об лик вер бал ног из ра за и до-
би ја сва обе леж ја нор ме. Од мах, или не што ка сни је, пре вас ход но од стра-
не пе сни ка, за по чи ње тра га ње за не ким но вим на чи ном ор га ни за ци је 

9 Ти мо фе јев де фи ни ше је зик сти ха као „по себ ну и це ло ви ту вр сту је зика, 
у ко ме све ње му свој стве не осо би не на ла зе свој ори ги нал ни из раз и 
сачиња ва ју је дин ствен, уну тар се бе по ве зан си стем“ (Ти мо фе ев 1962: 82).

10 По е зи ја си ла бич ког и си ла бич ко-тон ског сти ха је би ла она пе сничка 
фор ма ко ја је гра фич ки одво ји ла по е зи ју од про зе и по ти сну ла 
традиционални об лик пе снич ког из ра жа ва ња из ко јег ни је би ла 
искључена про за. Та ква је по е зи ја пи са на и штам па на у ре до ви ма 
и у окви ру тих кон вен ци ја она је раз ви ла но ва пра ви ла пе снич ког 
изражавања. Пе сник је са да мо рао да сво ја ис ку ства ор га ни зу је у 
оквирима од ре ђе ним ри мом, це зу ром, бро јем сло го ва, мо рао је да 
организа ци ју вер бал ног ма те ри ја ла при ла го ди за тво ре ном је зич ком 
просто ру.

11 Као при мер гра фич ке, строф не и ме трич ке ор га ни за ци је сти хо ва обично 
се узи ма ју рон до, рон дел, три о лет, ба ла да, сек сти на, кан цо на, со нет 
(Гаспа ров 1989: 139).



вер бал ног ма те ри ја ла, ко ји би раз гра ђу ју ћи по сто је ћу нор му12 озна чио 
по че так од сту па ња од ње. У том сми слу на ста ју две стил ске ка те го ри је, 
стил ски нор ми ра но и стил ски не нор ми ра но. Оне као уза јам не про тив-
но сти де лу ју у укуп ној струк ту ри пе снич ког је зи ка: јер чим се оства ру је 
је дан, по тен ци јал но је при су тан и дру ги сти ли стич ки по јам.

У по је ди ним пе ри о ди ма раз во ја сти ха гра фич ки об лик не пот пу них 
ре до ва у од но су на про зу по стао је сти ли стич ка нор ма сти ха ко ја је из гу-
би ла сво је пр во бит но сти ли стич ко обе леж је и до би ла ме та сти ли стич ко 
зна че ње. Све ка сни је ти по граф ске ва ри ја ци је об ли ка сти ха би ле су усме-
ре не на ства ра ње но вих стил ских ефе ка та, где је по е зи ја за уши по ста ја ла 
по е зи ја за око. По чет ке сли ка ња сти хом на ла зи мо још у ан тич ко вре ме 
(3. век пре на ше ере). Грч ки пе сник Си ми ас (Sim mi as) с Ро до са по знат је 
као аутор пр вих ка ли гра ма. Он сти хо ве у пе сми сла же у об ли ку кри ла, 
ја ја или се ки ре. Оп та ци јан (Op ta tian), ла тин ски пе сник (4. век на ше ере), 
на пи сао је јед ну це лу се ри ју сти хо ва, акро сти хо ва, ме зо сти хо ва у ко ји ма 
се по је ди на сло ва (гра фе ме) сла жу у сти хов не фра зе ко је су рас по ре ђе не 
по фо ну цик-цак ли ни ја. У јед ном грч ком тек сту (10. век на ше ере) по зна-
том под име ном Де ла апо сто ла сти хо ви ма се сли ка на хи ља де раз ли чи-
тих фи гу ра, нај че шће у об ли ку кр ста. У хе бреј ским сред њо ве ков ним тек-
сто ви ма на ла зе се број не фи гу ре ис пи са не сти хо ви ма. За вре ме ба ро ка 
пе сни ци по је ди на сво ја оства ре ња ис пи су ју у ви ду раз ли чи тих фи гу ра 
(ср ца, пу жа, ка пи је, пи ра ми де)13. Осо бен на чин пи са ња пе са ма (у 20. ве ку) 
на ла зи мо код Ма ја ков ског (Ма я ков ский); по зна ти су ње го ви сти хо ви као 

„ре до ви-ле стви це“. У мо дер ној по е зи ји на да ле ко су чу ве ни Апо ли не ро ви 
(Apol li na i re) „ка ли гра ми“ итд. По след ња ета па у раз во ју ви зу ел не по е зи је 
се же у пе ри од од пе де се тих до се дам де се тих го ди на про шло га ве ка, где је 
гра фич ко-сти ли стич ки по сту пак цр та ња раз ли чи тих фи гу ра сти хо ви ма 
по знат као об лик тзв. „кон крет не по е зи је“ (Ву ле тић 1976: 119–156). Овом 
по е зи јом „се ис ка зу ју пре све га са др жа ји на ше га вре ме на, на ше епо хе ко-
ја је сва у зна ку елек трон ске, тех но ло шке, ки бер не тич ке ци ви ли за ци је, 
у ко јој ви ше не го ика да до ми ни ра ју ви зу ел ни ме ди ји“ (Жив ко вић 1994: 
245). При ова квом на чи ну струк ту ри ра ња тек ста сам је зик ни је са мо сред-
ство ко му ни ка ци је већ и од ре ђе ни ма те ри јал ко ји се мо же естет ски об ли-
ко ва ти (и ком би но ва ти са дру гим ме ди ји ма) у ви ше раз ли чи тих об ли ка, 
а као нај че шћи је ви зу ел на по е зи ја, где је до ми нант на гра фич ка фор ма, 

12 Стихови различите дужине редовно се нижу један за другим или су 
груписани у мање или веће скупине (строфоиде) без устаљених рима. 
Ритам је организован углавном захваљујући месним чиниоцима ритма.

13 Та ко, на при мер, у Ру си ји Си ме он По лоц ки (Си ме он По лоц кий) пи ше 
сти хо ве у об ли ку ср ца, Су ма ро ков (Су ма ро ков) у об ли ку кр ста, Дер жавин 
(Дер жа вин) у об ли ку пи ра ми де; у Ср би ји Хри сти фор Же фа ро вић и 
За ха ри је Ор фе лин пи шу сти хо ве у об ли ку ма гич них ква дра та, а Га врил 
Тро ји ча нин сти хо ви ма цр та пу жа, ка пи ју, па чак и по себ на сло ва за чи је 
је ис пи си ва ње ко ри шћен ве ли ки број сти хо ва.



ко ја се у на шем слу ча ју од но си на ор га ни за ци ју је зич ког ма те ри ја ла уну-
тар сти хо ва, ор га ни за ци ју сти хо ва у стро фе (и дру ге це ли не), ор га ни за ци-
ју стро фа (и дру гих це ли на) у пе сму ко ја мо же има ти раз ли чи те об ли ке: 
со нет, коњ, крст, бо кал. Ова ква ор га ни за ци ја је ма њим де лом фор мал на, 
пре је ми са о на и функ ци о нал на (сти ли стич ка). Она нам омо гу ћа ва да лак-
ше уочи мо све вред но сти пе снич ког де ла: од нај сит ни јих гра фич ких еле-
ме на та (гла со ва, сло го ва) до ве ћих гра фич ких це ли на (стро фа, од ло ма ка 
и це лих пе са ма). На ве де ни по ступ ци ис ти чу до крај но сти ма те ри јал ност 
ре чи: њи хов „гла сов ни са став, го вор но оства ре ње, сли ку сло ва или сли ку 
тек ста као при мар ну по ру ку“ (Ву ле тић 1988: 271). Сви гра фич ки об ли ци 
због сво јих стро гих пра ви ла гра ђе ња раз ли чи тих струк тур них це ли на 
(од по лу сти ха и сти ха до стро фе и пе сме) или не ких спе ци фич них сти-
хов них фи гу ра (ко ња, кр ста, ср па и сл.) има ју по се бан ути цај на из бор и 
рас по ред је зич ког ма те ри ја ла, што их уво ди у ред из ра жај них сред ста ва 
ве ли ке сти ли стич ке по тен ци је.

2. По себ на рит мич ка ор га ни за ци ја. Рит мич ка ор га ни за ци ја сти ха озна-
ча ва, ма ње или ви ше, рав но мер но по на вља ње не ких фе но ме на (ов де је-
зич ких сиг на ла) у ре ла тив но крат ким ин тер ва ли ма, као и умет нич ки 
ва лент на од сту па ња, ко ја се не по сред но до жи вља ва ју и оче ку ју. Оту да 
се и ри там сти ха че сто де фи ни ше као „оче ки ва ње“. Ри там у сти ху као 
ве о ма ком плек сну по ја ву чи не је зич ко-рит мич ки сиг на ли: кван ти тет, 
сло го ви, ак цен ти, це зу ра, гра ни це ре чи, ак це нат ске це ли не; фе но ме ни 
као син так сич ко-ин то на ци о на струк ту ра сти ха: ка ден ца, ан ти ка ден ца, 
по лу ка ден ца, па у за; ра зни фак то ри, ме ђу ко ји ма су нај зна чај ни ји зву ков-
ни: еуфо ни ја, ри ма14. Иако ови еле мен ти има ју раз ли чи те уло ге од је зи ка 
до је зи ка, од јед ног вре мен ског раз до бља до дру гог, сви они не по сред но 
ути чу на естет ску и са др жај но-из ра жај ну струк ту ру сти ха.

У де лу на у ке ко ја из у ча ва раз вој сти ха, као ва жни ји део исто ри је по е-
зи је, на ла зи мо раз не си сте ме ор га ни за ци је је зич ког ма те ри ја ла уну тар 
раз ли чи тих ти по ва и вр ста сти хо ва15. У скла ду с тим на во де се обич но 

14 „Ри там сти ха се гра ди на при ро ди са мо је зич ког ма те ри ја ла и 
мобилизира управо његова изражајна својства. Колико год структура 
стиха била специфична и својеврсна, она припада језику и не може се 
јавити изван оквира националних форми језика“ (Томашевский 1959:
67–68). Међутим, постоје и друкчија мишљења: „Стих… поезија уопће, 
није само производ језика већ и насиље над језиком… стих (је) скуп 
поступака којим управљају конвенције не језичне него литерарне 
природе, кон вен ци је ко је мо гу би ти и стра но га по ри је кла и над је зич ко га 
(ре кли би смо: ме ђу на род но га) ка рак те ра“ (Пе тро вић 1986: 29).

15 У ста ро и ран ском је зи ку де лу је си ла бич ки си стем, у ста ро гер манском 
тонски систем, у грчком и латинском силабичко-метрички, где претежу 
метрички над сила бич ким, у сан скри ту та ко ђе си ла бичко-метрички, 
али са преовладавањем силабичности над метричношћу, у словенским 
језицима у једним силабички (српски језик), у другим тонски (руски 
језик). Но, гледано у историјском следу, ови системи стиховне 



три си сте ма ор га ни зо ва ња: кван ти та тив ни, си ла бич ки и тон ски (или 
ак це нат ски). Овај по след њи се у но ви је вре ме де ли с раз ло гом на: си ла-
бич ко-тон ски и тон ски. Сви ти по ви сти хов них фор ми не огра ни ча ва ју се 
окви ри ма на ци о нал них вер си фи ка ци ја. На и ме, на ци о нал ни вер си фи ка-
ци о ни по ступ ци раз ви ја ју се из оп штих из во ра. Јед не те исте сти хо твор-
не фор ме у то ку раз во ја кул ту ре пре ла зе из јед ног на ци о нал ног у дру ги 
на ци о нал ни је зик до би ја ју ћи раз ли чи те спе ци фич но сти за ви сно од фо-
но ло шке струк ту ре да тог је зи ка.

Кван ти та тив на вер си фи ка ци ја зо ве се још и ме трич ком, ан тич ком, 
или му зич ко-го вор ном. По ми ње се као пр ва, јер се ра ди о ан тич кој ме три-
ци, из ко је и по ти че раз ра ђе на тер ми но ло ги ја. Ме ђу тим, ова ме три ка се 
раз ви ла из оп ште ин до е вроп ске вер си фи ка ци је, за ко ју се прет по ста вља 
да је би ла си ла бич ка са кван ти та тив ним за вр шет ком. У кван ти та тив ној 
вер си фи ка ци ји ри там се ор га ни зу је на осно ву рав но мер ног по на вља ња 
ду гих и крат ких сло го ва ор га ни зо ва них у сто пе, при че му број сло го ва 
у сти хо ви ма мо же да ва ри ра, што ути че на про ме ну „ме трич ке“ са др жи-
не ин фор ма ци је (Ја коб сон 1966: 183). Та кво раш чла ња ва ње сти ха пу тем 
стро фа и це зу ра не мо ра да се по ду да ра са раш чла ња ва њем на ре чи или 
са син так сич ко-ин то на ци о ним сиг на ли ма. Кван ти та тив ни прин цип ор-
га ни за ци је је зич ког ма те ри ја ла на шао је свој пу ни из раз у дак тил ском 
хек са ме тру, ме тру Или ја де и Оди се је. По ред хек са ме тра ан тич ком по е-
зи јом су вла да ли јампски три ме тар, тро хеј ски те тра ме тар, дак тил ски 
пен та ме тар и јампски ди ме тар. Те мељ рит ма у свим овим сти хо ви ма за-
сни вао се на пра вил ној из ме ни ду гих и крат ких сло го ва.

У си ла бич кој вер си фи ка ци ји, ко ја се раз ви ла у не ким ро ман ским књи-
жев но сти ма (у фран цу ској књи жев но сти, где ни кван ти тет ни ак це нат 
не мо гу да слу же као ба за за гра ђе ње сти хо ва), ри там се ор га ни зу је на 
осно ву рав но мер ног про ти ца ња истог бро ја сло го ва (изо си ла би зам), це-
зу ре (у ду жим сти хо ви ма), уз не ке из у зет ке ко ји су стро го ре гу ли са ни. 
Оста ли зах те ви у си ла бич ком сти ху су се кун дар ни. Рас по ред ак це на та 

организације међусобно су се смењивали. У староиндоевропској 
версификацији владао је силабички систем версификације са 
квантитативним завршетком (на претпоследњем слогу); у старогрчкој 
версификацији квантитативно-метрички систем организације стихова, 
у грчкој (1000 и 750 год. пре наше ере) и латинској (240 и 180 год. пре 
наше ере) версификацији владала је квантитативна метрика; у грчкој 
и латинској средњовековној версификацији силабичка метрика; у 
средњовековној романској књижевности од почетка 12. века (почетак 
романске версификације) силабичка метрика праћена асонанцом; у 
средњовековној германској версификацији владао је принцип римоване 
тонике који је касније прешао у силаботонику; у средњовековној 
словенској литратури силабички принцип који је касније прешао у 
силаботони ку. По след њи ста ди јум раз вит ка европ ског сти ха за сни ва се 
на прин ци пи ма осло бо ђе ног и сло бод ног сти ха, ко ји те че од кра ја 19. и 
по чет ка 20. ве ка (Га спа ров 1989).



у ње му је у на че лу сло бо дан, ма да по је ди ни си ла бич ки сти хо ви има ју 
стал не ме трич ке ак цен те (на кра ју сти ха и на це зу ри) као фран цу ски 
алек сан дри нац (на ше стом и два на е стом сло гу). Ипак, те мељ рит ма у 
си ла бич кој вер си фи ка ци ји се за сни ва на одр жа њу истог бро ја сло го ва у 
свим сти хо ви ма јед не пе сме.

У тон ској (ак це нат ској, си ла бич ко-тон ској) вер си фи ка ци ји, ко ја вла да 
у кла сич ној ен гле ској, не мач кој, ру ској и срп ској по е зи ји, ри там се за сни-
ва на истом бро ју на гла ше них сло го ва (изо то ни зам). Ако се ри там ор га-
ни зу је стал ним бро јем на гла ше них сло го ва, ма ње или ви ше сло бод но 
рас по ре ђе них, он да је у пи та њу чи сто тон ски (ак це нат ски) стих, ко ји се 
у мо дер но до ба ја вља у свим европ ским књи жев но сти ма. Али, ка да се ри-
там ор га ни зу је уну тра шњом си ме три јом ко ја се оства ру је рав но мер ним 
сме њи ва њем ак цен то ва них и не ак цен то ва них сло го ва, од но сно ства ра-
њем изо си ла бич них сто па, он да се ра ди о си ла бич ко-тон ском сти ху.

Гра ни це ме ђу на ве де ним вер си фи ка ци ја ма ни су не пре мо сти ве; на-
про тив, оне су че сто те шко уоч љи ве, та ко да по сто је раз ли чи ти по гле ди 
на по је ди не вер си фи ка циј ске ти по ве. Ак це нат, по не ки ма, има од ре ђе-
ну уло гу и у си ла бич кој и у ан тич кој (кван ти та тив ној) вер си фи ка ци ји; 
си ла бич ност има уде ла и у си ла бич ко-тон ској, па и у кван ти та тив ној 
вер си фи ка ци ји; кван ти тет до ла зи до из ра жа ја и у си ла бич ко-тон ској 
вер си фи ка ци ји. Гра ни це из ме ђу ре чи има ју од ре ђе ну уло гу у ор га ни за-
ци ји рит ма или рит мич ких ва ри ја ци ја. На ро чи то је то ка рак те ри стич но 
за сло вен ске је зи ке.

По што у сва ком је зи ку по сто је основ ни (при мар ни) и пра ти лач ки (се-
кун дар ни) еле мен ти ко ји уче ству ју у ства ра њу рит ма, де ша ва се да се у 
јед ном тре нут ку раз вит ка сти хов них фор ми про мо ви ше не ки од се кун-
дар них еле ме на та на ни во основ ног ор га ни за то ра рит ма. Ри там у сти ху 
се гра ди на при ро ди је зич ког ма те ри ја ла. За то он као та кав мо би ли ше 
упра во је зич ка из ра жај на свој ства. Ко ли ко год струк ту ра сти ха би ла спе-
ци фич на и сво је вр сна, она при па да при род ном је зи ку, и услед то га се не 
мо же ја ви ти из ван окви ра на ци о нал них фор ми је зи ка. Узми мо, при ме ра 
ра ди, јампски ор га ни зо ван ри там у ру ском и срп ском сти ху. У ру ском сти-
ху због мо гућ но сти ак цен та на зад њем сло гу јампски ри там има при род-
ну, уз ла зну инер ци ју, док је то у срп ском сти ху због не по сто ја ња ак цен та 
на зад њем сло гу у ве ли кој ме ри ве штач ка, ис кон стру и са на по ја ва.

Ка да је до шло до ис цр пљи ва ња тра ди ци о нал них сред ста ва сти ха са 
ко ји ма је ра стао сте пен пре по зна тљи во сти, по ја ви ла се по тре ба за но вом 
фор мом и но вим на чи ном ор га ни за ци је је зич ког ма те ри ја ла. Та но ва 
фор ма и но ва ор га ни за ци ја од ра жа ва је дан сло бод ни ји, те же ухва тљив 
на чин раз ме шта ја вер бал ног ма те ри ја ла и по хо ри зон та ли и по вер ти-
ка ли пе снич ког де ла. Сло бо да фор ме, сло бо да упо тре бе и сло бо да ди-
стри бу ци је ко ри шће ног ма те ри ја ла во ди ла је у сло бод ни стих, ко ји је по 



сво јој уну тра шњој ор га ни за ци ји, уз из ве сне раз ли ке16, био до ста бли зак 
умет нич кој про зи17. За то су мно ги ис тра жи ва чи ри там сло бод ног сти ха 
че сто по ре ди ли са рит мом не по ет ске и по ет ске про зе. Исти на, по сто је и 
друк чи је су ге сти је ко је упу ћу ју на то да ка да се го во ри о ра зли ци из ме ђу 
сти ха и про зе, тре ба узи ма ти њи хо ве нај ти пич ни је и нај и зра зи ти је об ли-
ке18. Иако по сто ји до ста слич но сти у уну тра шњој ор га ни за ци ји сло бод-
ног сти ха и рит мич ке про зе, сло бод ни стих се од ова кве про зе раз ли ку је 
гра фич ким се че њем19, ко је је усло вље но функ ци о нал но-сти ли стич ким 
раш чла ња ва њем тек ста. Овај мо ме нат чи ни сло бод ни стих уре ђе ним, 
ор га ни зо ва ним, то јест чи ни га „не сло бод ним го во ром“ (Un be gaun 1958: 
97). А то зна чи да пе сник у сло бод ном сти ху не осе ћа текст као про зу, већ 
као стих, па пре ма то ме и као по себ ну је зич ку струк ту ру ко ја је гра ђе на 
пре ма од ре ђе ним сти ли стич ко-фор мал ним и функ ци о нал ним прин ци-
пи ма бит но раз ли чи тим од би ло ко је про зне тво ре ви не20.

3. По себ на зву ков на ор га ни за ци ја. Струк ту ра по е зи је је струк ту ра не пре-
кид ног па ра ле ли зма (Hop kins 1959: 13) за сно ва ног на по на вља њу истих 
или раз ли чи тих сег ме на та тек ста. Ово у сти хов ном дис кур су ства ра од-
ре ђе на уре ђе ња ко ја су до пун ска у од но су на при род ни је зик. Осо би тост 

16 „Vers li bre пред ста вља за пра во до сљед но ко ри шће ње прин ци па 
‘неразрије ше не ди на мич ке при пре ме’ оства ре ног на ме трич ким 
јединстви ма. Дру ге ме трич ке ор га ни за ци је ко ри сте се дје ли мич но 
принци пом ‘не разри је ше но сти’, и то на сит ни јим ме трич ким раз дјелима. 
На кон из два ја ња ме трич ког је дин ства до ла зи из два ја ње сит ни јих 
ме трич ких је ди ни ца унутар је дин ства ко је ула зе у осно ву да љег то ка 
ме тра. На тај на чин је систе мат ски стих за сно ван на из два ја њу сит ни је 
је ди ни це; сва ка дје ли мич на не раз ви је ност при пре ме ове сит не је ди ни це 
ди на ми зи ра си стем ски стих“ (Ти ња нов 1990: 37).

17 „Одав но је, ра зу ми је се, утвр ђе но да умјет нич ка про за у од но су на ри там 
као си стем, уоп ће ни је ин ди фе рент на, нео р га ни зо ва на ма са“ (Ти ња нов 
1990: 45).

18 „За ре ше ње основ ног пи та ња о ра зли ци сти ха и про зе пло до но сни је је да 
се не из у ча ва ју гра нич не по ја ве и да се не од ре ђу ју пу тем уста но вљавања 
та кве, мо жда при вид не гра ни це; у пр вом ре ду се тре ба окре ну ти 
најтипич ни јим, нај и зра зи ти јим об ли ци ма сти ха и про зе“ (То ма шев ский 
1959: 8).

„Уко ли ко у сти хов ној фор ми има ма ње еле ме на та по ко ји ма се стихови 
раз ли ку ју од про зе, уто ли ко ја сни је тре ба раз ли ко ва ти да то ни је у 
питању про за, не го сти хо ви. Са дру ге стра не, у де ли ма на пи са ним 
слободним сти хом не ки по је ди нач ни сти хо ви, изо ло ва ни и ис трг ну ти из 
кон тек ста, мо гу да се схва те као про за“ (Hrábak 1958: 7).

19 „Сло бод ни стих зах те ва по себ ну гра фич ку ор га ни за ци ју да би мо гао да 
бу де појм љен као об лик сти хов ног го во ра“ (Лот ман 1976: 98).

20 „Раз ли ке из ме ђу сти ха и про зе се пре но се у под руч је функ ци о нал не 
уло ге рит ма при че му од лу чу је упра во функ ци о нал на уло га рит ма а не 
си сте ми у ко ји ма се он на ла зи“ (Ти ња нов 1990: 49).



сти хов ног дис кур са, по ред оста лог, са сто ји се и у то ме што не струк тур ни 
еле мен ти ко ји су свој стве ни го во ру до би ја ју у ње му струк тур ни ка рак-
тер. Ре зул тат то га је да гла со ви у сти ху мо гу би ти се ман тич ки оп те ре ће-
ни јер ула зе у раз ли чи те ко ре ла тив не од но се са зна че њем тек ста. По на-
вља ње гла со ва (фо не ма) за оп ште је зич ки са др жај са свим је слу чај но и 
не бит но, док је до вољ но да се текст од ре ди као по ет ски (сти хов ни) ка ко 
би сту пи ла на сна гу пре зумп ци ја о осми шље но сти свих уре ђе ња ко ја у 
ње му по сто је и та да ни јед но по на вља ње не ће би ти слу чај но у од но су на 
оства ре ну струк ту ру.

У сти ху као спе ци фич ној је зич кој струк ту ри не ке осо бе но сти је зи ка 
про из и ла зе из чи ње ни це да ре чи, осим што не што озна ча ва ју, има ју не-
ку са мо стал ну вред ност (као је ди ни це ко је не ка ко зву че21) и уче ству ју 
у кон струк ци ји пе снич ког де ла. Ако се та кве ре чи ор га ни зу ју на на чин 
да се ме ђу соб но не по ве зу ју ис кљу чи во син так сич ким ве за ма и ве за ма 
њи хо вих зна че ња, не го и не ким сво јим звуч ним осо би на ма (еуфо ни ја и 
ри ма), он да оне ис ти чу и сво ја фор мал на обе леж ја ко ја ни су чи сто сми-
са о на, већ су и сти ли стич ка. Тач ни је, звуч ни, фо нич ки са став пе снич ког 
је зи ка, чи ја се фор мал на, струк тур на и се ман тич ка свој ства нај и зра зи ти-
је очи ту ју у сти ху, из ра жа ва се у ви ду гла сов них по на вља ња, ко ја оба ве-
зно мо ра ју до спе ти до ре а ли за ци је до ступ не чул ном при ма њу. Та кве су 
гла сов не по ја ве: асо нан ца, али те ра ци ја асо нант ско-али те ра ци о на ве за, 
оно ма то пе ја, ри ма, ана фо ра, епи фо ра). Асо нан ца, али те ра ци ја и асо нант-
ско-али те ра ци о на ве за као не ка но ни зо ва на, фа кул та тив на звуч на по на-
вља ња тек се на кнад но, „ре гре сив но“ опа жа ју. Она се ква ли фи ку ју као 

„уну тра шња хо мо фо ни ја“ и „екс пре сив на“ звуч на сред ства. Оно ма то пе ја 
се узи ма као „ди рект но фо нет ско сли ка ње“, ко је пред ста вља пре но ше ње 
или опо на ша ње пр вен стве но зву ко ва је зич ким сред стви ма, че сто слич но 
у раз ли чи тим је зи ци ма. Ри ма се по пра ви лу ја вља на кра ју сти ха и као 
звуч но сред ство обич но се по себ но из два ја. То је „ка но ни зо ва но“, оба ве-
зно звуч но по на вља ње ко је је „про гре сив но“ јер се оче ку је. Зо ве се и „спо-
ља шњом хо мо фо ни јом“ и „екс пре сив ним“ звуч ним сред ством. У звуч на 
по на вља ња не ки ис тра жи ва чи с раз ло гом укљу чу ју ана фо ру и епи фо ру, 
лек сич ка и син так сич ка по на вља ња на по чет ку или кра ју два ју и ви ше 
уза стоп них сти хо ва. Сви об ли ци гла сов них (звуч них) по на вља ња22 има-
ју спе ци фич не осо би не (сте пен звуч но сти, шу мо ве, твр до ћу или умек-
ша ност, све тлу или там ну бо ју). Ове осо би не се на ро чи то ма ни фе сту ју 
у зби је но сти сти ха, где до би ја ју до дат ни сми сао, што је су прот но уче њу 

21 Овај мо ме нат пе сни ци су по не кад из ра же ни је ко ри сти ли да би 
продужили тра ја ње од ре ђе не умет нич ке ин то на ци је ка ко би чи та лац 
при ко му ни ка ци ји емо тив но обо га тио и сми са о но про ду био по ну ђе ни 
из раз.

22 „Обра сци на ста ли по на вља њем слич них чла ни ца би ће исто вре ме но и 
при род ни ји и упа дљи ви ји у по е зи ји не го у дру гим вр ста ма је зи ка“ (Кeлер 
1990: 93).



о ар би трар но сти (про из вољ но сти, кон вен ци о нал но сти) је зич ког зна ка. 
Звуч не фи гу ре де лу ју у ви ду гла сов не хар мо ни је, ко ја се обич но раз ла же 
на про сте или „ими та тив не“ (сли ка или из раз23) и на сим бо лич не („ме та-
фо рич не“) са од но се или ве зе че сто си ме трич но гру пи са них зву ко ва, из 
ко јих не са мо да ре зул ти ра „му зи ка сти ха“ не го се из ра жа ва и зву ков на 
(звуч на24) ди мен зи ја је зи ка. Гла сов на по на вља ња мо гу да по ста ну сим-
бол не ке бо је, ди мен зи је, све тло сти, мра ка и да до би ју по се бан на зив, 
ко ји ка рак те ри ше њи хо ву функ ци о нал ну стра ну: ор на мен тал ну, сим бо-
лич ку, рит мич ку, син так сич ку и се ман тич ку.

При зву ков ној ор га ни за ци ји сти ха по је ди ни пе сни ци су при пи са њу 
сво јих пе са ма зна ли да ис ко ри сте мо ме нат ко ји ука зу је на то да лек сич ке 
је ди ни це не ка ко зву че и да има ју од ре ђе ну фо нич ку фор му. На та квим 
прин ци пи ма на ста ла је ле три стич ка по е зи ја, чи ја исто ри ја за по чи ње 1947. 
го ди не, а ве зу је се за име фран цу ског пе сни ка Изи до ра Изуа25 (Isi do re Isou). 
Ме ђу тим, мо ра се при зна ти да је тра га ње за ова квим по ет ским из ра зом 
за по че то дав но пре слу жбе ног ле три зма. Још је Ари сто фан у сво јим ко-
ме ди ја ма ко ри стио ле три стич ке по ступ ке26. И у вре ме ну од Ари сто фа на

23 „Ни кад се не мо же твр ди ти да би ово или оно гру пи са ње гла со ва, овај 
или онај глас, ну жно и са ми по се би из ра жа ва ли аку стич ку ствар ност, 
оптич ку или дру гу пред ста ву, или осе ћа ње, ка ко се, у да том слу ча ју, 
јавља ју као њи хо ва ими та ци ја, сли ка или из раз“ (Му кар жов ски 1986: 65).

24 По јам „звуч ни“ ни у ком слу ча ју не тре ба до во ди ти у ве зу са пој мом „аку-
стич ки“. Док се пр ви од но си на звуч не ква ли те те пе снич ког тек ста, до тле 
дру ги озна ча ва ре а ли за ци ју пе снич ког тек ста.

25 По гле дај мо ка кав из глед има део Изу о ве ле три стич ке пе сме.
(…)
ga ga da ha ha
ga ga da ha ha
ga ha ga ha

17! pstzoukânân
pstzoukânân
tzântzâ
âsnâtza âsnâtza
âsnâtza gântzâ
pstoupâganne
pstoupâganne
pstoupâgâhaha
pstoupâgâhaha
(…) (Пе сма за раз би ја ње ту ге).

26 На ве шће мо са мо не ко ли ко сти хо ва из Ари сто фа но вих ко ме ди ја ка ко 
бисмо по ка за ли исти ни тост из не те тврд ње.

(…)
Бр зо на клик сле ти те ми амо
Три о то, три о то, то то брикс!
Ви, у до лу што до ба ра да вит за на те



до Изуа мно ги пе сни ци су упо тре бља ва ли ле три стич ке еле мен те у по-
е зи ји. Су шти на ле три зма се са сто ји у то ме да се ре чи ма од ри че пра во 
пе снич ког сред ства, из ра за, и оно се пре но си на гла со ве (сло ва). Услед 
то га ле три стич ки пе сни ци на сто је да по ка жу да су гла со ви ис кљу чи во 
умет нич ки еле мен ти и да не ма ју ко му ни ка тив ну функ ци ју као лек сич-
ке је ди ни це.
Чи сто ле три стич ке пе сме са ста вља не су од гла сов них сег ме на та ко ји 

не ма ју од ре ђе ног сми сла, ни ти пра вог тек ста, где се пот пу но ин си сти ра-
ло на зву ков ној ре а ли за ци ји. Иако су ства ра ни при вид ни лек сич ки еле-
мен ти чи је је зна че ње из ра жа ва ло пот пу ни бе сми сао, они су у умет нич-
ком кон тек сту, кон тек сту пе сме, до би ја ли не са мо по се бан сми сао не го 
чак по себ ну сна гу и ле по ту из ра за. На су прот ова квом по ет ском ства ра њу 
пе са ма, по сто је и пе сни ци ко ји ко ри сте ле три стич ке еле мен те у сми са о-
но оформ ље ном кон тек сту ка ко би звуч но обо га ти ли свој по ет ски ис каз 
и про ду би ли ње гов сми сао27. На тај на чин са свим сло бод не гла сов не се-

Ко мар це љу те, ви, по ро сним мје стим’
По уба вој ли ва ди на Ма ра то ну.
(…)
Све на до го вор дед дођ’те!
Амо, амо! Амо, амо!
То ро то ро то ро то ро тикс!
Кик ка бау, ки ки бау!
То ро то ро то ро то ро, ли ли ликс!
(…) (Пти це).

27 Још је 1905. го ди не А. Г. Ма тош упо тре бља вао ле три стич ке еле мен те у 
својој по е зи ји. Ево не ко ли ко та квих Ма то ше вих сти хо ва.

О, мо но то на на ша зво на бо на,
Кроз ва ше псал ме шап ће ва си о на:
Ха рум – фа рум – ла рум – хе дер ва рум –
Re li qu i ae re li qu i a rum

(Код ку ће).
Еле мен ти ма ле три зма у сва ре ме ној срп ској по е зи ји, ко ли ко је на ма 

по зна то, ко ри стио се ве о ма ма ли број пе сни ка. Ме ђу њи ма су Ми ро љуб 
То до ро вић

(…)
без ави зе
аген ту ју и аги ра ју
агар ци ма аво ља ју ћи
аврљ – ба врљ

(Аврљ – ба врљ, из збир ке
Ге јак глан ца гу љар ке, 1974);

и Ми о драг Шу ва ко вић
(…)
је ди маг бет тру ли ле ди маг бет се ћа ње ле ди маг бет
ни шта по вра так ма лим ку ћа ма ве ша ли ма да нас је
пр ви ју ли 1973 про гла ша вам га за пе ти ју ли крај



квен це у по ет ском кон тек сту до би ја ју ма ње или ви ше од ре ђе ни сми сао, 
при че му је њи хо ва по ет ска по ру ка из ра зи ти ја и ду бља, по што не ма ју 
лек сич ку фор му и ни су но си о ци лек сич ког, већ ис кљу чи во умет нич ког 
(по ет ског) зна че ња. У ова ко на ста лој је зич кој струк ту ри, за хва љу ју ћи 
умет нич кој ком по зи ци ји пе сме, сва ко но во чи та ње от кри ва но ву ди мен-
зи ју, но ву вред ност по ет ски упо тре бље не ре чи. Крај њи до мет ле три стич-
ке по е зи је сво дио се на мо гућ ност сје ди ња ва ња по е зи је и му зи ке у јед ну 
ин те грал ну со нор ну умет ност, ко ју су не ки по бор ни ци ле три зма у сво јим 
те о риј ским на пи си ма на зва ли хи пер фо ни јом.

Гла сов ним по на вља њи ма као јед ним од по сту па ка на кнад ног уре ђе-
ња сти хов ног тек ста, на осно ву за јед нич ке гла сов не се квен це, про сти 
зна ко ви (ре чи), чи ја ме ста у сти хов ном ни зу мо гу би ти ве о ма уда ље на, 
улан ча ва ју се у не по но вљи ве гла сов но-лек сич ке ни зо ве, то јест сло же не 
зна ко ве. Сва ки сло же ни знак са ста вљен је од нај ма ње два, а че сто и ви ше 
про стих зна ко ва. Про сти зна ко ви, ула зе ћи у са став сло же ног (по ет ског) 
зна ка, у из ве сној ме ри на пу шта ју ве зу са озна че ним, са пла ном са др жа ја, 
гу бе са мо стал ност ко ју има ју у при род но је зич ко ме тек сту. За то сло же ни 
зна ко ви, гле да ни у це ли ни, не упу ћу ју на не што из ван се бе са мих, или 
из ван по ет ско-је зич ке струк ту ре чи ји су ор ган ски део. Сто га се зна чењ-
ска ди мен зи ја сло же ног зна ка фор ми ра у ње го вој упо тре би, у кон тек сту, 
у тек стов ном дис кур су, у сти хов ној струк ту ри.

Ус по ста вља ју ћи до пун ске ве зе ме ђу про стим зна ко ви ма, гла сов на по-
на вља ња уно се у се ман тич ку ор га ни за ци ју тек ста зна че ња ко ја су или 
не ја сно из ра же на или у пот пу но сти од су ству ју на ни воу при род ног је-
зи ка. На тај на чин гла сов на струк ту ра, „ко ја у при род ном је зи ку при па-
да пла ну из ра за, у по е зи ји пре ла зи у струк ту ру са др жа ја обра зу ју ћи се-
ман тич ке опо зи ци је“ (Лот ман 1976: 161) нео дво ји ве од да тог кон тек ста. 
Та кве „ри је чи очи то не ма ју сво је основ но је зич ко зна че ње, већ пре но се 
кон текст у ко ме се оне упо тре бља ва ју“ (Ву ле тић 1988: 152). Ме ђу тим, пре-
о бра ћа ње ре чи у по ет ском тек сту из је ди ни це струк ту ре у њен еле ме нат 
не мо же да уки не оп ште је зич ко пер ци пи ра ње ре чи као осно ве ме ђу соб-
не ве зе из ме ђу озна ке и озна че ног. По ступ ком гла сов них по на вља ња 
из во де се од ре ђе ни еле мен ти тек ста (про сти зна ко ви – ре чи) из ста ња 
је зич ке ауто ма ти за ци је. Услед то га се из ме ђу гла сов не струк ту ре по ет-
ског (сти хов ног) тек ста (дис кур са) и ње го ве се ман тич ке ин тер пре та ци је 
обра зу је си стем мо ти ви са них ве за, за пра во ус по ста вља се од нос из ме ђу 
пла на из ра за и пла на са др жа ја. Та ко се раз ли чи те ре чи (про сти зна ко ви) 
до во де у не по сред ни кон такт и за хва љу ју ћи то ме из ме ђу њих на ста је 
сло же на се ман тич ка ко ре ла тив ност ко ја се че сто усме ра ва или у прав цу
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(Р .О .Н .С . , из ча со пи са „Ко ра ци“,
год. XI, књ. XI, бр. 1–2, 1976, стр. 48).



си но ни ми је или у прав цу ан то ни ми је, ко је има ју ис кљу чи во по ет ски, а 
не лек сич ки или реч нич ки ка рак тер. То зна чи да ство ре ни по ет ски си но-
ни ми и по ет ски ан то ни ми до би ја ју од ре ђе ну, и то по ет ску уло гу је ди но 
у дис кур су у ко јем су на ста ли, док из ван ње га они пре ста ју не са мо да 
функ ци о ни шу већ и да ег зи сти ра ју.

Из крат ке ана ли зе три ју основ них фак то ра сти ха: по себ не гра фич ке, 
по себ не рит мич ке и по себ не зву ков не ор га ни за ци је – мо же се из ву ћи 
за кљу чак да је стих чвр ста, за вр ше на, у се бе за тво ре на струк ту ра, об ли-
ко ва на на осно ви ко ег зи стен ци је, уза јам ног де ло ва ња, по ве за но сти и 
ди на мич ке по ступ но сти стро го ода бра них је зич ких сред ста ва ко ја су у 
ње му пре ра сла у еле мен те по ет ског из ра за. Ти ме је стих – на пла ну ка рак-
те ри стич них по ет ских ме то да и на чи на или прин ци па њи хо вих ме ђу соб-
них ве за, њи хо вих из бо ра, њи хо вих ком би на ци ја – из ра стао у по себ ну и 
це ло ви ту вр сту је зи ка у ко ме све ње му свој стве не осо би не на ла зе свој 
ори ги нал ни из раз и са чи ња ва ју је дин ствен си стем, где је функ ци ја свих 
еле ме на та (нпр. ре чи, из ра за, кон струк ци ја) пре све га фор мал на. На и ме, 
и гра фич ка и рит мич ка и зву ков на осо бе ност сти ха за сно ва на је на сти-
хов ном уре ђе њу го вор ног ни за ко ји је спо со бан да пу тем умет нич ко-вер-
бал не ко му ни ка ци је исто вре ме но пре не се сми са о ну и фор мал но је зич ку 
ин фор ма ци ју. Ин си сти ра ње на фар мал но је зич кој ин фор ма ци ји, у сти ху, 
има за циљ да ис так не ауто ин фор ма ци ју, то јест ин фор ма ци ју фор ме о 
са мој фор ми, од но сно струк тур но-је зич ку ин фор ма ци ју (ин фор ма ци ју о 
струк ту ри фор ме, о ње ној фо нет ско-фо но ло шкој, мор фо ло шкој, лек сич-
ко-се ман тич кој, син так сич кој, тек сту ал ној/гра фич кој и рит мич кој ор-
га ни за ци ји), сти ли стич ку ин фор ма ци ју (ин фор ма ци ју о сти ли стич ком 
по тен ци ја лу фор ме), стил ску ин фор ма ци ју (ин фор ма ци ју о фор ми као 
вр сти сти ла), естет ску ин фор ма ци ју (ин фор ма ци ју о фор ми као про дук ту 
естет ског про це са). То је про у зро ко ва ло по себ но ор га ни за ци о но на че ло 
за сно ва но на му зич кој се ми о зи (Пет ко вић 1990: 19), ко ја је зах те ва ла да 
се сти хов ни текст хи је рар хиј ски уре ђу је по на вља њем од ни жих ка ви шим 
ни во и ма. Та ко се по на вља њем ак цен то ва ног сло га (или гла сов ног сег мен-
та) до би ја рит мич ка је ди ни ца, ње ним по на вља њем – по лу стих, по на вља-
њем по лу сти ха – стих, по на вља њем сти ха – стро фа, по на вља њем стро фе 

– пе сма. На овај на чин му зич ка се ми о за је укљу че на у сти хов ни дис курс, 
у је зич ку струк ту ру, где је ја че ак ти ви ра на ка ко би се у функ ци о нал но 
је дин стве ну це ли ну по ве за ла три основ на еле мен та сти ха: по себ на гра-
фич ка, по себ на рит мич ка и по себ на зву ков на (гла сов на) ор га ни за ци ја. 
Све је то во ди ло ка син те зи вер бал ног ма те ри ја ла и у кван ти та тив ном и у 
ква ли та тив ном сми слу, што је усло ви ло да стих по ста не по себ но ор га ни-
зо ва на је зич ка струк ту ра, по сма тра на у од но су на би ло ко ју дру гу вр сту 
тек ста. Због то га стих по се ду је ис кљу чи во сво ја де мар ка ци о на сред ства 
и по себ не сти ли стич ке вред но сти на ста ле у ме ђу соб ном про жи ма њу ко-
ди фи ко ва них и не ко ди фи ко ва них по ет ских пра ви ла и по сту па ка.



II. Неке стил ске осо бе но сти ста ри је срп ске по е зи је

По јам ста ри ја срп ска по е зи ја усло ван је, а од но си се на ста ру срп ску цр-
кве ну и ба рок ну по е зи ју. У по гла вљу под на сло вом Стил ске осо бе но сти 
ста ри је срп ске по е зи је об ра ђе не су три те ме: (1) О јед ној вр сти па ра ле ли-
зма у ста рој срп ској цр кве ној по е зи ји, (2) Не ка стил ска сред ства у ста рој 
срп ској цр кве ној по е зи ји, (3) Основ на стил ска сред ства у по е зи ји срп ског 
ба ро ка.

(1) У окви ру те ме О јед ној вр сти па ра ле ли зма у ста рој срп ској цр кве ној 
по е зи ји го во ри се о по себ ној вр сти па ра ле ли зма – удва ја њу. Овај по сту-
пак пре нет је из Псал ма и дру гих ста ро за вет них књи га у ста ру срп ску 
цр кве ну по е зи ју. По што удва ја ње ни је чи сто лек сич ко-пој мов на не го 
и син так сич ка по ја ва, ана ли зи ра ли смо га са син так сич ке, се ман тич ке 
и сти ли стич ке стра не. Гле да но са син так сич ког аспек та, ова вр ста па-
ра ле ли зма се оства ру је у ви ду удво је ног су бјек та, пре ди ка та, објек та, 
атри бу та и при ло шке од ред бе; са се ман тич ког аспек та у ви ду си но ни ма, 
ан то ни ма и те мат ског зна че ња (ко је се не мо же под ве сти ни под си но-
ним ске ни под ан то ним ске струк ту ре); а са сти ли стич ког аспек та у ви-
ду фи гу ра дик ци је (ана фо ра, епи фо ра, сим пло ха, ана ди пло за) и фи гу ра 
кон струк ци је (ин вер зи ја, по ли син дет).

(2) У окви ру те ме Не ка стил ска сред ства у ста рој срп ској цр кве ној по-
е зи ји тра га ло се за уну тар њим и су шта стве ним бли ско сти ма би блиј ских 
тек сто ва и ста ре срп ске цр кве не по е зи је. Та ко је от кри ве но да ме ђу мно-
гим фор мал но-из ра жај ним сред стви ма пр вен ство при па да гла сов ним 
по на вља њи ма ко ја су за хва та ла по чет ке или кра је ве две ју и ви ше ре чи. 
Ова кав по сту пак по знат је као пле те ни је сло вес. Оту да су се нај ста ри ји 
срп ски пе сни ци бо го слу жбе не по е зи је за тва ра ли у ре чи, за но се ћи се или 
по на вља њем це лих ре чи (ана фо ра, епи фо ра, уну тра шња лек сич ка по на-
вља ња), или по на вља њем њи хо вох ко ре на (fi gu ra eti mo lo gi ca), или по на-
вља њем гла со ва на кра је ви ма два ју и ви ше сти хо ва (хо мо јо те ле у тон), 
или по на вља њем гла со ва на кра ју две и ви ше ре чи на кла у зу ла ма два и 
ви ше сти хо ва (мор фо ло шка ри ма), или по на вља њем са мо гла сни ка (асо-
нан ца), или по на вља њем су гла сни ка (али те ра ци ја), или по на вља њем са-
мо глас ни ка и су гла сни ка у кон так ту (асо нант ско-али те ра ци о на ве за).

(3) У окви ру те ме Основ на стил ска сред ства у по е зи ји срп ског ба ро ка 
во ди ло се ра чу на да је у вре ме ствар ња срп ских ба рок них пе сни ка (17. и 
18. век) де ло ва ло ви ше ти по ва књи жев ног је зи ка, да срп ско ба рок но пе-
сни штво оби лу је пе сни ци ма и пе снич ким вр ста ма, да су срп ски ба рок ни 
пе сни ци би ли при ну ђе ни да са су штун ских пре ђу на фор мал не еле мен те, 
да су сви они исто вре ме но би ли ба рок ни сли ка ри или гра ве ри. Сва ки је 



од на ве де них чи ни ла ца имао ути ца ја на об ли ко ва ње и ква ли тет по ет ског 
из ра за, а и на са др жај по ет ске ин фор ма ци је ко ју је срп ско ба рок но пе сни-
штво пре да ва ло он да шњем, а пре да је и да на шњем ре ци пи јен ту. Имаjући 
све ово у ви ду, а и на осно ву материjала коjи нам ну ди поезиjа срп ских 
ба рок них пе сни ка, по ку ша ли смо да отк риjемо основ на стил ска сред-
ства у поезиjи овог пе снич ког усме ре ња и да их раз вр ста мо у не ко ли ко 
категориjа: (а) основ на jезичка стил ска сред ства, (б) основ на фи гу ра тив-
на стил ска сред ства, (в) основ на ме трич ка стил ска сред ства, (г) основ на 
фониjска стил ска сред ства и (д) основ на гра фич ка стил ска сред ства.

1. О јед ној вр сти па ра ле ли зма у ста рој срп ској цр кве ној по е зи ји

У овом ра ду не ће мо се ба ви ти сло же ном про бле ма ти ком па ра ле ли зма28, 
не го ће мо сву па жњу по све ти ти са мо јед ној ње го вој вр сти, од но сно 

28 Па ра ле лизам је термин стилистике за подврсту стилске фигуре 
– понављања. Паралелизам представља понављање реченичних делова 
или читавих реченица; ако није дословно, онда поједини чланови 
понављања имају или једнаку граматичку структуру или једнак смисао. 
Као изоколон, то јест понављање по граматичкој структури, паралелизам 
се јавља међу горгијанским фигурама. Такав паралелизам остао је 
једно од основних стилских средстава и поезије и прозе до данашњих 
дана. Паралелизам реченица по њиховом смислу основна је стилска 
особина старохебрејске поезије, позната нарочито из Псалма краља 
Давида. Овакав вид паралелизма често је присутан и у старогерманској 
поезији. Стилски ефекти паралелизма по граматичкој структури 
појачавају се градацијом паралелних реченичних делова или реченица. 
На сличан начин функционише антитеза реченица; када се жели да 
се појача њихов стилски ефекат, онда се њеним члановима даје облик 
паралелизма.

„Реторика је фигуре понављања међусобно диференцирала према 
типу језичке јединице која се понавља. Тако се понављање може 
остварити на фонемском нивоу (понављање фонема односно гласова, 
чиме настају асонанце и алитерације као фигуре), па на морфемском 
нивоу (понављањем морфема, чиме настаје више фигура од којих 
је најзначајнија етимолошка фигура), затим на лексичком, на 
синтагматском, и на крају на реченичном нивоу (тј. понављањем ријечи, 
синтагми и реченица, чиме настаје велики број фигура понављања). 
За текстуалну анализу најбитније је успоставити суоднос према 
лексичким и синтаксичким понављањима, тј. према реторичким 
фигурама што настају понављањем лексема, синтагми и реченица, мада 
не треба заборавити да и фонетска понављања (рима и алитерације) 
а да се о морфемима и не говори (посебно понављањима коријенског 
морфема) могу бити кохезиони елементи текста ништа незначајнији од 
претходних“ (Ко ва че вић 1991: 184).



удва ја њу29 раз ли чи тих лек сич ких је ди ни ца (пој мо ва)30, као из ра жај ног 
сред ства, из ме ђу ко јих сто ји оп ште ко пу ла тив ни ве зник „и“31 као знак 
њи хо ве па ра лел не ве зе. Ово удва ја ње ни је чи сто лек сич ко-пој мов на не го 
и син так сич ка по ја ва. Њи ме се из ра жа ва од ре ђе на пра вил ност (ка но нич-
ност) и си ме три ја. Као ма те ри јал по слу жи ла нам је ста ра срп ска цр кве на 
по е зи ја, у ко јој је ова кав по сту пак пре нет из Псал ма32 и дру гих ста ро за-
вет них књи га, као и из та да шње ви зан тиј ске ре то ри ке, и у њој по стао 
на че ло. Овој по сту пак ана ли зи ра ли смо као син так сич ку, се ман тич ку и 
сти ли стич ку по ја ву.

1. Син так сич ки аспе кат. Ка да је у пи та њу син так сич ка струк ту ра ста-
ре срп ске цр кве не по е зи је, па ра ле ли зам као по ет ско-стил ски по сту пак 
нај че шће се оства ру је у ви ду удво је ног су бјек та, пре ди ка та, објек та, 
атри бу та и при ло шке од ред бе. Сто га ће овим по ја ва ма би ти по све ће на 
по себ на па жња.

1.1. Удво је ни су бје кат. По сту пак удва ја ња су бјек та пред ста вља јед ну 
од ра ши ре ни јих по ја ва у ста рој срп ској цр кве ној по е зи ји. Њи хо во на по-
ред но по ста вља ње у су бје кат ску син таг му има за циљ да ука же на то да 
вр ши лац рад ње ни је је дан, да их има дво је и да су они у истом ран гу, што 
зна чи да се не да је пред ност јед ном или дру гом. Из ово га про ис ти че и

29 Пре ма ре чи ма Ђ. Три фу но ви ћа у реч ни ци ма са вре ме ног језика постоје 
неколики називи за посматрану појаву: „двојност, двојство, двострукост, 
двојакост, удвојеност, удвострученост, удво стру че ње, удва ја ње“ 
(Трифуно вић 1979: 190). Ми ће мо се, као и Три фу но вић, ко ри сти ти 
термином удва ја ње, јер је нај при клад ни ји.

30 Ова кав на чин удва ја ња раз ли чи тих је зич ких је ди ни ца про ис те као је 
из већ по зна тог ма ни ра ства ра ња дво сло жних ре чи који је био веома 
раширен у време другог јужнословенског периода (В. о овоме више у 
Виноградов 1978: 131–133), и који није одлика само старе српске црквене 
поезије. О великом броју двосложних речи у Цамблаковим службама 
говори и Ђорђе Трифуновић (Трифуновић 1975: 76). Међутим, треба 
имати у виду да је овакав поступак својствен стилу плетенија словес, што 
значи да чини важну одлику стила јед не епо хе.

31 Из ме ђу оста лог ве зник „и“ у срп ском је зи ку слу жи да ве зује појмове 
различитог садржаја (каткад антонимијског карак те ра), ко ји сто је 
на по ре до (по не кад као уста ље не ве зе), ука зу ју ћи на њи хо во сје ди ња ва ње, 
са би ра ње, спа ја ње (Исп. Реч ник СА  НУ  1971: 199).

32 „О ово ме го во ри мо за то да би се раз у мео ути цај умет ничке 
вредности Псалтира и његове лексике на друга остварења и жанрове 
средњевековне књижевности. У ствари, паралелизам (итеративност) 
средстава изражавања – то је омиљени метод средњевековне грчке 
литературе који се, природно, сачувао и у словенским преводима […] 
У акатисту се уметнички ефекат садржи искључиво у том методу, али 
се исти метод појављује и у песмама канона (ирмосима, а такође и 
стиховима), и у икосима, и у кондацима, и у тропари ма – прак тич но у 
свим жан ро ви ма књи жев но сти ко јом се ба ви мо“ (Ве ре щ а гин 1975: 63).



ло ги чан за кљу чак да се су бјек ту, као глав ном чла ну ре че нич не струк ту-
ре, у ду хов ној вр сти тек сто ва (па и у ста рој срп ској цр кве ној по е зи ји) 
не при да је то ли ки зна чај ко ли ки му при па да пре ма ме сту и ран гу у ре-
че ни ци.

(1) Непреклони стлпи цркве Христови,
Симеон и Сава јависта се,
ви бо јако прст јереси поправше,
људи своје вазвисисте ка вере благочастија,
тем анђелом саграждане бисте,
васпевајуште са њими:
Свет, свет, свет
Отац и Син и Дух свети

(Срб. I , 198).

(2) Љу ди је тво ји, оче, и че да
Ду хом све тим по ро жде на,
жа ло сна оста вља ше
ра до сна те бе вас пе ва јут пе ни ја,
ва пи ју ште: Не оста ви нас, све те,
ва ра до сти Го спо да сво је го
мо ле о ду шах на ших

(Срб. II , 486).

(3) Па стир Ср бљем и на став ник бил је си,
уче ни јем и чу де си ва си јав ша нам
бла го де ти бо го му дро го оца уче ни ју
по сле до вал је си

(Срб. III , 340).

У при ме ри ма (1) и (2) удво је ни су бје кат пред ста вља раз ли чи те пој мо-
ве ко ји се об је ди њу ју је дин стве ном рад њом: (1) „Си ме о не и Са во, ја ви те 
се“; (2) „Љу ди и че да… пе ва ју пе сме“. У при ме ру (3) по јам ко ји се на ла-
зи у уло зи су бјек та, у упо тре бље ном кон тек сту, до би ја две раз ли чи те 
функ ци је: „Па стир… и на став ник био је си“. Има још јед на ин те ре сант на 
ствар. На и ме, ра ди се о по зи ци ји удво је них ре чи у функ ци ји су бјек та у 
ре че нич ној струк ту ри. Оне, што по ка зу ју узе ти при ме ри, ве о ма че сто 
за у зи ма ју по сред ну по зи ци ју, где ко пу ла тив ни ве зник не ве зу је две ре-
чи у сук це сив ном ни зу, већ на од ре ђе ном од сто ја њу. Ме ђу тим, ова кве 
слу ча је ве не бе ле жи Ђ. Три фу но вић у Псал ми ма и из вор ним Са ви ним 
де ли ма: Ка реј ски ти пик, Хи лан дар ски ти пик, Жи ти је све то га Си ме о на 
(Три фу но вић 1979: 191).

1.2. Удво је ни пре ди кат. По сту пак удва ја ња пре ди ка та не што је ма ње 
за сту пљен од удва ја ња су бјек та. У по зи ци ји удво је ног пре ди ка та ско ро 



ис кљу чи во се на ла зе гла гол ске ре чи, ко ји ма се озна ча ва вр ше ње две ју 
рад њи.

(1) Тече и премину божаставнаја ти жизан
и небеснаго те сељенија не остави,
ибо не сметши се нога плти твојеје
дреманија духу храњештему те не одоле,
темже моли за ни Господа
пресвештене оче Арсеније

(Срб. II , 42).

(2) На пре зи и спеј,
Цар ству је и ца ру јеј ва се ми,
и вар ва ри по тре би от па стве сво је је,
да по зна јут, бес туд ни,
ја ко ти је си Бог наш,
те бе мо лим се
и на те упо ва јем,

(Срб. II , 302).

(3) О, ка ко ва го да ро ва ни ја
от Спа са при че сти хом се
и обо га ти хом се ва и сти ну,
ца ри је и све ти те љи је,
бо га ти и ни шти,
ра дуј те се и све тло да нас тор же ство пра зну јим,
оп шта го на ше го за ступ ни ка Јо ва на пра вед на го,

(Срб. III , 62).

У при ме ру (1), (2) и (3), као што се ви ди, у функ ци ји удво је ног пре ди-
ка та на шле су се гла гол ске ре чи ко је озна ча ва ју раз ли чи те вр сте рад њи 
при пи са не су бјек ту. Струк ту ра пре ди кат ског па ра ле ли зма се од ли ку је 
не по сред ном ве зом из ме ђу две ју пре ди кат ских ре чи: (1) „те че и пре ми ну“, 
(2) „цар ству је и ца ру је“, (3) „при че сти хом се и обо га ти хом се“, што ни је 
био слу чај са су бје кат ским па ра ле ли змом.

1.3. Удво је ни обје кат. По сту пак удва ја ња објек та има не што ши ре раз-
ме ре од удво је ног пре ди ка та. По не кад се чи ни да због гу сти не ње го вог 
ја вља ња он по ста је нај до ми нант ни ја ка те го ри ја удво је но сти у ста рој срп-
ској цр кве ној по е зи ји33. Што се ти че струк тур не сли ке удво је ног објек та, 

33 Не што слич но на ла зи мо и у ис тра жи ва њи ма код Ђор ђа Три фуновића 
у Жи ти ју све то га Си ме о на пи са ног ру ком Све тог Са ве. У ве зи са 
овим Ђ. Три фу но вић ис ти че: „Од пре ко де ве де сет слу ча је ва, три 
петине захвата ју име нич ке ре чи. Нај ви ше је име ни ца у уло зи об јек та“ 
(Трифуновић 1979: 192).



она се оства ру је у чи стом ви ду, од но сно пој мо ви се ни жу у не по сред ном 
кон так ту по ве за ни ме ђу соб но ве зни ком „и“.

(1) Вишњују славу и светлост,
наслажденије и неизреченују красоту,
неуведајуштују доброту ва сељех праведних
са ликостојнами анђелскими 
и са сабори мученичаскими
и васеми преподобними
достојно пријем, оче Симеоне,
са анђели васпевајеши:
Благословен Бог отац наших

(Срб. I , 358).

(2) Обра зи про си јал је си бо го ра зу ми ја,
зареју облистал јеси српскоје достојаније
и чеда твоја наставил јеси словеси твојими, 
ништељубије и љубов источил јеси,
Авраамову странољубљу  подобе се,
оче Арсеније, Христа Бога моли
даровати нам велију милост

(Срб. II , 26).

(3) Јако поборнику православија и мученику нелажну
хвалу и славу васи тебе верни приносим, Лазаре,
богоратнаго бо звера јакоже не убоја се рекшаго:

„Придете и потребим правују веру славештих от земље,
и не поменет се име православија ва сих“

(Срб. II , 184).

У сва три при ме ра ус по ста вље на је пот пу на си ме три ја удво је них еле-
ме на та: (1) „сла ву и све тлост“, (2) „ни ште љу би је и љу бов“, (3) „хва лу и 
сла ву“. Ме ђу тим, по не кад се де си да си ме три ја ни је оства ре на, као у на-
ве де ним сти хо ви ма. Из ме ђу ре чи удво је ног објек та на ђе се не ка дру га 
реч са друк чи јом син так сич ком функ ци јом. Обич но је то од ред ба јед ног 
од об је кат ских чла но ва.

Преподобне оче, свештениче Саво,
пиштал гласештија гласа спасени 
(…)
велики орган Божији,
достохвалнаја труба истинаја,
слатки источник благодетни,



Христа моли, преподобне,
даровати појуштим те мир
и велију милост

(Срб. I , 92).

Као што се дâ ви де ти, пот пу ну си ме три ју по ква ри ла је лек се ма ве љу 
(ве ли ку) ко ја сто ји уз дру ги члан удво је ног објек та не по сред но га од ре-
ђу ју ћи. Та ко је на ста ла аси ме трич на струк ту ра: мир и ве љу ми лост. По не-
кад се де си да се оче ки ва на си ме три ја на ру ши на два на чи на: (1) про ши ри-
ва њем двој не струк ту ре уво ди се ви ше од два еле мен та и (2) уба ци ва њем 
не ких дру гих ре чи у об је кат ску струк ту ру.

Дивније ва светих имуштије дрзновеније 
тебе, Боже,
грехи испуштајушту
и страсти потребљајушту
и раби твоје спасајушту
приводим ва молитву,
Саву и Симеона,

(Срб. I , 348).

1.4. Удво је ни атри бут. У функ ци ји удво је ног атри бу та, ко ји не пред ста-
вља че сту вр сту па ра ле ли зма у ста рој срп ској цр кве ној по е зи ји, нај че шће 
се ја вља ју при де ви и гла гол ски при де ви. Ова кав тип удва ја ња без из у зет-
ка је ус по ста вљен на прин ци пи ма пот пу не си ме три је.

(1) Му дри све ти тељ,
пастир свети и благи
и светилник црковни јави се,
свештени оче Саво,
Богу служе
и људије отачаства си просвештаје
светом си богоразумија

(Ср б. I , 102).

2) Бог ми ло стив и ште дар,
Бог ревњив и мастеј,
многа о тебе милост,
много же и обличеније,
лица не обинујеши се,
комуждо по пути јего судиши,
молитвами светих си
не предажд нас праведному си суду

(Срб. I , 308).



(3) Бестуднаго нападенија же и јарости
безбожних и зловерних језик,
божаставними молбами вашими нас избављајуште, 
јарост убо укротите,
насилаваније же победите,
богодахновенаја светих
преподобнаја и свештенаја двојице,
и веселим гласом сподобите васпевати
посреде храма вашего:
Препрослављени отац наших Боже,
благословен јеси

(Срб. I , 326).

Исти на, по не кад се до га ђа да си ме три ју ква ри уба ци ва ње лек сич ке 
је ди ни це ко ја у из ре че ној син таг ми пред ста вља управ ну реч, као што је 
то слу чај у сле де ћем при ме ру.

Преподобне оче и преблажене, 
свештени пастиру добри,
првопастира Христа угодниче,
положиви душу за српскоје достојаније,
ти ниња, архијереје Арсеније блажене, 
испроси у Господа
даровати нам велију милост

(Срб. II , 28).

1.5. Удво је на при ло шка од ред ба. Ка да је у пи та њу удво је на при ло шка 
од ред ба, она се оства ру је на раз ли чи те на чи не, од но сно упо тре бом раз-
ли чи тих вр ста ре чи. Ипак се нај че шће упо тре бља ва ју име ни це у при ло-
шкој слу жби.

(1) Сај бла же ни рев ну је
и поревнова по људех отачаства својего,
Бога николиже отступаје дан и ношт
молитвами и милостињами себе тому приводе,
тај те и пријет
и сатвори ва тебе обиталиште светому Духу,
сподоби и нас Духа светаго
молитвами, свете, твојими,
вероју васпевајуштих те 

(Срб. III , 90).

(2) Небесни Владика Христос на тврди верних
јако звезду те утврди српскому језику,



и твојему сродству последовал јеси
ученми и разуми

(Срб. III , 330).

(3) Аште и невремену самрт подјет,
завистију ратотворца убивајут те неповина,
о, неправедному убиству,
они же сут ва таме и мраку,
ти же са преродитељи
ва царских вадварајеши се, достоблажене

(Срб. III , 364).

У сва три на ве де на при ме ра у фор ми удво је не при ло шке од ред бе на-
шле су се име нич ке ре чи. Ме ђу тим, њи хо ва зна че ња су раз ли чи та: у при-
ме ру (1) ра ди се о при ло шкој од ред би за вре ме „от сту па је дан и ношт“, 
у при ме ру (2) о при ло шкој од ред би за на чин „по сле до вал је си учен ми и 
ра зу ми“, у при ме ру (3) о при ло шкој од ред би за ме сто „они же сут ва та-
ме и мра ку“34.

2. Се ман тич ки аспе кат. Ка да је у пи та њу се ман тич ка струк ту ра ста-
ре срп ске цр кве не по е зи је, па ра ле ли зам као по ет ско-стил ски по сту пак 
нај че шће се оства ру је у ви ду удва ја ња пој мо ва чи ји се зна чењ ски од нос 
из ра жа ва у ви ду си но ни ма, ан то ни ма и те мат ских зна че ња (ко ја се не 
мо гу под ве сти ни под си но ним ске ни под ан то ним ске струк ту ре). Сто га 
ће овим по ја ва ма би ти по све ће на од го ва ра ју ћа па жња. Ка да се ра ди о па-
ра ле ли зму у Псал ти ри, Ве ре шча гин сма тра да ако се го во ри о сми са о ним 
ве за ма ме ђу ре чи ма да се по мо ћу кван ти та тив не ана ли зе и са син хро не 
тач ке гле ди шта мо гу из дво ји ти три ти па та квих ве за. Пр во, по ве зу ју се 
ре чи са бли ским се ман тич ким зна че њем – си но ни ми ја. Дру го, ов де треба 

34 И код при ло шких од ред би, ка ко по ка зу ју не ки слу ча је ви, до ла зи до 
увећава ња еле ме на та, та ко да двој на ве за по не кад пре ра сте у трој ну, 
че твор ну, па и ви ше. Ево јед ног та квог при ме ра у ко јем је до шло до 
утростру ча ва ња при ло шких еле ме на та.

Истине проповедника
и благочастију рачитеља,
и тамним просветитеља
придите, празнољупци,
Са ву да убла жим,
(…)
и апо стол ски тру див ша се
је же бо по ме стам
и по гра до вом
и по зе мљам

(Срб. I , 50).
Као што се ви ди, ов де је оства ре на трој на при ло шка ве за: „по ме стам 

и по гра до вом и по зе мљам“.



увр сти ти и ре чи ко је се ман тич ки до пу ња ва ју јед на дру гу – те мат ску 
лек си ку. Тре ће, ту спа да ју и ре чи са се ман тич ком про тив по ста вље но шћу 

– ан то ни ми (Исп. Ве ре щ а гин 1975: 63). Наш став се, као што се мо же ви де-
ти, уве ли ко при бли жа ва Ве ре шча ги но вом. Раз ли ка је са мо у то ме што 
он по ред си но ни ми је и ан то ни ми је уво ди се ман тич ки по јам те мат ска 
лек си ка, док ми сма тра мо да се ту пре ра ди о свим оним зна че њи ма ко ја 
не спа да ју ни под си но ни ми ју ни под ан то ни ми ју, не го да са др же и јед не 
и дру ге се ман тич ке ком по нен те, али да оне ни су та ко оштро из ра же не 
као код си но ни ма и ан то ни ма. У на шем сми слу по јам те мат ска зна че ња 
под ра зу ме ва сва она зна че ња ко ја су об у хва ће на јед ном ши ром те мом, 
а упо тре бље не лек сич ке је ди ни це из ра жа ва ју са мо не ка пар ци јал на зна-
че ња ко ја се укла па ју у оп ште, те мат ско зна че ње.

2.1. Си но ним ска удва ја ња. Си но ним ска удва ја ња пој мо ва пред ста вља ју 
у ста рој срп ској цр кве ној по е зи ји ве о ма ра ши рен по сту пак. Удва ја ње се 
од ви ја уз уче шће ви ше вр ста ре чи, али су нај че шће име ни це.

(1) Див ни је ва све тих иму шти је др зно ве ни је
тебе, Боже,
грехи исушајушту
и страсти потребљајушту
и раби твоје спасајушту
приводим ва молитву,
Саву и Симеона,

(Срб. I , 348).

 (2) Ви шњу ју сла ву и све тлост,
наслажденије и неизреченују красоту,
неуведајуштују доброту ва сељех праведних
са ликостојанми анђелскими
и са сабори мученичаскими 
(…)
достојно пријем, оче Симеоне,
са анђели васпевајеши:
Благословен Бог отац наших

(Срб. I , 358).

(3) Хри сто вих за по ве деј де ли
Симеон угодити ташташе се,
и того пречистују матер имеје
помоштницу и садејставницу,
храми преудобрени о имени јеје ваздвиг
иночаствујуштим жилишта сатвори,
безмлвијем же и кротостију



дух страха Божија ва срце пријем,
обитељ бист светије Тројици

(Срб. I , 402).

(4) Тече и премину божаставнаја ти жизан
и небеснаго те сељенија не остави,
ибо не сметши се нога плти твојеје,
дреманија духу храњештему те не одоле,
темже моли за ни Господа,
пресвештене оче Арсеније

(Срб. II , 42).

(5) Авраамљи жртви ревновав,
оче преосвештене Јевстатије,
јако Исаака своју душу принесе Христови
жртву часну и непорочну,
благочасно васпеваје:
Благословен Бог отац наших

(Срб. II , 68).

У пр ва три при ме ра, као што се ви ди, до шло је до удва ја ња име нич ких 
ре чи – при мер (1): „ис пу шта ју шту (уни шти те ље) и стра сти по тре бља-
ју шту (ис тре би те ље)“, при мер (2): „са ли ко стој ни ми (збо ро ви ма) ан ђел-
ски ми и са са бо ри (са бо ри ма)“, при мер (3): „по мошт ни цу (по моћ ни цу) и 
са деј стви цу (са рад ни цу)“. У при ме ру (4) у уло зи си но ним ских ре чи по ја ви-
ли су се гла го ли: „те че (про те че) и пре ми ну (про ми ну)“, док су у при ме ру 
(5) упо тре бље ни при де ви: „ча сну и не по роч ну“. Про у ча ва ју ћи Са ви на де ла, 
Ђ. Три фу но вић ова кву по ја ву об ја шња ва на сле де ћи на чин: „Си но ним ски 
удво је но по ста вља ње пој мо ва у Са ви ном је зи ку, ре ци мо, уса гла ша ва се 
са осе ћа њем си ме три је и стро го сти чи та ве епо хе, ко ја још ни је по шла у 
ар ти стич ку и раз гра на ту над град њу“ (Три фу но вић 19952: 133). Ме ђу тим, 
у на шим при ме ри ма, ко ји су би ра ни по прин ци пу да пред ста вља ју што 
очи глед ни ји вид си но ни ми је, у два од пет од су ству је си ме три ја, што до-
во ди у сум њу Три фу но ви ће во ми шље ње.

Исти на, ве о ма се рет ко де си да се по сту пак удва ја ња по но ви на бли-
ском од сто ја њу или у су сед ним сти хо ви ма, па из гле да као да се же ле ло 
да се па ра ле ли зам раз ви је у моћ ни ју струк ту ру. Та кав се слу чај на ла зи 
у при ме ру.

Текуштим нестојатељно
стојушта и вечнујушта,
и временими и тљеними
небеснаја, оче, изменив,



идеже са анђели ликује радујеши се,
о нас иже твоју памет, Симеоне,
савршајуштих моли се

(Срб. I , 174).

2.2. Ан то ним ска удва ја ња. Ан то ним ска удва ја ња пој мо ва пред ста вља ју 
у ста рој срп ској цр кве ној по е зи ји та ко ђе ве о ма ра ши рен по сту пак. Удва-
ја ње се од ви ја нај че шће уз уче шће име нич ких ре чи. У ан то ним ској струк-
ту ри ре ђе се по ја ве и при де ви35.

(1) Сатворшаго медовнују сладост 
и жлчи нас ради на крсте вакусившаго
љубовију, оче, укрепљајем,
горка јадиј не стужи си
дондежде того благодетију
ва мани место преложише ти се

(Срб. I , 500).

(2) Образи просијал јеси богоразумија, 
зареју облистал јеси српскоје достојаније
и чеда твоја наставил јеси словеси твојими,
ништељубије и љубов источил јеси,
Авраамову странољубију подобе се,
оче Арсеније, Христа Бога моли
даровати нам велију милост

(Срб. II , 26).

(3) Сај блажени ревнује
и поревнова по људех отачаства својего,
Бога николиже отступаје дан и ношт
молитвами и милостињами себе тому приводе,
тај те и пријет
и сатвори ва тебе обиталиште светому Духу,
сподоби и нас Духа светаго
молитвами, свете, твојими,
вероју васпевајуштих те
ваздражанијем и болезними
и бедами многими
и молитвами непрестаними

(Срб. III , 90).

35 Ве ре шча гин на во ди мно ге ан то ним ске па ро ве узе те из је зи ка Псалтира. 
Ево не ко ли ко ин те ре сант ни јих: „ve qerß – ëaútra, grh‚ynik¢ – pravydyn¢, 
dyny – no≤y, da ti – li‚iti, sta rosty – ünosty, ëapad¢ – vßstokß, 
vhryn¢ – poro qen¢, mo re – sú‚a, vßsta ti – pa sti“ (Ве рещагин 1975: 69).



(4) Душу и тело очистив,
богомудре светитељу Саво,
тем сасуд изабрани Богови нашему бист
и јави се апостол,
абије јавив се
пријел јеси дарованија

(Срб. I , 114).

(5) Теплоју љубовију и вероју притекајуштим
ка раце моштеј твојих, балгородне Јоване,
иноком и белцем подажд
душам спасеније и телесем здравије
и избави љутих бед и опстојанеј,
прими же от нас малоје мољеније
посопствуј да принесем Богу хваљеније

(Срб. III , 124).

У при ме ри ма (1), (2), (3) и (4) у нај чи сти јем ви ду удва ја ња пој мо ва 
оства ру ју се пра ве ан то ним ске струк ту ре: („сла дост и жлчи“, 1), („ни ште-
љу би је и љу бов“, 2), („дан и ношт“, 3) и („ду шу и те ло“, 4). Све ове ан то ним-
ске ве зе из гра ђе не су упо тре бом име нич ких ре чи. Ме ђу тим, у при ме ру (5), 
за раз ли ку од пр ва че ти ри, оства ре но је ан то ним ско удва ја ње на ни воу 
две ју син таг ми (ду шам спа се ни је и те ле сем здра ви је). Тре ба ре ћи да ова-
кве ан то ним ске струк ту ре ни су рет ке у по е зи ји ста ре срп ске цр кве не по е-
зи је, али се мо ра ис та ћи да оне не ма ју до ми ни ра ју ћу уло гу, и ни су кон ку-
рент не ан то ним ским лек сич ким удва ја њи ма. По ред на ве де них слу ча је ва, 
мо гу се су сре сти кон тек сти у ко ји ма до ла зи до умно жа ва ња ан то ним ског 
удва ја ња. Та ко на ста ју дво стру ке и тро стру ке ан то ним ске струк ту ре.

(1) Придите, богосабрани сабори,
красни личе иночасци,
придите и васи српсци народи,
стари же и јуни,
богати и ништи,
стецем се ва црков Божије Матере
идеже лежит многоцелабноје тело
праведнога Јована,

(Срб. III , 54).

(2) Придите, страждуштеји,
и примете исцељенија,
рука бо јаже тогда пенезе дајуштија
тажде и ниња дајет исцељенија
телесним болезнем и душевним страстем,



богати и ништи,
здрави и немоштни,
пришадше почрпете по вере прошенија
от ковчега свештенаго
јако от нетлена источника
ва славу Спасу и Богу првослављајуштому
иже того прослављајуштих

(Срб. II , 318).

(3) Једине цару небесним и земаљним и преисподњим,
ти Стефана деспота ненаветна
от видимих и невидимих враг сабљуди
и злоби васакоје,
да појем ти
и славим силу твоју,
на те уповајем раби твоји

(Срб. II , 298).

(4) Провидна Божија мудрост
изабравши убицу Павла сасуда себе изабрана,
вазимајушта от земље убога
и посаждаје на престоље богатих,
и тебе, преосвештене Божији Јевстатије,
себе  изабрав пастира и учитеља
и наставника васем љубештим Христа,
света невечерња миром обладајушта

(Срб. II , 64).

У раз ви је ном ви ду удва ја ња на ста ју кон такт не и дис тант не ан то ним-
ске струк ту ре. У при ме ри ма („ста ри же и ју ни, бо га ти и ни шти“, 1) и 
(„те ле сним бо ле знем и ду шев ним стра стем, бо га ти и ни шти, здра ви и 
не мошт ни“, 2) ра ди се о кон такт ним удва ја њи ма, јер се она од ви ја ју у 
су сед ним сти хо ви ма. У при ме ру („Је ди не ца ру не бе сним и за маљ ним и 
пре и спод њим, / ти Сте фа на де спо та не на вет на / от ви ди мих и не ви ди мих 
враг са бљу ди“, 3) оства ре на је дис тант на ан то ним ска струк ту ра, јер је 
дво стру ка ве за ре а ли зо ва на на од сто ја њу од јед ног сти ха. У на ве де ним 
сти хо ви ма по сто је и дру ге ин те ре сант не чи ње ни це, ко јих не ма у чи стом 
ви ду удва ја ња. Док су код јед но вр сних удва ја ња уче ство ва ле ис кљу чи-
во име нич ке ре чи, код раз ви је ног ви да удва ја ња упо тре бља ва ју се са мо 
при дев ске ре чи. По ред ово га, у при ме ру (2) до шло је до ком би на ци је 
удва ја ња: (а) син таг мат ских кон струк ци ја – „те ле сним бо ле знем и ду-



шев ним стра стем“36 и (б) лек сич ких је ди ни ца – „бо га ти и ни шти, здра ви 
и не мошт ни“.

2.3. Удва ја ња те мат ских зна че ња. Ка да не до ла зи до си но ним ских или 
ан то ним ских удва ја ња, он да се по ста вља пи та ње: ка кав се зна чењ ски од-
нос ус по ста вља из ме ђу удво је них пој мо ва? На ово пи та ње, као што смо 
ра ни је спо ми ња ли, по ку шао је да ти од го вор Е. М. Ве ре шча гин. Он сма тра, 
украт ко да по но ви мо, да по ред си но ни ми је и ан то ни ми је тре ба уве сти и 
тре ћу се ман тич ку ка те го ри ју – те мат ску лек си ку. Али, ка да се има у ви-
ду да се Ве ре шча гин ба вио је зи ком Псал ти ра и ка да се по гле да ју при ме-
ри37 ко је на во ди, мо же се твр ди ти да је он у ве ли кој ме ри у пра ву. Не што 
слич но по ка зу је и је зик ста ре срп ске цр кве не по е зи је.

(1) Боже, Спасе мој,
отврзи ми усне и језик мој ујасни
јако да васпоју памет светитеља твојего,
јегоже на земљи удивил јеси,
славно славити те:
Славно бо прослави се

(Срб. II , 28).

(2) Љубављу нас не забил јеси,
аште и от нас престављен бил јеси
јакоже древље Илија,
на нам изоставил јеси светије твоје мошти
јако молит часнејшују,
имиже нас, преблажене, покривај и сахрањај
да вам мире васпевају:
Величит душа моја Господа

(Срб. III , 104).

36 Ка да су у пи та њу удва ја ња пој мо ва ко ји из ра жа ва ју од нос: ма те ријално –
– не ма те ри јал но, она су по себ но број на у ста рој срп ској цр кве ној по е зији. 
На та кву чи ње ни цу ука зу је и Ђ. Три фу но вић, као на стил ски ма нир у 
вре ме дру гог ју жно сло вен ског ути ца ја: „Не спу та но па ра док сал но спа ја ње 
ма те ри јал ног и ду хов ног по ја ча ва но је Ан до ни је вом стал ном же љом 
за нео бич ним сло же ни ца ма. Упра во у вре ме нај ве ћег стил ског и лек-
сич ког бо га ће ња кра јем XIV и по чет ком XV ве ка срп ско сло вен ски се 
укљу чу је у по зна ти ‘дру ги ју жно сло вен ски ути цај’, ко ји је у је зик ру ске 
књи жевности унео но ве то ко ве древ них сло ве ни за ма, но вих сло же ни ца 
и нео бич ног удру жи ва ња по сто је ће или пре у зе те лек си ке“ (Три фу но вић 
19952: 134).

37 „ústa – óëßfkß; bouró – gnhvß; beëakonie – ëßlo ba; gradß – se lo; 
grßli ca – pßtica; ogny – pla meny; mi losty – ≤e drot¥; do bro – krasyno; 
onhmhti – úmlßqa ti“ (Верещагин 1975: 66–67). Исти на, има ов де па ро ва 
ко ји се мо гу сма тра ти и као синоним ски.



(3) Шлем и оружије непобедимоје на дијавола
ти јеси христијаном утвржденије,
јерархом удобреније, Николаје чудне,
радује се, чудотворче велики,
обуревајемим тихоје пристаниште

(Срб. III , 424).

(4) Ридај и дрехлуј,
велики Граде студенички
и окрсније страни васе,
јако велики и први цар Србљем
от сего света разлучајет се,
и ка вечним обитељем отходит
нас же сирих остављајет,
данас саном иночаским одевајет се
и својему родитељу подобе се дели и именом,
Симон преподобни, Тројице ниња јако предстојим
молит се спасти се душам нашим

(Срб. III , 314).

(5) Очна зренија, ушна слишанија,
зубније и ножније болезни
исцели, преблажене,
(…)
Главоболија и срдоболија уврачуј васкоре
јако врач преизредан, 
(…)
Максиме досточудне.

(Срб. III , 164).

У свим при ме ри ма струк ту ра па ра ле ли зма оства ре на је у чи стом ви ду: 
„усне и је зик“ (1); „по кри вај и са хра њај“ (2); „шлем и оруж је“ (3); „ри дај и 
дре хлуј, ве ли ки и пр ви“ (4); „зуб ни је и но жни је, гла во бо ли ја и ср до бо ли ја“ 
(5), с том раз ли ком што у при ме ру (5) уз чи сти вид па ра ле ли зма де лу је 
и син таг мат ско удва ја ње без упо тре бе ве зни ка „и“ (оч на зре ни ја, ушна 
сли ша ни ја). По ред ово га, по сто је и не ке дру ге струк тур не раз ли ке ме ђу 
на ве де ним слу ча је ви ма. У пр ва три при ме ра лек сич ка удва ја ња се ја вља-
ју јед но крат но, код че твр тог на ла зи мо дво крат но по на вља ње на дис тан-
ци, у пе том се ја вља тро крат но по на вља ње, ко је од кон такт ног пре ла зи 
у дис тант но. Па ра ле ли зам ова квог ти па по сма тран са се ман тич ке тач ке 
гле ди шта, иако на пр ви по глед по твр ђу је те зу Ве ре шча ги на о те мат ској 
ве зи два ју пој мо ва, у ве ли кој ме ри је и опо вр га ва. Пр во што па да у очи 
је сте то да су по је ди нач на зна че ња лек сич ких је ди ни ца об је ди ње на не-
ком оп шти јом те мом. У при ме ру (1) пој мо ве усне и је зик об је ди њу је те ма 



– уста; у при ме ру (2) пој мо ве по кри вај и са хра њај об је ди њу је те ма – чу ва-
ти, бри ну ти се о; у при ме ру (3) пој мо ве шлем и оруж је об је ди њу је те ма 

– оруж је; у при ме ру (4) пој мо ве ри дај и дре хлуј об је ди њу је те ма – узрок 
– не га тив на ко но та ци ја, а пој мо ве ве ли ки и пр ви об је ди њу је те ма са зна-
че њем – по зи тив на ко но та ци ја; у при ме ру (5) пој мо ве зуб ни је и но жни је, 
гла во бо ли ја и ср до бо ли ја об је ди њу је те ма – бо лест, а пој мо ве оч на зре ни-
ја, ушна сли ша ни ја об је ди њу је те ма – људ ска чу ла. Ме ђу тим, ако би се де-
таљ ни је ана ли зи рао се ман тич ки од нос две ју ре чи у струк ту ри ус по ста-
вље ног па ра ле ли зма, и уз то укљу чи вао не по сред ни кон текст, по ка за ло 
би се да сва ки од лек сич ких па ро ва из ра жа ва у ве ћем или ма њем сте пе ну 
си но ним ски или ан то ним ски од нос.

Сле де ћи при ме ри, а има их мно штво у ста рој срп ској цр кве ној по е зи-
ји, у пот пу но сти опо вр га ва ју Ве ре шча ги но ву те зу о удва ја њу те мат ске 
лек си ке.

(1) Видеште тебе,
Свете апостоле и првомучениче Стефане,
ва чистоте целомударна, часна
Новаго завета истина ученика сушта,
касни срцем и несамисални душами
неверни и жестокосрди Јудеје иногда
иже законом и пророки прореченаго
месију Исуса избавитеља нашего,
повинује бо их тому васедушно
веровати и звати јему:
Алилуја

(Срб. III , 438 и 440).

(2) Упасиј жазлом своје људи,
правдоју и кротостију, блажене,
и скиптри царствија варучившому ти,
сему добре угодил јеси
и сугуби венце от њего пријел јеси
и смиреније глбокоје певцем си подавајеши

(Срб. II , 106).

(3) Тричесноје сили душевније
божаставноју мудростију, оче, окрмив,
словесноје правдоју и мудростију,
јаросноје же мужаством крепким,
желатељноје же, блажене, целомудријем,
ихже ва житији
ништоже потребнеје, блажене

(Срб. II , 266).



(4) Ипостасноју мудростију и силоју
неверних плки разгониши,
часними молбами првосветитеља
и твојим преподобијем

(Срб. III , 324).

Од на ве де них при ме ра са мо у (1), и то у па ру „не вер ни и же сто ко срд-
ни“, мо гу ће је го во ри ти о то ме да два пој ма при па да ју јед ном се ман тич-
ком те мат ском кру гу – не кој вр сти не по пра вљи во сти. У свим дру гим 
слу ча је ви ма за два пој ма не мо гу ће је на ћи за јед нич ки те мат ски име ни-
тељ. У при ме ру (1) па ро ви „за ко ном и про ро ки, ве ро ва ти и зва ти“ у ме-
ђу соб ном зна чењ ском од но су ис ка зу ју се ман тич ку раз ли ку ко ја ни је до-
сти гла сте пен то ли ке ди ја ме трал не су прот но сти да се мо же име но ва ти 
као ан то ни ми ја. У при ме ри ма (2) и (3) реч прав да са ре чи ма крот кост, 
му дрост фор ми ра ла је па ра ле ли зме („прав до ју и кро то сту“, 2; „прав до ју 
и му дро сти ју“, 3) у ко ји ма пој мо ви у ме ђу соб ној ве зи озна ча ва ју пре раз-
ли чи тост не го те мат ску исто вет ност. Слич на је си ту а ци ја и у при ме ру 
(4), где лек се ме му дрост и си ла у оства ре ном па ра ле ли зму „му дро сти ју 
и си ло ју“ ни у ко јем зна чењ ском од но су не мо гу се до ве сти у те мат ску 
ме ђу за ви сност.

3. Сти ли стич ки аспе кат. Ка да је у пи та њу сти ли стич ка струк ту ра ста-
ре срп ске цр кве не по е зи је, па ра ле ли зам као по ет ско-стил ски по сту пак 
нај че шће се оства ру је у ви ду фи гу ра дик ци је (ана фо ра, епи фо ра, сим пло-
ха, ана ди пло за38) и фи гу ра кон струк ци је (ин вер зи ја, по ли син дет). Сто га 
ће овим по ја ва ма би ти по све ће на по себ на па жња.

3.1. Фи гу ре дик ци је. Иако у фи гу ре дик ци је спа да ју све гла сов не или 
звуч не фи гу ре, ов де, с раз ло гом, из о ста вља мо све оне фи гу ре чи је је де-
ло ва ње за сно ва но на по на вља њу од ре ђе них гла со ва или ску пи на од ре-
ђе них гла со ва, опо на ша ња од ре ђе них зву ко ва и шу мо ва у при ро ди, па 
и по на вља ње од ре ђе них чи та вих ре чи. У на шем слу ча ју под фи гу ра ма 
дик ци је сма тра ју се удва ја ња лек сич ких је ди ни ца на по чет ку сти хо ва 
(ана фо ра), на кра ју сти хо ва (епи фо ра), на по чет ку и на кра ју (сим пло ха) 
и на кра ју прет ход ног и по чет ку на ред ног сти ха (ана ди пло за). Ове се фи-
гу ре на зи ва ју јед ним име ном син так сич ки па ра ле ли зми (исп. Ко ва че вић 
1998: 33), а ко је због сво је че сте упо тре бе у ли ри ци до би ја ју за јед нич ки 
тер мин лир ски па ра ле ли зми (исп. Со лар 19805: 63).

3.1.1. Ана фо ра. Ана фо ра пред ста вља по на вља ње ре чи на по чет ку сти-
хо ва. Ме ђу тим, у на шем слу ча ју ана фо ра пред ста вља удва ја ње пој мо ва 
на по чет ку два ју сти хо ва ис ка за них раз ли чи тим лек сич ким је ди ни ца ма 
из ме ђу ко јих сто ји ве зник „и“. При ме ри ни су број ни.

38 Ов де се не ра ди о стил ским фи гу ра ма ко је под ра зу ме ва ју као је дан 
од крите ри ја ре ду пли ка ци ју истих ре чи истог се ман тич ког или 
асоцијативног кру га (Исп. Ко ва че вић 1991: 93).



(1) Придете, страждуштеји,
и примете исцељенија,
(…)
от ковчега свештенаго
јако от нетлена источника
ва славу Спасу и Богу прослављајуштому
иже того прослављајуштих

(Срб. II , 318).

(2) Царе устрашил јеси
и кнезе низложил јеси,
и ниња твоје стадо ратујуштих низложи.

Бесове убојаше се, Стефане,
тобоју посрамљени,
и њина часним ти моштми прогонет се

(Срб. II , 356).

(3) Превазиде памет твоја,
богоносе светитељу Арсеније,
паче чувставнаго сијајушти,
пречудна бо сатвор,
(…)
ва њејже ликујут духовнаја ти чеда
(…)
и веселет се, тебе предстојеште,
и сатржаствујут твоје красноје успеније,
и тобоју просеште получити от Христа велију милост

(Срб. II , 44 и 46).

(4) Са слзама вапијем ти,
Саво преблажене,
избави своју паству от огња
и мача
и иноплеменик
и усобице зло самишљајуштих
и глада
и васкоје покуди

(Срб. I , 78).

У пр ва два при ме ра на ла зе се ти пич ни слу ча је ви ана фор ских по на вља-
ња: „При де те, стра жду ште ји / и при ме те ис це ље ни ја“ (1); „Ца ре устра-
шил је си / и кне зе низ ло жил је си“ (2), док је у при ме ру (3) та ква ве за 



по ја ча на ини ци јал ним „и“: „и ве се лет се, те бе пред сто је ште / и са тр жа-
ству јут тво је кра сно је ус пе ни је“. У при ме ру (4) до шло је до ду пли ра ња 
ана фор ског удва ја ња ко је се на кра ју стро фо и да пре тва ра у ана фор ско-
епи фор ску ве зу или чак у обр ну ту ана ди пло зу (по че так прет ход ног и 
крај на ред ног сти ха): „и ма ча / и ино пле ме ник / и усо би це зло са ми шља-
ју штих / и гла да / и вас ко је по ку ди“. Ов де тре ба ис та ћи да су слу ча је ви 
под бро јем (3) и (4) мно го ре ђи од оних под бро јем (1) и (2).

3.1.2. Епи фо ра. Епи фо ра пред ста вља по на вља ње ре чи на кра је ви ма сти-
хо ва. За раз ли ку од ре то рич ког схва та ња епи фо ре, код нас ова фи гу ра 
озна ча ва удва ја ње пој мо ва на кра је ви ма два ју су сед них сти хо ва. Епи фо-
ра је не што за сту пље ни ја од ана фо ре.

(1) Вазашадши на висоту добродетељеј,
Анђелино великоименита, 
врагом убо низложи стрмљеније,
нам же са Богородицеју проси смиреније
и велију милост

(Срб. III , 30).

(2) Преподобне оче, свештениче Саво,
пиштал гласештија гласа спасени 
(…)
велики орган Божији,
достохвалнаја труба истинаја,
слатки источник благодетни,
Христа моли, преподобне,
даровати појуштим те мир
и велију милост

(Срб. I , 92).

(3) Отачаскије си љубаве и мирских красот
и властних висот
ни ва штоже ваменив, Саво блажене,
јединого Христа важделев, преславне,
јего и крст на рамо вазам
скоро последова јему,
васедушно моле се о душах наших

(Срб. I , 34).

(4) Провидна Божија мудрост
изабравши убицу Павла сасуда себе изабрана,
вазимајушта от земље убога
и посаждаје на престоље богатих,
и тебе, преосвештене Божији Јевстатије,



себе  изабрав пастира и учитеља
и наставника васем љубештим Христа,
света невечерња миром обладајушта

(Срб. II , 64).

(5) Дивније ва светих имуштије дрзновеније 
тебе, Боже,
грехи исушајушту
и страсти потребљајушту
и раби твоје спасајушту
приводим ва молитву,
Саву и Симеона,

(Срб. I , 348).

У пр ва че ти ри при ме ра на ла зи мо ти пич не слу ча је ве епи фо ре: „нам 
же са Бо го ро ди це ју про си сми ре ни је / и ве ли ју ми лост“ (1); „да ро ва ти 
по ју штим те мир / и ве ли ју ми лост“ (2); „Ота ча ски је си љу ба ве и мир-
ских кра сот / и власт них ви сот“ (3); „ва зи ма ју шта от зе мље убо га / и 
по са жда је на пре сто ље бо га тих“ (4). Ме ђу тим, у при ме ру (5) двој на ве за 
пре ра ста у трој ну: „гре хи ис пу шта ју шту / и стра сти по тре бља ју шту / 
и ра би тво је спа са ју шту“.

3.1.3. Сим пло ха. Сим пло ха је, пре ма те о ри ји књи жев но сти, фи гу ра ко ја 
пред ста вља ује ди ње ње ана фо ре и епи фо ре, од но сно по на вља ње лек сич-
ких је ди ни ца на по чет ку и кра ју два ју и ви ше су сед них сти хо ва. Ов де је 
сим пло ха за пра во удва ја ње пој мо ва ко ји се из ра жа ва ју раз ли чи тим ре-
чи ма ко је за у зи ма ју по зи ци је на по чет ку и кра ју јед ног сти ха. Ова квих 
при ме ра не ма мно го.

(1) Људије твоји, оче, и чеда
Духом светим порождена, 
жалосна остављаше
радосна тебе васпевајут пенија,
вапијуште: Не остави нас, свете,
ва радости Господа својего
моле о душах наших

(Срб. II , 486).

(2) Преподобне оче и преблажене, 
свештени пастиру добри,
првопастира Христа угодниче,
положиви душу за српскоје достојаније,
ти ниња, архијереје Арсеније блажене, 
испроси у Господа
даровати нам велију милост

(Срб. II , 28).



(3) Презиратељ долњим и преселник,
рачитељ вишњим и пустини гражданин,
Јоанићије богомудри,
васем нам празновати повелевајет
иже ка Богу оташаствија јего верно
Дух спаситељни

(Срб. II , 404).

У сва три при ме ра до шло је до удва ја ња исте син так сич ке функ ци је 
чи ји су еле мен ти за у зе ли ини ци јал ну и фи нал ну по зи ци ју у истом сти ху: 

„Љу ди је тво ји, оче, и че да“ (1); „Пре по доб не оче и пре бла же не“ (2); „Пре зи-
ра тељ дол њим и пре сел ник“ (3). Због те шко оства ри ве ова кве струк ту ре, 
као што смо ис та кли, при ме ри сим пло хе су ве о ма рет ки и оства ру ју се 
са мо у јед ној пар ној ве зи.

3.1.4. Ана ди пло за. Ана ди пло за је фи гу ра у ко јој се јед на или ви ше ре чи 
с кра ја по на вља на по чет ку иду ћег сти ха. У на шем сми слу, ана ди пло за 
пред ста вља удва ја ње раз ли чи тих пој мо ва име но ва них раз ли чи тим ре-
чи ма ко је су по ста вље не на крај прет ход ног и по че так на ред ног сти ха. 
Ова кав струк тур но-сти ли стич ки по сту пак чи ни ве о ма број ну ка те го ри ју 
у ста рој срп ској цр кве ној по е зи ји.

(1) Греха одбегнути
и слзами умилити се,
стењати же покајанијем
и молитвами си нас удостојите
јако избегнути будештеје болезни
јегда слза непријетна
и стењаније преобидимо

(Срб. I , 304).

(2) Христов угодниче Стефане
и чудотворче ваистину,
Нас ихже сабрал јеси зде
и тамо сабери ва чести спасајемих

(Срб. II , 348).

(3) Рода земаљнаго избавити просе
грех сластољубивих
вазденијем руку
и васеноштним стојанијем
и слзами мноземи,

(Срб. II , 68).



(4) Памет твоја, јерархо Господањ,
просија паче слначнаго сијанија,
озарајушти стаду твојему срца
и просвештајушта мисли,
ибо ваистину рака божаставних ти мошти
јако труба велегласно свидетељствујет,
ухајушти благодетију Божијеју светаго Духа
и прогонешти смрад греховни,
и нас научајушта благодарити
и славити Господа тебе прослављшаго

(Срб. II , 54).

(5) Ваздражанијем и болезними
и бедами многими  
и молитвами непрестаними
душу и тело очистив,
богомудре светитељу Саво,
тем сасуд изабрани Богови нашему бист
и јави се апостол,
абије јавив се
пријел јеси дарованија

(Срб. I , 114).

У пр ва че ти ри при ме ра на ла зи мо чи сте слу ча је ве ана ди пло зе: „сте-
ња ти же по ка ја ни јем /и мо ли тва ми си нас удо сто ји те“ (1); „Нас их же са-
брал је си зде / и та мо са бе ри ва че сти спа са је мих“ (2); „и ва се ношт ним 
сто ја ни јем / и слза ми мно зе ми“ (3); „и нас на у ча ју шта бла го да ри ти / и 
сла ви ти Го спо да те бе про слав љша го“ (4). У при ме ру (5) ја вља се мно го 
сло же ни ји по сту пак удва ја ња не го што је ана ди пло за. По че так стро фо и-
да по чи ње ана ди пло зом ко ја је по ја ча на ини ци јал ним „и“ да би у сле де-
ћем сти ху пре ра сла у ана фо ру ка ко би се по сле два сти ха по но во по ја ви ла 
у чи стом об ли ку: „Ваз дра жа ни јем и бо ле зни ми / и бе да ми мно ги ми / и 
мо ли тва ми не пре ста ни ми / … тем са суд иза бра ни Бо го ви на ше му бист 
/ и ја ви се апо стол“.

3.2. Фи гу ре кон струк ци је. У фи гу ре кон струк ци је или син так сич ке фи-
гу ре ста ри ре то ри ча ри су нај че шће убра ја ли сле де ће фи гу ре: ин вер зи ју, 
ре то рич ко пи та ње, елип су, асин де тон и по ли син де тон. Пре ма за ми шље-
ној кон цеп ци ји овог ра да, на ша па жња ће би ти усме ре на са мо на ин вер-
зи ју и по ли син де тон, јер се ове фи гу ре оства ру ју и упо тре бом ко пу ла тив-
ног ве зни ка и.

3.2.1. Ин вер зи ја. Ин вер зи ја као фи гу ра озна ча ва обр та ње ре да ре чи 
или де ло ва ре че ни це су прот но од на чи на ко ји је гра ма тич ки нај и справ-
ни ји. Она ус по ста вља та кав по ре дак ре чи ко јим се на гла ша ва оно што 
се у нор мал ном по рет ку не мо же на гла си ти. У на шем слу ча ју реч је о



ин вер зи ји ко ја се оства ру је у не гра ма тич ком по рет ку ре чи уз оба ве зно 
њи хо во удва ја ње. При ме ри за ин вер зи ју у ста рој срп ској цр кве ној по е-
зи ји су ве о ма че сти.

(1) Данас весна благоухајет,
јављенијем моштеј твојих,
и нова твар ликујет
радујуште се,
зреште данас чудо преслано,
ликови појуште удивљаху се
веселије неизречено показујуште,
Урошу васечасне и преважделене:
Силе твојеј слава, чловекољупче

(Срб. III , 358).

(2) Мудри светитељ,
пастир свети и благи
и светилник црковни јави се,
свештени оче Саво,
Богу служе
и људије отачаства си просвештаје
светом си богоразумија

(Срб. I , 102).

(3) Авраамљи жртви ревновав,
оче преосвештене Јевстатије,
јако Исаака своју душу принесе Христови 
жртву часну и непорочну,
благочасно васпевајте:
Благословен Бог отац наших

(Срб. II , 68).

(4) Радуј се, преподобне оче,
богомудре и васеблажене,
млви житељскије самисално избег
Гору же Светонарицајемују постигал јеси,

(Срб. I , 480).

(5) Оче Јоване, јако живу сушту ти,
живи бо Богови васи праведни,
тако твојеј светости вештају и мољу,
разум ми ка пенију сему
молитвами твојими даруј

(Срб. III , 404).



(6) Раби присније и благонаравније васех цара Христа
уведевшије вољу господа својего
и угодна јему сатворшије,
таланат многоусугубившије
и десетоградније области сподобљшије се,
ва радости праведних суште
и гради наше молитвами утврждајуште,
Симеона и Саву ва песнах поштем

(Срб. I , 422).

У пр ва че ти ри при ме ра: „Уро шу ва се ча сне и пре ва жде ле не“(1); „па стир 
све ти и бла ги“ (2), „жр тву ча сну и не по роч ну“ (3) и „…оче, / бо го му дре и 
ва се бла же не“ (4) – по сту пак удва ја ња у ви ду ин вер зи је оства рен је та ко 
што су при дев ске ре чи ко је слу же као од ред ба од ре ђе ном пој му (име-
ни ци) за у зе ле по зи ци ју иза ње. Оства ри ва њем ова кве струк ту ре има се 
ути сак да се ра ди о сво је вр сној по ја ви атри бу ти ва. Ме ђу тим у при ме ру 
(5) ин вер зи ја је на ста ла за ме ном ме ста пре ди ка та и објек та: обје кат је 
до шао пре пре ди ка та, а пре ди кат по сле објек та: „…тво јеј све то сти ве-
шта ју и мо љу“. При мер (6) ни је ни шта дру го не го спој два прет ход на 
по ступ ка ко ји за у зи ма ју по зи ци је на по чет ку и кра ју јед ног стро фо и да: 

„Ра би при сни је и бла го на рав ни је ва сех ца ра Хри ста (…) Си ме о на и Са ву ва 
пе снах по штем“.

3.2.2. По ли син дет. По ли син дет је фи гу ра ко ја на ста је ни за њем ве зни-
ка без гра ма тич ке по тре бе. Она слу жи за по себ но ис ти ца ње по је ди них 
ре чи, од но сно пред ста вља по се бан на чин го ми ла ња пред ме та, чи ме се 
су ге ри ше осо бит сми сао. У на шем слу ча ју по ли син дет озна ча ва, пре све-
га, дво крат но удва ја ње пој мо ва, ко је се у не по сред ном кон тек сту мо же 
по но ви ти и ви ше пу та. Ова кав струк тур но-сти ли стич ки по сту пак је ве о-
ма че сто ко ри шћен у ста рој срп ској црквеној по е зи ји.

(1) О, каковаго дарованија
от Спаса причестихом се
и обогатихом се ваистину,
царије и светитељије,
богати и ништи,
радујте се и светло данас тржаство празнујим,
општаго нашего заступника Јована праведнаго,
васпојте пустини безмлвници
и прости људије,
о, неизреченаго твојего милосрдија,
Владико Господи,
имже прославил јеси тебе славештих

(Срб. III , 62).



(2) Напасније прилоги
и страсније находи 
и вражија смуштенија
и језик нашаствија
озлобљајут душе наше,
от васех сих раби своје сахрани,
Анђелино преподобна,
заступнице наша васечаснаја

(Срб. III , 182).

(3) Разум неразум имуште Јудеји васегда
и иже од санма глагољемаго Ливретинска
и Киринејска и Александријска,
и иже от Киликије и Асије стезајуште се
са тобоју, богопроповедниче апостоле Стефане,
и не могуште противу тебе стати,
премудрости и духу имже глаголаше,
сих же ради прошу ти, недостојни аз,
слово пријети ми да вазмогу
благочасно вапити тебе сице:
Радуј се, иже Исуса ради слаткаго подвигше
лажније муже и послухи на те,
радуј се, иже того ради сабравше тогда старце
вакупе и књижни васе на те,
радује се, јакоже ради нападаше
васхитивше те и приведоше на санам свој,
(…)
радуј се, јегоже ради тогда слатце васа прештенија
и сведетељства лажна и глаголи их хулније преносе,
радуј се, апостоле Стефане,
јако вазревше васи седешти то ка тебе тогда,
радуј се, апостоле Стефане,
јако видеше лице твоје сијајуште јако анђела Божија,

(Срб. III , 440).

У при ме ру (1) по чет ни део стро фо и да је об у хва ћен трој ним удва ја њем 
(„…при че сти хом се / и обо га ти хом се ва и сти ну, / ца ри је и све ти те љи је, 
/ бо га ти и ни шти“), где пр ви пар по ве зу је два су сед на сти ха, док дру га 
два па ра за у зи ма ју це ле сти хо ве. Ин те ре сант но је да ова удва ја ња ни су 
у ме ђу соб ној ве зи, не го сва ко од њих де лу је за себ но. Пр ви пар је струк-
ту ри ран упо тре бом гла гол ских ре чи у функ ци ји пре ди ка та („при че сти-
хом се / и обо га ти хом се“) ко ји су под ре ђе ни јед ном су бјек ту. Слич но то-
ме, че ти ри раз ли чи та су бјек та ко ји чи не две пар не струк ту ре („ца ри је и 
све ти те љи је, / бо га ти и ни шти ра дуј те се“) об је ди њу је је дан пре ди кат. 



За јед нич ко за ову трој ну струк ту ру огле да се у удва ја њу по је ди нач них 
ре чи. У при ме ру (2) оства ре но је ду пло удва ја ње у пр ва че ти ри сти ха 
стро фо ид не фор ме. Ов де, за раз ли ку од при ме ра (1), удва ја ње је из ве-
де но упо тре бом син так сич ких кон струк ци ја (ко је ипак озна ча ва ју по је-
ди нач не пој мо ве, јер син так сич ку струк ту ру чи не од ред бе не син таг ме: 

„На па сни је при ло ги / и стра сни је на хо ди / и вра жи ја сму ште ни ја и је зик 
на ша стви ја“. У при ме ру (3) због ду жи не тек ста од сли ка на је пра ва си ту-
а ци ја по ли син дет ских удва ја ња у ста рој срп ској цр кве ној по е зи ји39. На 
по чет ку стро фо и да у дру гом, тре ћем и че твр том сти ху, уоча ва мо трој ну 
(„Ли вре тин ска / и Ки ри неј ска и Алек сан дриј ска“) па двој ну ве зу („Ки ли-
киј ре и Аси је“). На кон два сти ха по но во се ја вља по ли син дет ско удва ја ње 
(пре му дро сти и ду ху), а по сле че ти ри сти ха ова ква удва ја ња се про те жу 
на се дам уза стоп них сти хо ва („му же и по слу хи“; „стар це / … и књи жни“; 

„на па да ше / … и при ве до ше“; „пре ште ни ја / и све де тељ ства … и гла го ли“). 
Крај стро фо и да је без удва ја ња. Ме ђу тим, ов де се от кри ва још јед на за-
ко но мер ност. На и ме, по че так и крај по ли син дет ске струк ту ре озна ча ва 
трој на, док сре ди шњи део ка рак те ри ше двој на ве за.

По сле ове крат ке ана ли зе мо гу се из ве сти од ре ђе ни за кључ ци. Да кле, 
као што смо на по че ку ис та кли, ба ви ли смо се јед ном вр стом па ра ле ли-
зма, од но сно удва ја њем раз ли чи тих лек сич ких је ди ни ца, као изра жај ног 
сред ства ме ђу ко ји ма сто ји ве зник „и“ као знак њи хо ве па ра лел не ве зе. 
По што ова кво удва ја ње ни је чи сто лек сич ко-пој мов на не го и син так сич-
ка по ја ва, овај по сту пак смо ана ли зи ра ли као син так сич ку, се ман тич ку 
и сти ли стич ку по ја ву. У окви ру син так сич ког аспек та овај по ет ско-стил-
ски по сту пак се нај че шће оства ру је у ви ду удво је ног су бјек та, пре ди ка-
та, објек та, атри бу та и при ло шке од ред бе. Ка ко је ана ли за по ка за ла, 
све ове по ја ве за у зи ма ју вид но ме сто у струк ту ри ста ре срп ске цр кве не 
по е зи је. У окви ру се ман тич ког аспек та овај по ет ско-стил ски по стук се 
оства ру је у ви ду удва ја ња пој мо ва чи ји се зна чењ ски од нос из ра жа ва у 
ви ду си но ни ма, ан то ни ма и те мат ских зна че ња. То ком ана ли зе про блем 
је пред ста вља ла те мат ска лек си ка, ко ју ни је би ло мо гу ће под ве сти ни 
под си но ни ми ју и под ан то ни ми ју. Ту смо се по слу жи ли ми шље њем Ве ре-
шча ги на, али смо до не кле ко ри го ва ли ње гов став, сма тра ју ћи да те мат-
ска зна че ња под ра зу ме ва ју сва она зна че ња ко ја су об у хва ће на јед ном 
ши ром те мом, а упо тре бље не лек сич ке је ди ни це из ра жа ва ју са мо не ка 
пар ци јал на зна че ња ко ја се укла па ју у оп ште, те мат ско зна че ње. Ова кав 
наш став про ис те као је из по сма тра ног ма те ри ја ла. Ина че, ста ра срп ска 
цр кве на по е зи ја оби лу је ни јан си ра њем, су прот ста вља њем и свим оним 
што не спа да у ове две се ман тич ке по ја ве, та ко да су си но ним ска, ан то-
ним ска и те мат ска удва ја ња ве о ма за сту пље на. У окви ру стили с тич ког 

39 Ра ди ве ро до стој ни јег при ка зи ва ња ове по ја ве нај и справ ни је би би ло 
ка да би се ана ли зи рао цео текст јед не пе сме. Ме ђу тим, због пре ве ли ке 
ду жи не обич но смо по сма тра не по ја ве узи ма ли из кон тек ста јед ног 
строфои да.



аспек та овај по ет ско-стил ски по сту пак се оства ру је у ви ду фи гу ра дик-
ци је (ана фо ре, епи фо ре, сим пло хе, ана ди пло зе) и фу гу ра кон струк ци је 
(ин вер зи је, по ли син де та). И ов де ана ли за је по ка за ла да на ве де не фи гу-
ре пред ста вља ју зна ча јан део струк ту ре ста ре срп ске цр кве не по е зи је и 
чи не ње но ве о ма моћ но из ра жај но сред ство.

2. Не ка стил ска сред ства ста ре срп ске цр кве не по е зи је

Пле те ни је сло вес као стил ха ги о граф ске ли те ра ту ре у сло вен ским књи-
жев но сти ма ћи ри лич ког под руч ја ни је ни шта дру го до ако мо да ци ја
сти ли стич ких прин ци па ан тич ке грч ке и ста ро за вет не хе бреј ске књи-
жев но сти. Ови сти ли стич ки прин ци пи ство ри ли су ква ли та тив но нов 
стил ски из раз ко ји је свој нај пу ни ји од раз на шао у ви зан тиј ској цр кве ној 
про зи и по е зи ји. Пре нет већ са пр вим пре во ди ма из Ви зан ти је у сло вен-
ске зе мље, овај стил је по себ но у ју жно сло вен ским књи жев но сти ма био 
за сту пљен у то ку це лог сред њег ве ка. Он је био ка рак те ри сти чан за оне 
књи жев не вр сте ко је су због сво га са др жа ја и функ ци је зах те ва ле из ра-
жа ва ње у тзв. „ви со ком сти лу“: то су жи ти ја (ха ги о гра фи је), по хва ле (па-
не ги рик и ен ко ми он) и све ча не цр кве не про по ве ди (хо ми ли је). Сам по јам 
пле те ни је сло вес обе ле жа ва фи ло ло шки од нос пре ма је зи ку и уз ви ше но 
схва та ње књи жев ног је зи ка, а у том сми слу и по се бан од нос пре ма ре чи. 
Ус по ста вље но но во по и ма ње ре чи огле да се „у ње ној звуч ној стра ни (али-
те ра ци је, асо нан це итд.), у ети мо ло ги ји ре чи (по ве зи ва ње ре чи исто га 
ко ре на, јед на ки на став ци итд.), у та на но сти ње не се ман ти ке (по ве зи-
ва ња си но ним ска, та у то ло шка и др.), у љу ба ви ка гра ђе њу но вих ре чи, 
сло же ни ца, кал ко ва и др.“ (Ли ха чев 1958: 24). Ова кав од нос про ис ти че из 
схва та ња да по сто ји очи глед на по ду дар ност из ме ђу ре чи и су шти не40. По-
зна то је да у сред њо ве ков ној по е ти ци реч мо ра да бу де до стој на исти не 
ко ју ис ка зу је, да њен об лик (фор ма) и деј ство тре ба да бу ду по пут бо жан-
ске ре чи. Оту да и на сто ја ње да се пле те ни јем сло вес, од но сно ода бра ним 
фи гу ра ма и обр ти ма ре чи сам го вор „укра си“ и да се уз ви ше ним из ра зом 
ис ка же ми сао ко ја тре ба да уз бу ди и за не се. Уз ви ше ност и екс пре сив ност 
сти ла пле те ни ја сло вес усло вље на је ре ли ги о зним на дах ну ћем пи са ња 
и го во ре ња ко ји, као бит ни еле мен ти људ ске ду хов но сти, не сме ју би ти 
обич ни ни ти сва ки да шњи. Та ко се по ступ ком пле те ни ја сло вес сје ди ња-
ва ло ап стра хо ва ње бо го слов ске ми сли са ап стра хо ва њем осе ћај но сти, 
што се ис по ља ва ло у по ве ћа њу емо ци о нал но сти све до ста ња пот пу не 
ег зал та ци је.

40 „Ри јеч тре ба да пред ста вља су шти ну по ја ве, да се иден ти фи ци ра с 
битношћу ства ри ко ју озна чу је. Ри је чи ко ји ма се опи су је све ти по јам 
треба са ме да бу ду све те – ‘по доб не’ за при ка зи ва ње све то сти“ (Мо шин 
1962: 98).



Ка да се го во ри о ста рој срп ској цр кве ној по е зи ји, тре ба има ти у ви ду 
да се у њој су сре ће мо „са пра вом по е зи јом и чи стим пој мом пе сме“ (Три-
фу но вић 1965: 47). Док је за пад на сред њо ве ков на по е зи ја има ла сво је пе-
снич ке об ли ке (нпр. кан цо ну, ла у ду, со нет), до тле је и ста ра срп ска цр-
кве на по е зи ја има ла сво је стал не об ли ке (сти хир, тро пар, кон дак итд.), 
на сле ђе не из ви зан тиј ске по е зи је. Ови основ ни об ли ци сред њо ве ков не 
срп ске цр кве не по е зи је пред ста вља ју, у из ве сном сми слу, ми ни ја тур не 
пе сме, по што де лу ју као са мо стал не це ли не41. Ме ђу тим, оне се удру жу ју 
у јед ну ве ћу те мат ско-ме ло диј ску це ли ну при че му на ста ју сло же ни сред-
њо ве ков ни пе снич ки об ли ци: слу жбе, ка но ни, ака ти сти, мо леп стви ја. 
Тек у овом слу ча ју сре ће мо се са пра вим пој мом пе сме об ли ко ва не на 
је дин стве ној ме ло ди ји ко ја је (у стал ном од но су са срп ско сло вен ским 
је зи ком и жи вим на род ним го во ром) до би ла не ке на ци о нал не, срп ске 
при зву ке. Ме ло ди ја има по себ ну уло гу у ста рој срп ској цр кве ној по е зи-
ји, јер ова по е зи ја не са мо да се чи та, не го се и по је. Пе сни ци су, да кле, 
пи шу ћи текст пе сме има ли увек пред со бом већ по зна ту ме ло ди ју42 са 
од ре ђе ним гла сов ним ка рак те ри сти ка ма (се тан глас, ве ли чан ствен глас, 
ту жан глас43 и сл.).

Тра га ње за уну тар њим и су шта стве ним бли ско сти ма би блиј ских тек-
сто ва и ста ре срп ске цр кве не по е зи је от кри ва пут за из на ла же ње чи ни-
ла ца свој стве них нај ви ше пе снич ком ка зи ва њу и сти лу ових два ју ујед но 
слич них и раз ли чи тих тво ре ви на. По се бан на чин ор га ни за ци је је зич ког 
гра ди ва до ла зи још из би блиј ских књи га. За ову вр сту тек сто ва – ка ко за 
про зу та ко и за по е зи ју – ве о ма је ка рак те ри сти чан еле ме нат еурит ми је 
и ме ло дич но сти. У Би бли ји књи ге пи са не про зом има ју та кав об лик ко-
ји се де ли на не ке па ра лел не из ра зе, на пар не дво ре де, пар не ре че ни це, 
што ства ра осе ћај из гра ђе ног рит ма и илу зи ју по де ле тек ста на стро фе 
(Ор лов 1947: 64). Ме ђу мно гим фор мал но-из ра жај ним сред стви ма ко ја 

41 Као та кве при ме ре Ђор ђе Три фу но вић на во ди Тро пар све то ме Си ме о ну 
од све то га Са ве и Цам бла ков Тро пар Сте фа ну Де чан ском (Три фу но вић 
1965: 47–48).

42 „Не ма сум ње да су ме ло ди је ових пе са ма пре но ше не усме ним пу тем, 
жи вом по јач ком тра ди ци јом, за сно ва ном на та ко зва ном кро је њу. Пој ци 
су зна ли ма хом на па мет ме ло ди је Осмо гла сни ка ко је су ви ше пу та то ком 
го ди не по на вља ли, па су их на не ки на чин ‘утвр ди ли’“ (Сте фа но вић 1970: 
135).

43 „Гла со ви су по сте пе но на ста јали из мелодија процесом груписања 
и понављања извесних формула по којима су мелодије саграђене… 
Сваки глас садржи неколико музичких одсека испуњених мелодијским 
формулама, међу којима се истичу такозвана карактеристична и 
завршна. Ове формуле су различите у сваком гласу. Током сваке седмице 
певају се одређене песме у једном од осам гласова. Наредне седмице се 
мења глас и певају се друге песме. Тај се поступак наставља док се не 
испева цео осмогласни циклус који се зове ‘столп’. После осмог почиње се 
поно во са пр вим гла сом“ (Сте фа но вић 1970: 130).



уче ству ју у об ли ко ва њу би блиј ског је зич ког ма те ри ја ла вид но ме сто, 
пре све га у по е зи ји, при па да гла сов ним по на вља њи ма ко ја су за хва та ла 
по чет ке или кра је ве две ју и ви ше ре чи44. Ова кви по ступ ци пре не ти су у 
ста ру срп ску цр кве ну по е зи ју ди рект но из Ста рог и Но вог за ве та или ин-
ди рект но из ви зан тиј ске цр кве не по е зи је45. Срп ски сред њо ве ков ни пе сни-
ци (и пи сци) би ли су ма хом ка лу ђе ри, ко ји ма је чи та ње Псал ти ра46 би ла 
сва ко днев на ду жност, па су оту да све стил ске осо бе но сти то га тек ста у 
ве ли кој ме ри ути ца ле на њи хо во вла сти то из ра жа ва ње.

Ко ри сте ћи се по ступ ком пле те ни ја сло вес47, срп ски сред њо ве ков ни 
пе сни ци не рет ко су по се за ли за гла сов ним фи гу ра ма (1) чи ји фор мал ни 

44 На ве шће мо са мо не ко ли ко ка рак те ри стич них при ме ра пре у зе тих из 
Дави до вих псал ма и Пе сме над пе сма ма: (1) Да жи вим у ста ну твом 
довијека, и починем под кровом крила твојих (Псалм 61, 4); (2) На сабо ру 
бла го си ља те Го спо да Бо га, ко ји сте из из во ра Изра и ље ва! (Псалм 68, 26); 
(3) Пла чем, по стим се ду шом сво јом, и то ми се при ма за зло (Псалм 69, 
10); (4) За пје вај те сла ву име ну ње го ву, дај те му хва лу и сла ву (Псалм 
66, 2); (5) Ве че ром и ју тром и у под не ту жим и уз ди шем, и чу ће глас мој 
(Псалм 55, 17). (1) За кли њем вас, кће ри Је ру са лим ске, ср на ма и ко шутама 
пољ ским, не бу ди те љу ба ви мо је, не бу ди те је, док јој не бу де во ља 
(ПНП  2, 7); (2) Ко је она што иде го ре из пу сти ње као сту по ви од ди ма, 
поткађена смирном и та мја ном и сва ко ја ким пра шком апо те кар ским? 
(ПНП  3, 6); (3) Ја го ди це су тво је из ме ђу ви ти ца тво јих као кри шка шип ка 
(ПНП  6, 6).

45 „Срп ско ду хов но пе сни штво сред ње га ве ка гра ђе но је по за ко ни ма 
византијског црквеног песништва. У томе нема никаквог изузетка. 
Књижевни канон коме се покоравала духовна песма у Византији 
поштован је без икакве измене и у Србији. Ту се српска књижевност 
непосредно наставља на византијску и не одваја се од ове, осим 
језиком и оним посебним поетским елементима који су условљени 
специфичном мелодијом, и ритмиком, и другим особинама словенског 
језика (Богдановић 1970: 107). Међутим, сви стилски и поетски поступци 
у старој српској црквеној поезији нису позајмице из библијских текстова 
или византијске црквене поезије, него су оригиналног порекла, о чему 
сведоче и ове речи Ђорђа Трифуновића: „Наш Канон са спроведеним 
акростихом припадао би, дакле, изворној старој словенској књижевности. 
Канон истога облика, акрости ха и са др жи не ни је нам по шло за ру ком да 
на ђе мо у ви зан тиј ској цр кве ној по е зи ји“ (Три фу но вић 1974: 205–206).

46 В. А. Мо шин у свом ра ду „О пе ри о ди за ци ји ру ско-ју жно сло вен ских 
књижевних веза“ указује на Псалтир као на један од узора за стилско 
подража ва ње сло вен ских сред ње ве ков них књи жев ни ка (Мо шин 1962: 72).

47 „У нај ви шим сво јим до ма ша ји ма ‘пле те ни је сло вес’ чи ни је дин ство 
мно гих стил ских осо бе но сти ап страк ци ја; бо га те лек сич ке асоцијације; 
си но ни ми ка; си но ним ска по ре ђе ња; гу бље ње ствар ног зна че ња 
речи; таутологија; игра сазвучја гласова; неологизми; игра речи; 
дуга набрајања; перифразе; понављање; нагомилавање епитета и др.“ 
(Трифуно вић 1990: 235).



об лик не до сти же ни во лек сич ке је ди ни це и (2) чи ји је фор мал ни об лик 
јед нак лек сич кој је ди ни ци. Има ју ћи ово у ви ду, као и то да ста ра срп ска 
бо го слу жбе на по е зи ја сво ју су шти ну и об лик оства ру је пот пу но у по ја-
њу48, у звуч ном (гла сов ном) из ра зу, на шу па жњу усме ри ли смо на она 
звуч на сред ства ко ја на го ве шта ва ју осо бе ност струк ту ри ра ња „пе снич-
ке ре чи и рит ма и ме ло ди је“ (Три фу но вић 1968: 241) ове вр сте по ет ског 
из ра за. За то смо по ста ви ли се би за да так да у ста рој срп ској по е зи ји до-
ка же мо по сто ја ње пле те ни ја сло вес и да от кри је мо све оне ње го ве ти-
по ве ко ји од го ва ра ју тзв. фи гу ра ма дик ци је. Услед то га смо и по ку ша ли 
да при ка же мо ина че бо га те по твр де за из ве сна стил ска из ра жај на сред-
ства49, свој стве на сти лу „пле те ни ја сло вес“ (Три фу но вић 1975: 77), ко ја су 
као ма ла звуч но-ме ло диј ска ре ше ња50 слу жи ла не са мо да тек сту при да ју 
по себ ну ме ло дич ност и уз ви ше ност не го и да пот по мог ну да сам из раз 
што ја че де лу је на слу ша о це, ка ко са др жај ном (ин те лек ту ал ном), та ко 
и фор мал ном (емо ци о нал ном) стра ном (Му лић 1972: 13).

48 „По што се ра ди о по е зи ји за по ја ње, и са мо пе снич ко ства ра ње се 
углавном схвата као појање. Писање поезије ће се најчешће означити 
глаголима – ‘успојати’, или ‘појати’… Синтагматским спрегом речи 
исказује се стварање најчешће као јединство речи звука – појање 
принети, песму принети, песму плести, песмама блажити, песмама 
штовати, узгласити песму, плести појање“ (Трифуновић 1968: 254). „Да 
би се песнички текст могао појати, потребно је изградити га и сложити 
тако да његови саставни делови представљају извесне мисаоне целине, 
колоне, одсеке. Број одсека, а такође и број слогова у оквиру једног 
одсека није унапред одређен. Према то ме, ни број сло го ва ни је исто ве тан 
у свим од се ци ма. Ови са став ни де ло ви и из град ња об ли ка пе сме за ви се 
од пе снич ке ми сли“ (Сте фа но вић 1970: 129).

49 То су стил ске фи гу ре у сред њо ве ков ној сло вен ској књи жев но сти 
ћириличког подручја (извитије словес) помоћу којих се остварује 
плетеније словес. Основни циљ за којим се тежи при употреби извитија 
сло вес је сте по сти за ње еурит ми је и еуфо ни је. Ове стил ске фи гу ре 
предста вља ју ан тич ке Гор ги ји не фи гу ре ко је је у сво јој го вор нич кој 
школи разрадио Исократ да би што боље удовољио законима еуфоније. 
Он је слагао речи у мање целине или чланове, а затим их спајао 
конјукционим речима у веће антитетске, еуритмичке и симетричне 
целине (периоде). Међутим, ове стилске фигуре су превасходно „стилске 
фигуре псалтирског типа – синоними, поређе ња, кон тра сти, ме то ни ми је… 
све оне нијансе на гласов ној стра ни ри је чи, у ети мо ло ги ји и се ман ти ци, 
ко је ка рак те ри зи ра ју стил ‘пле те ни ја сло вес’“ (Мо шин 1962: 104–105).

50 „Ства ра лац ли тур гиј ске по е зи је ства рао је ме ло дич на де ла, за пе ва ње, 
за по ет ско при по ве да ње и опис уз ви ше них ства ри и пи та ња, зна чај них 
за слу жбу – због то га је у скла ду са ве ков ном тра ди ци јом и ис ку стви ма 
сво јих ви зан тиј ских прет ход ни ка по себ ну па жњу по све ћи вао ритмичко-

-звуч ној, ме ло диј ско-ин то на ци о ној стра ни сво јих тек сто ва“ (Gil 1995. 
Пре узе то из пре во да Би сер ке Рај чић: „Ле то пис Ма ти це срп ске“, бр. 1, 1996, 
Но ви Сад, 160).



Нај ста ри ји срп ски пе сни ци бо го слу жбе не по е зи је, пе сни ци 13. ве ка, 
сво ју ми сао нај че шће сво де у сим бол51. Сто га не чу ди што се они нај ви-
ше за тва ра ју у ре чи, за но се ћи се или по на вља њем це лих ре чи (ана фо ра, 
епи фо ра, уну тра шња лек сич ка по на вља ња), или по на вља њем њи хо вих 
ко ре на (fi gu ra eti mo lo gi ca), или по на вља њем гла со ва на по чет ку две и 
ви ше ре чи (хо мо јарк тон), или по на вља њем гла со ва на кра је ви ма две ју 
и ви ше ре чи (хо мо јо те ле у тон), или по на вља њем гла со ва на кра ју две и 
ви ше ре чи на кла у зу ла ма два и ви ше сти хо ва (мор фо ло шка ри ма), или 
по на вља њем су гла сни ка (али те ра ци ја), или по на вља ња са мо гла сни ка 
(асо нан ца), или по на вља њем су гла сни ка и са мо гла сни ка у кон так ту (асо-
нант ско–али те ра ци о на ве за52), и та ко да ље. Ни јед на од на ве де них гла сов-
них струк ту ра не де лу је са мо стал но, ни у сти ху, а ка мо ли у стро фи. Нај че-
шће до ла зи до ком би на ци је два а не рет ко и ви ше од два ова ква гла сов на 
по сту па ка. Њи хо во из два ја ње и изо ло ва но по сма тра ње тре ба схва ти ти 
ис кљу чи во као ре зул тат на уч ног ап стра хо ва ња и уоп шта ва ња.

Ме ђу на ве де ним гла сов ним фи гу ра ма по себ но ме сто при па да асо-
нан ци, као јед ном од еле ме на та звуч не струк ту ре сти ха. Она је у че стој 
упо тре би у ста рој срп ској цр кве ној по е зи ји. Обич но се ја вља у ви ду по-
на вља ња јед ног (мо но а со нан ца), два (би а со нан ца), а ве о ма рет ко и три 
раз ли чи та во ка ла (по ли а со нан ца).

1. По на вља ња јед ног во ка ла – мо но а со нан ца – оства ру је се нај че шће 
у окви ру јед ног сти ха.

(1) Божаставнаја и васечаснаја рака твоја
(Срб. I , 36).

(2) Славан ва житији земаљнаго царства
(Срб. I , 174).

(3) Просија паче слначнаго сијанија
(Срб. II , 54).

У сва ком од на ве де них при ме ра мо но а со нан ца „а“ број но пре ва зи ла зи 
при су ство оста лих во ка ла у сти ху. Као што се ви ди, она се рас про сти ре 
на све ре чи у сти ху. Из у зе так чи ни об лик ре чи жи ти ји, у ко јем се по на-
вља њем во ка ла „и“ ства ра опо зи ци ја оста лим ре чи ма у сти ху. На рав но, 

51 О из ра зи том сим бо ли зу у по е зи ји XI II ве ка, чи ме се оства ру ју за ко ни 
бро ја и хар мо ни је сред њо ве ков не есте ти ке, пи ше Ђ. Три фу но вић у свом 
огле ду Ста ра срп ска пој на по е зи ја (Три фу но вић 1968: 271).

52 Следећи тер ми ни на ши су и мо гу се схва ти ти као услов ни: асо нантско-
али тре ци о на ве за, мо но а со нан ца, би а со нан ца, моноа ли те ра ци ја, би а ли-
те ра ци ја, по ли а ли те ра ци ја, лек сич ка пле те ни ца, уну тра шња лек сич ка 
по на вља ња, лек сич ка по на вља ња у ком по зи та ма.



ова кав по сту пак гла сов них струк ту ри ра ња има од ре ђе не сти ли стич ке 
и се ман тич ке вред но сти.

2. По на вља ња два во ка ла – би а ли те ра ци ја – ја вља се у јед ном, али че-
шће у два уза стоп на сти ха.

(1) Јако благочастија учитеља прекраснаго
(Срб. II , 266).

(2) Тогда множаство народа српскаго
(Срб. III , 104).

(3) Једине цару небесним и земљаним и преисподњим,
ти Стефана деспота ненаветна

(Срб. II , 298).

(4) Симон преподобни, Тројице ниња јако предстојит
молит се спаси се душам нашим

(Срб. III , 314).

3. По на вља ња три во ка ла – по ли а ли те ра ци ја – де лу је у јед ном или два 
су сед на сти ха нај че шће у две (ве о ма рет ко и три) ре чи у кон так ту или 
на ра сто ја њу у јед ном или два су сед на сти ха.

(1) Ниња данас светило велико
(Срб. III , 364).

(2) И висоту благодарија и златопојасних оставише
(Срб. I , 304)

(3) Чувставним зраком прозрешти,
језичними струнами са светитељи изволи

(Срб. II , 44).

(4) Саоружил јеси каменијем и древеси
ва част и похвалу Богу васедржитељу

(Срб. III , 330).

4. У ши рим кон тек сти ма, ко ји мо гу до сти ћи и ни во ма њег стро фо и да 
(стро фо и да од три, че ти ри и ви ше сти хо ва) ве о ма че сто до ла зи до ком-
би на ци је две ју, па чак и три ју вр ста асо нан це (мо но а со нан це, би а со нан-
це, по ли а со нан це).

(1) Преподобнаја и преблаженаја,
богоноснаја и богомудраја,



равноапостолна и чудотворца,
пастира же и учитеља,
многохвалимаја и многоименита оца,
Симеоне и Сава досточуднаја

(Срб. I , 208).

(2) Тројице проповедник јављ се,
јејже предстоје са дрзновенијем
за ни моли се прилежно, Арсеније,
састолниче светитељем и похвало

(Срб. II , 44).

У при ме ру (1) ком би на ци јом раз ли чи тих ви до ва асо нан це (мо но а со-
нан це „а“ и би а со нан ца „ао“) на ста ла су два ни за лек сич ких је ди ни ца (два 
сло же на зна ка):

 „а“ пре бла же на ја – па сти ра – учи те ља – Са ва;
 „ао“ пре по доб на ја – бо го но сна ја – бо го му дра ја – рав но а постолнаја 

– чу до твор ца – мно го хва ли ма ја – мно го и ме ни та – оца – 
досточуднаја;

 „иа“ па сти ра – мно го хва ли ма ја – мно го и ме ни та;
 „ие“ учи те ља – мно го и ме ни та – Си ме о не.

Ме ђу тим, ова че ти ри лек сич ка ни за, пре ко ин те грал них еле ме на та 
„а“ и „и“ ме ђу соб но се пре пли ћу и по ве зу ју све ре чи у на ве де ном тек сту 
(из у зев ве зни ка „и“, ко ји је на овај на чин по себ но ис так нут), ства ра ју ћи 
је дин стве ну че тво ро стру ку „пле те ни цу“ (је дин ствен сло жен знак) ко ја 
про жи ма цео текст, гра де ћи у ње му тро слој ну струк ту ру:

 „а“ пре по доб на ја – пре бла же на ја – бо го но сна ја – бо го му драја 
– равно а по стол на ја – чу до твор ца – па сти ра – учи те ља – 
многохва ли ма ја – мно го и ме ни та – оца – Са ва – до сто чуд на ја;

 „и“ па сти ра – мно го хва ли ма ја – мно го и ме ни та – учи те ља – 
многоиме ни та – Си ме о не.

Ова квим по ступ ком се умно го ме по ве ћа ва се ман тич ко-сти ли стич ка 
ин фор ма ци ја тек ста.

По ред асо нан це, срп ски пе сни ци су из истих раз ло га че сто ко ри сти ли 
и али те ра ци ју, од но сно по на вља ње јед ног, не што ре ђе два, а ве о ма рет ко 
и три кон со нан та. На ве шће мо при мер у ко јем је оства ре на ком би на ци ја 
мно но а ли те ра ци је „т“, би а ли те ра ци је „ст“ и по ли а ли те ра ци је „свт“.

Светилник те многосветли,
светитељу, знајем:



молитви чедо,
пустиње васпитеније,
чистоте обиталиште

(Срб. I , 284).

Па жљи вим по сма тра њем за па жа се да у ци ти ра ном тек сту по на вља-
њем иден тич ног гла сов ног еле мен та „т“ де лу је лек сич ка пле те ни ца.

Хо мо јарк тон је тер мин ан тич ке ре то ри ке за гла сов но по ду да ра ње на 
по чет ку две ју и ви ше ре чи. Оту да ова фи гу ра пред ста вља гла сов на по ду-
да ра ња у ин тер ва лу од по на вља ња јед ног су гла сни ка (мо но а ли те ра ци-
ја), по на вља ња два су гла сни ка у кон так ту (би а ли те ра ци ја), по на вља ња 
нај ма ње јед ног са мо гла сни ка и јед ног су гла сни ка у кон так ту (асо нант-
ско-али те ра ци о на ве за), по на вља ња јед ног или два сло га (сло гов на по-
на вља ња), све до гла сов них по на вља ња ко ја пре ла зе у дру гу гла сов ну 
фи гу ру – у па ро но ма зи ју.

1. Хо мо јарк тон у ви ду мо но а ли те ра ци је по себ но је че ста по ја ва у ста-
рој срп ској цр кве ној по е зи ји. Али то је нај те же уоч љив вид гла сов них 
по на вља ња с ве о ма ма лим му зич ко-хар мо ниј ским ефек ти ма, јер се пре 
ре ги стру је ви зу ел но не го ауди тив но.

(1) Са небесе,
са словосачитанијем 
(…)
свете Симеоне,
појуштих те спасај

(Срб. I , 28).

(2) Симеона и Саву ва песнех поштем
(Срб. I , 422).

(3) Сава Симеону жезал старости
Симеон Саве шлем спасенија бист

(Срб. I , 424).

2. Хо мо јарк тон у ви ду по ли а ли те ра ци је та ко ђе је ве о ма че ста по ја ва у 
ста рој срп ској по е зи ји, ко ја се пре те жно ис цр пљу је на по чет ку две ју ре чи 
у јед ном ила два су сед на сти ха, а нај че шће на ра сто ја њу у стро фи.

(1) О, добреј купљи твојеј,
о, премудрому примењењију,

(Срб. I , 174).

(2) Оба Тројице ниња предстојешта,
обема општеје хвалословије приносим,

(Срб. I , 284).



(3) Преподобне оче, свештениче Саво,
пиштал гласештија гласа спасени
ученије православноје

(Срб. I , 92).

3. Хо мо јарк тон у ви ду асо нант ско-али те ра ци о не ве зе у ста рој срп ској 
цр кве ној по е зи ји пред ста вља про дук тив ну ка те го ри ју, ма да га је те же 
уочи ти јер је по сво јој струк ту ри ве о ма бли зак гла сов ним по на вља њи ма 
ко ја об у хва та ју је дан или два сло га.

(1) Обилно ва пустињи обогатисте се,
(Срб. I , 308).

(2) Напрези и спеј,
царствује и царујеј васеми,
и варвари потреби от пастве својеје,

(Срб. II , 302).

(3) Радуј се, светитељем правило,
цркви неподвижимоје утвржденије,
славо правоверних,

(Срб. I , 94).

4. Хо мо јарк тон у ви ду сло гов них по на вља ња је ве о ма ра ши ре на по ја ва 
у ста рој срп ској цр кве ној по е зи ји, по себ но ка да је у пи та њу по на вља ње 
јед ног сло га, док су по на вља ња два су сед на сло га ве о ма рет ка, јер у та-
квим слу ча је ви ма хо мо јарк тон пред ста вља по на вља ње пр вог чла на сло-
же не ре чи или пре ла зи у па ро но ма зи ју.

(1) Моли се о нас
творештим светују памет твоју

(Срб. III , 366).

(2) Атанасије премудре
и Ћирило преблажене

(Срб. II , 496).

(3) Са светитељи и свештеними
јако пребогатоје сакровиште
ва своја пренесоше

(Срб. I , 84).

(4) Богоноснаја и богомудраја,
равноапостолана и чудотворца,



пастира же и учитеља,
многопохвалимаја и многоименита оца,
Симеоне и Сава досточуднаја,

(Срб. I , 208).

5. Хо мо јарк тон ко ји се ја вља у ви ду па ро но ма зи је че сто је те шко раз-
ли ко ва ти од ове гла сов не фи гу ре. Ме ђу тим, по сто ји раз ли ка ме ђу њи ма. 
Хо мо јарк тон је по зи ци о но усло вљен: сме штен је без из у зет ка на ини ци-
јал ну по зи ци ју у ре чи, док па ро но ма зи ја не ма ту огра ни че ност.

(1) Мудри светитељ
пастир свети и благи
и светилник црковни јави се,
свештени оче Саво,
Богу служе
и људије отачаства си просвештаје
светом си богоразумија

(Срб. I , 102).

(2) Светитељу Божији,
светило незаходимоје
и црквам украшеније,
светилник многосветал,
иже законом божаставним
просветив отачаство си

(Срб. I , 54).

Хо мо јо те ле у тон је тер мин ан тич ке ре то ри ке ко јим се озна ча ва гла сов-
но по ду да ра ње на кра ју две ју или ви ше ре чи. Та ко ова фи гу ра пред ста вља 
гла сов на по на вља ња у ин тер ва лу од јед ног су гла сни ка (мо но а ли те ра ци-
ја), јед ног са мо гла сни ка (мо но а со нан ца), нај ма ње јед ног са мо гла сни ка 
и јед ног су гла сни ка у кон так ту (асо нант ско–али те ра ци о на ве за), јед ног 
или два сло га (сло гов на по на вља ња), све до гла сов них по на вља ња ко ја 
пре ла зе у дру гу гла сов ну фи гу ру – у ри му.

1. Хо мо јо те ле у тон у ви ду мо но а со нан це пред ста вља ве о ма че сту по ја-
ву у ста рој срп ској цр кве ној по е зи ји, ко ји се обич но оства ру је на кра је-
ви ма три ју и ви ше лек сич ких је ди ни ца, у кон так ту или на ра сто ја њу, у 
јед ном, два или ви ше су сед них сти хо ва.

(1) И јакО мирО благовнО
ракА твојА, Лазаре,
нас облагоухаваје веселит,

(Срб. II , 194).



(2) БогатИ и ништИ,
здравИ и немоштнИ,

(Срб. II , 318).

(3) ТвојЕ светојЕ и часнојЕ телО држештА,
саним јављенијем податИ препирајешИ,
јежЕ чедА твојА
сА светитељИ и свештенимИ
јакО пребогатојЕ сакровиштЕ
вА својА пренесошЕ

(Срб. I , 84).

2. Хо мо јо те ле у тон у ви ду мо но а ли те ра ци је ве о ма се рет ко ја вља у чи-
стом ви ду. Као та кав обич но се ре а ли зу је у две су сед не ре чи. Нај че шће 
се сре ће као ин те грал ни еле ме нат или асо нант ско–али те ра ци о не ве зе 
или сло гов них по на вља ња, и то по пра ви лу у два су сед на сти ха или у ви-
ше сти хо ва у кон так ту и на ра сто ја њу.

(1) ПастирскиМ жезлоМ, светитељу,
упасал јеси од Бога варученоје ти стадо,

(Срб. II , 234).

(2) Јаросноје же мужаствоМ крепкиМ
желатељноје же, блажене, целемудријеМ,

(Срб. II , 266).

(3) Кто Бог јако ти, Бог наш,
јегоже небеса са анђели ужасајуТ се
и земља се чловеки тресеТ се,
бездани смуштајуТ се
и ад испромештеТ се
васа твар са страхом измењајеТ се,
кто изглагољеТ сили твоје

(Срб. I , 312).

3. Хо мо јо те ле у тон у ви ду асо нант ско-али те ра ци о не ве зе има ве о ма 
ви со ку фре квен ци ју у тек стов ној струк ту ри ста ре срп ске цр кве не по е зи-
је. Ја вља се ка ко у јед ном сти ху, та ко и у два су сед на сти ха, а ни шта ре ђе 
и у ви ше сти хо ва у кон так ту и на ра сто ја њу у јед ном стро фо и ду.

(1) Не дал јеси сна својима очима
(Срб. II , 396).



(2) И радостан празник васем верним
даљним и ближњим

(Срб. II , 442).

(3) Јуностивно процавтеније
и девставни плод,
посноје ваздржаније,
свештеноје подобије,
царскоје украшеније
сирим питатељ,
ништим бив отац,
обидимим скороје избављеније

(Срб. I , 134).

4. Хо мо јо те ле у тон у ви ду сло гов них по на вља ња је ве о ма ра ши ре на 
по ја ва у ста рој срп ској цр кве ној по е зи ји, по себ но ка да је у пи та њу по-
на вља ње јед ног сло га, док су по на вља ња два и ви ше су сед них сло го ва 
не што ре ђа.

(1) Наравом их, Саво, подобе се,
достојно цркви Божијеј пожит,
старије утешаје,
јуније чистоте и целомудрују научаје,
сирије милује и вадовици заступаје
себе ва чистоте сахранил јеси,
богатим же запрештаје

(Срб. I , 424).

(2) Обноштноје стојаније
непрестаноје пеније
и благонадежније молитви Сава савршеније,
теплије слзи и благодаренија от срца,
Симеонова ваздиханија очиштенију грехов
и благодети васељеније
и дрзновенију ка Богу
ва помошт пријел јест

(Срб. I , 438 и 440).

(3) О, преукрашена добротоју добродетељеј,
Богомати чистаја,
са благочастивим Стефаном
и Максимом свештеним,
Анђелином преподобном,



Јованом праведним,
моли о нас јегоже родила јеси
чловекољупца Бога,

(Срб. III , 202).

5. Хо мо јо те ле у тон је због свог по ло жа ја у сти ху (крај сти ха) че сто ве-
о ма те шко раз ли ко ва ти од тзв. гра ма тич ке ри ме. Та ко да се ова гла сов-
на фи гу ра у из ве сном сми слу у по је ди ним слу ча је ви ма мо же тре ти ра ти 
као по јам гра ма тич ке ри ме, али не са пот пу ном си гур но шћу. У при ме ри-
ма ко је на во ди мо ипак се пре мо же го во ри ти о хо мо јо те ле у то ну не го о 
ри ми53.

(1) Ваздражанијем и болезними
и бедами многими
и молитвами непрестаними

(Срб. I , 114).

(2) И странствовати изволише
милостиваго Бога себе обретше
темже и от Христа Бога славу и вечни покој получише
тебе, преподобне Максиме, саваселника имуште

(Срб. II , 476).

(3) На спаснују стазу настави нас
ходити присно и почитати те 
и памет твоју савршити
и благоугодно пожити
ва часнем храме твојем

(Срб. III , 380).

Већ смо ис ти ца ли да се ове гла сов не струк ту ре ско ро ни ка да не ја вља-
ју по је ди нач но у кон тек сту јед ног и ви ше су сед них сти хо ва и це лих стро-

53 Као при ме ри за ри му, по на шем ми шље њу, мо гу се узе ти ова кви случајеви:

(1) Ва себе стежав плоди духовније
 љуби и радост,
 мир и трпеније,
 благостињи, веру и кротост,

(Срб. II , 226).

(2) Усне убо двизаше
 и руце ва молитвах ваздеваше,
 очи же Господње присираху
 и того уши молитву послушаху

(Срб. II , 342).



фо и да. Че сто се на ла зе ис пре пле та ни раз ли чи ти ви до ви хо мо јарк то на, 
хо мо јо те ле у то на, ком би на ци је ових две ју фи гу ра, а не рет ко оне де лу ју 
у за јед ни ци са дру гим гла сов ним фи гу ра ма.

Број ни су при ме ри у ко ји ма до ла зи до ком би на ци је раз ли чи тих ви до-
ва хо мо јарк то на, ко је де лу ју у тек стов ним струк ту ра ма од три су сед на 
сти ха до це лих стро фо и да.

(1) Јако маслина милост истачаје
јави се,
јако рај и красни крин вероју

(Срб. II , 116).

(2) Видешти стрију својего
ва обитељ своју пришадша,
вазвесели же се и црков
видевши те, светитељу,

(Срб. I , 44).

(3) Ти мирови поругав се, преподобне,
и плтаскије страсти вазненавидел јеси
силоју пресветаго Духа,
и сијајеш јако сунце
ва Цркви студеничаској

(Срб. III , 334).

По себ но су број ни при ме ри у ко ји ма се ком би ну ју раз ли чи ти ви до ви 
хо мо јо те ле у то на, ко ји за хва та ју тек стов не струк ту ре од три уза стоп на 
сти ха па све до јед ног стро фо и да.

(1) И десетоградније области сподобљшије се,
ва радости праведних суште
и гради наше молитвами утврждајуште,

(Срб. I , 422).

(2) Напасније прилоги
и страсније находи
и вражија смуштенија
и језик нашаствија
озлобљајут душе наше,

(Срб. III , 182).

(3) Обладавшије страстми и беси побеждшије
смирившије се Христа ради
и ва добродетељех обогатившије,



ништету телеснују вољеју изволившије,
богатством же духовноје обилно пријемшије,
Симеона и Саву почитајуште
ропски мољенија тем принесем

(Срб. I , 420).

Ни су ни ма ло рет ки при ме ри у ко ји ма до ла зи до ком би на ци је хо мо-
јарк то на и хо мо јо те ле у то на. По не кад су ова кве струк ту ре сме ште не у 
јед ну или две ре чи, у кон так ту у јед ном сти ху или на ра сто ја њу у два су-
сед на сти ха. Оне се ве ћи ном ја вља ју у ви ше сти хо ва, а по не кад за у зи ма ју 
про стор ко ји је на ни воу це лих стро фо и да.

(1) Богославно те и богомударно ублажајем
(Срб. I , 88).

(2) Царицу преукрашенују
однесују предстојештују цара и Бога

(Срб. I , 368).

(3) Отражденије и покров нам са Богом суште,
страсними бурами и вастанми
ратујуштих нас и бедствујуштих
не оставите погибнути,
но предварите Христа молеште
во пристаниште благије вољи јего спасти
и окрмитеља бити нам
иже на помошт вас призивајуштих

(Срб. I , 356).

Ка да су у пи та њу ши ри кон тек сти ко ји су јед на ки ве ћем де лу стро фо и-
да или су јед на ки це лим стро фо и ди ма, до ла зи до ком би на ци је хо мо јарк-
то на и хо мо јо те ле у то на са дру гим гла сов ним фи гу ра ма.

(1) Радуј се, иже проповед простираје јеванђелскују,
радуј се, иже веру вазвештаје апостолскују,
радуј се, ваздраженија крстоносни оружниче,
радуј се, благочастија одушевљени веначниче,

(Срб. III , 438).

(2) Придите, страждуштеји,
и примите исцељенија,
рука бо јажде тогда пенезе дајуштаја
тажде и ниња дајет исцељенија
телесним болезнем и душевним страстем,



богати и ништи,
здрави и немоштни,

(Срб. II , 318).

(3) Божнставнаго разуменија
пријем, Симеоне, сијаније,
очи просветив си срдачнеји
јереси мракоту отринул јеси
православија же јако хоругви веру ваздвигал јеси
и от кнеза таме људи своје исхитил јеси
и благочастијем сих просветил јеси,

(Срб. I , 140).

Ова кав од нос пре ма фор мал ним еле мен ти ма лек сич ких је ди ни ца про-
ис ти че из схва та ња да по сто ји очи глед на по ду дар ност из ме ђу ре чи и 
су шти не. Јер пре ма сред њо ве ков ној по е ти ци реч мо ра да бу де до стој на 
исти не ко ју ис ка зу је, њен об лик (фор ма) и деј ство тре ба да бу ду по пут 
бо жан ске Ре чи. Оту да и на сто ја ње да се ода бра ним фи гу ра ма и обр ти ма 
ре чи сам го вор „укра си“ и да се уз ви ше ним из ра зом ис ка же ми сао ко ја 
тре ба да уз бу ди и за не се. Та кав на чин струк ту ри ра ња по ет ског дис кур-
са ода је уз ви ше ност и екс пре сив ност усло вље ну пре све га ре ли ги о зним 
на дах ну ћем пи са ња и го во ре ња, ко ји као бит ни еле мен ти људ ске ду хов-
но сти не би сме ли да са др же би ло ка ква свој ства ко ја под се ћа ју на обич-
ност или сва ки да шњост.

По сле из вр ше не ана ли зе мо гу се из ву ћи од ре ђе ни за кључ ци. Сва ка ко 
да ме ђу број ним стил ским по ступ ци ма ко ји ма се од ли ку је ста ра срп ска 
цр кве на по е зи ја пле те ни је сло вес за у зи ма зна чај но ме сто. Овај стил ски 
по сту пак је био ка рак те ри сти чан за оне књи жев не вр сте ко је су због 
сво га са др жа ја и функ ци је зах те ва ле из ра жа ва ње у тзв. „ви со ком сти лу“: 
то су жи ти ја (ха ги о гра фи је), по хва ле (па не ги рик и ен ко ми он) и све ча не 
цр кве не про по ве ди (хо ми ли је). Сам по јам пле те ни је сло вес обе ле жа ва 
фи ло ло шки од нос пре ма је зи ку и уз ви ше но схва та ње књи жев ног је зи-
ка, а у том сми слу и по се бан од нос пре ма ре чи ма. Ус по ста вље но но во 
по и ма ње ре чи огле да се у њи хо вој звуч ној стра ни (али те ра ци је, асо нан-
це итд.), у ети мо ло ги ји (по ве зи ва ње ре чи исто га ко ре на, јед на ких на ста-
ва ка итд.), у та на но сти ње не се ман ти ке (по ве зи ва ња си но ним ска, та у-
то ло шка и др.), у љу ба ви ка гра ђе њу но вих ре чи (сло же ни це, кал ко ви 
и др.). Ка да се го во ри о ста рој срп ској цр кве ној по е зи ји, тре ба има ти у 
ви ду да се у њој су сре ће мо са пра вом по е зи јом и чи стим пој мом пе сме. 
Ста ра срп ска цр кве на по е зи ја је има ла сво је стал не об ли ке: сти хир, тро-
пар, кон дак итд., на сле ђе не из ви зан тиј ске по е зи је. Ови основ ни об ли ци 
сред њо ве ков не срп ске цр кве не по е зи је пред ста вља ју у из ве сном сми слу 
ми ни ја тур не пе сме, по што де лу ју као са мо стал не це ли не. Ме ђу тим, оне 
се удру жу ју у јед ну ве ћу те мат ско-ме ло диј ску це ли ну, при че му на ста ју 



сло же ни сред њо ве ков ни пе снич ки об ли ци: слу жбе, ка но ни, ака ти сти, 
мо леп стви ја. Нај ста ри ји срп ски пе сни ци бо го слу жбе не по е зи је, пе сни ци 
13. ве ка, сво ју ми сао нај че шће сво де у сим бол. Сто га не чу ди што се они 
нај ви ше за тва ра ју у ре чи, за но се ћи се или по на вља њем це лих ре чи (ана-
фо ра, епи фо ра, уну тра шња лек сич ка по на вља ња), или по на вља њем њи-
хо вих ко ре на (фи гу ра eti mo lo gi ca), или по на вља њем гла со ва на по чет ку 
две и ви ше ре чи (хо мо јарк тон), или по на вља њем гла со ва на кра је ви ма 
две ју и ви ше ре чи (хо мо јо те ле у тон), или по на вља њем гла со ва на кра ју 
две и ви ше ре чи на кла у зу ла ма два и ви ше сти хо ва (мор фо ло шка ри ма), 
или по на вља њем су гла сни ка (али те ра ци ја), или по на вља ња са мо гла сни-
ка (асо нан ца), или по на вља њем су гла сни ка и са мо гла сни ка у кон так ту 
(асо нант ско–али те ра ци о на ве за). Оту да је свим овим гла сов ним струк ту-
ра ма по све ће на по себ на па жња. То ком ана ли зе је до ка за но да оне у ста-
рој срп ској цр кве ној по е зи ји не де лу ју са мо стал но, ни у сти ху, а ка мо ли 
у стро фи. Нај че шће до ла зи до ком би на ци је два, а не рет ко и ви ше од два 
ова ква гла сов на по сту пка.

3. Основ на стил ска сред ства у по е зи ји срп ског ба ро ка54

Код Ср ба у на у ци о сти ху по сто ји зна тан број рас пра ва, сту ди ја, есе ја и 
чла на ка ко ји се ба ве про бле ма ти ком срп ског ба рок ног пе сни штва. Ме ђу-
тим, сви ови ра до ви до ла зе из обла сти те о ри је и исто ри је књи жев но сти. 
Исти на, у њи ма се че сто опе ри ше са ши ро ким фон дом књи жев но-исто риј-
ских чи ње ни ца и ана ли за ма из ве де ним стро гом ме тод ском про це ду ром. 
На су прот то ме, је зи ком и сти лом срп ске ба рок не по е зи је, ко ли ко је на ма 
по зна то, ни ко се од срп ских уче ња ка ни је по себ но ба вио55. За то овај текст 
тре ба схва ти ти као пр ви по ку шај да се ука же на не ке од еле ме на та основ-
них стил ских сред ста ва ко ја функ ци о ни шу у по е зи ји срп ског ба ро ка. При 
то ме се мо ра обра ти ти па жња на не ко ли ко чи ње ни ца. Пр во, у вре ме ства-
ра ња срп ских ба рок них пе сни ка (17. и 18. век)56 де лу је ви ше раз ли чи тих 

54 „Сам на зив ‘ба рок’ (би сер не пра вил ног об ли ка, или не ка ско ластичка 
фигура) је у почетку потцјењивачки и погрдан назив, у том смислу 
сличан ранијем ‘готском’ стилу. Исто као што готика долази послије 
романтике, тако и барок осваја послије ренесансе и уноси своје 
неправилне еле мен те, ко ји се осје ћа ју као ‘бар бар ски’“ (Гру па ауто ра 
1978: 24).

55 Исти на, је зи ком Јо ва на Ра ји ћа де таљ но се ба вио А. Мла де но вић
(Исп. Младе но вић 1964).

56 „Срп ски пе сни ци XVII и XVI II ве ка су о ча ва ли су се са мо дер ним ба рок ним 
зби ва њи ма у све ту умет но сти око се бе, и то не са мо у оном но вом све ту у 
ко јем су се на шли по сле се о ба, у По ду на вљу, где су се као већ фор мирани 
уметници срели са аустриј ским и ма ђар ским ба ро ком, не го очи глед но и 
ра ни је, у по стој би ни; у Цр ној Го ри, у ко ју је при мор ски ба рок продирао 



ти по ва књи жев ног је зи ка57. Дру го, срп ско ба рок но пе сни штво оби лу је 
пе сни ци ма и пе снич ким вр ста ма. Тре ће, срп ски ба рок ни пе сни ци би ли 
су при ну ђе ни да са су штин ских еле ме на та по е зи је пре ђу на фор мал не. Че-
твр то, го то во сви пе сни ци срп ског ба ро ка би ли су у исто вре ме ба рок ни 
сли ка ри или гра ве ри58. Сва ки од на ве де них чи ни ла ца имао је од ре ђе ног 
ути ца ја на об ли ко ва ње и ква ли тет по ет ског из ра за, а та ко ђе и на са др-
жај по ет ске ин фор ма ци је ко ју је срп ско ба рок но пе сни штво пре да ва ло 
он да шњем, као и да на шњем ре ци пи јен ту.

Има ју ћи све ово у ви ду, као и на осно ву ма те ри ја ла ко ји нам ну ди по-
е зи ја срп ских ба рок них пе сни ка, по ку ша ли смо да от кри је мо основ на 
стил ска сред ства у по е зи ји овог пе снич ког усме ре ња и да их раз вр ста-
мо у не ко ли ко ка те го ри ја. На ша су ис тра жи ва ња по ка за ла да у срп ској 
ба рок ној по е зи ји функ ци о ни ше пет гру па стил ских сред ста ва, а то су: 1) 
основ на је зич ка стил ска сред ства, 2) основ на фи гу ра тив на стил ска сред-
ства, 3) основ на ме трич ка стил ска сред ства, 4) основ на фо ниј ска стил-
ска сред ства и 5) основ на гра фич ка стил ска сред ства.

1. Основ на је зич ка стил ска сред ства. У вре ме ства ра ња срп ских ба рок-
них пе сни ка код Ср ба по сто је три ти па књи жев ног је зи ка: (а) срп ско сло-
вен ски, (б) на род ни и (в) ру ско сло вен ски.59

преко Боке; у Ср би ји, у ко ју је но ви стил про ди рао са свих страна: 
италијан ски и ру ски ба рок пре ко Све те Го ре, пољ ски ба рок пре ко Ки је ва, 
да не го во ри мо о до ма ћем ба ро ку у Ду бров ни ку, Дал ма ци ји и се вер ној 
Хр ват ској“ (Па вић 1970: 91).

„Но ви ја књи жев ност пра во слав них Ср ба по чи ње и раз ви ја се у ве ку под 
ути ца јем ру ске бо го слов ско-схо ла стич ке књи жев но сти“ (Осто јић 1921: 126).

57 „Са Га ври лом Сте фа но ви ћем за вр ша ва се ста ри пе ри од срп ске 
књижевности и почиње нови. То важи за целу српску књижевност, а 
не само за њен подунавски део о коме смо овде расправљали. У старом 
периоду књижевност је била на српскословенском. Требало је у новом да 
завлада народни језик, али постепено, у продужењу процеса који је већ 
био започео. Прешло се на рускословенски, а затим је настала славено-

-сербска пометња“ (Ра до ји чић 1957: 267).
58 „Ли те ра ту ра о срп ској гра фи ци XVI II ве ка ве о ма је ра зно вр сна и обим на. 

То ком ско ро два ве ка об ра ђи ва на је и об ја вљи ва на гра фи чка ба шти на, 
али од мах тре ба при ме ти ти да су о гра фи ци нај че шће пи са ли историчари 
и исто ри ча ри књи жев но сти. Нај ви ше се пи са ло о Христифору 
Жефаровићу и За ха ри ју Ор фе ли ну, сто га што је пр ви, по књи га ма које је 
резао и издавао у ба кро ре зној тех ни ци, вр ло ра но и нео прав да но ушао 
у историју срп ске књи жев но сти, а дру ги ствар но био све стра ни пи сац 
и пре во ди лац, осни вач пр вог књи жев ног ча со пи са код ју жних Сло ве на, 
исто ри чар, пе сник и аутор при вред них, те о ло шких и лин гви стичких 
књига“ (Да ви дов 1978: 17).

59 У ка сни јем пе ри о ду по ја вио је и че твр ти тип књи жев ног је зи ка, тзв. 
славе но серп ски је зик, ко ји је на стао ме ша ви ном срп ског и цр кве но ру ског. 



1.1. Срп ска књи жев ност ба ро ка на сле ди ла је из ста ре срп ске књи жев-
но сти (пе ри од од 9. до 16. ве ка) срп ско сло вен ски је зик (на стао срп ском 
ре дак ци јом ста ро сло вен ског). Овим је зи ком пи сао је ве ли ки број срп-
ских ба рок них пе сни ка, на ве шће мо са мо не ке: Га врил Сте фа но вић Вен-
цло вић, Ки при јан Ра ча нин, Ар се ни је IV Јо ва но вић Ша ка бен та, За ха ри је 
Ор фе лин и др. По гле дај мо ка ко зву че сти хо ви пи са ни на срп ско сло вен-
ском је зи ку.

(1) Ре чи, ко ја нас ра ди плот би,60

У пло ти мо јој бу ди реч;
Учи ни и ва зљу бље ним
Слу ша те љи ма мо јим
Да при ме у уши ре чи мо је,
Од те бе, Ре чи, да те!

(ВГЦБ , 134).

(2) Зре те, гро бе,
ужа са ју се тво је го ви де ни ја
и ср дач но ка пљу шту ју слзу про ли ва ју
длг об ште да тељ ни в ум при ма је.
Ка ко преј ду ко нац уви, та ко ви!
Еј, еј, о го ре, о го ре,
ух, ух, смр ти, кто мо жет из бе жа ти те!

Не ки од ба рок них пе сни ка су упо тре бља ва ли и овај је зик, исти на, ве о ма 
рет ко. Ево јед ног со не та на пи са ног овим је зи ком од За ха ри ја Ор фе ли на.

Мењ ше же не од ни шта! Свак мо жет ви де ти
 Да од мног ших већ љу деј же на јест по ште на.
 Сам Хер ку лес за љу бав жен ску хо тел пре сти.
 Слав на Тро ја за же ну би ла ра зо ре на.

Се ми ра мис са ма ја кра љем ру га ла се;
 За Ди до ном Кар та го у жа лост при шао;
 Кле о па тра у сви ју по хвал ном ста ла се;
 Аспа зи ју сам Со крат в на у ки слу шао.

За што ху лет на же не? И тко не ма од њих
 Жи вот на све ту овом, ил’ не за кли њал се кад
 Да би и сам жи вот свој жр тво ва ти за њих?

Ако је су те ни што, ка ко го во рет сад,
 То тко ро жден од же не ил’ њу обо жа ет,
 Има би ти ил’ ра ван, ил’ гор ши од ње јест

(ОЗП , 58).
60 Је зик свих ов де узе тих пе сни ка по што ван је у це ло сти, је ди но је на кнадно 

фо не ти зо ван, дат је срп ском са вре ме ном азбу ком.



Пе ро се по би,
Ум из не мо же,
Лист сне те ва,
Ста рост до сти же

(РКПМ , 96).

1.2. Уво ђе ње на род ног је зи ка у срп ску ба рок ну књи жев ност до го ди ло 
се у 17. ве ку, а раз лог ве ро ват но ле жи у пра во слав ној ре ак ци ји на ка то-
лич ку про ти вре фор ма ци ју61. Овај је зик ег зи сти ра у срп ској пи сме но сти 
још од нај ста ри јих вре ме на у тек сто ви ма по слов ног ка рак те ра (по ве ље, 
пи сма, тр го вач ки уго во ри, имо вин ски до ку мен ти итд.). На род ни је зик 
је био ве ко ви ма у упо тре би као је зик на род не књи жев но сти, а био је и је-
зик ре не сан сне књи жев но сти у Ду бров ни ку. Њи ме је пи сао нај ве ћи број 
срп ских ба рок них пе сни ка, по ме ну ће мо са мо не ке: Јо ван Ра јић62, Га врил 
Сте фа но вић Вен цло вић63, Ан дри ја Зма је вић, Ни ко ла Бу ро вић, Виц ко Бо-
ли ца и др. По гле дај мо ка ко зву че сти хо ви пи са ни на род ним је зи ком:

(1) Ве се ло про ље ће бје ше с’ ука за ло
И раз ли ко цви је ће зе мљи ра дост да ло.
Ли ва да одје ве на тра ви цом зе ле ном,
Ру жи ца ру ме на цвје та ше с пле ме ном
Дро бах на цвје ти ћа и би ља сва ко га
У жу бе ру пти ца ми ри са рај ско га

(ЗАПБ , 45).

(2) Од ве ли ке жа ло сти,
 ту ге и не во ље
Не сме да се по мо ли
 ни ку да на по ље

61 „По крет за пре во ђе ње у ши рем сми слу цр кве них књи га на прост на род ни 
је зик по сто јао је у укра јин ским зе мља ма још сре ди ном 16. ве ка. У почетку, 
као и сва ка но ви на, по го то во у кон зер ва тив ним цр кве ним кру го ви ма 
на и ла зио је на от по ре и не до у ми це. Ме ђу тим, већ по чет ком 17. ве ка иде ја 
о пре во ђе њу на на род ни је зик би ла је ши ро ко при хва ће на и по че ла је 
доно си ти пр ве пло до ве“ (Ми ло ва но вић 1982: 12).

62 „Чи сто та Ра ји ће вог је зи ка у за ви сно сти је од ка рак те ра пи са ног текста 
или ње го ве на ме не. Цр кве но сло вен ски еле мен ти се у од ре ђе ном 
Рајићевом де лу или са ста ву мо гу про цен ту ал но сма њи ва ти и по ве ћа ва ти 
од, ре ци мо, не ко ли ко про це на та до не ко ли ко де се ти на про це на та. Ја сно 
је, са мим тим, да и они ула зе у од ли ку Ра ји ће вог књи жев ног је зи ка на 
на род ној осно ви ци“ (Мла де но вић 1964: 153).

63 „(Вен цло вић) је, ка ко пи ше М. Па вић, на чи стом на род ном је зи ку пи сао 
по е зи ју, ко ја је до ду ше увек има ла сво је би блиј ске и дру ге пра у зо ре, али 
ко ја је и на том но вом је зи ку оста ла по е зи ја” (Па вић 19661: 79).

„Све што год је Га ври ло пи сао, пи сао је или ср буљ ским је зи ком, или 
на род ним го во ром (Јо ва но вић 1911: 107).



Из сво јих мрач них па лат’
 ока ђе них сма ра дом,
На дну па кла жа ло сног
 на пу ње них ја дом:

(РЈБЗ , 25).

1.3. Ру ско сло вен ски је зик (на стао ру ском ре дак ци јом ста ро сло вен ског) 
по чео је од тре ће де це ни је 18. ве ка по ла ко да ула зи у срп ску цр кву, шко лу 
и књи жев ност64. По ја ва овог је зи ка код Ср ба би ла је узро ко ва на ван је зич-
ким чи ње ни ца ма: вер ским и на ци о нал ним. Ру ско сло вен ским је зи ком пи-
сао је не зна тан број срп ских ба рок них пе сни ка. Нај зна чај ни ји ме ђу њи ма 
су Јо ван Ра јић, За ха ри је Ор фе лин65, Хри сти фор Же фа ро вић и др. По гле дај-
мо ка ко зву че сти хо ви на пи са ни на ру ско сло вен ском је зи ку:

(1) О Сер би је! што за си је,
 та ко оскор бље на;
Ни ли стра на, та по пра на,
 Тур ком по па ље на;

Мје сто зрач но, људ ма знач но,
 то По ље Ко со во,
в нем же Кња зи ле жат на зи,
 всјем срд це го то во

(ОЗП , 73).

(2) Уви нам бо ле зне ним, срд цем уни ва јем,
 Ег да дру га на ше го в зе мљи по гре ба јем;
От шед, ах от шед, на стра ну да ле ку
 Је ју же не лет ми ну ти всја ко му чло ве ку,
От ку ду ах, на ве ки из и ти не мо же
 До ко л при деш ва прав де всем су ди ти, Бо же!

(НПМП , 147).

64 „У ‘сло вен ској шко ли’ Мак си ма Су во ро ва (1726–1730), као и у ‘сло вен ско-
-ла тин ској шко ли’ Ема ну е ла Ко за чин ског (1733–1737), та ко ђе у Срем ским 
Кар лов ци ма, ђа ци – ме ђу ко ји ма је би ло и од ра слих: ђа ко на, ар хи ђа ко на, 
мо на ха, је ро мо на ха, све ште ни ка – учи ли су и усва ја ли ру ско сло вен ски 
је зик (или сла вен ски ка ко се та да на зи вао), тј. он да шњи ру ски црквени 
језик или ру ску ре дак ци ју ста ро сло вен ског је зи ка. Ти ме је практич но 
поче ло на мер но на пу шта ње од стра не Ср ба до та да шњег, ско ро шест 
ве ко ва ста рог срп ског цр кве ног и књи жев ног је зи ка, срп ско сло вен ског 
(срп ске ре дак ци је ста ро сло вен ског је зи ка) – про цес ко ји је кра јем пр ве 
по ло ви не XVI II ве ка већ био у за вр шној фа зи“ (Мла де но вић 1983: 3).

65 О жи во ту и ра ду За ха ри ја Ор фе ли на тре ба се ин фор ми са ти у књи зи 
Т. Осто ји ћа За ха ри ја Ор фе лин жи вот и рад му (Осто јић 1923).



Као што се ви ди, срп ски ба рок ни пе сни ци има ли су ту сре ћу (мо жда и 
не сре ћу) да су мо гли да би ра ју је дан од три ти па књи жев ног је зи ка. Они 
су то и чи ни ли. Па се де ша ва ло да у за себ ним по ет ским оства ре њи ма у 
јед ном де лу сто је два ти па књи жев ног је зи ка је дан по ред дру гог (нпр. 
код Вен цло ви ћа). Ме ша ња ме ђу ти по ви ма књи жев ног је зи ка (уз ма ле из у-
зет ке)66 ни је би ло. У са мој чи ње ни ци у мо гућ ности из бо ра јед ног од ових 
је зи ка ле жи сти ли стич ки аспе кат, јер је сва ки од њих  имао сво ју лек си-
ку, мор фо ло ги ју, фо не ти ку, ор то гра фи ју, па и фра зе о ло ги ју. На сам из бор 
јед ног од ти по ва књи жев ног је зи ка ути цао је про фил адре са та, при ро да 
те ме (по ру ке) и сам адре сант. Услед то га је и до ла зи ло до функ ци о нал не 
раз гра ни че но сти ових три ју ти по ва књи жев ног је зи ка.

2. Основ на фи гу ра тив на стил ска сред ства. Срп ским ба рок ним пе сни-
штвом до ми ни ра ки ће ни ма ни ри стич ки стил. Кон цен тра ци ја из ра жај-
них стил ских сред ста ва и пре те ра ност у из ра зу основ не су стил ске осо-
би не срп ског ба ро ка67. По што ве ли ки део је зич ке из ра жај но сти по чи ва 
на ти пи зи ра ним сред стви ма, ло гич но је да јед но од та квих из ра жај них 
сред ста ва бу ду и фи гу ре. За то и на ша ис тра жи ва ња срп ске ба рок не ли-
ри ке по ка зу ју да се она од ли ку је бо гат ством фи гу ра тив них из ра жај них 
фор ми, ме ћу ко ји ма пре о вла ђу ју: (1) ме та фо ра, (2) ем фа тич ни епи те ти, 
(3) хи пер бо ла, (4) ан ти те за и (5) па ра докс.

2.1. У пе снич ки стил ски ре пер то ар ба рок них пе сни ка ме та фо ра ула-
зи као лајт-мо тив „ко ла сре ће“. Код Вен цло ви ћа по ред „ко ла сре ће“, као 

66 На ве шће мо не ко ли ко при ме ра у ко ји ма до ла зи до ме ша ња раз ли чи тих 
ти по ва књи жев ног је зи ка, али то је до ла зи ло, пре све га, из стил ских 
разло га.

(1) Или ка не ка сви ра ла,
ду дук ли – ва ља јој сви рац
да је др жи и сво јом мај сто ри јом
раз ли ко и ле по сви ра ш њо ме гла со ви то,

те сво га го спо ди на да ве се ли.
Дух ну на ли це му ди ха ње жи во та
и бист чло век в ду шу жи ву…

(ВГЦБ , 167).

(2) Вни мај! Не бу и зе мљи и свој тва ри цар
к на ма го во ри! Вни мај!
Ве ли ки па стир жи ву хра ну људ ма раз да је!
Вни мај! Ко ји је смрт умо рио, свет над бо рио,
бес ко нач ну ра дост и цар ство веч но нам,
не ва ља лим обри че!

(ВГЦБ , 162).
67 „На пу шта ју ћи не ку вр сту сло бод ног сти ха пре три сто ти не го ди на, они су 

то чи ни ли у име укљу чи ва ња у то ко ве ба рок ног пе сни штва Евро пе“
(Па вић 1970: 85).



кон стант ни ме та фо рич ки из раз фи гу ри ра „цр ни би во у ср цу“. У ма ри ни-
стич ки буј ним сти хо ви ма ме та фо ра по ста је њи хо ва не из о став на ком по-
нен та, ко јом се јед ном зна че њу до да је час је дан, час дру ги ме та фо рич ки 
ко ло рит. Услед то га, ме та фо ра по ста је не ка вр ста основ ног кон струк-
тив ног на че ла у по е зи ји срп ских ба рок них пе сни ка, па је за то код њих 
по сто ја ла из ра же на скло ност да се по мо ћу еле ме на та ме та фо ри за ци је 
сви са др жа ји не ке по ет ске це ли не про пор ци о нал но пре о бра зе. Друк чи-
је ре че но, срп ски ба рок ни пе сни ци че сто су зна ли да це лу јед ну те му об-
ра де у ме та фо ра ма.

(1) Ево сам то ви дим
да не ки дру ги за ви чај зло чест,
у мо ме те лу во ју је
су проћ мо га умља.
И ко ји је тај дру ги,
по сна жа ни ји за кон
од бо жи ја за ко на?
Јест и вр ло по сна жни ја
чо веч ја же ља и зла ћуд,
ко ја но нит се ко га бо ја бо ји,
ни мо ра, ни ду ге бо ле сти
и зле не сре ће,
ни са ме веч не му ке

(ВГЦБ , 87).

(2) Сит не ћу зви је зде с не ба са ба јат
И оно га ја сно га мје се ца:
Од зви је зда ћу цр кву са гра ди ти,
Од мје се ца цр кви би је ла вра та,

Очи ма ћу ико не пи са ти,
По уму ћу ле тур ги ју пје ти, –
На ко њи цу хо ћу цр кви до ћи,
С ко ња ко пљем цр кву отво ри ти

(АППМ , 109).

2.2. Ве о ма рас про стра њен по сту пак ме та фо ри за ци је у срп ском ба рок-
ном пе сни штву чи не ем фа тич ни епи те ти. По зна то је да су ба рок ни пе сни-
ци у же љи да афек тив но по ја ча ју по ет ски из раз пре ла зи ли оп ти мал ну 
ме ру упо тре бе епи те та. За то је стил срп ских ба рок них пе сни ка пре за си-
ћен овом фи гу ром, што је по себ но уоч љи во у па не ги ри ци ма ко је су пи-
са ли у сла ву ве ли ког срп ског жу па на Не ма ње и ње го вог до ма и у сла ву 
срп ских све ти те ља, нпр. код Хри сти фо ра Же фа ро ви ћа, Си не си ја Жи ва но-
ви ћа, Па ва Не на до ви ћа, Ива на Не на ди ћа, За ха ри ја Ор фе ли на, Јо ва на Ге ор-



ги је ви ћа, Јо ва на Ра ји ћа, Да ни ла Пе тро ви ћа Ње го ша, Ва си ли ја Пе тро ви ћа 
Ње го ша, Ан дри је Зма је ви ћа, Ар се ни ја IV Јо ва но ви ћа Ша ка бен те и дру гих. 
По ред ово га, срп ски ба рок ни пе сни ци упо тре бом ем фа тич ких епи те та 
при да ва ли су по се бан зна чај обич ним ре чи ма (пој мо ви ма).

(1) … Књи га си ја ма ла
Ве ли ко же та име се бе над пи са ла.
Раз гнув даљ ше и уз рив серб ско цар ство це ло,
 Ве сел, мњу, зе ло

Бу дет та ков чи та тељ: ја ко тем на мра ка
Не ве же ства серб ска го сво бо жден, а зра ка
Сла ви до ма Не мањ ска от се ле из ве стен.
 Се, кол ти че стен

В слав ној серб ској при ро ди бу деш ва ве ки;
Књи го ју бо ти се ју учиш че ло ве ки
Ка ко серб ско дар ство бе, и је го пре да ли
 Как при у спе ли

Или ри ци всја си ја в књи зе ва дру же ни
Про вин ци ји и ча сти хра бро ва ру жа ни
Сво јој вла сти по ко рит. Њи не ви дет очи
 Что си ја про чи

В раз лич ни ја, мно ги ја ча сти раз де ли ша,
Серб ску ју же пре слав ну па мет за гла ди ша
Се до се ле на ше му ро ду тај но бја ше
 Что са дер жа ше

(НППМ , 160).

(2) На зад њом уда ри, а на пр ви по сје че
 За сто пут упра ви и са бљом про сје че;
Прид њим се не зна ше ко ња ни ко њи ка,
 Све зе мљи свра ћа ше, ах зма ја вој ни ка!

На јед но га не ла ко са бљом уда ра ше,
 А по два јед на ко на зе мљу ме ћа ше;
 Сва га вој ска стра шно у очи гле да ше,
 А они не ла сно ко ји га че ка ше

(ЗАПМ , 164).

2.3. Да би што више по ја ча ли свој из раз и пре у ве ли ча ли осо би не пред-
ме та, ин тен зи тет рад ње и зна чај од ре ђе ног до га ђа ја, срп ски ба рок ни 



пе сни ци не рет ко су при бе га ва ли и хи пер бо ли. Ова стил ска фи гу ра до ми-
ни ра нај че шће у ла мен ти ма, где је у већ пе си ми стич ки обо јен кон текст 
уно си ла па те ти ку (па тос). Она по ста је за па же но из ра жај но сред ство у ба-
рок ним пла че ви ма, у Зма је ви ће вом пла чу над сру ше ним Ду бров ни ком, у 
Ор фе ли но вом Пла чу Сер би ји, у Ра ји ће вим сти хо ви ма Сер бљи ја раз гра бље-
на и опу сто ше на ри да јет, ко ји да на шњем чи та о цу ода ју сна жан ути сак 
из ве шта че но сти и на тег ну то сти пра ће них ви со ком па те тич но шћу.

(1) Оруж ја сва мо ја враг мој за ту пио,
пе ро мо је са мо јом са бљом за о штрио:
у крв мо ју ума че, на ме зло бу пи ше,
ча да мо ја но га ми га зећ, зло бом ди ше…

До бри мо ји си но ви ни у што сви ста ли,
оруж ја са пле ћи вра гом дат мо ра ло;
си се они зми је ве си са ти го не се,
са свих стра на вра жи је на па сти бо је се

Во сток, за пад, по лу ноћ бо ја ли се ме не
слав не, хра бре Сер би је, бив ше тог да јед не;
а сад се дим жа лост на, у роп ству ту же ћи,
и за мо јом хра бро шћу пре гор ко пла чу ћи

(ОЗПМ , 162).

(2) По сла на мја меч и глад, зу би зве реј љу тих
на по ји мја во до ју из по то ков мут них,
В до сто ја ни је тво је ја зи ци при до ша
и всју свја ти њу тво ју вдруг опро вер го ша.
Тру пи ја ра бов тво јих ле жат по би је них
в бра шно пти цам не бе сним, в смра де по вер же них
Кро ви их про ли ја ша ја ко во ду зел ну
а ме не в плен ве до ша ја ко ра бу бед ну
По ја до ша мја љу те и опу сто ши ша,
свех благ и при тја жа ниј в ко нец ис то шти ша

(РЈПМ , 162).

2.4. На стил ски ре пер то ар срп ских ба рок них пе сни ка, по ред умет нич-
ких пре о ку па ци ја, бит но је ути цао и мо ме нат жи вље ња, где су би ли из-
ме ша ни жи вот и смрт, ра дост и ту га, бо гат ство и си ро ма штво, веч ност и 
про ла зност. Ус по ста вље не опо зи ци је нај бо ље су се мо гле ре а ли зо ва ти у 
ви ду ан ти те зе, ко јој су при бе га ва ли сви ба рок ни срп ски пе сни ци.

(1) Ка но ов ца ме ђу ву ци,
ка го луб ме ђу кра гуј ци,



и зве зда у цр ну обла ку,
ру жи ца у бо дљи ву тр њу,
пе ру ни ка у ри ту, –
про ни кли ца пра ви ци у злу се лу!

(ВГЦБ , 99).

(2) Зна мо те ја сну и све тлу ка но сун це,
сјај ну јед на ко на зле
и на до бре љу де

(ВГЦБ , 155).

(3) На зи ми је он ро ђен
 и у сне гу ку пан
И сун цем је и мра зом
 од сву да про лу пан

(РЈБЗ , 16).

2.5. За што ду бљу и суп тил ни ју уну тар њу ве зу два ју пој мо ва, срп ски 
ба рок ни пе сни ци су ко ри сти ли па ра докс, јер ова фи гу ра нај пре ис ти че 
про тив реч ност па би ла она и при вид ног ка рак те ра, а за тим по се ду је еле-
мен те из не над ног и нео бич ног. Њом се ипак ни су ко ри сти ли баш сви 
ба рок ни срп ски пе сни ци.

(1) Да тко год сто ја ње ка но бе жа ње раз ми сли?
Тко за по у зда но ка сто је ће?
Ко ће раз де ли ти ова и она,
што се на пред ука зу ју и по ми ља ју се?
И овим ето, устоп це да иде,
а на ове да и не гле да?
Тко мр тву жи ву ли реч при ма?

(ВГЦБ , 89).

(2) Му ха мед у гор до сти
 Нем цу од го ва ра:
Не ми сли де што ми слиш!
 пак се јошт и ка ра

(РЈБЗ , 32).

(3) Ето ти га у тај дан
 Му ха мед до сти же
И к Бен де ру до сту па
 што да ље, то бли же

(РЈБЗ , 46).



(4) Ту за по че ри да ти
 и злу сре ћу кле ти:
Куд се мак неш, сву да зло,
 свуд за пе те се ти

(РЈБЗ , 57–58).

3. Основ на ме трич ка стил ска сред ства. Срп ско ба рок но пе сни штво 
се ја вља у два за себ на та ла са. (1) Ба рок ни ме ди е ва ли зам (као пре ла зни 
пе ри од) ка рак те ри сти чан је за оне пе сни ке ко ји се до ста те шко опре де-
љу ју за си ла бич ки ри мо ва ни стих као сред ство по е тич ке фор ме. Они се 
нај че шће др же фор мал них обе леж ја ста рог срп ског пе сни штва, ко је се 
ис ка зу је у об ли ку бли ском ре то рич ном цр кве ном пе сни штву и би блиј-
ским вер се ти ма. Пе сни ци ко ји су при па да ли овом усме ре њу, за раз ли ку 
од прет ход ног пе ри о да, при хва ти ли су ри му као стал ни по ет ски по сту-
пак, а ме ђу њи ма су Вен цло вић и Ша ка бен та. (2) Срп ско пе сни штво зре-
лог ба ро ка од ви ја се у окви ри ма ри мо ва них си ла бич ких сти хо ва са не-
по крет ном це зу ром: (1) је да на е сте рац, (2) два на е сте рац, (3) дво стру ко 
ри мо ва ни два на е сте рац, (4) осме рац, и (5) три на е сте рац.

3.1. Је да на е сте рац као стих ба рок ног пе сни штва био је у по чет ку до ста 
ко ле бљив. Ја вљао се код ма лог бро ја срп ских ба рок них пе сни ка. На ла зи-
мо га у пе снич ким де ли ма Га ври ла Тро ји ча ни на, Ки при ја на Ра ча ни на, 
Ни ка но ра Ме ле ти је ви ћа, Јо ва на Ра ји ћа и код не ких бо кељ ских пе сни ка.

(1) Из ни кла је ме ђу на ми сва вје ра,
По да ћу ти од со ко ла три пе ра,
А ти ме ни од ру жи це три ки те
И не ка су су ви јем зла том ови те

(АППМ , 156).

(2) Дај же ни пи ти ци је ло га ви на
 Ако ћеш да ра ђе и то два си на.

Он ден је пи са но, и то ће би ти,
 Да ћеш се ско ро ти же ни ти

(КАПБ , 397).

(3) Не ћу бри нут са мо ве ће за те бе,
ва зда ће ми ми со би ти код те бе!
Још се бо јим, мој со ко ле пи то ми,
да ни ко гођ ста ру љу бав не сло ми.

Ми ло сти во њој од го ри(х) ве о ма:
Не бој ми се, мо ја гр ли це пи то ма,



при јед се не бо раз ди је ли ло зви је зда ми,
не го љу бав уса ђе на у на ми!

(НДПБ , 102).

3.2. Два на е сте рац, као и је да на е сте рац, био је не ста лан стих, ко ји се 
че сто ме шао са дру гим сти хо ви ма. Упо тре бља ва ли су га Ни ка нор Ме ле-
ти је вић, Ки при јан Ра ча нин, Га врил Тро ји ча нин, Виц ко Бо ли ца, Пар те ни-
је Па вло вић и др.

(1) Чло ве че, сва ће сла ва зе мља про ћи,
 а бо жиј суд стра шни на ис пи та ни је до ћи.
Чло ве че, др жи се по след ња го ве ка,
 по зна ти ћеш без у ми је ни ња шња го све та

(МНПМ , 137)

(2) В куп ност Бог све за уди с те ле си
Ра спри не би ти и пи смен в сло ве си.
В ле по те вздје, чло век, бу ди,
Да взве се лит ти се срд це и гру ди

(РКПМ , 137).

(3) Хри сте вас крес жи вот нам да ру јет
 И луч ше јо ште да ти обе шту јет,
Хри сте вас крес и не умрет и то му,
 На Всег да бу дет жи ти в на шем до му

(ВГПМ , 137).

3.3. Дво стру ко ри мо ва ни два на е сте рац вла дао је у Бо ки под ути ца јем 
ду бро вач ког ба рок ног пе сни штва, нај че шће у здра ви ца ма не по зна тих бо-
кељ ских пе сни ка. Овим сти хом на пи са но је пе снич ко де ло Зма је ви ће во, 
не ке пе сме Вин ка Бо ли це, као и не ки дру ги пе снич ки са ста ви.

(1) Чу ти ћеш, се стри це, // од пи сма ово га
 оне тво је дру жи це // за зва ње од Бо га
хо ћу ри јет Оза не, // ка меу зви је ри пла хе
 го ри у Ко ма не // ро ди се у Вла хе;
ка ко Бо га ви ди // на сво ју сву во љу
 на ка ми гдје си ди // с кру ни цом у по љу,
ка ко ње му хр ли // и ка ко по те че,
 да га при је за гр ли, // ка ко он тад уте че

(БВМП , 143).

(2) Пу ту јућ с ти ши ном // ве се ло низ мо ре
С мо јо ме дру жи ном // ра но при је зо ре,



Во зе ћи свра ти се // ко ра бљи ца мо ја
Гдје са да ви ди се // узрок не по ко ја,
Ко ји ће у ме ни // ћу тат ср це мо је
До кле но жу ђе ни // дни ме ис по ко је

(ЗАПБ , 45).

(3) Кре пост је Бож ји дар, // со бом се ки сла ви
 Ди је ли Ви шњи сгар // по сво јој љу ба ви,
Ову сву ко ли ку // Он те би да ро ва.
 Ер ти твом је зи ку // по ште ња ње го ва;
Кој је при те би // у сла ви и ди ци
 Над сви јем под не би // ври јед ним је зи ци

(БЖПБ , 312).

3.4. У срп ском ба рок ном пе сни штву по сто ја ла је тен ден ци ја за осмер-
цем као сти хом или по лу сти хом, ко ји је на сле ђен из про шло сти (за бе-
ле жен, из ме ћу оста лог, и у по зна тој пе сми Аз да нас уми ра ју). Њи ме су 
пи са ли Иван Не на дић, Ви са ри он Па вло вић, Јо ван Ге ор ги је вић, Ни ка нор 
Ме ле ти је вић, Јо ван Ра јић.

(1) А сво је ти је ло бо жан стве но
Ево те би са да оста вља
Кру ха об лич јем по кри ве но
Да се ду ша тва за ба вља

(НИМП , 154).

(2) Бу ди бла го сло вен, Бо же,
Ја ко ми пи сат по мо же:
Спо бо ди зре ти кон чи ну,
Да руј му јо ште го ди ну.

Пи сат в тво ју част и сла ву,
К зе мљи пре кла ња ју гла ву;
Не ли ши от же ла ни ја
И по мо ћи па де ни ја

(ПВПМ , 110).

(3) Да руј мир но по жи ви ти, от бе де од бра ни,
Тво јом ру ком и ми ло шћу все сил но са хра ни
Овог до ма до ма ћи на и оста ло дру штво,
Све срод ни ке, при ја те ље и све то је кум ство…

(РЈПМ , 155).



3.5. Основ ни стих ба рок ног срп ског пе сни штва био је три на е сте рац, 
стих ко ји је у пот пу но сти обез бе дио при хва та ње ри ме и уво ђе ње си ла-
би зма у срп ску по е зи ју. Он је до шао са стра не, од но сно из Пољ ске пре ко 
Укра ји не под на зи вом „вирш“. То је у ства ри сло вен ски хек са ме тар или 
пољ ски три на е сте рац, си ла бич ки стих са це зу ром ис пред осмог сло га. Пр-
ви пут овај стих се ја вља у срп ској по е зи ји сре ди ном 17. ве ка у Пен ти ко-
ста ру штам па ном по на ре ђе њу прин це зе и пе сни ки ње Је ле не Ба са ра бе. 
Од та да се срп ско пе сни штво че сто ко ри сти ло овим сти хом; по ме ни мо 
са мо не ке пе сни ке: Па вао Не на до вић мла ђи, Га врил Сте фа но вић Вен цло-
вић, За ха ри је Ор фе лин, Хри сти фор Же фа ро вић, Си не си је Жи ва но вић, Јо-
ван Ра јић, Ан дри ја Зма је вић, Иван Кру ша ла, Јо ван Све то го рац и др.

(1) Ве се ла ти ју трос зо ра ис хо ђа ше ван
 По врх на ши јех си ну го ра во дећ био дан,
Ве се ло ти сун це изи де, па ка за њо ме
 По ља и лу ге тер оби де сви је тлом зра ко ме

(ЗАМП , 155).

(2) Све га бо ја на врх твр ђе же на се ука за
 У стра шно му ве ли чан ству Тур цим се по ка за;
Би је ло ру хо на се има, сви је тло и сја ју ће
 Од од бра не ди је ло ка же сви јем мо гу ће.
При стра ше ни Тур ци ви де так(в)о чу де ство
 Сер це њи ма сви јем сле ди ва ње ве ли чан ство

(КИПБ , 65).

(3) Аште ада и гро ба кључ те пре пу шта јет,
Кључ врат спа се гре ду шта ка ко взбра ња јет.

Во ду же ни прид ши тле ну по чр па ти,
Чр пље ши жи ву мо гу шту ду шу оми ва ти

(СЈМП , 145).

Овла дав ши овим си ла бич ким струк ту ра ма пра ће ним ри мом, срп ско 
ба рок но пе сни штво је под вр гло (по пр ви пут) срп ски је зик стро гој по-
ет ској ди сци пли ни, што је ујед но зна чи ло и осва ја ње но вих сред ста ва 
пе снич ког из ра жа ва ња.

4. Основ на фо нич ка стил ска сред ства. Звуч ни екс пе ри мент, иако ка-
рак те ри сти чан за ста ру срп ску књи жев ност, ја вља се у до ста сло же ном 
об ли ку и у ба рок ном пе сни штву. На и ме, мно ги по ет ски тек сто ви пи са ни 
у вре ме ба ро ка би ли су ства ра ни за усме но из ла га ње, па су сто га на ро чи-
то рит ми зо ва ни и по диг ну ти на ни во ка зи ва ња у чи јој је су шти ни би ло 
оства ри ва ње му зич ких пре о ку па ци ја. У том сми слу Га врил Сте фа но вић 
Вен цло вић по ста вио је не ку вр сту фор му ле по ет ског из ра за у ко јој је



„му дрост слу ша ња“ уз ди гао до кул та, прет по ста вив ши умет ност слу ша ња 
умет но сти ка зи ва ња (од но сно умет но сти по е зи је). Мо жда је овај мо ме-
нат био од лу чу ју ћи да мно ги срп ски ба рок ни пе сни ци, ако не сви, че сто 
упо тре бља ва ју гла сов не фи гу ре: (1) асо нан цу, (2) али те ра ци ју, (3) ана фо-
ру, (4) епи фо ру, (5) па ро но ма зи ју и (6) ри му.

4.1. Ни је ни ка кво чу до што је ве ћи део срп ске ба рок не по е зи је (на ме-
њен слу ша лач кој – не пи сме ној – пу бли ци), ко ји је до сти зао вр ло ви сок 
сте пен му зи кал но сти и екс пре сив но сти пе снич ког из ра за, баш оства рен 
упо тре бом по на вља ња во ка ла, асо нан цом.

(1) Се вер ме не не слу ша
 а Хе спер по ма же…

(РЈБЗ , 7).

(2) Кад је сла ба та си ла
 одав на за ста ла…

(РЈБЗ , 6).

(3) И оста ли наш овај при вре ме ни по жи так
све то по доб но и бо го у год но би до ко на ли,
и пра во вре ме ну на шу во ји штан ску го спо ду, –

(ВГЦБ , 126).

(4) Неј ма ни се ја ња то ли ко,
а ни хам ба ра за жи то,
ни гум на спра ље на, а ни ср па ва ља ла;

(БГЦБ , 162).

(5) У ку ћу на ве че ру к те би,
У цр кву све ту, сва ку жр тву пре ти лу…

(ВГЦБ , 158).

4.2. Стил ски по сту пак по на вља ња кон со на на та у срп ској ба рок ној по-
е зи ји ни је у то ли кој ме ри при ме њи ван као асо нан ца. То је и ра зу мљи во, 
јер кад се зна да је ово пе сни штво те жи ло за тон ским ква ли те ти ма, у 
сми слу му зи ка ли за ци је кон тек ста, кон со нан ти иако под вла че звуч ну из-
ра жај ност сти ха, као но си о ци шу мо ва, ни су би ли по де сна гра ђа. Но здру-
же ни са во ка ли ма они су до при но си ли хар мо ни за ци ји по ет ског го во ра.

(1) Сви го то ви че ка ју,
 сиг нал ослу ху ју,
На опре зу сви сто је
 сво је да по слу ју

(РЈБЗ , 35).



(2) И ми са ми, сви сва ки по се би, –
из ла зи на се ја ње се ја ти сво је се ме!…

(ВГЦБ , 91).

(3) Те се уми ва с во дом –
и ва тра у во ди се раз го ре ва…

(ВГЦБ , 160).

(4) Ка не ка ото ка те ку ћа
Од ве ли ко га све та пру жи ла се

(ВГЦБ , 165).

(5) Уши имаш, по слу шај мо бу на шу,
и прег ни к на ма тво је ухо

(ВГЦБ , 169).

4.3. Ана фо ра као гла сов на (фо нич ка) фи гу ра би ла је чест сти ли стич ки 
по сту пак ко ји су при ме њи ва ли срп ски ба рок ни пе сни ци у сво јим по ет-
ским оства ре њи ма. Ана фо ра као фи гу ра по на вља ња на по чет ку сти хо ва 
у срп ској ба рок ној по е зи ји ја вља ла се у ви ше раз ли чи тих ви до ва: (1) као 
по на вља ње ску пи не гла со ва на по чет ку ви ше сти хо ва, (2) као по на вља ње 
јед не ре чи на по чет ку два или ви ше сти хо ва и (3) као по на вља ње гру пе 
ре чи на по чет ку два или ви ше сти хо ва. Ево не ко ли ко при ме ра за упо тре-
бу ана фо ре у раз ли чи тим об ли ци ма.

(1) И не гла го ла је му ни је ди нем је зи ком.
И гла ву мо ју от се че,
и те ло мо је рас те са пол ма,
и таг да на чех гла го ла ти је му

(АППМ , 107).

(2) Кад је вој ска по би та,
 кад де ца про па ла,
Кад је ба рут од у зет
 и сна га от па ла;
Кад то по ви уму кли;
 кад узе та хра на,
Кад је у та бо ру
 нај ве ћа од бра на

(РЈБЗ , 9).

(3) Хри стос вас крес жи вот нам да ру јет
 И луч ше јо ште да ти обе шту јет,



Хри стос вас крес и не умрет к то му,
 На всег да бу дет жи ти в на шем до му

(ВГЦБ , 157).

4.4. Епи фо ра као стил ско сред ство ни је у то ли кој ме ри у по е зи ји срп-
ског ба ро ка до ла зи ла до из ра жа ја као ана фо ра. Раз лог ве ро ват но ле жи 
у то ме што се та да ри ма по ја ви ла као стал ни по сту пак град ње сти хо ва. 
Ипак она се не та ко рет ко ја вља ла као по на вља ње јед не ре чи на кра ју два-
ју сти хо ва или као по на вља ње ви ше ре чи на кра ју два и ви ше сти хо ва.

(1) И ко ји је тај дру ги,
по сна жни ји за кон
од бо жи ја за ко на?

(ВГЦБ , 87).

(2) Ја те бе на ри чем безд ном.
А и сам се бе на зи вљем безд ном

(ВГЦБ , 88).

(3)  Пут кра ји не гра да од Но во га
Кад су до шли к пон ти од Кум бу ра,

 Ста ше зва ти аге од Но во га
На Кум бу ра кр ва ву гра ни цу

 Кад за чу ше аге од Но во га
Да их зо ву мла ди Пе траш ђа ни
(…) (БЛМП , 97).

(4) Рат на ње га с за па да,
 ко ји се вер бра ни.
Му ја за то не ма ри,
 го то ви се к бра ни

(РЈБЗ , 12).

(5) Ти си мје сту тво му род ну ди ка и сла ва,
 Ко ји тур ско ро бје во диш и ку ле ва љаш.
Тур ке сје чеш, Тур ке во диш и ла гу ма ваш,
 А у ку ћи су Бу ро ви ћа је ди на сла ва

(БНМП , 341).

4.5. Па ро но ма зи ја или игра ре чи ма хо мо фо ниј ски је по сту пак ко ји је 
у срп ској ба рок ној по е зи ји обич но ре а ли зо ван у об ли ку ва ри ра ња или 
по на вља ња јед ног те ис тог са гла сја, што се ма ни фе сто ва ло ни за њем гла-
сов но срод них ре чи или истих ре чи у раз ли чи тим об ли ци ма.



(1) Ти Ма ри је, Ди је ве чи сте,
 чи ста име на ше но сиш,
 чи ста дје ла, ћу ди исте,
 чи сти јем лих цем ти по но сиш

(БЛПБ , 348).

(2) Слав на Ду бра ва
Ро да сла вин ско га,
Кру на и сла ва
На ро да мо га
Зло је скр ше на

(ЗАПБ , 51).

(3) Ре чи, ко ја нас ра ди плот би,
У пло ти мо јој бу ди реч;
Учи ни и во зљу бље ним
Слу ша те љи ма мо јим
Да при ме у уши ре чи мо је,
Од те бе, Ре чи, да те!

(ВГЦБ , 134).

(4) При ус тех тво јих Зла то у сте, зла тих
ста нет злат но сло во.

Ви ну хва ла го спод ња в ус тех тво јих.
Злат на хва ла бе в ус тех тво јих
Зла то у сте, зла тих.

Та ко жде и на ших бре них озла ти,
да не бу дет бре на!

Об ше та Хри стос:
Аз дам вам уста ко му ка ко ва:
те би Зла то у сте, же них вас зла ти
исти но да де злат на уста.

Злат но га учи те ља
злат ни уче ник, зла то слав.

Се му злат но ме уче ни ку
суд би го спод ње би ше ваз жде ле ни
па че зла та и то па зи ја

(ВГЦБ , 151–152).



4.6. Још је је дан стил ски по сту пак ко ји је во дио у да љу хар мо ни за ци ју 
по ет ског тек ста био по знат срп ским ба рок ним пе сни ци ма, а то је по сту-
пак ри мо ва ња. Ри мом су се слу жи ли срп ски ба рок ни пе сни ци и у тра ди-
ци о нал ном не ве за ном сло гу, а и у си ла бич кој вер си фи ка ци ји. Ме ђу тим 
пе сни ци ма сва ка ко тре ба ис та ћи Га ври ла Сте фа но ви ћа Вен цло ви ћа68, 
Ки при ја на Ра ча ни на, Си не си ја Жи ва но ви ћа, Јо ва на Ра ји ћа, Ви са ри о на Па-
вло ви ћа, Ни ка но ра Ме лен ти је ви ћа, Вин ка Бо ли цу, Ан дри ју Зма је ви ћа.

(1) Пи сат в тво ју чест и сла ву.
К зе мљи пре кла ња ју гла ву;
Не ли ши от же ла ни ја
И по мо ћи по да ни ја

(ПВПМ , 110).

(2) Чло ве че, не мој чло ве ку до бро го во ри ти,
 а зло му ми сли ти;
 за то хо ћеш по са мр ти за је зик ви си ти.
Чло ве че, не мој кри ву кле тву ме та ти,
 да те не бу ду ди ја во ли у веч ни огањ пре та ти.
Чло ве че, не мој ни кад кри во на су ду ре ћи,
 вра зи да те не бу ду у веч ној му ки пе ћи

(МНМП , 112).

(3) Ви но град ја сти љу дем по ла зан,
Ви на пи ти мно го не ва сак бу ди љу ба зан.
Бу јим ју ним не слад ка на у ка,
За сво ју во љу в ве ри гах им му ка.
Вој ну всег да име ти до сто јит с ђа во лом чло ве ку
Ка ко пред јет пут к не бе сно му ве ку

(РКМП , 121).

(4) Ве се ла ти ју трос зо ра ис хо ђа ше ван
 По врх на ши јех си ну го ра во дећ био дан,
Ве се ло ти Сун це изи де, па ка за њо ме
 По ља и лу ге тер оби де сви је тлом зра ко ме

(ЗАПМ , 155).

5.0. Основ на гра фич ка стил ска сред ства. Ка ко је на јед ној стра ни по-
сто јао из ве стан број по ет ских тек сто ва на ме ње них за звуч ну ре цеп ци ју 
(за слу ша ње), ко ји је он да од пе сни ка зах те вао по се бан си стем ор га ни-
за ци је је зич ког гра ди ва уте ме љен на ње го вим фо нич ким и фо нет ским 

68 „У ње го ву (Вен цло ви ће ву) де лу има чи та ва ска ла ри мо ва них тек сто ва, 
чи је се по ре кло кре ће од де се те рач ког на род ног сти ха са ри мом и без ње, 
до пра ве ба рок не по е зи је у ве за ном сти ху“ (Па вић 1966: 82).



осо би на ма, та ко су на дру гој стра ни по сто ја ли и пе снич ки тек сто ви ко ји 
су би ли на ме ње ни про све ће ним ре ци пи јен ти ма од ко јих се оче ки ва ло 
да по ну ђе ну по ет ску умет ни ну при ме на ви зу е лан на чин (чу лом ви да). 
Тим по во дом срп ски ба рок ни пе сни ци су се тру ди ли да са да дру га чи јим 
по ступ ци ма об ли ку ју свој по ет ски текст, ко ји би де лу ју ћи на чи та о ца 
про из во дио код ње га бла го твор ни ути сак, а то се је ди но мо гло оства ри-
ти гра фич ким или сли ков ним сред стви ма. Услед то га срп ски ба рок ни пе-
сни ци су при бе га ва ли гра фич ким екс пе ри мен ти ма ко ји су у по е зи ји срп-
ског ба ро ка игра ли по себ но ва жну уло гу. Ов де не тре ба смет ну ти с ума 
јед ну већ по ми ња ну чи ње ни цу да су ско ро сви срп ски ба рок ни пе сни ци 
би ли исто вре ме но сли ка ри или гра ве ри. Они су се нај че шће ко ри сти ли 
сле де ћим сли ков ним фи гу ра ма: (1) car mi nom fi gu ra tom, (2) ка ли гра мом, 
(3) ка ли гра фи јом и (4) акро сти хом.

5.1. Car mi na fi gu ra ta пред ста вља вид из ра жа ва ња ко ји ин си сти ра на 
из ла ску из си сте ма ли не ар ног и при ме ни сли ке (или ко ла жа) као ко му-
ни ка бил ни јег сред ства за пре но ше ње по ру ке, при че му се вер бал ни ис-
каз за ме њу је сли ков ним. Ова кав по сту пак био је при ме њен и у срп ској 
ба рок ној по е зи ји, а ишао је за тим да се по мо ћу спољ не фор ме ли ков них 
(гра фич ких) зна ко ва де лу је на чи та о ца/гле да о ца. Та ква је пе сма За ха ри-
ја Ор фе ли на По здрав Мој се ју Пут ни ку, у ко јој се на ла зе сти хо ви ис пи са-
ни у об ли ку два си ме трич но по ста вље на ли ста де те ли не, или у об ли ку 
ла ви рин та и дру гих фи гу ра. Ево не ко ли ко при ме ра ко ји илу стру ју при-
ме њен гра фич ки по сту пак.

(1) (а) Ан гел хо ри в ви шњеј го ри
  вос тру би те гла сно,
 буд’те да ли сол нцем хва ли
  си ја ју шћу ја сно.

(ОЗП , 28).

 (б) Пои бо гу епар хие пе сен но ву за сие
  что он си лен, из о би лен,
  те бе си ја пре дра ги ја
   от до бро ти
   всја шће дро ти
  да ро вал днес јест.

(ОЗП , 31).

 (в) Тај на си ја бо га
    ми ло сти ва, мно га,
   Пра во вер ни приј ди те,
   вси со гла сно во пи те:
  ви ват Ар хи па стир.

(ОЗП , 37).



 (г) Верх свја кој ра до сти,
  пол ни сла до сти
   и ве се ло сти,
 скро би раз ру ши тел,
  тми про го ни тел,
   а умно жи тел
 свја та, сеј спа си тел

(ОЗП , 42).

(2) Убо про шу  Глас во зно шу
  Те бе на не бе си
 Бо же жи ви  Ми ло сти ви
  Иж свја че ска ве си,
 Умнож’ ле та  Се го све та
  Сем ра бу тво је му,
 Го спо ди ну  Серб ском си ну,
  Па стир ју на ше му,
 Па у лу див ну!  Аки грив ну
  Серб ском на ро ду
 Пре зла ту ју  Бо га ту ју
  Да руј нам сво бо ду!

(ОЗПМ , 173).

5.2. У вре ме ба ро ка пе сме се по чи њу из да ва ти као по себ не гра фич ке 
це ли не укра ше не ор на мен ти ма и гра ви ра ма. Сте ма то гра фи ја Хри сти фо-
ра Же фа ро ви ћа пре све га је збир ка сти хо ва, ма да де лу је као рас ко шан 
ал бум гра ви ра и хе рал ди ке. Ма гич не ква дра те сре ће мо код Же фа ро ви ћа 
и Ор фе ли на, где се име на па тро на и ме це на мо гу чи та ти од сре ди шта у 
свим прав ци ма. По себ но ме сто у гра фич ким екс пе ри мен ти ма срп ских 
ба рок них пе сни ка при па да Га ври лу Тро ји ча ни ну, ко ји сво је сти хо ве од-
но сно пе сме ис пи су је у нео бич ним фи гу ра ма, нај че шће у об ли ку пу жа, 
ка пи је, па чак и у об ли ку по себ них сло ва за чи је је ис пи си ва ње ко ри шћен 
ве ли ки број сти хо ва. Сви на ве де ни гра фич ки екс пе ри мен ти од го ва ра ју 
ка ли гра му, гра фич кој фи гу ри ве о ма бли ској car mi ni fi gu ra ti.

(1)



(2)

(3)

Примери, (1), (2) и (3), преузети су из књиге Милорада Павића Ис орија 
српске књижевнос и арокноī о а (XVII и XVIII  век), Београд, 1970. год.



5.3. Као ви зу ел но стил ско сред ство у по е зи ји срп ског ба ро ка упо тре-
бља ва се још ка ли гра фи ја (ру ко пи сно ис пи си ва ње сти хо ва са укра ше ним 
и пре ци зно из ве де ним по чет ним сло ви ма). Ка ли гра фи ја је у вре ме срп-
ског ба ро ка, због не до стат ка штам па ри ја, би ла ве о ма из ра же но сред ство 
ис пи си ва ња сти хо ва. Та ко је це ло ку пан пе снич ки опус Га ври ла Сте фа но-
ви ћа Вен цло ви ћа, нај зна чај ни јег срп ског ба рок ног ства ра о ца, оста ла у 
ру ко пи су.

(1)



(2)

Примери (1) и (2) узети су из Каноника Гаврила Стефановића Венцловића 
писаног у Ђуру 1739. године (Архив . Стара збирка бр. 138)

5.4. Срп ски ба рок ни пе сни ци зна ли су да се ко ри сте и акро сти хом. Вр-
стом пе сме код ко је по чет на сло ва сти ха (стро фе) чи та на од о зго на до ле 
пред ста вља ју не ку реч или сми са о ну це ли ну. Раз ло зи за упо тре бу акро-
сти ха код срп ских ба рок них пе сни ка мо гу би ти раз ли чи ти. Нај ве ро ват-
ни је су од раз скром но сти са мог ства ра о ца ко ји је же лео да оста не не у-
па дљив (ако је би ло у пи та њу ње го во име), или да уне ко ли ко при кри је 
да ро дав ца (ме це ну), а по не кад и име љу бље не же не. У акро сти ху пи са ли 
су рет ки срп ски ба рок ни пе сни ци: Ко за чин ски, Ви са ри он Па вло вић, За-
ха ри је Ор фе лин.



(1) Бла жен је си, тро бла жен, со де ла ви си ја,
 Мно га ле та ти бу ду и дни пре бла ги ја,
Ели ко јест и бу дут серп ски на род жи ти,
 Не пре ста нут во ве ки име вси бла жи ти
Љу ди от ма ла куп но да же до ве ли ка,
 Сам же бог все мо гу шти, Го спод и вла ди ка,
Гор њеј и ни жњеј је дин са тво ри тељ тва ри
 Даст ти за тво ја тру ди бе смрт ни ја да ри;
Ре чет гла сно: при ди те зде обре ме ње ни,
 На сле дуј те вам цар ство зе ло утру жде ни,
Аз јесм ма здо во зда тељ, аз јесм ло за пра ва,
 Ви же гро зди је убо, ва ша та мо сла ва
Да пре бу дет ва ве ки. Си је вам жел ју…

(КЕПМ , 167).

(2) Мој сеј Пут ник ви шња го ми ло сти ју Бо га
 сеј бач ки јест епи скоп, а њем ж до бро та мно га.
О, Ра до сте, Ра до сте, пре тор же стве на ја,
 о, Ра до сте, Ра до сте, пре је сте стве на ја!
Илек тро ва Кра со та се го укра си ла,
 је го ж ми лост бо жи ја на ми днес ја ви ла.
Слав но име се Мој сеј, о име ра до сно,
 па че всја кој ра до сти ста се уж сла дост но.
Еже тољ ми на дол зе усерд но же ла ли,
 ни ње все пре ра дост но оное до жда ли.
Име је го ж всјех па че вси в ку пе хо тје ли,
 то го нам Бог да ро вал что и до зр је ли

(ОЗПМ , 169).

Све гра фич ке фи гу ре о ко ји ма смо го во ри ли има ју јед ну за јед нич ку 
цр ту, а то је да текст у чи јој град њи оне уче ству ју не пре но си са мо свој 
сим бо лич ки са др жај, већ ства ра ју и од ре ђе ну сли ку, што тво ри сло је вит 
пе снич ки знак, ко ји по ет ској ин фор ма ци ји по ред вер бал не при да је и дру-
ге врсте ко му ни ка ци је.

На кра ју на шу си сте ма ти за ци ју и ка те го ри за ци ју основ них стил ских 
сред ста ва у по е зи ји срп ског ба ро ка: 1) основ на је зич ка сред ства – (а) 
срп ско сло вен ски је зик, (б) на род ни је зик, (в) ру ско сло вен ски је зик; 2) 
основ на фи гу ра тив на стил ска сред ства – (а) ме та фо ра, (б) ем фа тич ни 
епи те ти, (в) хи пер бо ла, (г) ан ти те за, (д) па ра докс; 3) основ на ме трич ка 
стил ска сред ства – (а) си ла бич ки је да на е сте рац, (б) си ла бич ки два на-
е сте рац, (в) дво стру ко ри мо ва ни два на е сте рац, (г) осме рац (као стих 
или по лу стих), (д) ри мо ва ни пољ ски три на е сте рац; 4) основ на фо ниј ска 
стил ска сред ства – (а) асо нан ца, (б) али те ра ци ја, (в) ана фо ра, (г) епи фо-



ра, (д) па ро но ма зи ја, (ђ) ри ма; 5) основ на гра фич ка стил ска сред ства 
– (а) car mi na fi gu ra ta, (б) ка ли грам, (в) ка ли гра фи ја, (г) акро стих – тре ба 
схва ти ти као услов ну, јер она и не пре тен ду је да бу де ко нач на. Ово ме још 
тре ба до да ти да ова ко сло жен ре пер то ар основ них стил ских сред ста ва 
пред ста вља од раз це ло куп ног срп ског ба рок ног пе сни штва.



III. Неке стил ске осо бе но сти но ви је срп ске по е зи је

По јам но ви ја срп ска по е зи ја мо же се сма тра ти услов ним. А под њим под-
ра зу ме ва мо по е зи ју на ста лу у вре ме ро ман ти зма и мо дер не. Сто га се у 
ње му и на ла зе три те ме: (1) Стил ске осо бе но сти је зи ка по е зи је ву ков ских 
пе сни ка, (2) Сти ли стич ко-се ман тич ки аспек ти дис тор зи је при де ва у сти-
хов ним дис кур си ма срп ских мо дер ни ста, (3) О не ким стил ским осо бе но-
сти ма ана гра ми ра ња у по е зи ји срп ских мо дер ни ста.

(1) У окви ру те ме Стил ске осо бе но сти је зи ка по е зи је ву ков ских пе сни-
ка об ра ђи ва на је по е зи ја Б. Ра ди че ви ћа, Ј. Ј. Зма ја, Ђ. Јак ши ћа и Л. Ко сти-
ћа. Ту је за па же но да су ву ков ски пе сни ци тзв. ро ман ти ча ри у свом по ет-
ском по ступ ку пре у зи ма ли из срп ске на род не поезиjе чи тав ре пер то ар 
пе снич ке гра ђе и из ра за: те ме, мо ти ве, дикциjу, сми бо ли ку, лек си ку, 
син так су, вр сте сти хо ва, пе снич ке об ли ке и фор ме. Али то пре у зи ма ње 
ни ти jе ишло спон та но ни ти при род но. Jедан од раз ло га ле жи и у то ме 
што ови пе сни ци ни су до вољ но по зна ва ли jезик, на род ни jезик, на коjем 
jе ства ра на усме на лир ска и еп ска поезиjа, и што су пред со бом има ли 
ве ма из гра ђен пе снич ки jезик чиjа jе изражаjна сред ства тек тре ба ло 
освоjити и усвоjити. Ме ђу тим, из ра же не емоциjе и сен зи би ли тет срп ских 
ро ман ти ча ра има ли су сво га од ра за и на сам jезички из раз, по што су ови 
ванjезички еле мен ти бит но ути ца ли на из бор лек сич ког материjала, ме-
трич ких об ли ка, рит мич ких инерциjа, пе снич ких фор ми. А све то ску па 
уве ли ко jе од ре ђи ва ло при ро ду пе снич ког jезика.

(2) У окви ру те ме Сти ли стич ко-се ман тич ки аспек ти дис тор зи је при де-
ва у сти хов ним дис кур си ма срп ских мо дер ни ста го во ри се о ин вер зив ним 
при де ви ма ко ји ма се на кнад но од ре ђу ју од ре ђе не или нео д ре ђе не име-
ни це. На овај на чин при де ви задржаваjу сва своjа гра ма тич ка своjства, 
али због про ме не син так сич ке функциjе до ла зи до про ме не у њиховоj 
семантичкоj струк ту ри – од озна ча ва ња осо би не ка озна ча ва њу поjма. 
Раз ма тра не про ме не ни су до сти гле ни во лексикализациjе, па при де-
ви у на ве де ним позициjама задржаваjу ста тус ове вр сте ре чи. Њи хо ва 
позициjа у да том кон тек сту чи ни их другачиjим од при де ва у регуларноj 
позициjи. За то смо у ра ду за раз ма тра ну поjаву упо тре бља ва ли тер мин 
дисторзиjа, чи ме ис ти че мо значаj про ме не, „деформациjе“ у придевскоj 
функциjи и зна че њу.

(3) У окви ру те ме О не ким стил ским осо бе но сти ма ана гра ми ра ња у по-
е зи ји срп ских мо дер ни ста (Ј. Ду чић, М. Ра кић, В. Пет ко вић Дис, С. Пан ду ро-
вић, А. Шан тић), ко ји су ства ра ли у ду ху есте тич ких на че ла фран цу ских 
пар на со ва ца и сим бо ли ста и ко ји су ис ти ца ли у пр ви план склад ве за не 
фор ме, ми ран и фор мал но угла ђен на чин из ра жа ва ња, сли ков ну и му зич-



ку хар мо ни ју, те ду хов ни ари сто кра ти зам – ба ви ли смо се јед ним од ор-
на мен тал них еле ме на та ко ји функ ци о ни ше као ана грам у ви ду гла сов не 
фи гу ре у ко јој се по ступ ком из ме не ре да сло ва у не кој ре чи (ве о ма рет ко 
у ре че ни ци) до би ја но ва реч (или ре че ни ца). Иако је по сту пак ана гра ми-
ра ња био ве о ма оми љен и че сто ко ри шћен у до ба ба ро ка, срп ски мо дер-
ни сти су у сво јим по ет ским оства ре њи ма не рет ко по се за ли за ова квим 
на чи ном гла сов них струк ту ри ра ња. По што код нас ана гра ми ни су би ли 
пред мет си сте ма тич ни јег про у ча ва ња, по ку ша ли смо да про у чи мо ову 
по ја ву и ука же мо на ње не основ не фор мал но-струк тур не, кон тек сту ал-
но-струк тур не, ком по зи ци о не и се ман тич ко-стил ске осо бе но сти.

1. Стил ске осо бе но сти је зи ка по е зи је ву ков ских песника

У го то во свим до са да шњим ис пи ти ва њи ма Ву ко ве је зич ке де лат но сти, 
па и ши ре69, ка те го ри ја је зи ка је узи ма на и по сма тра на са мо са лек сич ко-
гра ма тич ког аспек та, што је ис кљу чи ва ло са гле да ва ње то та ли те та ње го-
ва фи ло ло шког ра да. Ка да је у пи та њу је зик, он да је ту, по ред ап стракт-
ног лек сич ко-гра ма тич ког сло ја, би ло нео п ход но по треб но укљу чи ти 
и кон крет ни слој та да шњег књи жев ног срп ског је зи ка. Он да шња, па и 
да на шња спо ре ња око пра во пи са, ор то гра фи је и дру гих је зич ких про бле-
ма ни су би ла од пре суд ног зна ча ја за пот пу ни је са гле да ва ње оно га што 
је Вук Ка ра џић ура дио у до ме ну лин гви стич ке док три не. Ме ђу тим, су коб 
око на род ног је зи ка, и то на род ног је зи ка из на род не по е зи је, па са мим 
тим и су коб око са ме на род не по е зи је, су коб око ње не уло ге у ства ра њу 
умет нич ке срп ске књи жев но сти (и дру гих књи жев но сти: цр но гор ске, 
хр ват ске и му сли ман ске) имао је, а и да нас има не са гле ди ве по сле ди це.

По вод за су коб ко ји је из био из ме ђу Ву ка и ње го вих про тив ни ка, по-
ред оста лог70, ле жи и у то ме што су срп ски пи сци и те о ре ти ча ри пр ве 

69 Ско ро сва ис тра жи ва ња ко ја се од но се на је зич ку про бле ма ти ку ве за ну за 
пред ву ков ски, ву ков ски и по ву ков ски пе ри од пред ност да ју фор малним 
(фо не ти ци, мор фо ло ги ји, лек си ци, син так си), а не бит ним је зич ко-

-стилским осо би на ма. При ме ра ра ди, нав шће мо са мо не ко ли ко та квих 
ра до ва (Ал бин 1968; Гриц кат 1987 и 1991; Илић 1964; Јер ко вић 1971, 1981 и 
1990; Ка шић 1984; Ми хај ло вић 1974 и 1984).

70 Тре ба на по ме ну ти да су не ву ков ски пе сни ци (пе сни ци ста ри је срп ске 
и гра ђан ске по е зи је) пи са ли на два је зи ка: на род ном срп ском је зи ку 
(простосерпском) и славеносрпском. Међутим, ниједан од ових језика 
они ни су ва ља но по зна ва ли. Не при хва та ње Ву ко вог је зи ка, ко ји је 
предста вљао хер це го вач ко на реч је, би ло је са свим ра зу мљи во, јер је тај 
је зик био пот пу но стран мно ги ма од њих. Иако се ни сла ве но срп ски као 
хибрид ни је зик ни је до вољ но по зна вао, он се цео је дан век пре да вао с 
коле на на ко ле но као све ти ња, као дра го це ност књи же ве не тра ди ци је. 
Ов де тре ба ис та ћи да ни ву ков ски пе сни ци, у пр вом ре ду Ра ди че вић 
и Змај, ни су та ко до бро по зна ва ли на род ни је зик, већ су га нај ве ћим 



по ло ви не 19. ве ка би ли за не се ни књи жев но те о риј ским и есте тич ким 
иде ја ма ко је су вла да ле у европ ској по е ти ци 17. и 18. ве ка или ра ци о на ли-
стич кој есте ти ци 18. ве ка, па су због то га има ли вр ло не по вољ но ми шље-
ње о на род ном је зи ку, а по го то во о на род ној књи жев но сти, сма тра ју ћи 
је ни жом вр стом пе сни штва. На су прот њи ма Вук је те жио за ства ра њем 
на ци о нал не умет нич ке књи жев но сти у на род ном ду ху ко ји се ни је огле-
дао са мо у на род ном је зи ку, не го пре све га у на род ном је зи ку као пе снич-
ком је зи ку срп ске на род не по е зи је.

Срп ска на род на по е зи ја мо гла је пре ко из гра ђе ног пе снич ког је зи ка 
да по ну ди та да шњим срп ским пе сни ци ма по ред оби ља све жих мо ти ва, 
спе ци фич ног ду ха на род не на и ве – и но ве, го то ве фор ме пе снич ког из ра-
за: но ву пе снич ку лек си ку, но ву пе снич ку син так су, но ве пе снич ке вер си-
фи ка ци о не об ли ке, но ве пе снич ке ком по зи ци о не фор ме. За то и не чу ди 
да су не ки пе сни ци, тзв. срп ски ро ман ти ча ри: Бран ко Ра ди че вић, Јо ван 
Јо ва но вић Змај, Ђу ра Јак шић, Ла за Ко стић, под ути ца јем Ву ко вих и Да ни-
чи ће вих иде ја, пре у зи ма ли из срп ске на род не по е зи је чи тав ре пер то ар 
пе снич ке гра ђе и из ра за; те ме, мо ти ве, лек си ку, син так су, дик ци ју, сим-
бо ли ку, вр сте сти хо ва и дру ге пе снич ке фор ме.

Ка да се све ово има у ви ду, он да се мо же схва ти ти да се ефек ти Ву ко-
ве је зич ке де лат но сти не мо гу тра жи ти са мо у гра ма тич кој ко ди фи ка ци-
ји на род ног је зи ка као књи жев ног је зи ка, не го да их тре ба тра жи ти и у 
жи вој струк ту ри пе снич ког је зи ка, у свим ње го вим сло је ви ма, на свим 
ње го вим ни во и ма. При то ме, све сло је ве и ни вое пе снич ког је зи ка тре ба 
по сма тра ти као ор ган ско је дин ство у њи хо вом ме ђу соб ном про жи ма њу 
и де ло ва њу. Јер ми сли, емо ци је, сен зи би ли тет, фо не ти ка, мор фо ло ги ја, 
лек си ка, син так са, ме трич ке схе ме, рит мич ке инер ци је, пе снич ки об ли ци 
и фор ме ула зе у струк ту ру пе снич ког је зи ка као не раз дво ји ви еле мен ти, 
и на пла ну из ра за и на пла ну са др жа ја.

Иако су те ме и мо ти ви и код ву ков ских пе сни ка (Ра ди че ви ћа, Зма ја, 
Јак ши ћа, Ко сти ћа) и код не ву ков ских пе сни ка (Му шиц ког, Сте ри је) би-
ли ско ро исто вет ни, јер су и јед ни и дру ги опе ва ли љу бав и ро до љу бље 

– ми сли, емо ци је, сен зи би ли тет ву ков ских пе сни ка су умно го ме друк чи ји: 
емо ци је су пу ни је, жи вот ни је, при род ни је; ми сли мно го про ду бље ни је и 
бли же на род ном схва та њу жи во та и све та; сен зи би ли тет та на ни ји, суп-
тил ни ји, чув стве ни ји. Про ме на ми сли, емо ци ја, сен зи би ли те та има ла је 
сво га од ра за и на сам је зич ки из раз, по што су ови ван је зич ки еле мен ти 

де лом учи ли из Ву ко вог Рјеч ни ка и ње го вих збир ки На род не поезије. 
Позна то је, на и ме, да су ова два пе сни ка би ли ску пља чи на род них 
песа ма (Радичевић) и ре чи из на род них го во ра (Змај). До дај мо ово ме 
и Скерлићеве ре чи: „Осе ћа ју ћи да не до вољ но по зна је на род ни је зик, 
ко ји је за ње го во до ба уве ли ко по ста јао књи жев ни је зик, Змај је, као и 
Бран ко Ра ди че вић, у пу ном сми слу ре чи из у ча вао и учио Срп ски рјеч ник 
Ву ка Караџића, и, шта ви ше, и сам се ба вио ску пља њем реч нич ке гра ђе“ 
(Скерлић 1967: 296).



бит но ути ца ли на из бор лек сич ког ма те ри ја ла, ме трич ких об ли ка, рит-
мич ких инер ци ја, пе снич ких фор ми. А све то ску па уве ли ко је од ре ђи ва-
ло при ро ду пе снич ког је зи ка.

Го во ри ти о осо би на ма пе снич ког је зи ка са по зи ци ја опи са фор мал них 
еле ме на та има ло би ве о ма ма лу пло до твор ност. Чак и де та љан при каз и 
по пис свих гра ма тич ких ка те го ри ја за струк ту ру по ет ског ис ка за не ма ве-
ћег сми сла. Сто га тре ба при бе га ва ти тра га њу за функ ци ја ма от кри ве них 
по ја ва, за њи хо вим зна ча јем и зна че њем у по ет ској струк ту ри. Има ју ћи 
то у ви ду, по ку ша ће мо украт ко да ука же мо на не ке фо нет ско-мор фо ло-
шке, лек сич ке, син так сич ке и рит мич ке осо би не пе снич ког је зи ка ву ков-
ских пе сни ка. Пре ма на сло ву, окви ри ма и це ли ни ра да не ма мо оба ве зу 
да си сте мат ски, де таљ ни је и ра зно вр сни је ана ли зи ра мо по сма тра ни пе-
снич ки ма те ри јал.

Ву ков ски пе сни ци су се због осла ња ња на ухо да ну фи гу ра тив ност на-
род не дик ци је у свом по ет ском по ступ ку оби ла то ко ри сти ли фо но ме та-
пла зма ма – гра ма тич ким фор ма ма на ста лим де фор ма ци јом не у трал ног 
ета ло на (до да ва њем, из о ста вља њем, за ме ном, ме ња њем и про ме ном ме-
ста од ре ђе ног струк тур ног еле ме на та71). Фо но ме та пла зме72 као фо но ме-
та фор ме у пе снич ки је зик ву ков ских пе сни ка до ла зе из обич ног, раз го-
вор ног је зи ка, где су на ста ле као ре зул тат не по зна ва ња или не схва та ња 
стан дард но је зич ке нор ме. Пре ма на шим ис тра жи ва њи ма, у пе снич ком 
је зи ку ву ков ских пе сни ка по сто ји оно ли ко ти по ва фо но ме та пла зми ко ли-
ко по сто ји вр ста ре чи у срп ском је зи ку73. Ме ђу тим, нас у овом ра ду ви ше 
ин тер су је функ ци о нал на, а не фор мал на стра на ових фо но ме та фор ми. 

71 Пре ма на чи ну мо ди фи ка ци је гра ма тич ких (не у трал них) ета ло на у 
поезији ву ков ских пе сни ка на шли смо пет ти по ва фо но ме та пла зми: 
прострик тив не, ре стрик тив не, суп сти ту ци о нал не, му та ци о не и 
транспози ци о не.

72 Фо но ме та пла зме о ко ји ма го во ри мо са мо су јед ним де лом фо нет ске и 
фо но ло шке у лин гви стич ком сми слу, тј. са мо су јед ним де лом на ста ле 
гласов ним про це си ма, а мно ге ме ђу њи ма ре зул тат су мор фо ло шких 
про ме на. И јед на и дру га гру па ве о ма су ра зно вр сне, нпр.: фо нет ски 
архаизми (дрк ће, ста ра осно ва дрг–); фо нет ске ре дук ци је ге не рал ног 
или по зи ци о ног ка рак те ра (гу бље ње х: ти ца и в: за ба љао), условљене 
нарочитом функ ци јом ре чи или об ли ка (у им пе ра ти ву: бе жмо, стан, у 
честим ре чи ма по себ не функ ци је: не ква, не квом, глај); на ста ле у додиру 
ре чи (ев, нег, ‘ве); се ман тич ки ис па ра жње ни тво ре бе ни форманти 
(посаста нем се, на бли зу, да нак, бо јак); фор ман ти ус по ста вље ни 
аналогијом (ота пре ма ова, она, то не ду пре ма да ду); си но ни мич ни 
па дежни наставци (на вра ти, к вра тим); услов не ре дук ци је сло го ва 
заснова не ма ње или ви ше на ди ја ле кат ским по ја ва ма (зај ста, пра тјо, 
заш, ништ); про ши ре ње пар ти ку ла (ме не ка, ту на) – и др.

73 Сва ка вр ста ре чи у срп ском је зи ку да ла је свој тип фо но ме та пла зме у 
пе снич ком је зи ку ву ков ских пе сни ка: име нич ку, гла гол ску, за ме нич ку, 
придев ску, број ну, при ло шку, пред ло шку, ве знич ку, пар ти кул ску, уз вич ну.



Та ко смо ана ли зи ра ју ћи њи хо ву уло гу у по ет ским оства ре њи ма Б. Ра ди-
че ви ћа, Ј. Ј. Зма ја, Ђ. Јак ши ћа и Л. Ко сти ћа утвр ди ли да фо но ме та пла зме 
у по е зи ји сва ког од ових пе сни ка има ју три основ не функ ци је: (1) сти ли-
стич ку, (2) рит мич ку и (3) зву ков ну (еуфо ниј ску).

Фо но ме та пла зме као де струк ци је би ло ка кве вр сте не по ве ћа ва ју дис-
кур зив ну већ са мо сти ли стич ку ин фор ма ци ју, јер оне као фор ме фор ми у 
пе снич ком је зи ку пред ста вља ју све сно на ру ша ва ње стан дард но је зич ке 
нор ме (и ка да до ла зе из на род них го во ра, и ка да су ди ја ле кат ског по ре-
кла, и ка да при па да ју не ком од на реч ја ко је има ранг стан дар да, и ка да 
чи не са ста ви део ста ре је зич ке нор ме). Де фор ма ци јом стан дард но је зич-
ког об ли ка (на би ло ко ји на чин) кон цен три ше се чи та о че ва па жња на 
фор мал ни део ис ка за, успо ра ва тем по пер цеп ци је, чи ме се и са ма фо но ме-
та пла зма ак ту е ли зу је у кон тек сту, а ујед но и стил ски мар ки ра. Ву ков ски 
пе сни ци се фо но ме та пла зма ма ко ри сте за усред сре ђи ва ње чи та о че ве па-
жње на де таљ, за ства ра ње по себ не „ат мос фе ре“, за име но ва ње ли ко ва, 
сли ка, рад њи јед но став ним и про стим еле мен ти ма, за пу но мо ти ви са ње 
го во ра, мен та ли те та и кул ту ре лич но сти, за уно ше ње у стил ло кал ног го-
во ра и на род ног ка рак те ра је зи ка, а кат кад и за ка рак те ри за ци ју и ин ди-
ви ду а ли за ци ју по је ди них осо ба. У том сми слу на ве шће мо је дан при мер 
из Ра ди че ви ће ве и је дан при мер74 из Ко сти ће ве по е зи је.

(1) Кад сам си ноћ ов де би ла
И во ди це за и ти ла,
До ђе мом че цр на ока
На ко њи цу ла ка ско ка,
По здра ви ме, збо рит’ оде:

„Дај де, се ле, ма ло во де!“
Ове ре чи – слат ке стре ле –
Ми ну ше ми гру ди бе ле –
Ско чи мла да ње му сти го,
Ди го кр чаг, ру ку ди го,
Ру ка дрк та… кр чаг до ле…
Оде на две на три по ле

(РБР , 51).

(2) Из јед не са мо ма ске у дру гу:
ве се ли мо се, свад ба, по кла де,
и ’на ко је ла кр ди ја ма час.
Ох, та ко ли је ја ма чан ми смер?
У ша ли ћу да стр мен об и грам,
у ша ли ре ћи тај не зби ље реч,

74 Због огра ни че ног про сто ра, иако је од сва ког пе сни ка би ло мо гу ће 
узимати ви ше при ме ра, за сва ку ка те го ри ју на во ди мо са мо по два-три 
при ме ра.



у ша ли гле дат су но вра тан пад!
У ша ли сти ћи свог жи во та над.
Сва тов ску тај ну ду жду из да ти
и ’ва ко мо гу, мо гу сва ки час;
ал’ уве рит га тек ова ко знам:

(КЛОДII, 123).

Упо тре бље не фо но ме та пла зме и у при ме ру (1): збо рит’ (кр њи ин фи-
ни тив); ско чи, сти го, ди го (об ли ци аори ста без крај њег „х“); дрк та (фо нет-
ски ар ха и зам), и у при ме ру (2): ’на ко (при ло шка афе ре за), гле дат (кр њи 
ин фи ни тив), ’ва ко (при ло шка афе ре за), ал’ (ве знич ка апо ко па), уве рит 
(кр њи ин фи ни тив) – сим бо ли шу на чин из ра жа ва ња лир ског су бјек та, 
ука зу ју ћи исто вре ме но и на ње го ву по себ ност и аутен тич ност.

У пе снич ком је зи ку ву ков ских пе сни ка рит мич ку функ ци ју до би ја ве-
ли ки број фо но ме та пла зми, ко је на ста ју из ра зних ди ја ле кат ских об ли-
ка, ар ха ич них обра зо ва ња, пре кра ја њем ре чи и нео ло ги за ма, ели зи ја ма 
и ре дук ци ја ма гла со ва у раз ли чи тим си ту а ци ја ма. Рит мич ку функ ци ју 
мо гу сте ћи са мо оне фо но ме та пла зме у ко ји ма до ла зи до про ме не сло гов-
не струк ту ре у од но су на при мар ни об лик, што се аде кват но од ра жа ва 
на си ла бич ку и ме трич ко-рит мич ку струк ту ру сти ха или ши рег кон тек-
ста. По ја ча ну упо тре бу фо но ме та пла зми у по е зи ји ву ков ских пе сни ка у 
рит мич кој функ ци ји пре те жно је усло ви ло по што ва ње пра ви ла ве за ног 
сти ха, од но сно ње го ве ме трич ко-рит мич ке ор га ни за ци је.

(1) Грм ну пу шка, го ре ду обла ци,
Мр твог сун ца кр ва ви су зра ци;
Ал’ ку бу ра дру го сун це ства ра
А из вој ске Тур чин про го ва ра:

„Крај’не хо ћу, де ли јо кр ва ва!“
„Не дам Крај’не! Ево ру са гла ва!“

(ЈЂПЈП , 33).

(2) О, Ју ли је, чу ли, дра ги бра те,
Ка ди ка да ја с’ ра жљу тих на те,
Пла нух на те ка’но огањ жи ви,
А, мој бра те, за то ме не кри ви;
Та и оно ве дро не бо го ре
Та ко увек оста ти не мо ре,
И оно се за ча сак на ву че,
Бу ра ду не, гро мо ви за ху че
Да по ми слиш сви јет се рас па де,
Ал’ за ма ло – па све га не ста де,
Гром умук ну, не бо се раз га ли,
Па се ху ци пре ђа шњој зи сме је,



Сун це гра не, па гре јат’ на ва ли,
Те још леп ше не го пре ђе гре је

(РБР , 136).

У при ме ру (1) упо тре бом про стрик тив не (го ре ду) и ре стрик тив не (ал’, 
Крај’не) фо но ме та пла зме Јак шић је ус пео да очу ва ме трич ко-рит мич ку 
струк ту ру аси ме трич ног (4//6) де се тер ца и си ла бич ност це лог кон тек-
ста. У при ме ру (2) ре стрик тив ним (с’, ка’но, ал’, гре јат’) и про стрик тив-
ним (ча сак, пре ђа шњој зи, пре ђе) ме та пла зма ма Ра ди че вић је у пот пу но-
сти ис по што вао струк ту ру си ме трич ног де се тер ца (5//5).

Зву ков ну (еуфо ниј ску) функ ци ју фо но ме та пла зме у по е зи ји ву ков-
ских пе сни ка нај че шће ис цр пљу ју у ства ра њу исто вет них ри мо ва них 
гне зда. У та квим слу ча је ви ма де фор ма ци ја об у хва та са мо јед ну ри мо ва-
ну је ди ни цу ка ко би се она гла сов но и фо ниј ски при бли жи ла дру гој ри-
мо ва ној ре чи, чи ме њи хо ва ри мо ва на гне зда по ста ју иден тич на (до ма 

– ома, во ђе – до ђе; мет’о – ле то, гле ди – бле ди; лис’ – ми рис, ја ко – пак’о; 
ма ли’ – про гу та ли, из малô – па ло). По не кад, да би се ус по ста ви ло што чи-
сти је ри мо ва но са гла сје, пе сни ци би ва ју при ну ђе ни да ин тер ве ни шу у 
обе ри мо ва не ре чи.

(1) Све се ти ша, све се ми ри,
– Свет је кан да сад још ши ри –
А бес крај ност у цр ни ни
Же ли не где да ода не,
Па на мо ју ду шу па не,
Ту пре бле де, као да је
Цр ња ра ни моћ, –
Гле ди на ме, оста вља ме, –
То се зо ве ноћ

(ЈЈЗП , 159).

(2) „И гле дај цве тић што си ју трос донô,
Ја т’ ни сам мо жда че ство ва ла дар,
На гру ди гле дај ка ко ми је клонô,
Опро сти, при чи на је љуб вен жар;
Јер кад те ј’ ју тра час са со бом понô,
На ње му мо је па сла сам ја очи,
У во ду та ко ње га не умо чи’“

(РБР , 78).

У при ме ру (1) ме ња ју ћи при мар не („одах не“, „пад не“) у се кун дар не 
об ли ке (ода не, па не), Змај је ус пео да оства ри по пу но иден тич на ри мо-
ва на гне зда (-ане/-ане). У при ме ру (2) Ра ди че вић са о бра жа ва гла сов но 
са гла сје ри мо ва ног гне зда три ју ре чи (до нео – кло нуо – по нео) како би 



оства рио ви сок сте пен еуфо нич но сти (-онô/-онô/-онô) у ри мо ва ним је-
ди ни ца ма.

На лек сич ко бо гат ство и ра зно вр сност у пе снич ком је зи ку ву ков ских 
пе сни ка, из ме ђу оста лог, ути че и њи хо во очи глед но на сто ја ње да ар ха-
и зму, про вин ци ја ли зму, вар ва ри зму, „не по ет ској“ ре чи раз го вор ног је-
зи ка да ју пу ну умет нич ку функ ци ју. Услед то га сва ка ова ква лек се ма, у 
за ви сно сти од сво га по ре кла, уно си у по ет ски кон текст раз ли чи те сти-
ли стич ко-се ман тич ке вред но сти. Тра же ћи осло нац у на род ној по е зи ји 
ву ков ски пе сни ци, не ки ви ше (Ра ди че вић и Змај), не ки ма ње (Јак шић и 
Ко стић) – по се жу за лек си ком ко ја „ука зу је на ти пич но ани ма ли стич ко-
сим бо лич ко, мит ско до жи вља ва ње све та при ми тив ца-ди вља ка“ (Жив-
ко вић 1965: 49).

Та ко Ра ди че вић у сво јој ли ри ци сво ди свет на не ко ли ко кон траст них 
пој мо ва из при ро де и жи во та: го ра/до ли на, по ље/шу ма, ре ка/по ток, ро са/
тра ви ца, сун це/дан, зве зда/ме сец, жу то/зе ле но; дра ги/дра га, мај ка/отац, 
брат/се стра, љу бав/мр жња, ра дост/бол.

Ка ко сти же, сун це гра ну,
Све тли с’ го ра и до ли на,
А пут ни ку ду ша пла ну,
Па за клик та од ми ли на:

Ој, су на шце што раз го ниш
Пу сте но ћи сил не та ме,
Ој, ти не бо, што но ро ниш
Ро сне сво је су зе на ме,

Ој, ти го ро, што но га јиш
Ми ле пе сме, ми ле пти це,
Ој, ли ва до, што се сја јиш
Пу на ро се и тра ви це, –

(РБР , 52–53).

То исто ва жи и за Зма ја. Он у Ђу ли ћи ма и Ђу ли ћи ма уве о ци ма упо тре-
бља ва реч ник на род ног лир ског пе сни ка: сун це и зо ра, ме сец и зве зде, уве-
ло и рас цва ло цве ће, сла вуј и леп тир, зла то и би сер, ви ла и ан ђео. Змај је 
по ред на ту рал не сим бо ли ке ко ри стио и не ке књи шке ап страк ци је: пра-
шне књи ге и хар ти је, све ти ња, ужа сно ве ли ки свет, бес крај ност и сл.

(1) Ој ме се че, мно го ми је кри во,
Дра гу си ми у че ло це лив’о,
Ти у че ло, а сун це у ли це,
Руј на зо ра обе ја го ди це,



па то ве ћем и ком ши је зна ду, –
По љуп ци се са кри ти не да ду

(ЈЈЗП , 112).

(2) Сун це с’ ро ди, па за ви ри
У по но ре мо јих гру ди;
По ђе да ље пу тем сво јим.
Ја оста нем с ја дом мо јим
У ужа сно вел’ком све ту
Сам;
Сун це с’ ди же, спу шта, за ђе, –
То се зо ве дан

(ЈЈЗП , 159).

Ова кав на род ско-по ет ски ка рак тер, исти на у не што ма њој ме ри, до-
би ла је и Јак ши ће ва и Ко сти ће ва по е зи ја. Ме ђу тим, Ђу ра Јак шић је због 
сво га „ти тан ског не за до вољ ства, же сто ких стра сти, екс пло зи је гне ва, бу-
не про тив жи во та“ (Скер лић 1967: 306) у свој по ет ски из раз унео и не што 
друк чи је лек си ке, ко ја озна ча ва оно што је у жи во ту и при ро ди нео бич но, 
нео че ки ва но, сна жно: је ка, ур ли ка ње, хук, грм ну ти, гро мов ник, гро мо ви, бу-
ра, огањ, му ња, олу ја, гнев, јед, бол, крв, ви те штво – што је чи ни ло бит ну 
осо би ну ње го ве ли ри ке.

(1) Звук тру бе, ху ји, по ља на је чи,
Гр ми и пу ца огањ и прах;
Ћу те ћи сто јиш, па даш без ре чи,
Ги неш за на род, ги неш без стрâ

(ЈЂПЈП , 40).

(2) И са мо до тле до тог ка ме на,
До тог бе де ма,
Но гом ћеш сту пит, мо жда по га ном,
Др знеш ли да ље?… Чу ћеш гро мо ве
ка ко ти ши ну зе мље сло бод не
са гр мља ви ном стра шном ки да ју;
Раз у ме ћеш их ср цем стра шљи вим
Шта ти са сме лим гла сом го во ре,
Па ћеш о сте ња твр дом ка ме ну
Бри ја не гла ве те ме ће ла во
У за но сно ме стра ху лу па ти…
Ал’ је дан из раз, јед ну ми сао,
Чу ћеш у бор бе стра шној ло мља ви:
„Отаџ би на је ово Ср би на!“…

(ЈЂПЈП , 60).



Тра га ју ћи за но вим пе снич ким из ра зом, Ла за Ко стић је из ме ђу оста лог 
пра вио и но ве ре чи: из ни кли ца, пре ве сељ ка, не трен ка, нео крун ка, пла кај-
ни ца, по кај ка, пле ти сан ка, узда нак, ли ко мет, ве ко трај, ско то мир итд.

(1) У по но ћи пре ве сељ ке,
са не трен ке те ре вен ке,
за гре јан се ди гох до ма.
На ули ци не ма све та,
са мо што по сне гу ше та
јед на мо ма

(КЛОДI, 29).

(2) Ср це мо је са мо хра но,
 ко те до зва у мој дом?
не у мор на пле ти сан ко,
што пле ти во пле теш тан ко
 ме ђу ја вом и мед сном

(КЛОДI, 29).

Ако се овим ра зно ли ким лек сич ким сло је ви ма до да и слој чи сто ро-
ман ти чар ске лек си ке и из ра за: љу ба, се ле, че до, ла не, бај на не ва, ро сно 
цве ће, слат ки по љу бац, ча роб ни сно ви, ти ја ној ца, гу сле ја во ро ве, ко сти 
пра ђе дов ске, ра не ко сов ске, гор ке су зе – он да се без по гре шке мо гу од ре-
ди ти основ ни по ја чи ва чи, ин тен зи ви за то ри по ет ског го во ра ву ков ских 
пе сни ка, ко ји су пре све га слу жи ли за „по ди за ње из ра за“ и осве жа ва ње 
сти ла.

По зна то је да у срп ском еп ском де се тер цу по сто ји стро га си ла бич ка 
нор ма: ње гов де се то сло жни са став де ли се на две за себ не це ли не – јед ну 
од че ти ри и јед ну од шест сло го ва. Овај стих на ни воу рит мич ко-ин то на-
ци о не ор га ни за ци је не до пу шта пре ли ве је зич ког ма те ри ја ла из сти ха 
у стих. Ти ме је сва ки по лу стих по ста јао по се бан сег мент фра зне ме ло ди-
је, при че му су се це ли сти хо ви обе ле жа ва ли би ло ан ти ка ден ца ма би ло 
ка ден ца ма, док се пр ви по лу стих обе ле жа вао по лу ка ден цом, од но сно 
при гу ше ном, осла бље ном ан ти ка ден цом (Та ра нов ски 1954: 25). Да би се 
са чу ва ла ус по ста вље на нор ма, ко ја се ис по ља ва ла у пот пу ној ко ре ла ци-
ји из ме ђу син так сич ког и рит мич ко-ин то на ци о ног ни за, из бе га ва ла се 
сло же ни ја хи по так са, а пред ност да ва ла про сти јој па ра так си (Пет ко вић 
1994: 194). Та ква за ко но мер ност ни је до пу шта ла пре ло ме те сних син так-
сич ких ве за на ме сту це зу ре и кла у зу ле, па је на род ни пе сник при бе га вао 
јед ном осо бе ном по ступ ку – по на вља њу и на до да ва њу це лих син так сич-
ких је ди ни ца75. Ова ко ор га ни зо ван го вор ни низ, ко ји про из и ла зи из са ме 

75 На ве шће мо при мер за аси ме трич ни де се те рац узет из срп ке еп ске 
народне по е зи је.



при ро де сти хов ног рит ма, усме рио је на род ног пе сни ка на ко ри шће ње 
вер бал них це ли на по мо ћу ко јих се сла жу по лу сти хо ви и сти хо ви. Ста би-
ли за ци ја кон струк тив них гра ни ца (гра ни ца сти ха76 и гра ни ца из ме ђу 
по лу сти хо ва) во ди ла је и ста би ли за ци ји син так сич ких це ли на ко је су 
по ста ја ле ме ра и нор ма еп ског де се тер ца. А све је то усло ви ло успо ре но 
раз ви ја ње син так сич ке је ди ни це и не са мо стал но кре та ње син так сич ком 
ни зу, што је во ди ло стро гој се лек ци ји и ти пи зи ра њу син так сич ких по ре-
да ка и ства ра њу ве о ма око шта ле, кру те и ве штач ки гра ђе не син так се77.

Ву ков ски пе сни ци, ко ји су по че ли да се слу же усме ним сти хом, мо ра-
ли су да се по ви ну ју ње го вом стро гом ка но ну: пот пу ном оса мо ста ље њу 
син так сич ког ни за. Они су би ли при ну ђе ни или да ко ри сте исте на чи не 
ње го вог об ли ко ва ња или да ло ме и пре кра ја ју та кав стих. Не ма нијед ног 
ву ков ског пе сни ка ко ји се ни је слу жио по ступ ком по на вља ња и на до да-
ва ња син так сич ких је ди ни ца при ства ра њу сво јих сти хо ва.

(1) У там ни ци је су жањ, око ван,
у там ни ци је гла ва на ро да,
у там ни ци је на да на ро да,
у там ни ци је су дац бо го дан,
у там ни ци је Сам сон, око ван

(КЛОД , 100).

(2) Бе jа сте ли, бра ћо мо ја мла да
Да л’ бе ја сте ви на гро бљу ка да,
Ај, на гро бљу, на го ле му?

– Та увек смо ми на ње му.
Гро бље ј’ зе мља ком се хо ди;
Гро бље ј’ во да ком се бро ди;
Гро бље – вр ти и до ли не;

Град грaдила три бра та ро ђе на
до три бра та, три Мр љав че ви ћа:
јед но бје ше Ву ка ши не кра ље,
дру го бје ше Угље ша вој во да,
тре ће бје ше Мр љав че вић Гој ко;
град гра ди ли Ска дар на Бо ја ни,
град гра ди ли три го ди не да на,
три го ди не са три ста мај сто ра

(АЕНП , I  87).
76 Зад њом гра ни цом еп ског де се тер ца код нас по себ но се ба вио М. Топић. 

Он, изме ђу оста лог, ка же: „Дво дел ни ток је ре гу ли сан та ко да је 
унутрашњи сиг нал увек под ре ђен спољ ном. Ка ден ца се мо же по ја ви ти 
са мо на гра ни ци сти ха“ (То пић 1976: 228).

77 „Усме ни стих ство рио је син так су у син так си: у ње му је до шло до особите 
фра зе о ло ги је, око шта ва ња јед ног из дво је ног ску па син так сич ких 
образаца’“ (Пет ко вић 1990: 201).



Гро бље – бр да и до ли не,
Сва ка сто па:
Гроб до гро ба.
Гро бље ј’ спо мен до ба сви ју;
Гро бље – књи ге што се шти ју;

(ЈЈЗП , 84).

Ако се ву ков ски пе сни ци ни су слу жи ли по ступ ком по на вља ња и до да-
ва ња, он да су при бе га ва ли „са ка ће њу“ го вор ног ни за на свим ни во и ма: 
фо но ло шком, мор фо ло шком, син так сич ком и се ман тич ком78, и то нај че-
шће ко ри сте ћи по сту пак ре дук ци је и ре ду пли ка ци је.

(1) Ал’ што пе вах // не ће у гроб си ћи
доћ’ ће пти це // и доћ’ ће ве три ћи
И до ћи ће // гро мо ви озго ра,
Трг нут’ пе сме // од не ми лих дво ра

(РБР , 65).

(2) Ал’ још те же ме ни па да
Што ја не мам, кô не ка да,
Мла до ср це, моћ не ру ке:
Отишô бих у хај ду ке –
Сте као бих злат не то ке,
Крч ма ри це цр но о ке
И на до му гој не вôке

(ЈЂПЈП , 26).

Ра ди че вић је био при ну ђен да у сва ком од сти хо ва при ме ни од ре ђе ну 
вр сту де струк ци је, од но сно ре дук ци је, ко јом је при мар не (стан дард но-
је зич ке) об ли ке (али, до ћи, од о зго ра, трг ну ти) пре тво рио у се кун дар не 
(не стан дард но је зич ке) об ли ке (ал’, доћ’, озго ра, трг нут’), да би уса гла сио 
ме трич ко-рит мич ку и син так сич ко-ин то на ци о ну струк ту ру не си ме трич-
ног де се тер ца.

За пе снич ки је зик ву ков ских пе сни ка по себ но је био ка рак те ри сти чан 
слој ме трич ких и рит мич ких инер ци ја њи хо вог сти ха. Но ве ми сли, емо-
ци је и сен зи би ли тет ко ји су об у зе ли ву ков ске (ро ман ти чар ске) пе сни ке, 
у од но су на пе сни ке друк чи је ори јен та ци је, зах те вао је и но ве об ли ке из-
ра жа ва ња, што је усло ви ло и но ву ме трич ку и рит мич ку ор га ни за ци ју 
је зич ког ма те ри ја ла. Ако би за тре ну так упо ре ди ли хек са ме тре, еле гиј-
ске ди сти хе, ар хи ло хиј ске стро фе Лу ки ја на Му шиц ког, или, у ду ху не мач-
ке ме три ке, ве о ма пра вил не схе ме дру гих пе сни ка, на при мер: Ми ло ша

78 „Те по ја ве на ла зи мо и код нај бо љих на ших ро ман ти ча ра – код 
Радичевића, Зма ја и Јак ши ћа“ (Пет ко вић 1990: 198).



Све ти ћа, Ву ка ши на Ра ди ши ћа, Ђор ђа Ма ле ти ћа, Јо ва на Су бо ти ћа79, Сте-
ри је По по ви ћа – без ве ћих по те шко ћа уви де ли би смо „шта су зна чи ле Ву-
ко ве збир ке лир ских и еп ских на род них пе са ма за ме трич ку пра вил ност, 
рит мич ку жи вост и вер си фи ка ци о ну ша ро ли кост и бо гат ство пе са ма 
ву ков ских пе сни ка пре ма не пра вил но сти, уко че но сти и ме ха нич но сти 
пе снич ког рит ма пред бран ков ских пе сни ка“ (Жив ко вић 1965: 43).

Та ко це ло куп но пе снич ко де ло Б. Ра ди че ви ћа озна ча ва чи тав је дан 
пре врат у срп ској ли ри ци, ко ја је до ње го ве по ја ве би ла епи гон ска, чи сто 
фор ма ли стич ка, за нат ска. Ра ди че вић још на по чет ку сво га ства ра ла штва, 
уме сто кру те и уче не вер си фи ка ци је, при хва та ла ки стил и при род ни 
тон на род не пе сме, што се по себ но од ра зи ло у ње го вим пе сма ма Гу сле 
мо је, Де вој ка на сту ден цу, Ђач ки ра ста нак итд. У ка сни јем пе ри о ду Бран-
ко је раз ви јао и ши рио сво ју пе снич ку лек ти ру, уно се ћи у сво ја по ет ска 
оства ре ња сло же ни ји и ра зно вр сни ји об лик (нпр. у пе сма ма Ту га и опо-
ме на, Бе ра чи це и сл.). Мно ге Ра ди че ви ће ве пе сме и да нас ода ју при ја тан 
ути сак сво јом ме ло ди о зно шћу, раз ви је ном рит мич ком осе ћај но шћу и 
му зи кал но шћу ри мо ва них са гла сја.

Змај је, ка ко ка же Скер лић, „имао рет ке аси ми ла тор ске спо соб но сти, 
и сво јим гип ким ду хом ла ко се при ла го ђа вао… ту ђој по е зи ји. Он је на-
род ну пе сму та ко срећ но по дра жа вао да не ке ње го ве пе сме чи не ути сак 
пот пу но на род них“ (Скер лић 1967: 296). Ова Зма је ва осо би на нај бо ље се 
мо же ви де ти из ње го вих Ђу ли ћа и Ђу ли ћа уве ла ка, јер су све пе сме у њи-
ма гра ђе не на ме трич ко-рит мич кој под ло зи на род не лир ске по е зи је. По-
гле дај мо ка ко зву че ње го ви сти хо ви узе ти из Ђу ли ћа.

Кад си ре кла би сер да је…
Ова реч ца, ова ма ла,
Ова ме је у нај ве ће
Си ње мо ре пре тво ри ла.

(ЈЈЗП , 135).

Пе смо мо ја за ки ти се цве том,
Пе смо мо ја за ми ри ши све том.
Још сва ср ца охлад не ла ни су –
По зна ће те, пе смо, по ми ри су!

(ЈЈЗП , 138).

79 По ре ђе ња ра ди, на ве шће мо јед ну стро фу узе ту из Су бо ти ће ве по е зи је 
на пи са ну у је да на е сте рач ким сти хо ви ма.

От ку да та ко, ти ми ли пут ни че,
 У жи вот овај по сла л’ жи вот те бе?
Је ли то жи вот, је л’ то пра во би ће?
 Кад свет не ви диш, ви диш ли сам се бе?
Отац у те би се бе не по зна је,
Кћер ма ти тра жи, ту јој вид не да је!

(СЈАССП , 285).



Оту да не чу ди да је за Зма ја ре че но да је он је ди ни срп ски пе сник ко ји 
се при бли жио књи жев ном иде а лу сво га вре ме на – да је на осно ва ма на-
род не по е зи је ство рио сво ју, умет нич ку по е зи ју (Скер лић 1967: 296).

Мо жда се није дан срп ски ро ман ти чар ски пе сник ни је то ли ко уда љио 
од ста ре објек тив не, без лич не, уме ре не и по уч не по е зи је, као што је то 
учи нио Ђу ра Јак шић. Он на род ни бол пре тва ра у лич но без на ђе, ко је је 
пра ће но из ли ви ма нео б у зда не стра сти. Ње го ви сти хо ви че сто кип те од 
сил не чул не љу ба ви, ду шев ног оча ја ња – из ра же них нај че шће у жи вом, 
по лет ном тро хеј ском рит му усме ног си ме трич ног осмер ца (4//4), си ме-
трич ног (5//5) и аси ме трич ног де се тер ца (4//6)80.

„Ви на Ми ло!“ // – ори ло се
Док је Ми ла // ов де би ла
Сад се Ми ла // из гу би ла
Ту ђе ру ке // ви но но се.
Ана то чи. // Ана слу жи,
Ал’ за Ми лом // ср це ту жи

(ЈЂПЈП , 25).

И овај ка мен // зе мље Ср би је,
Што, пре тећ сун цу, // де ре кроз облак,
Су мор ног че ла // мрач ним бо ра ма
О ве ко веч но сти // при ча да ле кој,
По ка зу ју ћи // не мом ми ми ком
Обра за сво га // бра зде ду бо ке

(ЈЂПЈП , 60).

Грм ну пи шка, // го ре ду обла ци,
Мр твог сун ца // кр ва ви су зра ци;
Ал’ ку бу ра // дру го сун це ства ра,
А из вој ске // Тур чин про го ва ра:

„Крај’не хо ћу, // де ли јо кр ва ва!“
„Не дам Крај’не! // Ево ру са гла ва!“

(ЈЂПЈП , 33).

У окви ру на ту рал них сли ка и сим бо ла кре ће се и Ла за Ко стић. Он као 
и ње го ви пре ход ни ци за по чи ње свој пе снич ки пут пи шу ћи у ду ху на род-
не по е зи је. Пр ви ње го ви по че ци од но се се на пре вод Или ја де у на род ним 

80 Р. Ко шу тић на во ди Ђу ри ну пе сму Плен на пи са ну у тро хеј ском си ме трич-
ном два на е стер цу. Ево јед не ње не стро фе.

Са мо пи ска сла бих / ор ло ви ћа сто ји,
Не ма ко ће да их / вре лом крв цом по ји;
Већ одав на до ма не вра ћа се ста ри,
Ил’ не има хра не, ил’ за њих не ма ри (Ко шу тић 1976: 56).



сти хо ви ма. Ба ве ћи се стра ном ли те ра ту ром, пре све га Шек спи ром, Ла за 
се при вре ме но осло ба ђа ути ца ја на род ног пе сни штва, и ства ра чи сте 
јампске сти хо ве. Ме ђу тим, он се че сто вра ћа на род ним мо ти ви ма и из-
ра зу на род не пе сме. Ње го ве дра ме Мак сим Цр но је вић и Пе ра Се ге ди нац 
не са мо да оди шу ду хом на род не епи ке не го, уз од ре ђе не сти ли за ци је, 
ис ти чу и све ње не тон ске ква ли те те. У рит мич ку по тку мно гих сво јих 
пе са ма Ла за Ко стић је уткао вер си фи ка циј ске обра сце на род ног лир ског 
и еп ског ства ра ла штва опле ме нив ши их но вим по ет ским по ступ ци ма. 
По ме ни мо са мо не ко ли ко та квих пе са ма: Ви ле, На ис кап, Ме ђу зве зда ма, 
Ти и тво ја сли ка, Ме ђу ја вом и мед сном, Бе се да, Сам сон и Де ли ла; Сла вуј 
и ла ла, Ду жде се же ни, San ta Ma ria del la Sa lu te итд.

Пе сма Ме ђу зве зда ма ис пе ва на је у си ме трич ном осмер цу (4//4).

Ва си о на // пу кла пу ста,
Већ у ме ни // ду ша су ста
а ср це ми // стал но би је,
у гла ву ми // крв ца ли је,
ал’ ми ви ла // ли це ми је
хла дом сво га // кри ла ме ка,
и још не ка // бла га ре ка
не ка стру ка // из да ле ка
све ти ми рис // пам ти ве ка

(КЛОДI, 30).

На ве ди мо не ко ли ко сти хо ва из пе сме Ду жде се же ни на пи са не у си ме-
трич ном де се тер цу (5//5).

Из мо ра ни кли // дво ро ви бе ли.
Чим су се та ко // див но по пе ли?
Је су л’ их ва ли // со бом из не ли,
ил’ их је сун це // уми ло да ном?
Ни во да вла гом, // ни сун це су шом,
Ве не ци ја је // дах ну ла ду шом:
про шла је бо лест // ве чи та, ду га,
про шла је ско ро // мо ри ја, ку га.
Ђе ми ја пло ви // бо га та, злат на,
у мо ре сте ре // ве зе на плат на,
мо ре се пред њом // ве се ло пе ни:
 Ду жде се же ни

(КЛОДI, 125).

На кра ју, ако све де мо све ово што је до са д ре че но, мо же мо за кљу чи ти 
да су ву ков ски пе сни ци, тзв. ро ман ти ча ри (Б. Ра ди че вић, Ј. Ј. Змај, Ђ. Јак-
шић и Л. Ко стић), пре у зи ма ли из на ше на род не по е зи је чи тав ре пер то-



ар пе снич ке гра ђе и из ра за: те ме, мо ти ве, дик ци ју, сим бо ли ку, лек си ку, 
син так су, вр сте сти хо ва, пе снич ке об ли ке и фор ме. Али то пре у зи ма ње 
ни ти је ишло спон та но ни ти при род но. Је дан од раз ло га ле жи и у то ме 
што ови пе сни ци ни су до вољ но по зна ва ли је зик, на род ни је зик, на ко јем 
је ства ра на усме на лир ска и еп ска по е зи ја, и што су пред со бом има ли 
ве о ма из гра ђен пе снич ки је зик чи ја је из ра жај на сред ства тек тре ба ло 
осво ји ти и усво ји ти. Ме ђу тим, ву ков ски пе сни ци су има ли сре ћу да су 
за по чи ња ли свој ства ра лач ки пут баш у вре ме Ву ко ве по ја ве и по ја ве ро-
ман ти чар ских иде ја упра вље них ка на род ном ства ра ла штву, ко је је код 
Ср ба би ло на ви ском умет нич ком ни воу. Ови пе сни ци су има ли и ту сре-
ћу што ни су, као њи хо ви прет ход ни ци, би ли оп те ре ће ни про шло шћу, у 
ко јој су вла да ли друк чи ји прин ци пи ства ра ња и пе ва ња.

2. Сти ли стич ко-се ман тич ки аспек ти дис тор зи је при де ва
у стиховним струк ту ра ма срп ских мо дер ни ста

Већ се одав но у на уч ној јав но сти рас пра вља ло о син так сич ким пи та њи-
ма ко ја су се ти ца ла ре да ре чи у срп ском је зи ку. При то ме се нај че шће 
те жи ло за от кри ва њем при кри ве них за ко ни то сти ко је су се од но си ле 
на основ на лин гви стич ка пи та ња, пи та ња исто риј ског раз во ја овог про-
бле ма и пи та ња ко ја су тре ти ра ла ста ње у књи жев ном је зи ку. Иако је 
ли те ра ту ра о ово ме при лич но ис црп на, она је тек ус пе ла да по кре не не ка 
лин гви стич ка и син так сич ка пи та ња81, док је сти ли стич ка (па и се ман тич-
ка) про бле ма ти ка пот пу но оста ла по стра ни82. Те о риј ска по став ка ре да 
ре чи у срп ском је зи ку обич но је раз ли ко ва ла два на чи на ко ди ра ња83, 
ко ји ме ђу соб но обра зу ју си стем. Пр ви под ра зу ме ва основ ни рас по ред

81 Ме ђу пр ви ма о пој му ре да ре чи у срп ском је зи ку пи ше А. Ве бер (Ве бер 
1959: 149–153), С. Но ва ко вић (Но ва ко вић 1868: 12–13), П. П. Ђор ђе вић 
(Ђорђевић 1898: 167–231), Т. Ма ре тић (Ма ре тић 1899: 419–438), Е. Бер не кер 
(Бер не кер 1900). Ка сни је се мно ги син так си ча ри (па и несинтаксичари) 
за ни ма ју за ову про бле ма ти ку. На ве шће мо са мо не ке (Бе лић 1958: 
327–330; Јон ке 1964: 273–282; Ка ти чић 1969: 78–84; Па вло вић 1975: 219–249; 
Ивић 1976: 29–46; Си лић 1984: 7–65).

82 Рет ки су при ме ри у ко ји ма се бар де ли мич но раз ма тра ова проблематика 
са сти ли стич ког аспек та. Та кви су ра до ви Б. По по ви ћа (По по вић 1960: 
19–79) и С. Ив ши ћа (Ив шић 1952: 10–18).

83 О два на чи на рас поре да ре чи у је зи ку пи сао је да ле ке 1888. Дел брик 
(Delbrück 1888: 15 и 16). Он раз ли ку је тра ди ци о нал ни и ока зи о нал ни 
ред ре чи. Под тра ди ци о нал ним ре дом ре чи под ра зу ме ва ре до ван ред 
ре чи, а под ока зи о нал ним та кав ред ре чи ко ји нај и стак ну ти ју реч у 
реченици, без об зи ра на ње ну син так сич ку функ ци ју, ста вља на пр во 
ме сто. Делбрик сма тра да се ова кав рас по ред ре чи (тра ди ци о нал ни и 
оказионални) уста лио још у ин до е вроп ском пра је зи ку.



(пра вил ни, ре дов ни), а дру ги мо ди фи ка ци ју пр во га, ин вер зи ју (про ме ње-
ни, обр ну ти); пр ви је стил ски не у тра лан, а дру ги стил ски обе ле жен.

Пред мет на шег раз ма тра ња у ра ду је сте јед на од та квих по ја ва ко ја 
се у до са да шњој те о ри ји озна ча ва ла тер ми ном дис тор зи ја84. Под овим 
пој мом под ра зу ме ва ла се не ка вр ста из об ли че ња, ис кри вље ња, де фор-
ма ци је (Си ме он: 1969). Ми је у ра ду раз ма тра мо у ве зи са ин вер зи јом при-
де ва ко ја ни је при ме ре на син так сич кој струк ту ри срп ског је зи ка. Са ма 
ин вер зи ја у по ет ским струк ту ра ма у те сној је ве зи са ра зним по ступ ци ма 
одва ја ња при де ва од име ни ца85, ко ји ина че у не по сред ној ве зи са њи ма 
од ре ђу ју не ке од њи хо вих осо би на.

Дис тор зи ја при де ва, по сма тра на у ужем сми слу, пред ста вља је дан од 
по сту па ка оса мо ста љи ва ња86 ове вр сте ре чи. При дев се фор мал но одва ја 
од име ни це уз ко ју сто ји, ма да по по зи ци ји у кон тек сту осим ње не функ-
ци је, пре у зи ма и онај део ње ног са др жа ја ко ји се ак ту е ли зу је у од ре ђе ној 
си ту а ци ји. По зи ци о но и ин то на циј ски из дво јен при дев са др жи до дат не 
ин фор ма ци је и због то га по ста је но си лац ло гич ког на гла ша ва ња до би ја-
ју ћи сти ли стич ку из ра жај ност. За јед нич ке ка рак те ри сти ке свих ова ко 
ис так ну тих при де ва, за раз ли ку од не ис так ну тих, је су у то ме што они 
до би ја ју но ви се ман тич ки са др жај и што они на гла ша ва ју упра во де таљ 
ко ји озна ча ва ју. По пој мов ној са мо стал но сти и не за ви сно сти ови при де-
ви се из јед на ча ва ју са при дев ском име ни цом87.

У по ет ским сти хов ним струк ту ра ма у ко ји ма се по шту је стро га ме-
трич ка ор га ни за ци ја че сто на син так сич ком пла ну до ла зи до пре струк-
ту ри ра ња пр во сте пе ног мо де ла тив ног је зич ког си сте ма ка ко би се 

84 Тер мин дис тор зи ја при де ва упо тре бља ва и хр ват ски фо не ти чар и 
стилисти чар Б. Ву ле тић. Он овај по јам де фи ни ше ова ко: „Дис тор зи ја 
придје ва је дан је од по сту па ка оса мо ста љи ва ња при дје ва, а ве о ма је 
сли чан елип тич ној ре че ни ци: при дјев се фор мал но одва ја од име ни це 
(заре зом/па у зом), али се ствар но још ја че ве зу је уз име ни цу јер је садржи, 
опе ту је у свом из у зет но бо га том го вор ном оства ре њу оса мо ста ље ног 
елемен та“ (Ву ле тић 1988: 63).

85 Од но сом из ме ђу при де ва и име ни це ба вио се по зна ти срп ски кри ти чар 
и те о ре ти чар књи жев ног сти ла Б. По по вић. Он у свом огле ду О по ло жа ју 
при де ва у гру пи са име ни цом ука зу је на основ не чи ни о це ко ји су ути ца ли 
да при дев за у зме је дан или дру ги по ло жај у од но су на име ни цу, али са мо 
у окви ру су бје кат ске или пре ди кат ске функ ци је. (По по вић 1960: 19–79).

86 По сту пак одва ја ња при де ва ни је ни шта дру го не го за ме на функ ци је: 
при дев се ста вља у функ ци ју име ни це. Раз ма тра ју ћи ову по ја ву, А. Бе лић 
из но си став: „Ка да се при дев ста ри упо тре би као са мо стал на реч, он да 
она зна чи име ни цу ‘ста рац’… Ту имамо за ме ну функ ци је јед не ка те го ри је 
функ ци јом дру ге ка те го ри је“ (Бе лић 1941: 484). У но ви јим лек сич ко-

-граматич ким при сту пи ма на ве де не по ја ве раз ма тра ју се као по се бан тип 
де ри ва ци је озна чен тер ми ном син так сич ка де ри ва ци ја.

87 Тер мин при дев ска име ни ца пре у зет је од Алек сан дра Бе ли ћа (Бе лић 1941: 
488).



што ко рект ни је ре а ли зо ва ла при хва ће на рит мич ка ин тен ци ја. На ста ла 
пре струк ту ри ра ња ни су про у зро ко ва на је ди но по што ва њем при ме ње-
не рит мич ке ор га ни за ци је је зич ког гра ди ва, не го су она усло вље на и 
дру гим раз ло зи ма ме ђу ко ји ма су нај че шћи се ман тич ки и сти ли стич ки. 
Пре струк ту ри ра ње не у трал ног син так сич ког обра сца, ис по ље ног у уста-
ље ном ре ду ре чи при ме ре ног пр во сте пе ном мо де ла тив ном си сте му (си-
сте му не по ет ског је зи ка), по не кад по је ди не ре чи из јед не гра ма тич ке 
вр сте пре во ди у дру гу вр сту ре чи са не што из ме ње ним гра ма тич ко–се-
ман тич ким ка рак те ри сти ка ма.

Пра те ћи ову по ја ву на ма те ри ја лу по е зи је срп ских мо дер ни ста88 за па-
зи ли смо да се при де ви у нај ве ћем бро ју слу ча је ва одва ја ју од име ни ца 
за пе том, оп ко ра че њем (на гра ни ци два ју су сед них сти хо ва) и уме та њем 
ве ћег или ма њег де ла тек ста из ме ђу име ни це и при де ва. У ра ду ће мо раз-
ма тра ти сва три на чи на одва ја ња при де ва од име ни ца.

Ка да је у пи та њу одва ја ње при де ва од име ни ца за пе том, ту по сто је 
два слу ча ја.

У кон тек сту јед ног сти ха при де ви ма у ин вер зи ји на кнад но се од ре ђу-
је нео д ре ђе на име ни ца89.

(1) Као по кај ни це, у се ћа њу си вом,
На за ран ку сун ца, на да и жи во та,
Про ла зе у бо лу, умор ном и жи вом,
Са ли цем на ко ме не ста је ле по та,

(ПСП , 116).

(2) Пле ту се вен ци за ју на ке мно ге,
Ди жу се сит ни, уста ју не зва ни;
Али ви, див ни, без ру ке и но ге,
Би ће те на ши ју на ци не зна ни

(ПВП , 156).

(3) На пред! Али ку да, и ка мо, и за што?
И зар увек исто, и све та ко веч но?

88 Ра ди се о по е зи ји Јо ва на Ду чи ћа, Ми ла на Ра ки ћа, Вла ди сла ва Петковића 
Ди са, Си ме Пан ду ро ви ћа, Алек се Шан ти ћа, ко ји су у нај ве ћој мери 
стварали у ду ху есте тич ких на че ла фран цу ских пар на со ва ца и 
симболиста. И сви су они, у ма њој или ве ћој ме ри, ис ти ца ли у пр ви план 
склад ве за не фор ме, ми ран и фор мал но угла ђен на чин из ра жа ва ња.

89 Ка да го во ри о апо зи ти ви ма, М. Сте ва но вић, из ме ђу оста лог, ка же: 
„Њихова [апозитива] од ли ка [је] што се као од ред бе на кнад но до да ју већ 
од ре ђе ним пој мо ви ма“ (Сте ва но вић 1974: 57). Ка ко на ша ана ли за по ка зује, 
ова кон ста та ци ја М. Сте ва но ви ћа ни је тач на, јер апо зи ти ви на кнад но 
одре ђу ју и нео д ре ђе не име ни це (пој мо ве).



Па ка ко то ипак бо ли не из леч но
Кад свр ши сне ва ње, и пра зно, и та што…

(ДЈПI, 159).

У при ме ру (1) име ни ца бол од ре ђе на је при де ви ма умо ран и жив ко-
ји, по ста вља њем у ин вер зи ју и одва ја њем од име ни це за пе том, до би ја ју 
ранг оса мо ста ље них де ло ва, а ти ме и пра во пој мов но зна че ње, зна че ње 
име ни це. На ве де ни кон текст па ра фра зи ран у раз ви је ну про зну фор му, 
по сми слу би из гле дао ова ко: Про ла зе у бо лу, ко ји ода је умор и жи вост… 
Ме ђу тим, због стро ге ме трич ко-рит мич ке струк ту ре сти хо ва пе сник при-
бе га ва елип тич ној кон струк ци ји, где се по је ди ни де ло ви ис ка за из о ста-
вља ју да би се до био што кон ци зни ји и пре ци зни ји по ет ски из раз. У при-
ме ру (2) за ме ни ца ви од ре ђе на је ин вер зив ним при де вом див ни, ко ји у 
на ве де ном кон тек сту има зна че ње ап стракт не име ни це „ди во та“, ко ја 
функ ци о ни ше у сми са о ној струк ту ри на ве де ног тек ста: Али ви, ко ји се 
од ли ку је те ди во том, без ру ке и но ге, / Би ће те на ши ју на ци не зна ни. У 
при ме ру (3) гла гол ска име ни ца сне ва ње од ре ђе на је ин вер зив ним при-
де ви ма пра зан и ташт. Ова два при де ва у сми са о ној струк ту ри на ве де-
ног тек ста има ју зна че ње ап стракт них име ни ца „пра зни на“ и „та шти на“: 
Па ка ко то ипак бо ли не из леч но / Кад свр ши сне ва ње, ко је је ис пу ње но 
пра зни ном и та шти ном. Да су у би ло ко јем од ових при ме ра пе сни ци и 
фор мал но ре а ли зо ва ли сми сао сво јих ис ка за, до шло би до озбиљ ног на-
ру ша ва ња ме трич ко–рит мич ке ор га ни за ци је90 сти хов них кон тек ста на-
пи са них у об ли ку си ме трич ног два на е стер ца (6//6). Та ко би се из ве о ма 
стро гог сег мен то ва ња је зич ког гра ди ва пре шло у до ста сло бо дан вид 
из ра жа ва ња, што у пе снич ком тек сту ни је до зво ље но.

У кон тек сту јед ног сти ха при де ви ма у ин вер зи ји на кнад но се од ре ђу-
је већ од ре ђе на име ни ца.

(1) Че ка пред гро бом и збо ри још тав но
Ту гу жи во та и љу бав спрам ње га,
И че ка сво је. Кад до пад не му кло
Све цр но дру штво, ужа сно и ди вље,
До ње, до гро ба, – страх ле де ни про би
Ду шу и ср це, зле слу те ћи ко би,
А су ро не бо за тре пе ри жи вље

(ПСП , 56).

90 На слич ну по ја ву ука зу је М. Сте ва но вић: „За јед нич ке име ни це уз 
властита ге о граф ска име на (ти па ре ка Са ва, се ло Сте пан чи ко во и сл.) у 
срп ско хр ват ском је зи ку се нај че шће упо тре бља ва ју у сти хо ви ма… да се 
реч ју с по треб ним бро јем сло го ва по пу ни стих или из дру гог ме трич ко-

-ри там ског раз ло га“ (Сте ва но вић 1958: 31–32).



(2) Ја знам је дан до лап. Црн, гло ма зан, труо,
Сто ји као спо мен из пра ста рих да на.
Ње го ву сам шкри пу као де те чуо.
Ста ра гру ба спра ва дав но ми је зна на

(РМП , 99).

(3) Спа ва ми се. Још да лег не те ло
У тај су мор, мр тав, што се ви је.
У ту ду шу, у ро пац, опе ло,
Да по то не све што би ло ни је,

(ПВП , 91).

У при ме ру (1) већ од ре ђе на име ни ца дру штво при де вом цр но на кнад-
но се од ре ђу је и при де ви ма ужа сно и ди вље. Ме ђу тим, ови при де ви у ова-
ко кон сти ту и са ном кон тек сту не зна че са мо јед ну осо би ну од ре ђи ва ног 
пој ма већ озна ча ва ју ње го ву пој мов ну вред ност из ра же ну, у на ве де ном 
при ме ру, у сми слу ко ји има ју име ни це „ужас“ и „ди вљи на“, ко је функ ци о-
ни шу у сми са о ној струк ту ри па ра фра зи ра ног ис ка за: Све цр но дру штво, 
ко је ис пу ња ва ужас и ди вљи на… У при ме ру (2) већ од ре ђе ну име ни цу 
до лап бро јем је дан (зна чи да је у пи та њу са мо је дан та кав до лап, а не да 
их има ви ше, што ука зу је на ње го ву по себ ност), на кнад но од ре ђу ју три 
уза стоп на при де ва црн, гло ма зан, труо, ко ји као оса мо ста ље ни еле мен-
ти има ју зна че ње за себ них пој мо ва „цр ни ло“, „гло ма зност“, „тру лост“. То 
по ка зу је сми са о на струк ту ра ис ка за: Ја знам је дан до лап, Ко ји се од ли ку је 
цр ни лом, гло ма зно шћу, тру ло шћу… У при ме ру (3) већ од ре ђе на име ни ца 
су мор по ка зном за ме ни цом тај (што зна чи ни је дан дру ги) на кнад но је 
од ре ђе на при де вом мр тав, ко ји као при до да ти из дво је ни еле ме нат до-
би ја пој мов но зна че ње име ни це „мр тви ло“. То по ка зу је сми са о на струк-
ту ра ис ка за: Спа ва ми се. Још да лег не те ло / У тај су мор, ко ји је ис пу њен 
мр тви лом…

Ка да је у пи та њу одва ја ње при де ва од име ни ца оп ко ра че њем, раз ли-
ку ју се три слу ча ја.

На гра ни ци два ју су сед них сти хо ва до ла зи до оп ко ра че ња на ме сту 
из ме ђу име ни це и ин вер зив ног при де ва. У ова квим при ме ри ма ин вер-
зив ни при дев нај че шће од ре ђу је нео д ре ђе ну име ни цу91.

91 Исти на, по не кад се де си да при дев од ре ђу је већ од ре ђе ну име ни цу, као 
што је то слу чај у сти хо ви ма Си ме Пан ду ро ви ћа:

Слу тим пра зни ну бу ду ћих вре ме на,
Сле пи ло ду ха што ће до ћи по том;
Ја њу не дво јим сад од дру гих же на
ле пих, и јад них са њи ном ле по том

(ПСП , 85).



(1) Па ипак, ни смо ми ни за шта кри ви,
Го спо до. Је су про те кла про ле ћа
Не мир на, ле па; али не ка жи ви
Су мор на мисô и на шег сто ле ћа!

(ПСП , 112).

(2) Кô зо ра на вр ху го ре пла мен бук ну,
И ра чве бу ка ва руј ни гри миз по кри.
Сви др же ћи ди вља ку са бо дљом, у сук ну
Си вом, око ва тре они се де мо кри

(ШАП , 149).

У при ме ру (1) име ни ца про ле ћа на кнад но је од ре ђе на при де ви ма не-
ми ран и леп, ко ји због сво је уда ље но сти од име ни це до би ја ју сми сао име-
ни ца „не мир“ и „ле по та“. То се мо же ви де ти из раз ви је ног кон тек ста: 
Го спо до. Је су про те кла про ле ћа / ко ја су ис пу ње на не ми ром, ле по том… У 
при ме ру (2) име ни цу сук но од ре ђу је при дев сив, ко ји због уда ље но сти 
од ње пре озна ча ва по јам „си ви ло“, ко ји је у њој са др жан. То по ка зу је и 
кон текст ка да се по сми слу раз ви је на од ре ђе ни на чин: Сви др же ћи ди-
вља ку са бо дљом, у сук ну / ко је се ис ти че си ви лом…

На гра ни ци два ју су сед них сти хо ва ја вља се оп ко ра че ње на ме сту из-
ме ђу име ни це и ин вер зив ног при де ва и па у за ис так ну та за пе том. У ова-
квим слу ча је ви ма ин вер зив ни при дев од ре ђу је већ од ре ђе ну име ни цу.

(1) Си шли смо с ума у сја јан дан,
Про ви дан, ду бок, – на ма дра га, знан,
И свет ко ва смо оце пље ње то
Од му ка, сум ње, вре ме на и сто
Ра на, што кр ва ве их вре ђао је свет, –
Љу ба ви на ше плав и не жан цвет

(ПСП , 50).

(2) О, чуд на ноћ, о, чу дан сат,
Та јан ствен, црн, и глух,
У ко ји као ви ти влат
Мој бол ни др шће дух

(РМП , 103).

(3) Мир, ти ши на смр ти… Али ис под мо ра,
Че сто ко да чу јем глас да ле ког хо ра,
Та јан стве ног, стра шног, у ду гој ти ши ни

(ДЈПI, 76).



У при ме ру (1) већ од ре ђе ну име ни цу дан при де вом сја јан на кнад но 
од ре ђу ју ин вер зив ни при де ви про ви дан и ду бок, ко ји се на ла зе у дру гом 
сти ху. Они, по што су одво је ни и за пе том од ове име ни це, сти чу пот пу ну 
не за ви сност од ње и до би ја ју зна че ња јед на ка ре ал ним име ни ца ма „про-
вид ност“ и „ду би на“, што по твр ђу је и раз ви је ни кон текст: Си шли смо с 
ума у сја јан дан / ко ји се од ли ку је про вид но шћу и ду би ном… У при ме ру (2) 
име ни цу сат од ре ђе ну при де вом чу дан на кнад но од ре ђу ју три ин вер зив-
на при де ва та јан ствен, црн и глух. На ла зе ћи се у по зи ци ји иза име ни це, 
раз дво је ни од ње кла у зу лом и за ре зом, ови при де ви до би ја ју по себ ну са-
мо стал ност озна ча ва ју ћи пој мо ве „та јан стве ност“, „цр ни ло“ и „глу хост“. 
То на од ре ђен на чин по ка зу је и пре фор му ли сан кон текст на ве де них сти-
хо ва: О чуд на ноћ, о, чу дан сат / ко ји је ис пу њен та јан стве но шћу, цр ни лом 
и глу хо шћу. У при ме ру (3) име ни цу хор од ре ђе ну при де вом да лек на кнад-
но од ре ђу ју при де ви та јан ствен и стра шан, ко ји сво јом из дво је но шћу 
од име ни це пред ста вља ју са мо стал не пој мо ве „та јан стве ност“, „страх“, 
ко ји се при пи су ју име ни ци хор. То се мо же ви де ти из раз ви је ног кон тек-
ста два ју на ве де них сти хо ва: Че сто као да чу јем глас да ле ког хо ра / ко ји 
ода је та јан стве ност, ко ји по бе ђу је страх, у ду гој ти ши ни.

На гра ни ци две ју су сед них стро фа до ла зи до оп ко ра че ња на ме сту из-
ме ђу име ни це и ин вер зив ног при де ва, ко ји од ре ђу је већ од ре ђе ну име-
ни цу.

(1) Мој не при ја те љу са два ока жар ка,
С но жи ма у отров за мо че ним, где си?
Ти пред чи јим ду хом пад не сва ка вар ка,
И о штит чи ји се раз би ју сви бе си!

Ле пи, сил ни, гро зни! же љан сам те и ја,
Да ба неш под ма ском дру га или го ста;
Да та кав, по лу бог, по ло ви ну зми ја,
Вре баш ме кроз ли шће и че каш крај мо ста

(ДЈПI, 181).

(2) Си ноћ, кад се вра тих из то пла ха ма ма
Про ђох по крај ба ште ста ро га има ма;
Кад та мо, у ба шти, у хла ду ја сми на,
С ибри ком у ру ци ста ја ше Eмина.

Ја ка ква је, пу ста! Та ко ми има ма,
Стид је не би би ло да је код сул та на!
Па још ка да ше ће и пле ћи ма кре ће…

– Ни хо џин ми за пис ви ше по моћ не ће!…
(ШАП , 53).



(3) За ве са но ћи але ја ма си вим
Је ди но зим ске ру же још цеп те
Стра шћу, и ја што у сну сво ме жи вим
Опет, и зве зде што на да мном треп те

Бле де и сет не. О, мој бо же, ту је
Опет тај за нос раз дра жљив, што пи је
Моћ не ра ва ми сла бих, као гу је,
К’о жен ска те ла, кад ме с њи ма кри је

(ПСП , 84).

У при ме ру (1) име ни цу бес од ре ђе ну за ме ни цом сви, сме ште ну на сами 
крај прет ход не стро фе, на кнад но од ре ђу ју три уза стоп на при де ва по-
ста вље на на ини ци јал ну по зи ци ју на ред не стро фе. Ова ква уда ље ност 
при де ва од име ни це ко ју од ре ђу ју да је им ве ли ку са мо стал ност, ко ја се 
гра ни чи са са мо стал но шћу име ни ца. За то они не зна че осо би не не го озна-
ча ва ју пој мо ве „ле по та“, „си ли на“, „гро зо та“. То по ка зу је па ра фра зи ра ни 
кон текст: Ти пред чи јим ду хом пад не сва ка вар ка, / И о штит чи ји се раз-
би ју сви бе си // ко ји су ис пу ње ни ле по том, си ли ном, гро зо том! У при ме ру 
(2) вла сти ту име ни цу Еми на, по ста вље ну на са ми крај прет ход не стро фе, 
на кнад но од ре ђу је при дев пуст (у зна че њу: вр ло леп, кра сан, ди ван) по-
ста вљен на ме сту це зу ре пр вог сти ха на ред не стро фе. Уда ље ност ко ју 
по ве ћа ва и бе ли на из ме ђу стро фа ука зу је на по сту пак оса мо ста љи ва ња 
ове при дев ске ре чи ко ја до би ја зна че ње јед не или ви ше ап стракт них 
име ни ца: „ле по та“, „кра со та“, „ди во та“. То по ка зу је и па ра фра зи ра ни кон-
текст: С ибри ком у ру ци ста ја ше Еми на. / Ја ка ква је, то ле по та (кра со та, 
ди во та) љу ди! Та ко ми има ма, / Стид је не би би ло да је код сул та на!… У 
при ме ру (3) нео д ре ђе ну име ни цу зве зде из зад њег сти ха прет ход не стро-
фе од ре ђу ју ин вер зив ни при де ви бле де и сет не из пр вог сти ха на ред не 
стро фе. Кон тек сту ал на уда ље ност ме ре на од ре ском тек ста „што на да 
мном треп те“, уз то и па у за ко ја де ли две су сед не стро фе, усло вља ва-
ју то да ин вер зив ни при де ви до би ја ју из ве сну са мо стал ност и зна че ње 
име ни ца „бле до ћа“ и „се та“. Овим и на ве де ни кон текст мо же да до би је 
не што друк чи ју струк ту ру: За ве са но ћи але ја ма си вим / Је ди но зим ске 
ру же још цеп те / Стра шћу, и ја што у сну сво ме жи вим / Опет, и зве зде 
што на да мном треп те // ода ју бле до ћу и се ту…

Ка да је у пи та њу одва ја ње при де ва од име ни ца по ступ ком уме та ња 
де ло ва тек ста раз ли ку је се пет слу ча је ва.

Одва ја ње при де ва од име ни ца од ви ја се у кон тек сту јед ног сти ха.

(1) О, ка ко жуд но страст нас го ни жар ка
Свр шет ку, кра ју. Па и бол ће про ћи;
Све, чак и љу бав. Глад не стра сти го не,
Го не по мра ку гро бу што ће до ћи;



По смрт на зво на у да љи ни зво не,
А ве три ху је по но сно и стра сно
По след њу пе сму све му што је би ло

(ПСП , 55).

(2) Она ће до ћи, сви је тла и чи ста
Кô су за мај ке, као љу бав Хри ста,
Да су жње во ди из там нич ких вра та

(ШАП , 81).

(3) Ево ми со бе! О ду ва ру јо ште
Ико на ви си, пра шљи ва и са ма,
И у ме гле да и шап ће из ра ма
О до бру сре ће, дје тињ ства, ми ло ште

(ШАП , 70).

У при ме ру (1) име ни цу страст од ре ђу је ин вер зив ни при дев жар ка, 
ко га од ње раз два ја син так сич ка кон струк ци ја „нас го ни“, што овом при-
де ву да је не ку вр сту са мо стал но сти, а са мим тим и ранг пој мов ног зна че-
ња име ни це „жар“. Та ко па ра фра зи ра ни кон текст из гле да ова ко: О, ка ко 
жуд но страст пу на жа ра нас го ни / Свр шет ку, кра ју… У при ме ру (2) за ме-
ни цу она од ре ђу ју два ин вер зив на при де ва сви је тла и чи ста. Уме та њем 
де ла тек ста „ће до ћи“, ови при де ви су у из ве сној ме ри оса мо ста ље ни а 
ти ме и зна чењ ски пој мов но обе ле же ни као име ни це „све тлост“ и „чи сто-
та“. Оту да би на ве де ни текст мо гао из гле да ти ова ко: Она ће до ћи, пу на 
све тло сти и чи сто те / Ко су за мај ке, као љу бав Хри ста. У при ме ру (3) 
име ни цу ико на од ре ђу ју ин вер зив ни при де ви пра шљив и сам. Уме та њем 
гла го ла „ви си“ ин вер зив ни при де ви се уда ља ва ју од име ни це ко ју од ре ђу-
ју. Овим се они се ман тич ки оса мо ста љу ју и до би ја ју функ ци је сми са о но 
са мо стал них име ни ца „пра ши на“ и „са мо ћа“. То нам по ка зу је и па ра фра-
зи ра ни кон текст: Ево ми со бе! О ду ва ру јо ште / ико на ви си, пре кри ве на 
пра ши ном и са мо ћом.

Одва ја ње при де ва од име ни ца од ви ја се и у два су сед на сти ха.

(1) У по кро ву је, хлад на, мр тва, бле да,
Див на к’о зра ци по мр лих иде ја,
Сва љу бав мо ја, у ве ли ком да ну,
Мр тва, – то ју тро жи во та и сре ће,
У мо ру су за уто пље на дав но,
У мо ру су за и су ро вих бе да, –
Ста рин ски по нос мо јих епо пе ја

(ПСП , 56).



(2) И пу сти тру леж не ка сле по га зи
Љу бав и ду шу, и на та па стру ну;
За дах нек на те сво ју сен ку пла зи
Ви со ку, круп ну, као зло ба пу ну

(ПВП , 41).

У при ме ру (1) при де вом сав од ре ђе ну име ни цу љу бав на кнад но од ре-
ђу је ин вер зив ни при дев мр тав, ко ји се на ла зи чак у дру гом сти ху. Он је 
одво јен од име ни це де лом тек ста „мо ја, у ве ли ком да ну“. Због то га се гу би 
не по сред ни кон такт из ме ђу име ни це и при де ва. Та ко при дев у ова квој 
си ту а ци ји до би ја са мо стал ност и пој мов но зна че ње име ни це „мр тви ло“. 
То се мо же ви де ти у па ра фра зи ра ном кон тек сту: Сва љу бав мо ја, у ве ли-
ком да ну, / об у зе та је мр тви лом… У при ме ру (2) од ре ђе ну име ни цу сен-
ку за ме ни цом свој на кнад но од ре ђу ју два ин вер зив на при де ва ви сок и 
кру пан, ко је одва ја гла гол „пла зи“. Због уда ље но сти од име ни це и па у зе 
још ви ше се по тен ци ра њи хо ва са мо стал ност и не за ви сност. Ови при де-
ви до би ја ју зна че ња име ни це „ви си на“ и „круп но ћа“. То се ви ди из пре-
о бли ко ва ног тек ста: За дах нек на те сво ју сен ку пла зи / ко ја се ис ти че 
ви си ном, круп но ћом…

Одва ја ње при де ва од нео д ре ђе не име ни це од ви ја се на дис тан ци у 
кон тек сту јед не стро фе.

(1) Ка да нам си но ви до ђу са бо ји шта,
За по је ни сла вом, к’о ми ри сом цве ће,
Умор ни и ле пи, и жељ ни ог њи шта –
Мно ги што одо ше на рат на во ји шта,
Вра ти ти се на ма, вра ти ти се не ће

(ПВП , 159).

(2) Кô ра ње на ти ца, што би не бу хтје ла
Оти ма се ду ша из олов них да на,
Али коб ни вје тар гра би је са стра на,
Па се на траг трг не про мр зла и све ла

(ШАП , 92).

У при ме ру (1) нео д ре ђе ну име ни цу си но ви из пр вог сти ха на кнад но 
од ре ђу ју ин вер зив ни при де ви умо ран и леп, ко ји се на ла зе у тре ћем сти-
ху. Због пре ве ли ке уда ље но сти од име ни це ко ју од ре ђу ју ови при де ви, 
на сми са о ном пла ну, до би ја ју ранг име ни ца „умор“ и „ле по та“. Та ко би 
ре кон стру и са ни кон текст на ве де не стро фе имао ова кав из глед: Ка да 
нам си но ви до ђу са бо ји шта, / За по је ни сла вом, к’о ми ри сом цве ће, / оп-
хр ва ни умо ром и ис пу ње ни ле по том, и жељ ни ог њи шта…92 У при ме ру (2) 

92 Одва ја ње при де ва од име ни ца у кон тек сту јед не стро фе поне кад 
укључује ком би на ци ју два слу ча ја. На и ме ком би ну ју се слу ча је ви А и Б, 



нео д ре ђе ну име ни цу ду ша из дру гог сти ха на кнад но од ре ђу ју ин вер зив-
ни при де ви про мр зао и свео, ко ји су по ста вље ни на кра ју че твр тог сти ха. 
Услед уда ље но сти од име ни це ко ју од ре ђу ју ови при де ви, на се ман тич-
ком пла ну, по ста ју име ни це „про мр зли на“ и „све лост“. Тран сфор ми са ни 
кон текст стро фе до био би сле де ћи из глед: Кô ра ње на ти ца, што би не бу 
хтје ла / Оти ма се ду ша из олов них да на, / Али коб ни вје тар гра би је са 
стра на, / Па се на траг трг не као про мр зли на и све лост…

Одва ја ње при де ва од од ре ђе не име ни це ја вља се на дис тан ци у кон-
тек сту јед не стро фе.

(1) Јер мо ја је ду ша си лом див на се да
Што међ че тир зи да век про во ди зао,
Не ко ри сна, су ха, бес плод на, и бле да,
Нит’ је ко га зна ла, нит’ њу ко год знао

(РМП , 91).

(2) Али ти си увек, ми ла же но, бде ла
Бур ном но ћи и кад дан зло коб ни сва не
От ме на, ум на, и ча сна и сме ла
Над до мом на шим очи ма Ди ја не

(ПСП , 163).

У при ме ру (1) име ни цу ду ша од ре ђе ну за ме ни цом мо ја на кнад но од-
ре ђу ју чак че ти ри ин вер зив на при де ва не ко ри сна, су ха, бес плод на, бе ла, 
ко ји чи не са став це лог тре ћег сти ха. Име ни ца ду ша, као што се ви ди, на-
ла зи се у пр вом, а ин вер зив ни при де ви у тре ћем сти ху. Ра сто ја ње ме ђу 

што по ка зу ју и на ве де ни сти хо ви.
Да ми је љу бав осе ти ти бла гу
О ко јој не зна, а го во ри свет,
На ив ну, бе лу, у жи во ту злом!
Да ми је опет за во ле ти дра гу!
Јер свет је бе да, пр ља вост и мрак,
И не вољ нич ка бол ни ца и срам

(ПСП , 194).
У на ве де ном при ме ру неодређену име ни цу љубав од ре ђу ју три 

инверзивна при де ва благ, на и ван, бео. Ме ђу тим, као што се ви ди, 
позиција ових приде ва ни је исто вет на. При дев благ део је кон тек ста 
пр вог сти ха у ко јем се на ла зи и име ни ца ко ју он од ре ђу је. Оста ла два 
приде ва на и ван и бео сме ште на се тек у тре ћи стих, па су се на шли на 
не што ве ћем од сто ја њу од од ре ђи ва не име ни це што их чи ни још ви ше 
са мо стал ним. У сва ком слу ча ју сва три при де ва озна ча ва ју бла гост, 
наивност, бе ли ну, ко ји се припи су ју да тој име ни ци, што се мо же ви де ти 
из пре форму ли са ног контек ста: (Да ми је љу бав осе ти ти ко ја је ис пу њена 
бла го шћу / О ко јој не зна, а го во ри свет, / Ко ја је ис пу ње на на ив но шћу, 
бели ном, у жи во ту злом).



њи ма по пу ња ва при лич но ве ли ки део тек ста: „си лом див на се да / Што 
међ че тир зи да век про во ди зао“. Ово ли ко ра сто ја ње из ме ђу име ни це и 
при де ва ко ји је од ре ђу ју усло вља ва да оса мо ста ље ни при де ви озна ча ва-
ју са мо стал не пој мо ве „не ко ри сност“, „су хо та“, „бес плод ност“, „бле до ћа“. 
То нам мо же по ка за ти па ра фра зи ра ни кон текст стро фе: Јер мо ја је ду ша 
си лом див на се да / Што међ че тир зи да век про во ди зао / од ко је не ма 
ко ри сти, и ко ја се од ли ку је су хо том, бес плод но шћу и бле до ћом, / Нит’ је 
ко га зна ла, нит’ њу ко год знао. У при ме ру (2), слич но прет ход ном, од ре-
ђе ну име ни цу же на при де вом ми ла, по ста вље ну у пр ви стих на кнад но 
од ре ђу ју че ти ри ин вер зив на при де ва от ме на, ум на, и ча сна и сме ла из 
тре ћег сти ха. Из ме ђу име ни це и од ред бе них при де ва по сто ји зна тан део 
тек ста: бде ла / Бур ном но ћи и кад дан зло коб ни сва не. Услед то га ин вер-
зив ни при де ви, на се ман тич ком пла ну, до би ја ју обе леж ја са мо стал них 
ре чи: „от ме ност“, „ум ност“, „ча сност“, „сме лост“. Ову кон ста та ци ју мо же 
по твр ди ти и пре о бли ко ва ни кон текст: Али ти си увек, ми ла же но, бде ла 
/ Бур ном но ћи и кад дан зло коб ни сва не / док те кра си ла от ме ност, ум-
ност, и ча сност и сме лост / Над до мом на шим очи ма Ди ја не.

Одва ја ње при де ва од име ни ца од ви ја се у кон тек сту две ју су сед них 
стро фа.

(1) Она го спо да ри! ЈА сам ко Ма зе па,
При ве зан на ко њу, у ду бо кој но ћи,
Што гле да за сте пом где про ми че сте па,
Без на де, без да ха, без во ље, без мо ћи,

Са тр вен и смо жден, у очи ма стра ва –
Раз ја пље на уста, али гр ло не ми –
Сам, је ди на ду ша ис под не ба пла ва,
сам на бе сној ми сли што у про паст стре ми!

(РМП , 88).

(2) ЈА ћу, к’о че сто, по по зна том пу ту,
Док на трг бу ду ишли љу ди, же не,
С не го до ва њем, у ста ром ка пу ту,
И с из ну ре њем но ћи про бде ве не,

К’о ноћ на при ви ђе ња у зам ко ве сво је,
Ићи, умо ран, у свој пра зан стан,
Да лег нем, с дра гим спо ме ном на тво је
Ли це, – да опет сам пре спа вам дан

(ПСП , 99–100).

У при ме ру (1) лич ну за ме ни цу ја из пр вог сти ха прет ход не стро фе од-
ре ђу ју два при де ва сме ште на у пр ви стих на ред не стро фе. Раз мак од це ла 



три сти ха из ме ђу име ни це и ње них од ре да ба по ка зу је у ко јем сте пе ну су 
они оса мо ста ље ни. На то упу ћу је па ра фра зи ра ни кон текст: Ја сам као Ма-
зе па, / При ве зан на ко њу, // у ду бо кој но ћи / Што гле да за сте пом где про-
ми че сте па, / Без на де, без да ха, без во ље, бе мо ћи, / осе ћам са тр ве ност 
и смо жде ност, у очи ма стра ва… На сли чан на чин у при ме ру (2) лич ну 
за ме ни цу ја са ини ци јал не по зи ци је пр вог сти ха прет ход не стро фе од ре-
ђу је ин вер зив ни при дев умо ран из дру гог сти ха на ред не стро фе. Раз мак 
од це лих пет сти хо ва не дво сми сле но по ка зу је ко ли ко је по ки да на ве за 
из ме ђу за ме ни це и при де ва и у ко ли кој је ме ри при дев оса мо ста љен. На 
то скре ће па жњу и пре фор му ли сан кон текст: ја ћу, к’о че сто, по по зна том 
пу ту, / Док на трг бу ду ишли љу ди, же не, / С не го до ва њем, у ста ром ка пу-
ту, / И с из ну ре њем но ћи про бде ве не, / К’о ноћ на при ви ђе ња у зам ко ве 
сво је, Ићи, но се ћи пре те шко бре ме умо ра, у свој пра зан стан…

Из из вр ше не ана ли зе мо же мо из ве сти сле де ће за кључ ке. Ин вер зив-
ним при де ви ма на кнад но се од ре ђу ју од ре ђе не или нео д ре ђе не име ни-
це. Ин вер зив ни при де ви се од име ни ца одва ја ју за пе том, кла у зул ном па-
у зом, ко ју по не кад по ја ча ва и упо тре ба за пе те и уме та њем јед ног де ла 
тек ста. Ови по ступ ци се ре а ли зу ју на сле де ће на чи не: у кон тек сту јед ног 
сти ха, и кон тек сту два ју су сед них сти хо ва; на дис тан ци: у кон тек сту јед-
не стро фе, и у тек сту две ју су сед них стро фа. Ова кав на чин кон стру и са ња 
по ет ског кон тек ста усло вља ва да се при де ви, иако не са мо стал не ре чи, 
на ђу у по зи ци ји са мо стал них вр ста ре чи – име ни ца и ис ка зу ју пој мов на 
зна че ња ак ту е ли зо ва на у по ет ском кон тек сту.

Ана ли зи ра ни при ме ри по ка зу ју од ре ђен на чин и пр ву ета пу у про-
ме ни јед не вр сте ре чи у дру гу, про ме не при де ва у име ни це. При де ви 
за др жа ва ју сва сво ја гра ма тич ка свој ства, али због про ме не син так сич-
ке функ ци је до ла зи до про ме не у њи хо вој се ман тич кој струк ту ри – од 
озна ча ва ња осо би не ка озна ча ва њу пој ма. Ме ђу тим, раз ма тра не про ме-
не ни су до сти гле ни во лек си ка ли за ци је па при де ви у на ве де ним по зи-
ци ја ма за др жа ва ју ста тус ове вр сте ре чи. Њи хо ва по зи ци ја у да том кон-
тек сту чи ни их дру га чи јим од при де ва у ре гу лар ној по зи ци ји. За то смо 
у ра ду за раз ма тра ну по ја ву упо тре бља ва ли тер мин дис тор зи ја, чи ме 
ис ти че мо зна чај про ме не, „де фор ма ци је“ у при дев ској функ ци ји и зна че-
њу. Ова про ме на је са мо јед на фа за про це са, ко ји у за вр шној фа зи до во ди 
до лек си ка ли за ци је раз ма тра них по ја ва ко је се са лек сич ко-гра ма тич-
ког ста но ви шта од ре ђу ју тер ми ном син так сич ка де ри ва ци ја. Осо би на 
ко ју озна ча ва из дво је ни при дев, а ко ја је ин хе рент на име ни ци ко ја се 
од ре ђу је, до би ја пој мов ни сми сао са зна чењ ским ком по нен та ма ко је се 
ак ту е ли зу ју у од ре ђе ном по ет ском кон тек сту, чи ме се сти че и из ра же на 
сти ли стич ка функ ци ја.



3. О не ким стил ским осо бе но сти ма ана гра ми ра ња у по е зи ји срп ских 
мо дер ни ста

Срп ски мо дер ни сти (Ј. Ду чић, М. Ра кић, В. Пет ко вић Дис, С. Пан ду ро вић, 
А. Шан тић) ства ра ли су у ду ху есте тич ких на че ла фран цу ских пар на со ва-
ца и сим бо ли ста93 и ис ти ца ли у пр ви план склад ве за не фор ме, ми ран и 
фор мал но угла ђен на чин из ра жа ва ња, сли ков ну и му зич ку хар мо ни ју, те 
ду хов ни ари сто кра ти зам. Оту да у њи хо вој по е зи ји као је дан од ор на мен-
тал них еле ме на та функ ци о ни ше и ана грам као вр ста гла сов не фи гу ре у 
ко јој се по ступ ком из ме не ре да сло ва у не кој ре чи94 (ве о ма рет ко у ре че-
ни ци) до би ја но ва реч (или ре че ни ца). Иако је по сту пак ана гра ми ра ња 
био ве о ма оми љен и че сто ко ри шћен у до ба ба ро ка (То по ров 1987: 195), 
срп ски мо дер ни сти су не рет ко по се за ли за ова квим на чи ном гла сов них 
струк ту ри ра ња у сво јим по ет ским оства ре њи ма. По што код нас ана гра-
ми ни су би ли пред мет си сте ма тич ни јег про у ча ва ња95, по ку ша ће мо да у 

93 Сим бо ли зам је узео ма ха већ де ве де се тих го ди на 19. ве ка. L’ Avant-Di re 
Стефа на Ма лар меа и Tra i te du Ver be Ре не Ги ла по ја ви ли су се исте го ди не 
ка да и Мо ре а сов Ма ни фест сим бо ли зма, об ја вљен на стра ни ца ма Фи га роа 
18. сеп тем бра 1886. Ста ње европ ског ду ха (кри зу и ча мо ти њу) на пре ло му 
два ве ка на го ве шта вао је у Фран цу ској Вер лен у сво јој по е зи ји.

94 Ана грам – фи гу ра, вр ста па ре хе зе у ко јој се зна че ње ри је чи опи су је 
пре мје ште ним сло ви ма; слу чај кад се дви је или ви ше ри је чи са сто је од 
истих сло ва али у про ми је ње ном ре ду; пре мје шта ње сло ва … ко јим се од 
јед не ри је чи тво ре дру ге, нпр. од 1. ла у да тор : аду ла тор; не ма ри мар ва за 
јед но га мра ва; ана грам – ри јеч, на зив или фра за на ста ла тран спо зи ци јом 
сло ва ко је дру ге ри је чи; обрат но пи са ње; пре ме таљ ка (врст пје снич ке 
за го нет ке); пре мје шта ње сло ва у ри је чи (обич но од по чет ка пре ма кра ју) 
да та ко по ста не дру га ри јеч, нпр. Рим – мир, со ба – бо са (Си ме он 1969: 63).
Ана грам. Ова мо ра чу на мо тај слу чај, кад се по двие и ви ше ри е чи 

са стоје из истих сло ва али у про ми е ње ном ре ду… Код нас су ри ет ки 
примјери, ко ји ова мо иду:

Отвор’ вра та, ва тра ме са па ли.
Не ма ри мар ва за јед но га мра ва (Зи ма 1988: 288–289).

Ана грам – премештање слова у речи чиме се образује нова реч („мука“ 
– „ку ма“) (Ти мо фе ев, Ту ра ев 1974: 14).

Ана грам – премештање слова или групе слова у речи, чиме се образују 
нове речи другачијег значења („схе ма – смеха“) (Квят ков ский 1966: 
28–29).

95 Тре ба ре ћи да се 2001. го ди не по ја ви ла књи га Сти хов ни ана грам и ње го ве 
ва ри ја ци је. При ступ овој про бле ма ти ци је умно го ме дру га чи ји од на шег. 
На и ме, аутор Мо мир Па у но вић при ла зи ана гра му као вр сти за го нетке, 
пре ме таљ ке и по сма тра је изо ло ва но као од ре ђе ну вр сту ениг мат ских 
саста ва. Па у но вић у пр вом де лу сво је књи ге да је оп ште на по ме не о 
анаграму (ме сто ана гра ма у цар ству за го нет ки, на ста нак и раз вој 
анаграма, по јам ана гра ма) и ука зу је на вр сте ана гра ма (ана грам пре ма 
са др жи ни¸ ана грам по струк ту ри, ана гра ма по бро ју ва ри јан ти, ана грам 



окви ру ма те ри ја ла по е зи је срп ских мо дер ни ста про у чи мо ову по ја ву и 
ука же мо на ње не основ не фор мал но-струк тур не96, кон тек сту ал но-струк-
тур не, ком по зи ци о не и се ман тич ко-стил ске осо бе но сти.

По сле штам па ња за пи са Ф. де Со си ра о ана гра ми ма ин те ре со ва ње 
ис тра жи ва ча пре ма овој по ја ви је ве о ма по ра сло и тра је све до да нас. 
Ме ђу тим, та да шња ис тра жи ва ња су се обич но ба ви ла тех ни ком ана гра-
ми ра ња у кон крет ним по ет ским тек сто ви ма. Па жња ис тра жи ва ча је пре 
све га усме ра ва на на фор мал ну стра ну, од но сно на ту ма че ње ана гра ма 
као еле ме на та по ет ског фор ма ли зма, док су пи та ња њи хо ве при ро де и 
функ ци је оста ја ла не так ну та. Ка ко ис ти че То по ров, ис пу шта ло се из ви-
да то да се ана грам ис по ља ва као сред ство про ве ре ве зе из ме ђу озна ке 
и озна че ног97 (ако се го во ри о од но си ма уну тар тек ста), као и из ме ђу тек-
ста и чи та о ца, и да има уло гу де ши фра то ра крип то гра ма тич ког ни воа 
тек ста (ако се го во ри о праг ма тич ком аспек ту се ми о тич ког ис пи ти ва ња 
тек ста) (То по ров 1987: 193).

Фор мал но-струк тур не осо бе но сти ана гра ма. На фор мал но-струк тур-
ном пла ну код срп ских сим бо ли ста функ ци о ни шу три вр сте ана гра ма: а) 
пот пу ни ана грам98, б) де ли мич ни ана грам и в) при вид ни ана грам99.

према од но су по став ке и ре ше ња, ана грам по фор ми об ра де), из но се ћи ве о-
ма ин те ре сант на за па жа ња. Дру ги део књи ге је по све ћен тај на ма и чари-
ма ана гра ма, где се из но се оп ште на по ме не и чи ни о ци ко ји од ре ђу ју квали-
тет сти хов ног ана гра ма (по став ка сти хов ног ана гра ма, актуелност 
ре ше ња, сти хов на об ра да ана гра ма и дру гих за го нет ки, основ ни еле мен ти 
ениг мат ских сти хо ва, мо де ли сти хов не об ра де) и на кра ју да ју иза бра не 
сти хов не ана гра ме и срод не сти хов не за го нет ке). Ме ђу тим, ми ана грам 
по сма тра мо као не раз двој ну струк тур ну це ли ну пе снич ког де ла (пе сме), 
где он не функ ци о ни ше као по себ на стил ска фи гу ра.

96 Не ки ис тра жи ва чи про на ла зак ана гра ма ве зу ју за име Ли ко фро на из 
Халки де, а дру ги сма тра ју да он по ти че од ста ро је вреј ских ка ба ли ста. 
Анагра ми ма као по себ ној вр сти игре ре чи ма у мно гим раз до бљи ма 
при пи си ван је ре ли ги о зни и ми стич ни ка рак тер. Мно ги зна чај ни 
књижев ници ко ри сти ли су ана гра ме сво јих име на као псе у до ни ме: као 
нпр.: Калви на, Вол тер, Ра бле. У ана гра ми ма се че сто на ла зе и на сло ви 
по јединих књи жев них де ла, као и име на по је ди них лич но сти (на при мер 
код Ње го ша у Лу чи ми кро ко зма На по ле он се на зи ва Но е ло пан, Це зар 

– Разец, а Алек сан дар Ве ли ки – Аске ла пре ма Алек са) (Жив ко вић 1985: 20).
97 Ја коб сон ис ти че: „У сва кој ре чи и, уоп ште но го во ре ћи, у сва ком 

вербалном зна ку звук и сми сао, или, друк чи је ре че но, озна чи тељ и 
означе но пред ста вља ју не рас ки ди ву це ли ну“ (Ја коб сон 1986: 22).

98 М. Па у но вић у сво јој књи зи за ову вр сту ана гра ма ко ри сти тер мин пра ви 
или чи сти ана грам (Па у но вић 2001: 12).

99 За ана гра ме ко ји ма смо ми да ли име: де ли мич ни и при вид ни, Па у но вић 
упо тре бља ва збир ни на зив: мо ди фи ко ва ни ана гра ми, ко је де фи ни ше на 
сле де ћи на чин: „Ови ана гра ми се та ко ђе за сни ва ју на пре ме та њу слова, 
али (за раз ли ку од пра вих ана гра ма) не ма ју пот пу ну по ду дар ност сло ва 



a) Пот пу ни ана грам. Пот пу ни ана грам пред ста вља та кву гла сов ну 
струк ту ру у ко јој де лу ју две и ви ше ре чи са ста вље не од истих сло ва у раз-
ли чи том по рет ку и у ко јој по сту пак ана гра ми ра ња об у хва та ре чи у пот-
пу но сти. При ме ри ни су број ни, али су за сту пље ни код свих пе сни ка.

Да на – на да (ДЈПI, 91); свет – вест (ДЈПI, 121); да на – на да – да на (ПСП , 
40); ма ти – та ми (ПСП , 134); да не – на де (ПСП , 144); нас – сна (ПСП , 164); 
на да – да на (ПСП , 195); дро бе – до бре (ШАП , 164); но – он (РМП , 37); ра сте 

– ста ре (ПВП , 110); да не – на де (ПВП , 170).

Из на ве де них при ме ра се ви ди да ве ћи на ана гра ма, осим јед ног (но 
– он), не ма па лин дром ску струк ту ру, не мо гу се чи та ти зде сна уле во као 
што се чи та ју сле ва уде сно. Очи глед но је да све ре чи ко је ула зе у са став 
ових струк ту ра има ју раз ли чи та зна че ња и да до ми ни ра ју дво стру ки ана-
гра ми: да на – на да. Са мо у јед ном слу ча ју функ ци о ни ше тро стру ки ана-
грам: да на – на да – да на, где је до шло до по на вља ња јед не лек се ме.

б) Де ли мич ни ана грам. Де ли мич ни ана грам пред ста вља та кву гла сов-
ну струк ту ру у ко јој се јед на реч (или ви ше њих) у пот пу но сти од сли ка ва 
у дру гој ре чи ко ја има ви шак не по ду дар них гла со ва и у ко јој је по сту пак 
ана гра ми ра ња за хва тио јед ну реч у це ли ни, а дру гу са мо де ли мич но. При-
ме ри су мно го број ни ји од прет ход них и на ла зе се код свих пе сни ка.

Над – да нак (ДЈПI, 75); за си па – спи (ДЈПI, 99); за пад – па да (ДЈПI, 149); 
дан – над жи ви (ДЈПI, 160); бед на – да не (ДЈПI, 158), сва ко – вас (ДЈПI, 173), 
на да и ђер да на (ПСП , 34); стра ви – ва три (ПСП , 145); не ка – сен ка (ПСП , 
148); ме не – за не ме (РМП , 60); на ме ре не – ма не (РМП , 113); ми – име (ПВП , 
45); да не – над – да не (ПВП , 46); бео – не бо (ПВП , 57); да не – зна де (ПВП , 
80); ла дан – да на (ПВП , 108); ми – ми – име (ПВП , 140); ра та – ста ра (ПВП , 
152); не ке – сен ке (ПВП , 186).

Иако је де ли мич ни ана грам у при лич ној ме ри за сту пљен у по е зи ји срп-
ских мо дер ни ста, он по ка зу је од ре ђен сте пен уни фи ци ра но сти. Ма да је 
пра ви ана грам број ча но за сту пље ни ји од истог у ка те го ри ји пот пу ног 
ана гра ма, он је све ден са мо на два об ли ка: дво стру ки (над – дан, ми – им) 
и тро стру ки ана гра ми (да не – над – да не; ми – ми – има). У по је ди нач ним 
слу ча је ви ма на ла зи се и ви ше стру ки ана грам (пад не – дан – дад не – над-

из по став ке са сло ви ма из ре ше ња. На про тив, по став ке и ре ше ња код 
ових ана гра ма ме ђу соб но се раз ли ку ју по бро ју сло ва (сло во ви ше или 
мање) од но сно по вр сти сло ва (јед но сло во за ме ње но дру гим). Постоји 
пет вр ста мо ди фи ко ва них ана гра ма: – кр њи ана грам, – проширени 
анаграм, – ло го гриф ни ана грам, – уча у ре ни ана грам и – мре же на 
варијанта ана гра ма“ (Па у но вић 2001: 14). Ова ка ва по де ла „не пра вих“ 
анагра ма је де таљ ни ја од на ше, али је не пре ци зна и у њој се ме ша ју 
различи те струк тур не вр сте ана гра ма.



жи ви), ко ји, као што се ви ди, не би то био, као ни дво стру ки, да ни је до-
шло до по на вља ња јед ног ана грам ског еле ме на та, од но сно јед не ре чи.

в) При вид ни ана грам100. При вид ни ана грам пред ста вља та кву гла сов ну 
струк ту ру у ко јој се ни јед на ни дру га реч у пот пу но сти не од сли ка ва у 
оној дру гој и у ко јој је по сту пак ана гра ми ра ња за хва тио са мо де ли мич но 
ана гра ми ра не еле мен те. Ова кви при ме ри се на ла зе код свих пе сни ка и 
чи не нај број ни ју ка те го ри ју.

Ста ра – стра шној (ДЈПI, 75); не ма – ме не (ДЈПI, 92); од мор – ши ром 
– мо ра (ДЈПI, 139); цр на – ра на (ДЈПI, 166); не кад – сен ка (ПСП , 149); ста ри 
– храст (ПСП , 170); ба ште – оста ше (ШАП , 107); стра ни – тр сна та (ШАП , 
114); то пле – ле пе (ШАП , 142); кад – дан (РМП , 51); же на – за не ме – пе на 
(РМП , 60); ме не – не ма – ме не (РМП , 105); тра ве – ста ри – стра ве (РМП , 
107); он да – он да – да ни (ПВП , 34); ми – бе лим – цр ним – очи ма – ми – ми-
рис – ми – очи ма (ПВП , 56); та ла са – сла ве (ПВП , 136).

За сту пље ност пра вих ана гра ма, ко ји не ма ју об ли ке ре чи по твр ђе них 
у срп ском је зи ку, у окви ру де ли мич них ана гра ма је ве о ма при мет на. Ме-
ђу тим, они се сво де на де вет на ест раз ли чи тих слу ча је ва, где су не ки об-
ли ци фре квент ни ји (нем– : мен–, осам пу та; ена– : ане–, 5 пу та), а не ки се 
ја вља ју је дан пут или два пут (рат– : тар–, је дан пут).

Кон тек сту ал но-струк тур не осо бе но сти ана гра ма. На кон тек сту ал-
но-струк тур ном пла ну код срп ских сим бо ли ста функ ци о ни шу че ти ри 
вр сте ана гра ма: а) кон такт ни, б) дис тант ни, в) кон такт но-дис тант ни 
и г) ра се ја ни ана грам.

а) Кон такт ни ана грам. Кон такт ни ана грам пред ста вља та кву гла сов-
ну струк ту ру у ко јој се два или ви ше чла но ва на ла зе у не по сред ном кон-
так ту: а) у јед ном сти ху, б) у два и ви ше су сед них сти хо ва.

1. При ме ри кон такт ног ана гра ма у јед ном сти ху ни су број ни, али се 
на ла зе код свих пе сни ка.

Пад не јед на (ДЈПI, 159); цр на ра на (ДЈПI, 166); сва ко од вас (ДЈПI, 173); 
нас сна (ПСП , 164); на да и ђер да на (ПСП , 34); ри там смр ти (ПСП , 67); пе ва-
ју сла ву ји (ПСП , 72); не кад је сен ка (ПСП , 149); ко сти ста рог До си те ја (ПСП , 
191); же дан, хлад не (ШАП , 86); не ко вик не (ШАП , 104); ба ште оста ше (ШАП , 
107); но он (РМП , 37); на мер не ма не (РМП , 113); кад дан (РМП , 51); по глед 
на гло (ПВП , 44); све тлост на за ве се (ПВП , 81); ме не не ма (ПВП , 96).

Као што се из на ве де них при ме ра ви ди, син так сич ки од но си ана гра-
ми ра них ре чи су раз ли чи ти. По не кад се из ме ђу њих на ла зи ко пу ла тив ни 
ве зник (на да и ђер дан; ве тро ва и го во ра) или за пета (же дан, хлад не; тво-
ја, твој жи вот), не кад то мо же би ти и јед но и дру го (треп ти, и стре ми), 

100 За при вид ни ана грам мо же мо ре ћи и да је ква зи а на грам, да ни је пра ви 
анаграм, не го про из вод по ет ског тек ста а не по ја ва при род ног је зи ка.



не кад је то па де жна кон струк ци ја (сва ко од вас; све тлост на за ве се; цр на 
из на ро да). Ка да је у пи та њу нај не по сред ни ја ве за, он да се обич но ра ди 
о син таг ми (цр на ра на; го спо ди ном оним), а не кад је то ре че ни ца (ме не 
не ма; не ко вик не; пе ва ју сла ву ји). Ла ко се да при ме ти ти да се кон такт ни 
ана гра ми оства ру ју у ви ду дво стру ких и тро стру ких ве за, при че му до-
ми ни ра ју оне пр ве. По гле дај мо ка ко су дво стру ке струк ту ре ана гра ма 
адап ти ра не у окру жа ва ју ћи текст.

(1) Ти си као зве зда јед ног ју тра сла ве,
А у ме ни оста као цр на ра на;
Ти си три ста вре ла што бру је и пла ве –
Да сва бу ду јед на су за отро ва на

(ДЈПI, 66).

(2) Ти си ми до шла са тих стра на,
На пре сто мо је ма ште се ла
У пом пи на да и ђер да на
И пла вог цве ћа с бле да че ла

(ПСП , 34).

(3) По ноћ је. Ле жим, а све ми слим на те –
У тво јој ба шти ја те ви дјех ју че,
Гдје бе реш круп не рас пу кле гра на те

(ШАП , 106).

У при ме ру (1) двој ном ана грам ском струк ту ром цр на ра на по себ но 
се ис ти че нео бич ни спој ре чи у по сти за њу екс пре сив ног зна че ња оства-
ре не син таг ме у ко јој ра на до би ја ква ли фи ка ци ју цр ног. У при ме ру (2), 
ко ји пред ста вља двој ну струк ту ру, ре ла ци ја ме ђу де ло ви ма је друк чи ја. 
На и ме, ов де је у пи та њу на по ред ни од нос два ју еле ме на та, ко ји на се-
ман тич ком пла ну оства ру ју ан то ни миј ски од нос: ап стракт но – кон крет-
но (на да – ђер да на). У при ме ру (3), у трој ној струк ту ри, на ла зи мо ско ро 
исто вет ну по ја ву као у пр ва два при ме ра, с том раз ли ком што је ов де 
ква ли фи ка тив ко ји се при пи су је од ре ђе ном пој му удво стру чен: круп не 
рас пу кле гра на те. Ова квим по ступ ком се до не кле из вр ши ла де та љи за-
ци ја осо би не пој ма, чи ме је он по стао ис так ну ти ји не го да је име но ва на 
са мо јед на ње го ва осо бе ност.

2. При ме ри кон такт ног ана гра ма у два и ви ше су сед них сти хо ва пред-
ста вља ју ве о ма број ну ка те го ри ју у по е зи ји срп ских мо дер ни ста.

Да на – на да (ДЈПI, 91); свет – вест (ДЈПI, 121); ста ра – стра шној (ДЈПI, 
75); пад не – дан – дад не – над жи ви (ДЈПI, 160); опи је ни – пли не – ми не 
(ДЈПI, 171); да на – на да – да на (ПСП , 40); мр тва ци – ва тре (ПСП , 136); 
стра ха – пр ста (ПСП , 177); стра жа – стре ми. Ста ро – кр сто ви (ШАП , 161); 



стра сти – ста рост (РМП , 83); ме не не ма – ме не (РМП , 105); ми – ми – име 
(ПВП , 140); не ма – ме не (ПВП , 52); ми ром – мо ре – ли ром (ПВП , 65); ста ра 

– страст (ПВП , 207); мла да те ла – те ла мла да (ПВП , 216).

Кон такт ни ана гра ми се мо гу оства ри ва ти по хо ри зон та ли, у не по сред-
ном кон так ту у две и ви ше ре чи, и по вер ти ка ли, где су мо гу ће раз ли чи-
те ком би на ци је. Нај број ни ји су дво стру ки по вер ти ка ли у два су сед на 
сти ха.

(1) Уга ше ног да на зад њи бле ди пла мен
Не ма је на да мном ши ри на не бе ска,

(ДЈПI, 91).

(2) Али не по дло, али не из стра ха,
Он ме је, знак мо га пр ста, пушт’о

(ПСП , 177).

(3) Жи вим са ра њен као у но ћи,
Ах, ти моћ ни љу ди из ово га ве ка

(ПВП , 234).

Не што ви ше су за сту пље не трој не струк ту ре оства ре не по вер ти ка ли 
у три су сед на сти ха.

(1) Та ко опи је ни већ од пр ве ча ше,
У ек ста зи зву ка и сја ја што пли не –
Пру жи ће те бра зду да сви ре по ми не
Њи вом, где још ча ми зим ско зр но на ше

(ДЈПI, 171).

(2) О, ових да на, кад нас сла бо слу ша
И Бог, и на да, и ра зум оча јан;
О, ових да на, кад се за пе ну ша
Ду би ном ду ше гнев скри вен и тра јан;

(ПВП , 40).

Ка да су у пи та њу че твор не струк ту ре, оне су рет ко где ра за стр те на че-
ти ри уза стоп на сти ха. Ова кав ана грам обич но на ста је ком би на ци јом хо ри-
зон тал но-вер ти кал них по сту па ка, а про те же се на три уза стоп на сти ха.

Ма ли др вен то рањ, као стра жа не ка,
Уврх се ла стре ми. Ста ро гро бље ћу ти,
А кр сто ви, ма хо ви ном огр ну ти,
Сво је ру ке ши ре, к’о да сва ки че ка

(ШАП , 161).



б) Дис тант ни ана грам. Дис тант ни ана грам пред ста вља двој ну струк-
ту ру ко ја се оства ру је на ра сто ја њу од јед ног и ви ше сти хо ва. Ова кви 
слу ча је ви спа да ју у за па же ну ка те го ри ју ана гра ма у по е зи ји срп ских мо-
дер ни ста.

Над – да нак (ДЈПI, 75); мо ре – умро (ДЈПI, 111); са мот не – пе сма (ДЈПI, 
153); ве ра – вре ди (ДЈПI, 159); прам – сма раг до ве (ДЈПI, 195); дро бе – до бре 
(ШАП , 164); огром ни – кло ним (РМП , 117); стра шна – ста ри (РМП , 119); из-
над – дан (РМП , 129); бро ји – гро бу (ПВП , 78); ра сте – ста ре (ПВП , 110); да-
ни – на де (ПВП , 34); ра та – страх (ПВП , 143); Бе о гра да – ве дра (ПВП , 143); 
стра да ња – ста рих (ПВП , 216).

На осно ву ана ли зи ра ног ма те ри ја ла мо же се ус твр ди ти да се ова кав 
ана грам оства ру је на ра сто ја њу јед ног, два, три и ви ше сти хо ва.

(1) Пле ми ћи и се бри. Ле жи стра шна сме ша.
Ноћ се хва та. Са мо му ња кат кад бле сне.
Док по след ње жр тве ста ри крв ник ве ша,

(РМП , 119).

(2) И бе свје сног бо ла над тим пу стим гро бом,
Са дећ плач ну вр бу у је се ни ду ге,
Гр’јех, ка ја ње са ња, и мла дост за со бом?
И у мут ни да нак, и у ве че тав но,

(ДЈПI, 75).

У јед ном при ме ру, и то код А. Шан ти ћа, дис тант ни ана грам је оства-
рен у две су сед не стро фе, али на ра сто ја њу од два сти ха.

Мо ји су оче ви из они јех стра на
Гдје мо ти ка зво ни и гдје кра сна би је;
Гдје зној с че ла ка пље и гдје ра ло ри је,
И твр де се гру де дро бе ис под бра на…

Мо ји су оче ви из ко ли ба гру би’,
Гдје се гу сле чу ју, при по вје сти, бај ке,
Гдје но дје цу уче про сте, до бре мај ке
Кам ро ђе ни ка ко бра ни се и љу би…

(ШАП , 164).

в) Кон такт но-дис тант ни ана грам. Кон такт но-дис тант ни ана грам 
спа да у рет ку ка те го ри ју ана гра ма у по е зи ји срп ских мо дер ни ста. Ова 
ана грам ска струк ту ра оства ру је се нај че шће тро чла ним ве за ма у ко ји-



ма кон такт ни део функ ци о ни ше или по хо ри зон та ли (је дан стих) или по 
вер ти ка ли два уза стоп на сти ха.

(1) На по љу мо жда сун це гре је,
А мо жда ки ша си па ка пи
На мир на по ља и на стре је,
Ил’ по мр чи на ко гроб зја пи

(РМП , 110).

(2) И та пе сма но си ме ни но ве да не,
Ма да су к’о ју че и сад ста ри зра ци,
Док над мо јом гла вом исти су обла ци.
И та пе сма но си ме ни но ве да не

(ПВП , 46).

Ка да су у пи та њу че твор не ве зе, ту су нај у о би ча је ни ји слу ча је ви ком-
би но ва ња дис тант них хо ри зон тал них (у јед ном сти ху) и кон такт них вер-
ти кал них (у два су сед на сти ха) на ра сто ја њу од јед ног сти ха.

Све што је у ме ни – са мог ме не го ни…
Ах, ра до бих пла ко – али ни сам же на!
А и на што су зе кад бо ло ва не ма
За про па ле ча се – ми ну ла вре ме на

(ПВП , 188).

г) Ра се ја ни ана грам. Ра се ја ни ана грам пред ста вља је два при сут ну ка-
те го ри ју у по е зи ји срп ских мо дер ни ста. На ђе се тек и по не ки при мер, 
обич но сме штен у кон текст јед не стро фе.

(1) Ти и да нас во лиш, као не кад што си,
Но сиш сво ју љу бав – тво је ме сто све то, –
К’о у мла де да не, к’о у пр во ле то.
Ти и да нас во лиш као не кад што си

(ПВП , 47).

(2) При ла зи ми јед на зе мља сно ва,
С бе лим не бом и цр ним очи ма;
При ла зи ми шум ле пих ве тро ва:
Ми рис ту ге ви дик ми оти ма

(ПВП , 56).

У при ме ру (1) ана грам ска струк ту ра да/ад об у хва та три од че ти ри сти-
ха у стро фи. Са мо у дру гом сти ху не ма ни јед ног ана грам ског еле мен та, 
што чи ни дис тант но-кон такт ни вид ана гра ма по вер ти ка ли. У при ме ру 



(2) ана грам ска струк ту ра ми/им рас про сти ре се на све сти хо ве у стро фи, 
ства ра ју ћи та ко кон такт ни вид ана гра ма по вер ти ка ли.

Ком по зи ци о ни ана грам. Ком по зи ци о ни ана грам пред ста вља ве о ма 
број ну ка те го ри ју у по е зи ји срп ских мо дер ни ста. Ја вља се на свим по зи-
ци ја ма у сти ху и у свим ком би на ци ја ма по хо ри зон та ли (у јед ном сти ху) 
и по вер ти ка ли (у два и ви ше су сед них сти хо ва), као и на дис тан ци. Све 
ка те го ри је ком по зи ци о ног ана гра ма, по ред оста лих, има ју по себ но из ра-
же ну рит мич ку уло гу у сти хов ним струк ту ра ма, јер за у зи ма ју све рит мич-
ки ак тив не по зи ци је: по че так сти ха, ме сто це зу ре, крај сти ха.

1. Ком по зи ци о ни ана грам у јед ном сти ху. Ова ка те го ри ја при ме ра ни-
је по себ но из ра же на у по е зи ји срп ских мо дер ни ста. Оства ру је се у ви ше 
ва ри ја на та.

а) Кра је ви два ју по лу сти хо ва; вр ста ле о нин ског ана гра ма101:

Ко ра ча ше не ма, // хлад на, по ред ме не, (ДЈП , 92);
У пом пи на да // и ђер да на (ПСП , 34);
Гдје је кô по ток // те кла сре ћа крот ка: (ШАП , 95);
И на ста де тре сак // и кр ва ва тр ка (РМП , 123);
Ил’ то ужас при ча, // ра зум да се мра чи, (ПВП , 209).

б) По че так и крај сти ха; вр ста сим плох ног ана гра ма:

Бес крај не су на ше сре ће не бро ја не, (ДЈП , 173);
Да не пр вих сно ва, љу ба ви и на де (ПСП , 144);

„Ој, Мо ра во, мо је се ло рав но!“ (ШАП , 154);
Са тр вен и смо жден, у очи ма стра ва – (РМП , 88);
’Ла дан оста так сна ге мо јих да на, (ПВП , 108).

2. Ком по зи ци о ни ана грам у два и ви ше су сед них сти хо ва. Ова ка те го ри ја 
је по себ но из ра же на у по е зи ји срп ских мо дер ни ста, али ви ше ра зно вр сно-
шћу не го број но шћу. Не ки ти по ви су при сут ни код свих ана ли зи ра них 
пе сни ка, а не ки са мо у по је ди нач ним слу ча је ви ма код по је ди них пе сни ка. 
Ова ква вр ста ана гра ма мо же се услов но на зва ти пр сте на сти ана грам.

И опет се за чу из то по ла ста ри,
Сва до ли на стра хом // ис пу ни ти се јед ним, (ДЈП , 102);
И ис точ ну ра дост, и љу бав, и стра сти
Го спо да ра ста рих // по но сне Ал хам бре (ПСП , 126);

101 Тер ми не као што су: ле о нин ски, сим плох ни, епи фор ски, пр сте на сти 
анаграм ус по ста ви ли смо пре ма тер ми ни ма – ле о нин ска ри ма, ри ма 
симпло ха, епи фор ска ри ма, пр стен ри ма (исп. Чар кић 2001).



Гво зде ни јех вра та раз би ли смо бра ве,
И по би ли бар јак // на бе де ме стр ме! (ШАП , 157);
Што по след њи бес те. У кр ва вој стра ви,
Ка да тру ло цар ство // оруж ја се ма ша, (РМП , 123);
Свој Ва ви лон – ста ре да не
И све на де – // за тр па не (ПВП , 170).

3. Ком по зи ци о ни ана грам у два и ви ше сти хо ва на дис тан ци. Ова ква 
ана гра ми ра ња су ве о ма рет ка у по е зи ји срп ских мо дер ни ста. На ђу се тек 
у по не ком по је ди нач ном при ме ру.

а) На кра ју пр вог и по чет ку дру гог по лу сти ха; вр ста пр сте на стог ана-
гра ма:

На са хра ни ма ја би ла је и она;
Са ра ни ла да не // цве ћа и мла до сти
И са њи ма вен це, и сво је ра до сти,
И све што је би ла // ње на ва си о на

(ПВП , 54).

б) На две кла у зу ле; вр ста епи фор ског ана гра ма:

И пла ве ми сли, и све оне пру ге
Ве ли ке сре ће; она жи ви да не
Што чо век кат кад у ча си ма ту ге
Про зи ре, али ли ка им не зна де.
Жи во том дра га, док нас не са ра не,
Грех и ка ја ње ру ше нас и ди жу,

(ПВП , 80).

Се ман тич ко-стил ске осо бе но сти ана гра ма. Ка да су у пи та њу се ман-
тич ко-стил ске осо бе но сти ана гра ма, њих је мо гу ће ана ли зи ра ти са ви-
ше аспе ка та. По што ова ква ис тра жи ва ња, ко ли ко је на ма по зна то, ни су 
вр ше на, по ку ша ће мо да ука же мо на не ке њи хо ве основ не ка рак те ри сти-
ке, ко је нам су ге ри ше ода бра ни ма те ри јал. На ше по ла зи ште са др жи фор-
мал ни при ступ зна че њу (Wi er zbic ka 1971), јер се ра ди о по ет ском тек сту 
у ко јем фор ма до жи вља ва по се бан вид се ман ти за ци је. Има ју ћи у ви ду 
спе ци фи чан (по ет ски) кон текст и спе ци фич не (ана грам ске = зву ков не) 
кон струк ци је, се ман тич ко-стил ске осо бе но сти ана гра ма тре ба по сма тра-
ти у окви ру лек сич ке ко ре спон ден ци је.

Да би се оства ри ла пла ни ра на ана ли за, ну жно је, пр во, да се од ре ди 
шта са др же фор мал не осо бе но сти ана гра ма. На ма се чи ни да се оне са-
сто је у на кнад ном ус по ста вља њу не по сред ног кон так та из ме ђу из ра за и 
са др жа ја, из ме ђу озна ке и озна че ног, из ме ђу зву ча ња и зна че ња – чиме 



се оства ру ју сло же ни по ет ски зна ци102. На ста ле лек сич ко-се ман тич ке 
струк ту ре про из во де ви ше ти по ва по ет ских зна ко ва, у ко ји ма се на раз-
ли чи те на чи не ус по ста вља од нос озна ке и озна че ног103, што ства ра друк-
чи је мо гућ но сти се ман ти за ци је, где се при лич но че сто ја вља аси ме три ја 
из ме ђу зна че ња ре чи и ње ног кон тек сту ал ног сми сла (Ков ту но ва 1983: 
89). Ову по ја ву по сма тра ће мо у окви ру пот пу ног, де ли мич ног и при вид-
ног ана гра ма.

1. Пот пу ни ана грам. На ни воу пот пу ног ана гра ма две и ви ше лек сич-
ких је ди ни ца пре ко фор мал них еле ме на та (по но вље не гла сов не се квен-
це) на кнад но су до ве де не у не по сред ни кон такт и ти ме са пла на из ра за 
пре ве де не на план са др жа ја. Ме ђу тим, се ман ти за ци ја фор мал них обе-
леж ја не усло вља ва про ме ну од но са озна ке и озна че ног у окви ру јед ног 
је зич ког зна ка. За пра во, је зич ки зна ци у овом слу ча ју оста ју ста бил ни, 
јер ни су из ве де ни из ста ња је зич ког ауто ма ти зма. Ипак, не ке про ме не се 
де ша ва ју у по ет ским кон тек сти ма. На и ме, про ме на фор мал них обе леж ја 
јед ног зна ка, ка ко нам по ка зу ју при ме ри ана гра ма, не ми нов но усло вља-
ва про ме ну ње го вог са др жа ја. У том сми слу из дво ји ли смо три раз ли чи-
та слу ча ја.

1.1. Про ме ном фор ме јед не ре чи на ста ла је но ва реч ко ја има вла сти то 
зна че ње. Ов де је ва жно то да ре чи ко је ула зе у ана грам ску струк ту ру у 
по ет ском тек сту не ме ња ју сво ја реч нич ка зна че ња.

(1) Мо ји су оче ви из они јех стра на
Гдје мо ти ка зво ни и гдје кр сна би је;
Гдје зној с че ла ка пље и гдје ра ло ри је,
И твр де се гру де дро бе ис под бра на…

Мо ји су оче ви из ко ли ба гру би’,
Гдје се гу сле чу ју, при по вје сти, бај ке,
Гдје но дје цу уче про сте, до бре мај ке
Кам ро ђе ни ка ко бра ни се и љу би…

(ШАП , 164).

(2) Сад не мам ви ше оне ста ре пли ме
За бол и љу бав; ни ти да нас ра сте
Цве ће сло бо де и осе ћај зи ме,

102 О пој му сло же ног по ет ског зна ка чи та лац се мо же ин фор ми са ти на ви ше 
ме ста у књи зи Фо но сти ли сти ка сти ха (Чар кић 1995: 166, 176, 192, 195, 
200–201).

103 Пре ма ре чи ма Кар цев ског „ми не пре ста но тран спо ну је мо, 
употребљавамо пре не се но се ман тич ко зна че ње зна ка… Но ми по чи њемо 
при ме ћи ва ти то та да ка да је раз ли ка из ме ђу аде кват ног (обич ног) и 
при вид ног зна че ња зна ка ве ли ка да код нас про из во ди од ре ђе ни ути сак“ 
(Кар цев ский 1965: 88).



Као ни же ља за је сен и ла сте.
Сад не мам ви ше оне ста ре пли ме

(ПВП , 110).

У при ме ру (1) пре ме та њем гла со ва у лек се ми дро бе (= дро би ти = сит ни-
ти, мр ви ти, ки да ти у че сти це, де ли ће)104 на ста ла је но ва реч до бре, ко ја 
има вла сти то зна че ње (= до бар = ко ји је бла ге, чо ве ко љу би ве на ра ви, ко ји 
не чи ни зло, чо ве чан, пле ме нит, пред у сре тљив), зна че ње ко је се ни у ком 
слу ча ју не мо же до ве сти у ве зу са се ман тич ким по тен ци ја лом пр ве ре чи. 
Од ре ђе на гла сов на (фор мал на) по ду дар ност две ју ре чи има за циљ да по-
себ но ис так не њи хо ву пој мов ну раз ли чи тост – слич ност озна ка ис ти че 
раз ли чи тост озна че них, као и пој мов ну раз ли чи тост оних озна че них уз 
ко је сто је („твр де се гру де – ипак – дро бе“; „про сте, – али – до бре мај ке“), 
чи ме се ука зу је на ва жну се ман тич ко-стил ску уло гу овог сло же ног по ет-
ског зна ка у по ет ском кон тек сту. У при ме ру (2) де лу је ско ро исто вет на 
по ја ва: ана грам ску струк ту ру чи не гла гол ска реч (ра сте) и при дев ска 
реч (ста ре), с тим што је при дев ста ре по но вљен услед по на вља ња ши-
рег кон тек ста. Ина че, цео текст стро фе је ан то ни миј ски ин то ни ран (бол 

– љу бав, цве ће – зи ма, же ља – је сен). У ова ко струк ту ри ра ном кон тек сту 
два ана грам ска еле мен та не ма ју ан то ни миј ски од нос, пре би се мо гло 
ре ћи да за др жа ва ју сво ја основ на лек сич ка зна че ња (стар = ко ји је био у 
про шло сти, не ка да шњи; ра сти = по ста ја ти ве ћи, ви ши).

1.2. Про ме ном фор ме ре чи да на (ко ја има и свој вла сти ти са др жај = вре-
ме од из ла ска до за ла ска Сун ца) у но ву фор му на да до би ја се но ва реч, но-
ви је зич ки знак са пот пу но друк чи јом се ман ти ком (= пси хич ко ста ње у 
ко ме се с ве ром оче ку је да ће се ис пу ни ти не што ра до сно, при јат но). Ова-
кав пут но ве фор ма ли за ци је и но ве се ман ти за ци је ука зу је на је зич ко 
ства ра ње, где се огра ни че ним бро јем фор мал них еле ме на та (гла со ва) у 
друк чи јем по рет ку ства ра ју но ве фор ме са но вим зна че њи ма. Али ка да 
се са је зич ког пре ђе на по ет ско ства ра ње, он да се ове две лек се ме мо гу 
по сма тра ти као сло же ни по ет ски знак, у ко јем оне гу бе сво ју и фор мал ну 
и зна чењ ску са мо стал ност, јер се ста па ју у је дан сло же ни знак чи ја је се-
ман ти ка не где из ме ђу два ју зна че ња про стих зна ко ва. Пре ма лек сич ком 
зна че њу се ман ти ка на ста лог сло же ног зна ка (на да – да на) тре ба ло би 
да има по зи тив не ко но та ци је. Ме ђу тим обе ре чи у по ет ском кон тек сту 
има ју су прот но зна че ње у од но су на њи хо ва лек сич ка.

Јер, ве руј те ми, свет је мрак ће ли је,
Где ча шу на да отров пре ли је
У тр ци да на, у лу та њу том;
И свет је гре ха и раз вра та дом,

104 Све де фи ни ци је зна че ња ре чи у за гра да ма ис пи са не кур зи вом 
преузимане су из два ју реч ни ка срп ског је зи ка (Реч ник СА  НУ  1959–2001; 
Реч ник Ма ти це срп ске 1967–1976).



Где вла да лу пеш, или блуд ни ца;
И свет је те шка стра шна луд ни ца,
И бол ни ца, и там ни ца за ро бље,
И ту жно, веч но, пре ко па но гро бље

(ПСП , 195).

У по ет ском кон тек сту ин то ни ра ном там ним то но ви ма до ми ни ра ју 
ре чи, пој мо ви не га тив не ко но та ци је: ће ли ја, отров, грех, раз врат, лу пеш, 
блуд ни ца, луд ни ца, бол ни ца, там ни ца, ро бље, гро бље, где ре чи на да и дан 
та ко ђе, ре а ли зу ју не га тив не се ман тич ке ком по нен те. За то је и до шло до 
ана грам ског струк ту ри ра ња овог сло же ног зна ка ка ко би се по себ но ис-
та кла и на гла си ла про ме на се ман тич ког са др жа ја ре чи ко је ула зе у ње-
гов са став. Ова ква про ме на зна че ња у кон тек сту до су прот ног основ ном 
зна че њу лек се ме по зна та је као по ја ва енан ти о се ми је.105

И у дру гој ана грам ској струк ту ри на ста лој од истих ре чи да не – на де, 
али упо тре бље ној у дру гом кон тек сту и од дру гог пе сни ка, на и ла зи мо 
на ско ро исто вет ну по ја ву про ме не зна че ња.

Ето сузâ баш ни ка ко!
А ра до бих ја оплак’о
Свој Ва ви лон – ста ре да не
И све на де – за тр па не
Са жи во том; али та ко
Сузâ не ма баш ни ка ко

(ПВП , 170).

И у овој стро фи узе тој из по е зи је В. Пет ко ви ћа да ни и на де не ре а ли-
зу ју основ на зна че ња, не го од ра жа ва ју оп шту се ман ти ку кон тек ста ко ја 
са др жи не га тив не ко но та ци је: да ни су ста ри (по сту пак пер со ни фи ка-
ци је); на де за тр па не (по сту пак пре во ђе ња из ап стракт ног са др жа ја у 
кон крет но).

1.3. Са мо у јед ном слу ча ју, у окви ру пот пу них ана гра ма, на шао се па-
лин дром са струк ту ром огле да ла. Ин те ре сант ност ова квог мо де ла ле жи 
у од но су озна ке и озна че ног у окви ру је зич ког зна ка. Мо гућ ност чи та ња 
ре чи и сле ва уде сно и зде сна уле во ства ра усло ве за по сто ја ње два ју озна-
ка и два ју озна че них у окви ру јед ног је зич ког зна ка106: но чи та но сле ва 

105 О пој му енан ти о се ми је (энан ти о се мия) ви ди ви ше код И. Бурк ха но ва 
(Бурк ха нов 1995: 184–185).

106 Дво стру кост зна ка Ф. де Со сир ви ди на дру ги на чин: „Озна че ник, 
да то изра зи мо јед ном та у то ло ги јом, не по сто ји ван свог од но са са 
означитељем – ни пре, ни по сле, ни на не ком дру гом ме сту; озна чи тељ 
и озна че ник би ва ју оства ре ни не за ви сно је дан од дру гог. Озна чи тељ 
без озна че ни ка је тек пред мет, он је сте али не зна чи; озна че ник без 
означитеља је не из ре цив, не за ми слив, чак не по сто је ћи. Од нос зна че ња 



уде сно пред ста вља су прот ни ве зник, а чи та но зде сна уле во по ста је но ва 
реч: он – ко ја пред ста вља лич ну за ме ни цу тре ћег ли ца јед ни не. Обр ну та 
је си ту а ци ја ако се у раз ма тра ње узме лек се ма он. Ком плет ни ана грам 
ни је ни шта дру го до ње гов ствар ни са др жај ви ђен у огле да лу. Сам по јам 
огле да ла озна ча ва по ја ву об на же ног по ступ ка ра ди са гле да ва ња фор мал-
но-се ман тич ке су шти не овог ана гра ма107.

Но он за ме не са да зна чи
Тај не у мит ни жи вот што се
Ни ка да јо ште не по мра чи
И ко ји мут не стру ке но се

(РМП , 37).

 У ова ко струк ту ри ра ном кон тек сту ана грам па лин дром ске струк ту-
ре но он има за циљ да по себ но на гла си нео че ки ва ну су прот ност ве за ну 
за по јам на ко ји се та су прот ност од но си, чи ме се оства ру је сти ли стич ка 
вред ност мо мен та пре ва ре ног оче ки ва ња.

2. Де ли мич ни ана грам. На ни воу де ли мич ног ана гра ма ко ре спон ден-
ци ја се ус по ста вља из ме ђу де ла и це ли не па услед то га се ман ти за ци ја 
фор мал них обе леж ја усло вља ва про ме ну од но са озна ке и озна че ног у 
окви ру јед ног је зич ког зна ка. За пра во, је зич ки зна ци, у овом слу ча ју, не 
оста ју ста бил ни, јер су из ве де ни из ста ња је зич ког ауто ма ти зма про у-
зро ко ва ног сло же но шћу фор мал них од но са. То упу ћу је на про дук ци ју 
но вих зна че ња у по ет ским кон тек сти ма. На и ме, до во ђе њем два ју и ви-
ше про стих је зич ких зна ко ва пре ко за јед нич ких фор мал них обе леж ја у 
не по сред ни кон такт ства ра се од ре ђе ни се ман тич ки од нос ме ђу њи ма, 
ко ји мо же би ти тро јак.

2.1. Про ме ном де ла фор ме јед не ре чи на ста је гла сов ни склоп ко ји до-
сти же ни во но вог је зич ког зна ка. Услед то га про ис ти че сло же ни по ет ски 
знак од две озна ке и два озна че на.

(1) И да ће нас веч но стра шна про шлост на ша
У не ми ре но ћи да трг не и се ти,
Као зве кет лан ца ста рог ро би ја ша

(ДЈПI, 82).

је, у из ве сном сми слу, су про тан иден тич но сти са са мим со бом; знак је 
уједно озна ка и од су ство; он је из вор но дво струк“ (Со сир 1977: 175).

107 Ова кав од нос озна ке и озна че ног иза зи ва чи сто се ман тич ки, а 
не стилистич ки ефе кат, а осо би на је, пре све га, по ет ског тек ста, у 
којем се по сти же од ре ђе на екс пре сив ност. На овај на чин се раз ви ја 
контекстуална по ли се ми ја, што до при но си се ман тич кој кон ден за ци ји и 
сми са о ној ду би ни по ет ског тек ста.



(2) Хтео бих јед ну ноћ вен ча но бе лу,
Про вид ну, све тлу, сву у ме се чи ни,
Да не зе маљ ски из глед дâ твом те лу,
И сва кој ства ри, и да ми се чи ни

(РМП , 74).

У при ме ру (1) два је зич ка зна ка: стра шна и на ша сту па ју у фор мал но-
ко ре ла тив не од но се по на вља њем гла сов не се квен це на ша (ко ја исто вре-
ме но озна ча ва и об лик при свој не за ме ни це у срп ском је зи ку), ко ја је ана-
грам ским пре струк ту ри ра њем гла со ва до би ла фор му –ашна у лек се ми 
стра шна, чи ме је оства ре но ре гре сив но ана гра ми ра ње108. Исто вет ну по ја-
ву сре ће мо и у при ме ру (2), где је је зич ки знак те ло (те лу) ана грам ским 
пре ме та њем до био фор му –етлу, ко ја је ушла у фор мал ни са став је зич ког 
зна ка све тлу. Та ко су два је зич ка зна ка сту пи ла у по себ не фор мал но-се-
ман тич ке од но се са мо у да тим кон тек сти ма. Мо же се по ста ви ти хи по те-
тич ко пи та ње: у че му је спе ци фич ност ова квог ана гра ми ра ња? Су шти на 
ње го ва са сто ји се у на кнад ном по ве зи ва њу два ју је зич ких зна ко ва (ко ји 
ни су у не по сред ном син так сич ком од но су) да би се ука за ло на њи хо ву 
по себ ну се ман тич ко-сти ли стич ку вред ност. По ред то га, њи хов фор мал-
но-струк тур ни од нос от кри ва по тен ци јал не мо гућ но сти је зич ких зна ко-
ва да се из њи хо ве фор ме мо гу из ве сти и дру ге озна ке за дру ге озна че не. 
Све ове по ја ве ука зу ју на пу те ве је зич ког ства ра ња, од но сно умно жа ва ња 
је зич ких зна ко ва. Из ре че ног сле ди да по ступ ци ре гре сив ног ана гра ми-
ра ња (стра шна – на ша; све тлу – те лу) по ка зу ју да пр ви, при мар ни је зич-
ки знак (стра шна, све тлу) у сво јој струк ту ри (озна ци) са др жи још јед ну 
озна ку (ашна, етлу), ко ја је при кри ве на, ла тент на, али се она од ре ђе ним 
пре струк ту ри ра њем мо же пре ве сти у већ по знат је зич ки знак (на ша, те-
лу). Пе сник то у да љем тек сту и оства ру је упо тре бом је зич ких зна ко ва 
на ша и те лу. Цео овај по сту пак пред ста вља сво је вр сну игру фор ме и са-
др жа ја (озна ке и озна че ног), зву ча ња и зна че ња.

2.2. Про ме ном де ла фор ме јед не ре чи на ста је гла сов ни склоп ко ји до-
сти же ни во но вог је зич ког зна ка. Та ко се фор ми ра сло же ни по ет ски знак 
од три озна ке и три озна че ни ка.

(1) Јер да ле ко та мо ха ос је кр ва ви
За сло бо ду и за роп ство, ко ји ху ји,

108 На рав но, по сто ји и про гре сив но ана гра ми ра ње.
Што је нај цр ње за овај мах,
То је што не мам ни ма ло мо ћи.
Тол’ко сам ма ли да ме је страх:
Жи вим са ра њен као у но ћи,
Ах, ти моћ ни љу ди из ово га ве ка.
Ви ше не мам ку да, уми рем без ле ка

(ПВП , 234).



И ур ла и бе сни у све оп штој стра ви
У ор кан ској ва три, стра сти и олу ји

(ПСП , 145).

(2) И пла ве ми сли, и све оне пру ге
Ве ли ке сре ће; она жи ви да не
Што чо век кат кад у ча си ма ту ге
Про зи ре, али ли ка им не зна де.
Жи во том дра га, док нас не са ра не,
Грех и ка ја ње ру ше нас и ди жу,

(ПВП , 80).

У при ме ру (1) про гре сив ним ана гра ми ра њем на стао је сло же ни по ет-
ски знак, чи ја струк ту ра са др жи три озна ке и три озна че ни ка (стра ви 

– ва три – тра ви). Го то во исто вет на је по ја ва и у при ме ру (2), с том раз ли-
ком што је ов де у пи та њу ре гре сив но ана гра ми ра ње. Сло же ни по ет ски 
знак од на из глед два зна ка (да не – зна де) са др жи три: три озна ке и три 
озна че на (да не – зна де – на де). И у јед ном и дру гом при ме ру от кри ве ни 
про сти зна ци (њих шест) ре гу лар но функ ци о ни шу у са вре ме ном срп-
ском је зи ку. Ова кви ана грам ски по ступ ци на очи гле дан на чин го во ре о је-
зич ком ства ра њу, о лек сич ком умно жа ва њу, о на ста ја њу но вих је зич ких 
зна ко ва, о фор мал но-се ман тич ком удво стру ча ва њу, где на из глед је дан 
је зич ки знак у сво јој струк ту ри по се ду је још је дан је зич ки знак (озна ку 
и озна че но). Та ко је зич ки знак у од ре ђе ном по ет ском кон тек сту по ступ-
ком ана гра ми ра ња (пре ме та ња гла со ва или сло го ва) до би ја два ен ти те-
та (две озна ке и два озна че на): стра ви = стра ви и ва три; зна де = зна де и 
на де. Ме ђу тим, ови је зич ки зна ци не би би ли то што је су да по сту пак ана-
гра ми ра ња под ути ца јем од го ва ра ју ћег по ет ског дис кур са ни је про из вео 
дру ги је зич ки знак ко ји де лу је као оса мо ста ље ни ен ти тет. Али, ен ти тет 
са упу ћи вач ком функ ци јом, ко ја има за циљ да ука же на дво стру кост фор-
ме и са др жа ја дру гог ана грам ског еле мен та. Tакав је зич ки знак по ста је 
по себ но се ман тич ко-стил ски ис так нут у по ет ском кон тек сту.

2.3. Про ме ном фор ме јед не ре чи ства ра ју се тро стру ке и ви ше стру ке 
ве зе у ко ји ма су об је ди ње на два ана грам ска по ступ ка. Ти ме на ста је сло-
же ни по ет ски знак од не ко ли ко озна ка и не ко ли ко озна че них.

Хо ћу мо ја љу бав, кад све јед ном пад не,
да у те би умре, као у дан си ви
Што мре гр мен ру жа: ми рис ко ји дад не,
То је бол на ду ша ко ја га над жи ви

(ДЈПI, 160).

У ана ли зи ра ном тек сту ана грам ска струк ту ра је на ста ла об је ди ња-
ва њем два ју по сту па ка, об у хва тив ши че ти ри раз ли чи та је зич ка зна ка 



(пад не – дан – дад не – над жи ви). Цен трал но ме сто у ова ко кон ци пи ра ној 
струк ту ри за у зи ма лек се ма дан јер свим сво јим гла сов ним по тен ци ја лом 
уче ству је у кон сти ту и са њу ана гра ма.

3. При вид ни ана грам. На ни воу при вид них ана гра ма лек сич ка ко ре-
спон ден ци ја се ус по ста вља из ме ђу де ло ва је зич ких зна ко ва, што усло-
вља ва про ме ну од но са озна ке и озна че ног у окви ру јед ног је зич ког зна-
ка. У овом слу ча ју сви је зич ки зна ци ко ји ула зе у ана грам ску струк ту ру 
оства ру ју про стор у ко јем оба ве зно на ста је но ва озна ка и но во озна че но. 
Ово је са мо још јед на по твр да да ана грам ске струк ту ре има ју основ ну уло-
гу да ства ра ју ћи но ве фор ме, про из во де и но ва зна че ња, ко ја су је ди но 
ве за на за по ет ски текст. Ка да је у пи та њу при вид ни ана грам, по на вља ње 
за јед нич ког фор мал ног еле мен та у два и ви ше је зич ких зна ко ва ства ра 
ме ђу њи ма од ре ђе ни се ман тич ки од нос, ко ји мо же би ти тро јак.

3.1. У пр вом слу ча ју, у дво стру кој ана грам ској ве зи, два је зич ка зна ка 
до ве де на у не по сред ни кон такт пре ко по на вља ња исто вет не гла сов не 
се квен це оста ју у окви ри ма ус по ста вље них од но са озна ке и озна че ног. 
Друк чи је ре че но, ста тус озна ке и озна че ног је не про ме њен, исти је као 
у при род ном је зи ку.

(1) Гво зде ни јех вра та раз би ли смо бра ве,
И по би ли бар јак на бе де ме стр ме!
По во љи ала ха, ју трос, мр ки ла ве,
Вр хо ви Лов ће на по бје да ма гр ме

(ШАП , 157).

(2) Ја сам био све док при су да ру ра са
И ви део сна гу ко ја ра ђа де ла:
Пла ни не и во де, ва ро ши и се ла
При ву че за гр љај огром них та ла са,
Пре но се ћи цве ће сла ве и ужа са

(ПВП , 136).

У при ме ру (1) по но вље на гла сов на се квен ца ана грам ски струк ту ри ра-
на (вра – рав) усло ви ла је фор мал но при бли жа ва ње два ју је зич ких зна ко-
ва ко ји ни су у бли ској син так сич кој ве зи, али су за то у бли ској ло гич кој 
ве зи: вра та : бра ва. У при ме ру (2) исто вет ном гла сов ном се квен цом ана-
грам ске струк ту ре (лас – сла) два је зич ка зна ка су сту пи ла у не по сред ни 
кон такт да би се ис та кла њи хо ва зна чењ ска су прот ста вље ност у кон тек-
сту. Оно што је ва жно ис та ћи за ова ква ана грам ска струк ту ри ра ња је сте 
то да она, услов но ре че но, не ре про ду ку ју (не умно жа ва ју, ни ти пре о бра-
жа ва ју) но ве је зич ке зна ко ве, не до при но се се ман тич ком обо га ће њу кон-
тек ста, не го има ју чи сто стил ску функ ци ју да ис так ну, на гла се по је ди не 
ре чи да ју ћи им ве ћу вред ност од оне ко ју има ју у при род ном је зи ку.



3.2. У дру гом слу ча ју, у дво стру кој ана грам ској ве зи, два је зич ка зна ка 
до ве де на у не по сред ни кон такт пре ко за јед нич ког фор мал ног еле мен та 
про из во де још је дан знак (јед ну озна ку и јед но озна че но), ко ји ре ал но 
функ ци о ни ше у срп ском је зи ку.

(1) Ти си као зве зда јед ног ју тра сла ве,
А у ме ни оста као цр на ра на;
Ти си три ста вре ла што бру је и пла ве –
Да сва бу ду јед на су за отро ва на

(ДЈПI, 166).

(2) Не кад је сен ка ста ро сти па да ла
На мо ју мла дост, чи сту сре ћу мо ју,
Док сад про шла мла дост, ба ца сен ку сво ју,
Да би ми ста рост ту гу за да ла

(ПСП , 149).

У оба на ве де на при ме ра сре ће мо го то во исто вет ну по ја ву. Ана грам-
ске струк ту ре су на ста ле од ре чи ко је се као за ви сне син таг ме на ла зе у 
не по сред ном син так сич ком кон так ту (цр на ра на; не ка сен ка). Раз ли ка 
је са мо у то ме што је у при ме ру (1) оства ре на про гре сив на, а у при ме ру 
(2) ре гре сив на ана грам ска струк ту ра. У при ме ру (1) дво стру ки ана грам 
цр на – ра на ука зу је на још је дан је зич ки знак угра ђен у фор мал ну струк-
ту ру дру гог ана грам ског еле мен та (ра на), а то је реч ран. И реч ра на и 
реч ран по сто је у срп ском је зи ку, и сва ка од њих има вла сти то зна че-
ње: рана = фиг. оно што иза зи ва бол но пси хич ко, ду шев но осе ћа ње (ту га, 
увре да, не сре ћа, страх, бри га); ран (ра ни) = ко ји би ва, ко ји се де ша ва, ко ји 
на ста је ра но ују тро, у по чет ку ју тра. У при ме ру (2) ана грам не кад – сен-
ка, та ко ђе, ука зу је на при су ство тре ћег је зич ког зна ка (не ка) са др жа ног 
у фор мал ној струк ту ри ре чи не кад. Оба ова је зич ка зна ка ула зе у лек-
сич ки фонд срп ског је зи ка: не кад (не ка да) при лог = пре, у ра ни је вре ме, 
дав но; не ка (не ки) за ме ни ца = нео д ре ђе но ко ји, нео д ре ђе но ка кав; је дан 
из ве стан; би ло ко ји, ма ко ји. Ако упо ре ди мо зна че ња ра не и ра ног, те не-
кад и не ка, ла ко се мо же мо уве ри ти да не по сто ји се ман тич ка слич ност 
ме ђу њи ма. Ме ђу тим, ова кав по сту пак ана гра ми ра ња имао је за циљ да 
по себ но на гла си лек се ме ра на и не кад и ука же на њи хов зна чај у по ет-
ском кон тек сту.

3.3. У тре ћем слу ча ју, у тро стру ким ана грам ским ве за ма, три је зич ка 
зна ка до ве де на у не по сред ни кон такт пре ко за јед нич ког фор мал ног еле-
мен та по на ша ју се дво ја ко: (1) или ука зу ју на при су ство још не ког зна ка 
ко ји ула зи у лек сич ки фонд срп ског је зи ка (се ман тич ки аспе кат); (2) или 
слу же за на кнад но ис ти ца ње ак ти ви ра них је зич ких зна ко ва (сти ли стич-
ки аспе кат).



(1) Али ће, дра га, дру го вре ме до ћи,
И оста ће ми, кад дан је дан гра не,
Од те бла же не и чед не три но ћи
Три раз ја пље не, ко ноћ цр не, ра не…

(РМП , 51).

(2) – Кад по ми слим, дра га, да ће до ћи вре ме
Кад за ме не не ће по сто ја ти же на,
Кад ће чу ла мо ја да за не ме,
И стра сти да про ђу као дим и пе на,

(РМП , 60).

У при ме ру (1) ак ти ви ра на су три је зич ка зна ка: кад, дан, је дан. По што 
гла сов ни са став ана гра ма су ге ри ше два но ва зна ка: ад (= под зем ни свет, 
па као) и да (= реч ца ко јом се из ри че по твр да, одо бра ва ње или ве зник у 
за ви сним ре че ни ца ма). Овим се од три је зич ка зна ка по ступ ком ана гра-
ми ра ња ства ра струк ту ра од пет од но сно шест је зич ких зна ко ва. Ова кав 
сло же ни по ет ски знак има ве о ма бо гат се ман тич ко-стил ски по тен ци јал, 
ко ји до при но си по ве ћа њу ко ли чи не зна че ња по ет ског тек ста. У при ме ру 
(2) та ко ђе су ак ти ви ра на три је зич ка зна ка: же на, за не ме, пе на, где ни је 
до шло до лек сич ког умно жа ва ња. За то је се ман тич ко-стил ска функ ци ја 
ова кве ана грам ске струк ту ре не што ма њег по тен ци ја ла. Ње на основ на 
функ ци ја је да ана грам ским струк ту ри ра њем ме ђу соб но по ве же два ти-
па ри мо ва ња (вре ме – за не ме; же на – пе на) и ука же на ва жност ре чи же-
на, ко ја сто ји на ме сту пре ла ма ња (укр шта ња) два ју ри мо ва них са гла сја, 
чи ме се она по ста вља у ин фор ма тив ни цен тар не са мо на ве де не стро фе 
не го и це ле пе сме.

На кон оба вље не ана ли зе мо гу се су ми ра ти по стиг ну ти ре зул та ти. У 
по е зи ји срп ских мо дер ни ста (Ј. Ду чи ћа, М. Ра ки ћа, В. Пет ко ви ћа Di sa, С. 
Пан ду ро ви ћа, А. Шан ти ћа) као је дан од ор на мен тал них еле ме на та функ-
ци о ни ше и ана грам као вр ста гла сов не фи гу ре у ко јој се по ступ ком из ме не 
ре да сло ва у не кој ре чи ствара но ва лек се ма. Еви дент но је да су срп ски 
мо дер ни сти не рет ко по се за ли за ова квим на чи ном гла сов них струк ту-
ри ра ња у сво јим по ет ским оства ре њи ма. По што код нас ана гра ми ни су 
би ли пред мет си сте ма тич ни јег про у ча ва ња, по ку ша ли смо да у окви ру 
ма те ри ја ла по е зи је срп ских мо дер ни ста про у чи мо ову по ја ву и ука же мо 
на ње не основ не фор мал но-струк тур не, кон тек сту ал но-струк тур не, ком-
по зи ци о не и се ман тич ко-стил ске осо бе но сти. Пре ма фор мал но-струк-
тур ним осо бе но сти ма ана гра ма от кри ли смо да у по е зи ји ана ли зи ра-
них пе сни ка функ ци о ни шу три вр сте: а) пот пу ни ана грам, б) де ли мич ни 
ана грам и в) при вид ни ана грам. За сва ки од ових ана гра ма на во ђен је 
од го ва ра ју ћи број при ме ра, а нај ин те ре сант ни је ме ђу њи ма подвргли 
смо до дат ној ана ли зи. Пре ма кон тек сту ал но-струк тур ним осо бе но сти-
ма ана гра ма про на ђе не су њи хо ве че три ри вр сте: а) кон такт ни, б) дис-



тант ни, в) кон такт но-дис тант ни и г) ра се ја ни ана грам. Сва кој од њих 
по кло ње на је од го ва ра ју ћа па жња. У окви ру кон тек сту ал но-струк тур них 
ана гра ма от кри ве но је да ком по зи ци о ни ана грам пред ста вља ве о ма број-
ну ка те го ри ју у по е зи ји срп ских мо дер ни ста. Он се ја вља на свим по зи-
ци ја ма у сти ху и у свим ком би на ци ја ма по хо ри зон та ли (у јед ном сти ху) 
и по вер ти ка ли (у два и ви ше су сед них сти хо ва), као и на дис тан ци. Све 
ка те го ри је ком по зи ци о ног ана гра ма, по ред оста лих, има ју по себ но из ра-
же ну рит мич ку уло гу у сти хов ним струк ту ра ма, јер за у зи ма ју све рит мич-
ки ак тив не по зи ци је: по че так сти ха, ме сто це зу ре, крај сти ха. На пла ну 
се ман тич ко-стил ских осо бе но сти ана гра ма ука за ли смо на не ке њи хо-
ве основ не ка рак те ри сти ке, ко је нам је су ге ри сао ода бра ни ма те ри јал. 
При ме ни ли смо фор мал ни при ступ зна че њу по што се ра ди о по ет ском 
тек сту у ко јем фор ма до жи вља ва по се бан вид се ман ти за ци је. Има ју ћи у 
ви ду спе ци фи чан (по ет ски) кон текст и спе ци фич не (ана грам ске = зву ков-
не) кон струк ци је, се ман тич ко-стил ске осо бе но сти ана гра ма по сма тра ли 
смо у окви ру лек сич ке ко ре спон ден ци је. Да би смо оства ри ли пла ни ра ну 
ана ли зу, пр во смо од ре ди ли да се фор мал на стра на ана гра ма ис по ља ва 
у на кнад ном ус по ста вља њу не по сред ног кон так та из ме ђу из ра за и са др-
жа ја, из ме ђу озна ке и озна че ног, из ме ђу зву ча ња и зна че ња. Уочи ли смо 
да на ста ле лек сич ко-се ман тич ке струк ту ре про из во де ви ше ти по ва по ет-
ских зна ко ва, у ко ји ма се на раз ли чи те на чи не ус по ста вља од нос озна ке 
и озна че ног, што ства ра друк чи је мо гућ но сти се ман ти за ци је, где се при-
лич но че сто ја вља аси ме три ја из ме ђу зна че ња ре чи и ње ног кон тек сту-
ал ног смисла. Ову по ја ву по сма тра ли смо у окви ру пот пу ног, де ли мич ног 
и при вид ног ана гра ма.



IV. Не ке стил ске осо бе но сти нај но ви је срп ске по е зи је

Под пој мом но ви ја срп ска по е зи ја под ра зу ме ва мо срп ску по е зи ју ко ја 
при па да срп ској пост мо дер ној и са вре ме ној књи жев но сти. Оту да смо 
се у по гла вљу Не ке стил ске осо бе но сти нај но ви је срп ске по е зи је ба ви ли 
сле де ћим три ма те ма ма: (1) Не ки стил ски по ступ ци па ро ним ских збли-
жа ва ња ре чи у пост мо дер ни стич кој срп ској по е зи ји, (2) О кре а тив но сти 
и ори ги нал но сти у сти хов ним дис кур си ма са вре ме них срп ских пе сни ка и 
(3) Не ки струк тур ни, ко нек тор ски и стил ски по ступ ци лек сич ких по на-
вља ња у са вре ме ној срп ској по е зи ји.

(1) У окви ру те ме Не ки стил ски по ступ ци па ро ним ских збли жа ва ња ре-
чи у пост мо дер ни стич кој срп ској по е зи ји сву па жњу по све ти ли смо стил-
ском аспек ту па ро ни ми је. На и ме, утвр ди ли смо да па ро ни ми ја као стил-
ски по сту пак при бли жа ва ња ре чи пре ма њи хо вој фор мал ној слич но сти 
пред ста вља ве о ма за па же ну по ја ву у по е зи ји срп ских пост мо дер ни ста. 
Она ис ти че у пр ви план се ман тич ке од но се ре чи ко је има ју па ро ним ска 
обе леж ја, а уз то и њи хо ве син так сич ке, рит мич ке, ком по зи ци о не мо мен-
те. Та ко смо от кри ли да се па ро ним ска збли жа ва ња ре чи нај ви ше ис ка зу-
ју у ви ду не ко ли ко стил ских по сту па ка: (а) мо но а со на це, (б) би а со нан це, 
(в) по ли а ли те ра ци је, (г) ри ме, (д) па ро но ма зи је и (ђ) игре ре чи ма.

(2) У окви ру те ме О кре а тив но сти и ори ги нал но сти у сти хов ним дис-
кур си ма са вре ме них срп ских пе сни ка на фор мал но-се ман тич кој струк ту ри 
три ју пе са ма, узе тих из по е зи је В. Лу ки ћа, С. Ра ич ко ви ћа и А. Ву ка ди но ви-
ћа, ука за ли смо на ко ји се на чин ис по ља ва кре а тив ност и ори ги нал ност у 
сти хов ним дис кур си ма. На ша ис тра жи ва ња су по ка за ла да у сти хов ним 
дис кур си ма по сто ји ве ли ки број сте ре о ти па (ка но на, кон вен ци ја, нор ми) 
ко је на ме ће од ре ђе ни вре мен ски пе ри од, од ре ђе ни жа нр, од ре ђе ни књи-
жев ни по крет, од ре ђе на ли те ра ту ра, струк ту ра при род ног је зи ка, лич ни 
из бор. Раз не вр сте огра ни че ња про из во де од ре ђе не нор ме ко јих су ства-
ра о ци ду жни да се при др жа ва ју. По што ва њем на мет ну тих сте ре о ти па 
спу та ва ла се ин ди ви ду ал ност и ори ги нал ност ства ра ла ца и по ни шта ва-
ла њи хо ва по тен ци јал на кре а тив ност. За то су по је ди ни пе сни ци ко ји су 
по се до ва ли нео б у зда ну ства ра лач ку енер ги ју по че ли да из ра жа ва ју свој 
ак ти ван став пре ма ра зним сте ре о тип ним об ли ци ма.

(3) У окви ру те ме Не ки струк тур ни, ко нек тор ски и стил ски по ступ ци 
лек сич ких по на вља ња у са вре ме ној срп ској по е зи ји ба ви ли смо се лек сич-
ким по на вља њи ма ко ја се због спе ци фич но сти кон тек ста пре но се и на 
сти хов ни и строф ни ни во, а ја вља ју се у ви ду: (а) по је ди нач них, (б) син так-
сич ких (син таг ме, дела ре че ни це, ре че ни це), (в) сти хов них и (г) строф них 
по на вља ња. За ви сно од вр сте кон тек ста и струк ту ре лек сич ких по на вља-



ња, ко нек тор ска функ ци ја као оп шта раз ла же се на по је ди нач не функ ци-
је: (а) ор га ни за ци о ну, (б) рит мич ку, (в) се ман тич ку и (4) сти ли стич ку. 
Уз то до ка за ли смо да по сто ји ви ше сти ли стич ких по сту па ка лек сич ких 
по на вља ња, ко ји се име ну ју раз ли чи тим стил ским фи гу ра ма: (а) ан та-
на кла са, (б) по лип то тон, (в) ана фо ра, (г) епи фо ра, (д) епа на фо ра, (ђ) 
сим пло ха, (е) епи зе ук са, (ж) ана ди пло за, (з) гра да ци ја, (и) ре гре си ја, (ј) ан-
ти ме та бо ла и (к) окру жи ва ње.

1. Стил ски по ступ ци па ро ним ских збли жа ва ња ре чи у 
постмодернистич кој срп ској по е зи ји

Оп ште цр те. Па ро ни ми као пре вас ход но еле ме нат лек сич ког си сте ма109 
при род ног је зи ка мо гу се по сма тра ти као чи сто фор мал не ре ла ци је (па-
ро ни ми у ши рем сми слу) и па ро ни ми као чи сто се ман тич ке ре ла ци је 
(па ро ни ми у ужем сми слу). По ред то га у по јам па ро ни ма мо гу се укљу чи-
ти и кри те ри ју ми ко ји ма се из ра жа ва фор мал на или се ман тич ка стра на 
ре ла ци је: фор мал на – ре чи истог ко ре на, ре чи слич не мор фо ло шке струк-
ту ре, ре чи слич не зву ков не струк ту ре; се ман тич ка – ре чи раз ли чи тих 
зна че ња, ре чи чи ја се зна че ња де ли мич но по ду да ра ју. Оту да се па ро ни ми 
на осно ву фор мал них еле ме на та мо гу до ве сти у ве зу са хо мо ни ми ма 
(чи сто фор мал не ре ла ци је), а на осно ву се ман ти ке у ве зу са си но ни ми ма 
(чи сто зна чењ ске ре ла ци је) и ан то ни ми ма (чи сто зна чењ ске ре ла ци је).110 
Све ово усло вља ва да те о ри је о па ро ни ми ма ка рак те ри ше ве о ма ве ли ка 
ра зно ли кост111.

109 „Тек је ан тро по цен трич ни при ступ у про у ча ва њу је зич ких (од но сно 
лексич ких) си сте ма до при нео да се овај лек сич ки фе но мен са гле да 
као систем ски ор га ни зо ва на це ли на ко ја по се ду је ста тус лек сич ке 
категорије“ (Ра дић-Ду го њић 1999: 79).

110 У те о риј ско-тер ми но ло шким раз гра ни че њи ма па ро ни ма оби ла то смо 
се ко ри сти ли сту ди јом Ме ђу је зич ки хо мо ни ми и па ро ни ми у ру ском и 
српскохр ват ском је зи ку Ми ле не Ра дић-Ду го њић (Ра дић-Ду го њић 1991).

111 Пре ма Реч ни ку-при руч ни ку лин гви стич ких тер ми на па ро ни ми се 
дефинишу на сле де ћи на чин: „Ре чи истог ко ре на, бли ске по зву чању, али 
раз ли чи те по зна че њу или де ли мич но по ду дар не по сво ме значењу… 
Поје ди ни ис тра жи ва чи у па ро ни ме убра ја ју и ре чи раз ли чи тог ко рена 
које су бли ске по зву ча њу, због че га је до пу ште но њи хо во ме ша ње у 
го во ру“ (Ро зен та ль, Те лем ко ва 1976: 13). У Ру ском је зи ку (Енци клопеди ја) 
на и ла зи мо на ова кву де фи ни ци ју: „Па ро ни ми … су ре чи ко је по седују 
слич но сти у мор фо ло шкој струк ту ри, и, – пре ма то ме – у зву ча њу, 
али се раз ли ку ју по зна че њу… У лин гви стич кој ли те ра ту ри по стоји 
и шире схвата ње па ро ни ма као ре чи ко је има ју са мо слич ности у 
погле ду звучања. У том сми слу па ро ни ми об у хва та ју ка ко ре чи ко је 
су слу чајно ме ђу соб но бли ске по зву ча њу (тра ва – дро ва, по лов ник 

– полков ник) та ко и ре чи исто га ко ре на“ (Ру ский язык 1979: 141). И у 



Оквир је зич ко-лек сич ких ис тра жи ва ња. Об је ди ња ва ње лек се ма на 
осно ву њи хо ве слу чај не звуч не по ду дар но сти по ти че од Шар ла Ба ли ја и 
европ ских струк ту ра ли ста. Ба ли пи ше: „То су псе у до хо мо ни ми. У сва ком 
од тих па ро ва сре шће мо ба рем јед ну књи шку или не до вољ но кул тур ну 
реч, и сто га не до вољ но кул тур ни љу ди упо тре бља ва ју јед ну реч уме сто 
дру ге“ (Бал ли 1955: 193–194). Ова кав став је при су тан и у ру ској на у ци (у 
ко јој је овој по ја ви по све ће на ве ли ка па жња), по себ но код ру ских ан гли-
ста и гер ма ни ста (Ах ма но ва 1974; Ко ле сни ков 1978; Кри тен ко 1974; Да ви-
дов, Фе де нев 1979; 1980). Нај ви ше па жње про бле ми ма па ро ни ма у ру ској 
лин гви сти ци по све ти ла је Ви шња ко ва (Ви шня ко ва 1967: 424–432; 1974: 189; 
1975а: 66–72; 1975б: 70–73; 1975в: 71–81; 1981а; 1981б; 1984). У вре мен ском пе ри о-
ду од пет на е стак го ди на уне ко ли ко је ево лу и ра ло схва та ње Ви шња ко ве 
у ве зи са овом лек сич ком ка те го ри јом. У 1974. го ди ни Ви шња ко ва ис ти-
че сле де ће осо би не па ро ни ма: „I – слич ност зна че ња, II  – раз ли ко ва ње у 
де ли мич ним до пун ским сми са о ним ни јан са ма (слич но као код си но ни-
ма, што су па ро ни ми, уоста лом, не кад и би ли), III – озна ча ва ње не са мо 
раз ли чи тих, ни ти слич них, већ чак и су прот них по ја ва, IV – при пад ност 
истом ко ре ну, V – спе ци фич ност ва лент но сти“; сле де ће, 1975. го ди не, Ви-
шња ко ва уне ко ли ко ме ња ре до след бит них обе леж ја па ро ни ма: „I – при-
пад ност ис тој вр сти ре чи, II  – срод ност зву ча ња, III – срод ност ко ре на, 
IV – не мо гућ ност суп сти ту ци је, V – по се до ва ње са мо стал не син так сич ке 
ва лент но сти“; да би де сет го ди на ка сни је, 1984. го ди не, из дво ји ла њи-
хо ва сле де ћа обе леж ја: „I – раз ли чи то зна че ње, II  – слич ност из го во ра, 
III – бли скост на осно ву лек сич ко-гра ма тич ке при пад но сти и срод но сти 
ко ре на и IV – слич ност у зву ча њу ко ја до во ди до њи хо вог ме ша ња у го-

срп ској речничкој литерату ри по сто је де фи ни ци је па ро ни ма. Та ко у 
Лек си ко ну стра них ре чи и из ра за Ми ла на Ву ја кли је па ро ним се од ре ђу је 
као „реч ко ја је исто из ве де на као и не ка дру га реч, из ве де на реч, нпр. 
го во ри ти, говор, говорник, до го вор, раз го вор; реч ко ја исто гла си, али 
се разлику је по по ре клу, пра во пи су и зна че њу; нпр. грâд – гр`̀aд, дýга 

– д`̀уга, млáдеж – мл`̀aдеж, зèлен – з`̀елēн, г`̀орē – г`̀оре итд.“ (Ву ја кли ја 1961: 
686). Го то во истовет ну де фи ни ци ју па ро ни ма на ла зи мо и у Реч ни ку 
срп скохрватског књи жев ног је зи ка: Па ро ним је „реч срод ног по ста ња са 
не ким дру гим речима: го вор – го во ри ти – го вор ник – до го вор.“ Па ро ним 
је „истозвучна реч са ко јом дру гом ре чи, али се од ње раз ли ку је по по стању 
и значењу: грâд – гр`̀aд; зèлен – з`̀елēн“ (Реч ник 1971: 340). У мо но графији 
Па роними у на ста ви ру ске лек си ке Бо ри слав То шић из но си ова кво 
мишљење: „Вриједи тврд ња да су па ро ни ми бли ске по вањ ском об ли ку 
ри јечи, али све срод не и са звуч не ри је чи ни су па ро ни ми; па ро ни ми су 
истокоријенске ри је чи, али и ме ђу ис то ко ри јен ским ри је чи ма по стоје 
од носи ко ји се ни ка ко не мо гу свр ста ти у па ро ни ми ју; па ро ни ми се 
мијешају при упо тре би, али све ри је чи ко је под ли је жу по гре шној за мје ни 
ни су па ро ни ми, па ро ни ми се раз ли ку ју по зна че њу, по сфе ри упо тре бе и 
сти ли стич ким ка рак те ри сти ка ма, али по то ме се при бли жа ва ју, с јед не 
стра не, си но ни ми ма, а с дру ге стра не, ан то ни ми ма итд.“ (То шић 1985: 160).



во ру“.112 Ова ква раз гра ни че ња па ро ни ма ба зи ра на су пре те жно на се ман-
тич ким од но си ма две ју и ви ше ре чи, али се не ис кљу чу ју ни фор мал ни 
еле мен ти113. Оту да Ви шња ко ва у реч ни ку па ро ни ма ру ског је зи ка де ли 
па ро ни ме на „то тал не па ро ни ме (пра ве, ап со лут не или мак си мал не) 

– ре чи истог ко ре на са ак цен том на ис то ме сло гу, ко ји при па да ју истом 
ло гич ко-гра ма тич ком ре ду (ис тој вр сти ре чи, истом ро ду, вр сти итд.) и 
из ра жа ва ју раз ли чи те се ман тич ке пој мо ве; не пот пу не па ро ни ме – дво чла-
не гру па ци је ре чи слич ног зву ча ња у ко ји ма се ман тич ко раз гра ни че ње 
оп се га зна че ња ни је из вр ше но до кра ја, до во де ћи до њи хо вог збли жа ва ња; 
де ли мич не па ро ни ме (при бли жне или ква зи па ро ни ме). То су ре чи истог 
ко ре на ко је, иако раз ли чи те по ак цен ту, ка рак те ри ше за јед нич ка пој-
мов но-ло гич ка са од но сност и по тен ци јал на по ду дар ност у лек сич кој 
спо ји во сти“ Ви шня ко ва 1984: 5–6). Да љу раз ра ду овог лек сич ког си сте ма 
из ве ла је Л. Г. Јар ко ва ме то дом ком по нент не ана ли зе, где је при ме ном се-
ман тич ких фак то ра раз ло жи ла па ро ним ске чла но ве на се ман тич ке мно-
жи о це и по де ли ла их на: ап со лут не и ре ла тив не (Яар ко ва 1979: 2). Са свим 
су прот ну по зи ци ју у од но су на Ви шња ко ву и Јар ко ву за у зи ма Е. В. Ку зње-
цо ва. Она по ме ра сво је гле ди ште у од но су на је згро и пе ри фе ри ју. За њу је 
је згро па ро ни ма исто оно што су за Ви шња ко ву не пот пу ни па ро ни ми, а за 
Јар ко ву ре ла тив ни па ро ни ми (Ку зне цо ва 1983: 69). Уз то Ку зње цо ва ре ла-
тив ним па ро ни ми ма при кљу чу је и екви по лент не и при ва тив не па ро ним-
ске ре ла ци је. Ова квим гле ди штем она при лич но су жа ва по јам па ро ни ма. 
Ме ђу тим, за раз ли ку од ру ске ли те ра ту ре, где је овом пој му по све ће на 
ве ли ка па жња, у за пад ној на у ци на па ро ни ме (и па ро ни ми ју) ско ро да се 
не обра ћа ни ка ква па жња114. Исти на, не ки ен гле ски и аме рич ки ауто ри 
сма тра ју да је па ро ни ми ја на ста ла као ре зул тат де ри ва ци о них про це са 
(Le ech 1981; Ross 1981: 136–141; Cru se 1991: 130). И у срп ској на у ци о је зи ку ни-
ко се ни је по себ но ба вио па ро ни ми ма или па ро ни ми јом115, ипак у не ким 

112 Сва три ци та та пре у зе та су из књи ге Ме ђу је зич ки хо мо ни ми и па ро ними у 
ру ском и срп ско хр ват ском је зи ку Ми ла не Ра дић-Ду го њић (Ра дић-

-Дугоњић 1991: 34).
113 Ме ђу тим, ов де тре ба има ти у ви ду и јед но ве о ма ин те ре сант но 

Лотманово за па жа ње: „Срод ност пла на са др жа ја две ју ре чи мо же да 
не нађе од ра за на пла ну из ра за, а срод ност пла на из ра за (гла сов на 
по нављања, хо мо ни ми итд.) мо гу ћа је без ика квог од но са пре ма пла ну 
са др жа ја“ (Лот ман 1976: 205).

114 Та ко на при мер па ро ни ми и па ро ни ми ја се не де фи ни шу у 
Енциклопедијском реч ни ку мо дер не лин гви сти ке Д. Кри ста ла (1995), ова 
по ја ва се не по ми ње ни у књи га ма по све ће ним се ман ти ци и лек си ци 
Џ. Лајон са (Lyons 1977 и 1978), Ф. Д. Пал ме ра (Pal mer 1980), Џ. Р. Ул ма на 
(Ullman 1961).

115 На ве ди мо, на при мер, књи гу Се ман ти ка и праг ма ти ка ре чи Твртка 
Прчића, у ко јој не ма ни јед не ре чи по све ће не па ро ни ми ма или 
паронимији (Пр чић 1997). Из у зе так, исти на, пред ста вља рад Рај не 



реч ни ци ма мо же мо про чи та ти од ре ђе на за па жа ња о овој је зич кој по ја-
ви. Та ко у Ен ци кло пе диј ском рјеч ни ку лин гви стич ких на зи ва Ри кар да Си-
ме о на сре ће мо сле де ћу фор му ла ци ју: „Па ро ним [је] ри јеч слич на сво јим 
вањ ским об ли ком дру гој; [пароним је] ри јеч из ве де на из исте при мар не 
ри је чи као и не ка дру га ри јеч. Па ро ни ми су слич ни по об ли ку али се раз-
ли ку ју по зна че њу“. Док за па ро ни ми ју Р. Си ме он твр ди: „Па ро ни ми ја се 
са сто ји у по ве зи ва њу ри је чи из ве де них из истог ко ри је на: ноћ но ће ва ти, 
му ку му чи ти, мр кли мрак, зи му зи мо ва ти“ (Си ме он 1969: 24).

Оквир по ет ских ис тра жи ва ња. По што па ро ни ми ја у ви ду па ро ним ске 
атрак ци је пред ста вља ве о ма ра ши ре ну по ја ву у по е зи ји, и то по себ но у 
по е зи ји два де се тог ве ка, она да нас при вла чи све ве ћу па жњу ис тра жи ва-
ча. У том сми слу се раз ра ђу ју пи та ња ве за на за је зич ки ста тус па ро ним-
ске атрак ци је, за ње не мор фо ло шке осо бе но сти, за ње не основ не је ди ни-
це, за ње ну оп шту ти по ло ги ју, као и за пи та ња о ње ном сти ли стич ком и 
се ман тич ком функ ци о ни са њу у по ет ском тек сту. По себ но овим пи та њи-
ма у ру ској лин гво по е ти ци ба ви се В. П. Гри гор јев (Гри го рь ев 1975; 1977; 
1979). Ве о ма ин те ре сант на ми шље ња мо гу се сре сти и код дру гих ру ских 
ис тра жи ва ча (Апре сян 1974; Рев зин 1977; Ми на е ва, Фе де нев 1982; Тка чен ко 
1982; Са мо й лов 1982). Дру гу по зи ци ју у од но су на Ви шња ко ву за у зи ма Гри-
гор јев. Па ро ни ми јом он сма тра „збли жа ва ње у тек сту па ро ни ма, у ко је 
спа да ју – пре те жно – ре чи раз ли чи тог ко ре на а слич ног зву ча ња. Тер мин 
па ро ни ми ја се ов де упо тре бља ва као си но ним за тер ми не па ро но ма зи ја 
и па ро ним ска атрак ци ја“ (Гри го рь ев 1979: 262–264). Ме ђу тим, Ми на је ва 
и Фе де нев сма тра ју да су па ро ни ми „ма ко је ре чи ко је због слич ног зву-
ча ња мо гу да се ме ша ју у го во ру“ (Ми на е ва, Фе де нев 1982: 93). Има ју ћи 
све ово у ви ду Се вер ска ја у ра ду Па ро ним ска атрак ци ја у по ет ском је зи-
ку М. Цве та је ве из но си ова кав став: „Во де ћи ра чу на о тим осо бе но сти ма, 
мо же мо на зна чи ти сле де ће пер спек ти ве у раз во ју те о ри је: 1) раз гра ни че-
ње па ро ни ми је и па ро но ма зи је – с јед не стра не, и ПА 116 – с дру ге, као фе-

Драги ће вић О јед ној вр сти лек сич ке па ро ни ми је (Дра ги че вић 1996). Ов де 
сва ка ко тре ба спо ме ну ти да у књи зи Дан ка Шип ке Осно ви лек си ко логије 
и споредних ди сци пли на на и ла зи мо са мо на кон ста та ци ју шта су то 
па ро ни ми. „Пароними су дви је лек се ме слич не, од но сно (дје ло мич но) 
по ду дар не фор ме у би ло ко јој ње ној ре а ли за ци ји, а раз ли чи тог зна че ња. 
Ра ди се по пра ви лу о ети мо ло шкој срод но сти или исто вет но сти, што 
је и раз гранича ва ју ћи фак тор од хо мо ни ми је, нпр., за ве за ти : све за ти, 
споменар : спо ме ник, до бро (име ни ца) : до бро (при дјев сред њег ро да), 
мла да (име ни ца) : мла да (при дјев жен ског ро да). У ре а ли за ци ји су па-
ро ни ми ре ле вант ни са мо у по је ди ним игра ма ри је чи ма, умјет нич ким 
остварењима, те гре шке (ма ла про пи зми ма), па им се, сто га, по све ћу је 
знат но ма њи про стор не го хо мо ни ми ма“ (Шип ка 1998: 55). На су прот 
овоме, у књи зи Да рин ке Гор тан-Премк По ли се ми ја и ор га ни за ци ја 
лексичког си сте ма у срп ском је зи ку не ма ни ре чи о па ро ни ми ма (Го ртан-

-Премк 1997), а би ло је ме ста с об зи ром на те ма ти ку књи ге.
116 ПА  = па ро ним ска атрак ци ја



но ме на је зи ка и го во ра; ре ше ње овог пи та ња има нај ве ћи прин ци пи јел-
ни зна чај; 2) ис пи ти ва ње ПА  као по ја ве ко ја за ди ре у све ни вое по ет ског 
је зи ка; 3) кон кре тан опис са др жи не и су шти не се ман тич ких про це са; 
4) раз ра да ти по ло ги је ПА  с тач ке гле ди шта осо бе но сти фор ми ра ња звуч-
них се ман тич ких ре до ва у тек сту“ (Се вер ская 1984: 212). О про бле ми ма 
тач ног раз гра ни че ња из ме ђу па ро ни ма и дру гих ви до ва гла сов них по на-
вља ња пи ше Ку ку шки на у ра ду О прет по став ка ма па ро ни ми је у ли ри ци 
А. Бло ка. Она из ме ђу оста лог при ме ћу је: „пр во, не по сто ја ње пре ци зне ди-
стинк ци је из ме ђу па ро ни ми је као фе но ме на ко ји ка рак те ри ше по је ди не 
об ли ке ре чи и ду бин ског фо нет ског по на вља ња, ко је је ти пич но за по ет-
ски текст без де ље ња на ре чи; дру го, го то во пот пу но од су ство на гла ше-
них се ман тич ких слич но сти или па ро ним ских опо зи ци ја […]. Тре ће, оне 
чи ње ни це ко је би у дру гом по ет ском си сте му мо гле да бу ду тре ти ра не 
као па ро ним ске чи ње ни це код Бло ка се по ја вљу ју на фо ну ве о ма ак тив-
ног тра ди ци о нал ног фо нет ског по на вља ња, као и лек сич ког по на вља ња“ 
(Ку ку шки на 1979: 203–204). У срп ској ли те ра ту ри ко ја тре ти ра књи жев ну 
про бле ма ти ку је ди но у Те о ри ји књи жев но сти Рад ми ла Ди ми три је ви ћа 
по сто ји ту ма че ње пој ма па ро ни ма: „Па ро ни ми […] су ре чи ети мо ло шки 
истог по ре кла или слич но га об ли ка, али раз ли чи тог зна че ња. Та ко: ве-
ли ки – ве ли кан, про ме ни ти – из ме ни ти, омр зну ти – омра зи ти, си ро тан 

– си ро ма шан, по зај ми ти – узај ми ти и сл. Због не по зна ва ња је зи ка, тј. зна-
че ња по је ди них па ро ни ма мо же до ћи до њи хо ве по гре шне упо тре бе, ко ја 
до во ди до не ја сно сти ми сли. И па ро ни ми мо гу по слу жи ти за игру ре чи-
ма и ка лам бу ре (про ме на, из ме на, за ме на)“ (Ди ми три је вић 19694: 113–114). 
Док, на при мер, код Лу ке Зи ме у ње го вој књи зи Фи гу ре у на шем на род ном 
пје сни штву (Зи ма 1988) и у Реч ни ку књи жев них тер ми на не по сто је за бе-
ле же ни тер ми ни: па ро ним или па ро ни ми ја (Реч ник 1985).

Оквир сти ли стич ких ис тра жи ва ња. И. Б. Го луб у Сти ли сти ци са вре-
ме ног ру ског је зи ка (Лек си ка. Фо ни ка) при ла зи па ро ни ми ји до ста уско и 
ста вља је под „исту ка пу“ са па ро но ма зи јом. „Ре чи истог ко ре на, бли ске 
по зву ча њу али не по ду дар не по зна че њу (узна ть – при зна ть, оде ть – на-
де ть, под пи сь – ро спи сь), на зи ва ју се па ро ни ми […] Па ро ни ми при па да ју, 
по пра ви лу, ис тој вр сти ре чи и у ре че ни ци вр ше ана лог не син так сич ке 
функ ци је“ (Го луб 1976: 55). Иако ви ди очи глед ну срод ност и слич ност ме-
ђу овим две ма по ја ва ма117, Ири на Го луб ипак на фор мал ном пла ну раз ли-
ку је па ро но ма зи ју од па ро ни ми је118. Ро зен таљ у Прак тич ној сти ли сти ци 
ру ског је зи ка има ши ри, уоп ште ни ји при ступ па ро ни ми ма. Он, по угле ду 

117 „Као и код па ро ни ми је, лек сич ки па ро ви код па ро но ма зи је при па да ју 
ис тој вр сти ре чи и у ре че ни ци вр ше ана лог не син так сич ке функ ци је“ 
(Голуб 1976: 57).

118 „Код па ро но ма зи је, ре чи се – обич но – раз ли ку ју по јед ном гла су, а 
ре ђе – по ал тер на ци ји истог бро ја гла со ва […] Та кве ре чи мо гу има ти 
истоветне пре фик се, су фик се, за вр шет ке, али ко ре но ви њи хо ви су – увек 

– раз ли чи ти“ (Го луб 1976: 57). И по сле два де се так го ди на Ири на Го луб 



на не ке лин гви стич ке ис тра жи ва че, де фи ни ше их као „ре чи ко је су бли-
ске по зву ча њу али раз ли чи те по се ман ти ци“ (Ро зен та ль 1987: 80). Ро зен-
таљ, за раз ли ку од Ири не Го луб, по и сто ве ћу је па ро ни ми ју и па ро но ма зи-
ју: „Па ро но ма зи ја […] ко ја се са сто ји у бли ском ло ци ра њу ре чи слич них 
по зву ча њу али раз ли чи тих по зна че њу“ (Ро зен та ль 1987: 80). И у срп ској 
сти ли сти ци у књи зи Ме та фор ски лин гво сти ле ми Ми ло рад Ћо рац сход но 
по зна тој ли те ра ту ри за у зи ма од ре ђе ни став пре ма па ро ни ми ма. Он сма-
тра да су па ро ни ми бит но стил ско сред ство: „Стил ско ва жно сред ство ја-
вља се че сто па ро ним ска реч. То је реч слич на дру гој ре чи сво јим спо ља-
шњим об ли ком, али раз ли чи та од те ре чи по свом зна че њу. При упо тре би 
па ро ни ма мо же до ћи до гре шке. Па ро ни ми се упо тре бља ва ју нај че шће 
за игру ре чи. Они су вр ло бли ски хо мо ни ми ма, са мо што је звуч на по ду-
дар ност мо гу ћа у пот пу но истом спо ља шњем об ли ку као код хо мо ни ма, 
док је то не мо гу ће увек код па ро ни ма, јер се они ја вља ју са мо на осно ву 
слич но сти, а не на осно ву ап со лут не по ду дар но сти. Ме ђу тим, и та слич-
ност об ли ка чи ни их срод ним хо мо ни ми ма“ (Ћо рац 1982: 136–137).

Оквир функ ци о нал них ис тра жи ва ња. О па ро ни ми ма се го во ри ло и са 
функ ци о нал не стра не, где се па жња обра ћа ла ви ше на на чин функ ци о ни-
са ња не го на са му функ ци ју (функ ци је). А ка да се у цен тар ис тра жи ва ња 
по ста вља ла функ ци ја па ро ни ма, обич но се го во ри ло о њи хо вој при ро ди 
ко ја се ис ка зи ва ла у ви ду тро па. Про у ча ва о ци го во ре ћи о функ ци ја ма ове 
по ја ве че сто су за бо ра вља ли да се она оства ру је је ди но у кон тек сту, и да 
ње не функ ци је тре ба ис тра жи ва ти ис кљу чи во у кон тек сту и у од но су на 
кон текст (исп. Се вер ская, Пре о бра жен ский 1995–1987: 262). Ме ђу раз ли чи-
тим функ ци ја ма па ро ни ма нај че шће је ана ли зи ра на њи хо ва се ман тич ка 
функ ци ја или се тра га ло за ока зи о нал ним и сим бо лич ким зна че њи ма 
(Шу ль ская 1979). Ме ђу тим, па ро ни ми су обич но раз ма тра ни у изо ло ва-
ном кон тек сту (Ге ль гардт 1956; Ко жев ни ко ва 1964; Нев згля до ва 1968).

Из овог крат ког пре гле да до са да шњих про у ча ва ња па ро ни ма и па ро-
ни ми је мо же се из ве сти за кљу чак да ова лек сич ко-је зич ка по ја ва ни је 
до вољ но про у че на, а и оно што је до са да ура ђе но ве о ма је не си сте ма-
тич но и у при лич ној ме ри ра зно род но. Про у ча ва ња ове по ја ве те кла су 
у ви ше пра ва ца и то је про у зро ко ва ло ша ре ни ло те за и ми шље ња ко ја 
су из од ре ђе них аспе ка та има ла оправ да ња, али су на оп штем пла ну ви-
ше до при но си ла по мет њи и не у јед на че но сти. Ка да се у све сти по но во 
пре ђу на ве де на ис тра жи ва ња, ла ко се за па жа да се нај че шће по ла зи ло 
од се ман тич ких кри те ри ју ма. На рав но се ман тич ке кри те ри ју ме пра ти-
ли су и фор мал ни кри те ри ју ми. Ме ђу тим, ту је до ла зи ло до ве ли ких раз-
ли ка. Под пој мом па ро ни ма (или па ро ни ми је) укљу чи ва не су лек се ме 
у ко ји ма је би ло слу чај них, ока зи о нал них гла сов них по на вља ња па све 
до хо мо ни ма. По ред то га, че сто је до ла зи ло до ме ша ња па ро ни ми је као 
лек сич ко-је зич ке по ја ве са раз ли чи тим фи гу ра ма, а нај че шће са па ро но-

из но си го то во исти став у ве зи са па ро ни ми јом и па ро но ма зи јом (Го луб 
1997: 43–51).



ма зи јом. На се ман тич ком пла ну, као што смо ис та кли, про бле ми ова кве 
вр сте су ма њи, ту су раз ми мо и ла же ња ис тра жи ва ча не знат на. Оно што 
по на шем ми шље њу тре ба схва ти ти је сте то да па ро ни ми ја при па да лек-
сич ком си сте му при род ног је зи ка и да је као та кву тре ба тре ти ра ти као 
што се тре ти ра ју по ја ве хо мо ни ма, си но ни ма, ан то ни ма, а то ауто мат ски 
усло вља ва да се она, на фор мал ном пла ну, не по и сто ве ћу је са би ло ко јом 
вр стом гла сов них по на вља ња, што је ве о ма че сто чи ње но од стра не ис-
тра жи ва ча. У том сми слу нео п ход но је да се од ре де фор мал не гра ни це 
па ро ни ми је: до ња и гор ња; до ња, ко ја се не сме ме ша ти ни ти по и сто ве-
ћи ва ти са гла сов ним по на вља њи ма (асо нан цом, али те ра ци јом) и гор ња, 
ко ја не сме ула зи ти у област хо мо ни ми је. На рав но, ов де не мо же би ти 
го во ра о стро гој, ап со лут ној раз гра ни че но сти, јер по сто је при ме ри ко ји 
спа да ју и у јед ну и у дру гу ка те го ри ју. Кон текст би тре ба ло да бу де од лу-
чу ју ћи у оце ни да ли је у пи та њу јед на или дру га по ја ва. Ов де увек тре ба 
има ти на уму да је па ро ни ми ја лек сич ка по ја ва и да у њој функ ци о ни шу 
лек се ме, а не гра фе ме (фо не ме, гла со ви), и да сто га не мо же би ти ре чи о 
не кој вр сти слу чај но сти, не го, на про тив, о на мер но сти пи сца тек ста да 
се при бли жа ва њем две ју ре чи са од ре ђе ним сте пе ном фор мал не слич но-
сти ука же на њи хо ву функ ци ју (се ман тич ку, стил ску) у од го ва ра ју ћем 
кон тек сту.

Ка ко нам на слов овог ра да на ла же, на шу па жњу у да љем тек сту по-
све ти ће мо стил ском аспек ту па ро ни ми је. Већ смо ви де ли да у окви ру 
сти ли стич ких ис тра жи ва ња ауто ри (нпр. Го луб, Ро зен таљ, Ћо рац) па ро-
ни ми ји при ла зе ве о ма уско, и у нај ве ћем бро ју слу ча је ва по и сто ве ћу ју 
је са па ро но ма зи јом, што је на рав но по гре шно. Тре ба има ти у ви ду да је 
па ро ни ми ја пре вас ход но еле ме нат лек сич ког си сте ма при род ног је зи ка, 
а да је па ро но ма зи ја јед на од стил ских фи гу ра, ко ја исти на пред ста вља 
је дан од на чи на ис по ља ва ња па ро ни ми је у по ет ском дис кур су. Ло гич но 
је да у ова квом јед ном ра ду не ће мо би ти у мо гућ но сти да при ка же мо све 
стил ске по ступ ке па ро ним ских збли жа ва ња ре чи у пост мо дер ни стич кој 
срп ској по е зи ји. Раз ло зи су мно го број ни: 1) тре ба ло би ви ше про сто ра; 
2) тре ба ло би ко ри сти ти ви ше пе снич ких име на; 3) мо жда би ову по ја ву 
тре ба ло тра жи ти и у не ком дру гом књи жев ном пе ри о ду срп ске по е зи је. 
Ме ђу тим, на ше ис тра жи ва ње из вр ше но на ова ко ода бра ном ма те ри ја лу 
по ка зу је да се па ро ним ска збли жа ва ња ре чи нај ви ше ис ка зу ју у ви ду не-
ко ли ко стил ских по сту па ка – мо но а со нан це; би а со нан це; по ли а ли те ра ци-
је;119 ри ме; па ро но ма зи је, игре ре чи ма. Услед то га овим стил ским по ја ва ма 
(или по ступ ци ма) би ће по све ће на по себ на па жња у на шем ра ду.

1. Мо но а со нан ца. Ова по ја ва пред ста вља по на вља ње јед ног во ка ла нај-
че шће у окви ру две ју ре чи120. Друк чи је ре че но, па ро ним ско при бли жа ва-

119 О по ја ва ма (или пој мо ви ма) би а со нан ца, по ли а со нан ца и 
полиалитерација чи та лац мо же ви ше са зна ти у: Чар кић: 1992 и 1995.

120 Не што оп шир ни је о мо но а со нан ци чи та лац мо же на ћи у: Чар кић 1992: 
8–9, 12–14, 23, 31, 34, 73, 77–78, 86, 90, 103, 108, 165, 214, 303, 311, 314, 318, 325.



ње лек сич ких је ди ни ца за сно ва но је на њи хо вој исто вет ној во кал ској 
струк ту ри, нпр.: ма ма – та та. Да кле, ов де ни је реч о оној вр сти асо нан це 
ко ју сре ће мо у те о ри ја ма књи жев но сти и ко ја се де фи ни ше као по на вља-
ње јед ног во ка ла у по ло ви ни и ви ше сло го ва у јед ном сти ху. Ова кав тип 
асо нан це по не кад се про те же и на су сед не сти хо ве, а мо же да об у хва ти 
и це лу стро фу, па и пе сму. То зна чи да ова ква асо нан ца функ ци о ни ше на 
ни воу сти ха, а не у окви ру по је ди них ре чи, па за то не спа да у лек сич ку, 
већ у чи сто гла сов ну по ја ву. При ме ра има код свих ана ли зи ра них пе сни-
ка. Ме ђу тим, због еко но ми је про сто ра и ов де као и убу ду ће на во ди ће мо 
по че ти ри при ме ра, ко ји ће на нај бо љи на чин пре зен то ва ти па ро ни ми ју 
у по ет ском тек сту.

(1) Тру лу му ко жу спи ра ју та ла си при сти жућ из да ле ка,
као ме ка дла ка ил ру но, ал га по ње му ле же;

(ПРО , 36).

(2) Ко ће да ћу ти иза мо крог лу га
У ро сном по љу до бре га?

(ДМН , 43).

(3) И као да не ка огром на звуч на ажда ја
За па ла у жа гор
Па се при се ћа и ур ла

(ВСЧ , 303).

(4) Мо јој ми сли на те бе не жној и смер ној
не знам узро ка, ни ча са за чет ка,
она је као за руч нич ки пр стен на ру ци вер ној
кру жна: не ма ни кра ја, ни по чет ка

(МДП , 40).

На ве де ни при ме ри ука зу ју на то да се ова по ја ва нај че шће оства ру је 
по вер ти ка ли, од но сно у два су сед на сти ха (че шће) или у два сти ха на 
ра сто ја њу (ре ђе), а мо гу ће је да се она оства ри и по хо ри зон та ли – у јед-
ном сти ху. У при ме ру (1) двој ним по на вља њем во ка ла „а“ (аа/аа) у ре чи-
ма „дла ка“ и „ал га“, пе сник је же лео да ова квим по ступ ком ис так не по-
себ ну ме ко ћу ре чи „дла ка“ (ма да дла ка мо же би ти и ве о ма оштра) ка ко 
би је по тој осо би ни по ре ђе њем до вео у ве зу са реч ју „ал га“. У при ме ру 
(2) па ро ним ско збли жа ва ње је на ста ло двој ним по на вља њем во ка ла „о“ 
(оо/оо) у об ли ци ма ре чи „мо крог“ и „ро сном“, ко је као од ред бе име ни ца 

„луг“ и „по ље“ за јед нич ким име ни те љем: ка кво ћом вид но ис ти чу њи хо-
ву кон тек сту ал ну си но ни мич ност. У при ме ру (3) трој ним по на вља њем 
во ка ла „а“ (ааа/ааа) у ре чи ма „ажда ја“ и „за па ла“ по себ но је на гла ше на 
син так сич ка ве за из ме ђу су бјек та и пре ди ка та „ажда ја за па ла“. У при ме-



ру (4) двој ним по на вља њем во ка ла „а“ (аа/аа) у ре чи ма „ча са“ и „кра ја“ 
на кнад но је ис так нут мо ме нат за чет ка и мо ме нат по чет ка у об ли ци ма 
ре чи „за чет ка“ и „по чет ка“, ко је су већ ис так ну те ти ме што чи не ри мо ва-
ни пар: „за чет ка“ – „по чет ка“, и што из ра жа ва ју од ре ђе ни си но ним ски 
од нос – мо ме нат на ста ја ња.

2. Би а со нан ца. Па ро ним ско при бли жа ва ње ре чи на прин ци пу би а со-
нан це је ве о ма рас про стра ње на по ја ва у на шем ма те ри ја лу. На и ме, при-
ме ри ова квих збли жа ва ња нај че шће се ја вља ју у дво сло жним лек се ма ма 
ко је има ју раз ли чи те во ка ле по ста вље не у исто вет ни низ121, нпр.: клу па 

– стру на. Ва жно је ис та ћи да се ова кви слу ча је ви, за раз ли ку од прет ход-
них, обич но де ша ва ју у не по сред ном кон так ту: нај че шће је дан или два, 
ре ђе ви ше су сед них сти хо ва. То је ра зу мљи во, јер што је кван ти тет и ква-
ли тет зву ча ња сла би ји, раз да љи на ме ђу па ро ним ским збли жа ва њи ма се 
скра ћу је. При ме ри су за сту пље ни код свих пе сни ка.

(1) Ви јај обла ке про лет не, ру ме не,
пи тај их за рај.
Не тре ба нам же на кад цве та, ни кад ве не
Не ба ца мо де цу у зве здан бес крај

(ЦМЛ , 34).

(2) Бат гром ке сто пе рад ни ка
Бо љи жи вот
Да рад бу де са мо чо ве чан ска ну жност
а не скот ско су ро во му че ње
бат бат

(МДБ , 78).

(3) Пра зна со ба ста не да ре жи
Уву чем се у сво ју ко жу

(ПВП , 37).

(4) Ил жал се ста ни у ме ни:
с не ба ме стре ла ра ни ла,
там на ме зе мља пе чи ла,
те пе сма ми је су зи цом
и ка пљом кр ви ки ће на?

(НМП , 39).

Из на ве де них при ме ра ни је те шко за кљу чи ти да се па ро ним ска при-
бли жа ва ња оства ре на би а со нан цом нај че шће од ви ја ју у две ре чи ко је су 
по ста вље не у не по сред ни кон такт, и да су те ре чи у чвр стој син так сич кој 

121 Ова кви па ро ним ски при ме ри нео до љи во под се ћа ју на во кал ску ри му. 
Више о во кал ској ри ми чи та лац мо же са зна ти у: Чар кић 2001: 38–39.



ве зи. У при ме ру (1) по на вља њем во кал ске се квен це „еа“ (еа/еа) ак ти ви-
ра не су две ре чи: „же на“ и „цве та“, ко је има ју син так сич ки од нос су бјек та 
и пре ди ка та. У при ме ри ма (2) и (3) из ра зи „гром ке сто пе“ и „сво ју ко жу“ 
па ро ним ски су на зна че ни по на вља њем во кал ских се квен ци: „ое“ (ое/ое) 
и „оу“ (оу/оу), а ис ти чу син так сич ки од нос од ред бе и ре чи ко ја се њо ме 
од ре ђу је. У сва три ана ли зи ра на при ме ра па ро ним ска збли жа ва ња су се 
од и гра ла по хо ри зон та ли, од но сно у кон тек сту јед ног сти ха. Ме ђу тим, 
у при ме ру (4), за раз ли ку од прет ход них, па ро ним ска збли жа ва ња ова-
кво га ти па пре шла су из пар не ве зе у па ро ним ски низ од че ти ри лек се-
ме: „не ба“, „стре ла“, „зе мља“, „пе сма“, за сно ван на по на вља њу во кал ске 
се квен це „еа“ (еа/еа/еа/еа). Овим је и па ро ним ско збли жа ва ње до би ло 
друк чи ју функ ци ју ко ја се ис по ља ва у не са мо на кнад ном по ве зи ва њу 
од ре ђе них лек сич ких је ди ни ца и њи хо вом ис ти ца њу у да том кон тек сту 
не го и у чвр шћем по ве зи ва њу су сед них сти хо ва, где се са хо ри зон тал не 
пре шло на вер ти кал ну ве зу.

3. По ли а ли те ра ци ја. Па ро ним ска при бли жа ва ња на осно ву по на вља-
ња три и ви ше истих кон со на на та122 у прин ци пу у две ре чи (ве о ма рет ко 
у ви ше) пред ста вља ве о ма ра ши ре ну по ја ву у ода бра ном ма те ри ја лу.

(1) И та ко,
док зе мља је ова зе мља на ша ста ра,
са сте на ма сво јим и твр дим и су рим,
с тра вом у ве тру што се ку па ено на бре жуљ ку пр вом,
и не рав ним зу би ма што пре се ца сва ки осмех;

(МДБ , 103).

(2) На ову жуд њу и на коб ни овај глас:
„О, ти, о, ти, уче шће чи је за стру ји кад-где у ме ни
У ствар ност вра ти лик свој са тр ве ни,
И не спре чи, не спре чи, је ди ни за ме не спас“

(ПРО , 105).

(3) Без ко ре на без гра не без кру не
Ста ћу осло њен на се бе
на сво је чво ру ге

(ПВП , 139).

(4) Сви рам смрт,
ал ми гу да ло ра си па не хо тич не зву ке.
А зи до ве мр тве и обла ке што пло ве
бла го ми ми лу ју ру ке.

(ЦМЛ , 75).

122 О пој му по ли а ли те ра ци је чи та лац мо же ви ше са зна ти у: Чар кић 1992: 10, 
117, 123, 125–126, 128, 130, 132, 138, 142, 151, 156, 195, 211–213.



Ка ко на ве де ни при ме ри по ка зу ју, па ро ним ска збли жа ва ња ова кво га 
ти па нај че шће се оства ру ју по хо ри зон та ли, од но сно у јед ном сти ху. Мно-
го ре ђе она се ис по ља ва ју по вер ти ка ли у су сед ним сти хо ви ма или сти-
хо ви ма на ра сто ја њу. Што се са ме струк ту ре ти че, по но вље на гла сов на 
се квен ца се оства ру је у изо морф ном ви ду123 „мрт/мрт“; „крн/крн“ (оства-
рен не по сред ни кон такт и исти ре до след по но вље них су гла сни ка) и ме-
та те зном ви ду124 „трв/втр; стврн/стрвн“ (оства рен не по сред ни кон такт, 
а про ме њен ре до след по но вље них су гла сни ка). У при ме ру (1) по на вља-
њем трој не су гла снич ке се квен це ме та те зног ти па трв/втр у две ма ре-
чи ма „тра вом“ и „ве тру“ на ста ло је па ро ним ско збли жа ва ње ко је је има-
ло за циљ да ис так не ство ре ну по ет ску сли ку „с тра вом у ве тру“, чи ме 
се по ја ча ва ње на ефек тив ност у кон тек сту. У при ме ру (2) по на вља њем 
че твор не су гла снич ке се квен це ме та те зног ти па стврн/стрвн оства ре-
но је па ро ним ско збли жа ва ње две ју ре чи „ствар ност“ и „са тр ве ни“, и та-
ко ство рен је дан по се бан ком по зи ци о ни склоп, по ве зан по че так и крај 
јед ног сти ха (озна чен по че так и крај рит мич ке је ди ни це), што под се ћа 
на сим пло ху, или још бо ље ри му сим пло ху125. У при ме ру (3) по на вља њем 
трој не су гла снич ке се квен це изо морф ног ти па крн/крн на ста ло је па ро-
ним ско збли жа ва ње две ју ре чи „ко ре на“ и „кру не“, ко је у струк ту ри сти-
ха као но си о ци пр ве и зад ње ак це нат ске це ли не, има ју исту уло гу као 
у прет ход ном при ме ру: да обе ле же крај и по че так рит мич ке је ди ни це; 
ја вља ју се да кле и у стил ској функ ци ји озна ча ва ња сим пло хе или ри ме 
сим пло хе. У при ме ру (4) по на вља њем трој не су гла снич ке се квен це изо-
морф ног ти па мрт/мрт на ста ло је па ро ним ско збли жа ва ње две ју ре чи 

„смрт“ и „мр тве“, ко је у ком по зи ци о ној струк ту ри стро фе има ју уло гу по-
ве зи ва ња сти хо ва на од сто ја њу. На и ме, у на ве де ној стро фи упо тре бље на 
је на из ме нич на ри ма: смрт – зву ке – пло ве – ру ке, где је ри мо ван дру ги и 
че твр ти стих, док су пр ви и тре ћи оста ли без ри ме. Да би на не ки на чин 
на до ме стио овај, услов но ре че но на мер ни про пуст, пе сник се по слу жио 
до дат ним по ступ ком, по ступ ком па ро ним ског збли жа ва ња две ју ре чи 
ко је би као вид кон со нант ске ри ме126 по ве за ле пр ви и тре ћи стих. Овим 
је ка трен, у ком по зи ци о ном сми слу, до био на ком пакт но сти и це ло ви то-
сти, јер је по сту пак ме ђу соб ног по ве зи ва ња пар них и не пар них сти хо ва 
спро ве ден до след но. По ред ком по зи ци о не, овај па ро ним ски пар има и 
се ман тич ко-стил ску функ ци ју. До во ђе њем у не по сред ну ве зу две ју ре чи 

„смрт“ и „мр тве“ под вла чи се њи хо ва се ман тич ка срод ност, ко ја у да том 
кон тек сту има ранг си но ни ми је. Њи хо во лек сич ко-реч нич ко зна че ње 

123 О изо морф ном ти пу по ли а ли те ра ци је чи та лац мо же ви ше да се 
информише у: Чар кић 1992: 123, 128, 145.

124 О ме та те зном ти пу по ли а ли те ра ци је чи та лац мо же ви ше да са зна у: 
Чаркић 1992: 123, 129, 147, 148, 151.

125 О ри ми си пло хи чи та лац мо же ви де ти ви ше у: Чар кић 2001: 181–182.
126 О кон со нант ској ри ми чи та лац мо же ви ше да са зна у: Чар кић 2001: 96.



иза зи ва не га тив не ко но та ци је, те та ко по ја ча ва не га ти ван емо ци о нал ни 
на бој са др жа ја це ле стро фе, што овим лек се ма ма да је ис так нут стил ски 
зна чај, од но сно уво ди их у сти ло ге ни слој тек ста.

4. Ри ма. Што се ти че ри ме, у овом слу ча ју с пра вом би смо је мо гли на-
зва ти па ро ним ска ри ма. На и ме, ра ди се о ри мо ва ним је ди ни ца ма са кра је-
ва сти хо ва (кла у зу ла), где се ри му ју це ле лек сич ке је ди ни це; ме ђу тим, ту 
ни је реч о по но вље ним ре чи ма, ни ти је у пи та њу хо мо ним ска ри ма, не го 
баш ка ко смо ма ло пре ис та кли – па ро ним ска ри ма. Пе сни ци чи ју смо по-
е зи ју узи ма ли за ана ли зу ни су упо тре бља ва ли ри му као стал ни по ет ски 
по сту пак: она се код не ких ја вља ла ве о ма рет ко, код не ких не што че шће, 
док је код дру гих ри ма упо тре бља ва на у ка сни јим пе ри о ди ма њи хо вог 
ства ра ла штва. За то ће на шем ис тра жи ва њу би ти под врг ну ти они пе сни-
ци код ко јих је ри ма би ла уста ље ни ји стил ски по сту пак.

(1) И од јед ном чуд но се не што до го ди ло,
као реч ча роб на не ка да се ре кла:
ожи ве ла је на зи ду сли ка
и ре ка ши ро ко по те кла,
и ки шом у њу по у ви ра ли
ли сто ви по у ми ра ли

(МДП , 72).

(2) Из љу бих це лу про шлост по по ду сво је со бе,
ру ке ми бе ху кр ва ве ко ји ма ни сам убио,
је чао сам та да бе све сно над тра гом сво је ру го бе:
до ву као сам се до ал бу ма, ту на шао њен лик и љу био:
сва ки дру ги би се за то на ме сту мо ме убио,
а ја сам се је ди но у при себ но сти сво јој гу био

(ПРО , 114).

(3) Не ма ме ста међ ду ша ма на шим ни згло ба,
по нор стра шни из ме ђу нај бли жих зи ја.
Зар сам зна ла ја кад ти је ду ша би ва ла зми ја,
кад је у њој би ла љу бав, ка да ра дост, кад зло ба?

(МДП , 79).

(4) А ми њи ма охо че мо са бр да:
„Охо оо, жа бо кре чи но оо,
ла бр-ла бр-ла бр да,
хо ће мо – ка ко не ће мо,
пу шта мо вас из ка ве за
про тив Со вјет ског Са ве за,
од пу сте се раз бо ље смо ми ло сти,
ал’ нам ов дје, ми ли до сти и го сти,



оста ви те пу шке и ко сти!
При че кај те до кле ма ло окоп ни,
не ко ме ће би ти да нак по коп ни!“

(КСП , 53–54).

У при ме ру (1), где вла да ис пре ки да на ри ма127, на кла у зу ла ма два зад ња 
сти ха по ја вљу ју се ри ме ме: по у ви ра ли – по у ми ра ли. Не ма двој бе да се ов-
де ра ди о ри мо ва њу це лих ре чи, али у ко ји ма је до шло до не по ду да ра ња 
гла со ва в/м на истим по зи ци ја ма у ри мо ва ним ре чи ма, што је про у зро ко-
ва ло на ста нак па ро ним ске ри ме. У при ме ру (2), у стро фи од шест сти хо ва, 
упо тре бље на је пот пу на ри ма128. Да кле, ри му ју се све кла у зу ле сти хо ва у 
стро фи. Та ко ис па да да се ме ђу соб но ри му ју пр ви и тре ћи: со бе – ру го бе; 
дру ги и че твр ти: убио – љу био, а пе ти и ше сти стих: убио – гу био. Пре ма 
ово ме ри ма се, из у зев у пр вом и тре ћем сти ху, мо же под ве сти под тер мин 
па ро ним ске ри ме, јер се у оба ри мо ва на па ра ри му ју це ле ре чи, с тим из у-
зет ком што је раз ли ка ме ђу њи ма у ини ци јал ном гла су: у пр вој ре чи сто ји 
нул та фо не ма (ø), а у дру гој је ре а ли зо ван глас (или фо не ма) љ од но сно г 
(ø/љ: „убио – љу био“; ø/г: „убио – гу био“). Ме ђу тим, ди стри бу ци ја ри ме у 
овој стро фи мо же се схва ти ти и дру га чи је, и то ова ко: ри му ју се ме ђу соб-
но пр ви и тре ћи: со бе – ру го бе, а дру ги, че твр ти, пе ти и ше сти стих: убио 

– љу био – убио – гу био. Дру ги ди стри бу тив ни мо дел ри ме из гле да ло гич ни-
ји, јер се че ти ри ре чи по ве зу ју у је дан за јед нич ки низ чи ја је осно вна реч 

„убио“ ко јом се же ли ис та ћи се ман тич ки од нос лек се ма „љу био“ и „гу био“. 
Че ти ри пу та по но вље на реч убио још ви ше под вла чи тра гич ни са др жај 
стро фе, а ре ла ци ја ре чи љу био  гу био на гла ша ва основ ни раз лог на ста-
ја ња тра ги ке, при че му је лир ски ју нак љу бе ћи из гу био. У при ме ру (3), у 
ка тре ну, оба ри мо ва на па ра има ју ранг па ро ним ске ри ме: згло ба – зло ба, 
зи ја – зми ја. Као и у прет ход ним слу ча је ви ма па ро ним ска ри ма је на ста-
ла ри мо ва њем две ју ре чи, а не њи хо вих де ло ва (што ри ма обич но под ра-
зу ме ва). Раз ли ка је са мо у јед ном гла су. На и ме, ал тер на ци ја је из ра же на 
од но сом г/ø: згло ба – зло ба; ø/м: зи ја – зми ја. Ин те ре сант но је спо ме ну ти 
да је па ро ним ска ри ма (или па ро ним ско збли жа ва ње ре чи ри мо ва њем) 
за хва ти ло све сти хо ве у стро фи, што је ре дак слу чај код ис пи ти ва них пе-
сни ка. Нај че шће се ова ква ри ма ја вља у два или ви ше сти хо ва ко ји чи не 
са мо део стро фе. У при ме ру (4) на ла зи мо ве о ма ин те ре сант ну си ту а ци ју. 
У стро фи од је да на ест ри мо ва них сти хо ва па ро ним ско збли жа ва ње ре чи 
у ви ду па ро ним ске ри ме спро ве де но је у пр ва два (са бр да129 – ла бр да) и 
зад ња два сти ха (окоп ни – по коп ни). Па ро ним ско збли жа ва ње ри мо ва них 

127 О пој му ис пре ки да не ри ме чи та лац мо же ви ше са зна ти у: Чар кић 2001: 
84–85.

128 О пој му пот пу не ри ме ви де ти ви ше у :Чар кић 2001: 149–150.
129 Ри мо ва на је ди ни ца са бр да пред ста вља вид са став не ри ме. О том пој му 

ри ме чи та лац мо же ви ше са зна ти у: Чар кић 2001: 194–196.



је ди ни ца на ста ло је ал тер на ци јом с/л (са бр да – ла бр да) и ø/п (окоп ни 
– по коп ни). Са др жај стро фе (пр вих де вет сти хо ва) пи сан је у ве о ма ша љи-
вом то ну, у ко ји се пот пу но укла па и пр ви па ро ним ски ри мо ва ни пар: 
са бр да – ла бр да. Ме ђу тим, зад ња два сти ха на гла ша ва ју ве о ма озбиљ ну 
си ту а ци ју, јер се у стро фи (као и у це лој пе сми) го во ри о ра ту. На озбиљ-
ност си ту а ци је упу ћу је по себ но ри мо ва ни пар окоп ни – по коп ни. Ако са 
се ман тич ке тач ке гле ди шта по сма тра мо ри мо ва не је ди ни це, за па зи ће мо 
да пр ве по ре ду ре чи „са бр да“ и „окоп ни“ има ју не у трал ну ко но та ци ју, 
док дру ге две по ре ду ре чи „ла бр да“ и „по коп ни“ има ју ве о ма из ра же на 
ко но та тив на зна че ња: „ла бр да“ има ша љи во зна че ње, а „по коп ни“ тра-
гич но зна че ње. Све ово го во ри да пе сник (као и дру ги ци ти ра ни пе сни-
ци) стро го во ди ра чу на о то ме шта и на ко ји на чин на гла ша ва, ка ко би 
тим по ступ ком скре нуо па жњу чи та о ци ма о ва жно сти по је ди них по ет-
ских из ра за ко ји ма се ко ри сти у свом ства ра ла штву.

5. Па ро но ма зи ја. На ову стил ску фи гу ру раз ли чи ти ис тра жи ва чи раз-
ли чи то гле да ју. Не ки под њу под во де све оне ре чи ко је слич но зву че, а 
раз ли чи то зна че; не ки, пак, под овом фи гу ром ви де са мо ре чи ко је слич-
но зву че, а раз ли чи то зна че, из у зи ма ју ћи све оне ре чи ко је слич но зву-
че, а чи ја је слич ност про у зро ко ва на истим ко ре ном или истом осно вом. 
Нај ве ћи број ис тра жи ва ча та ква зву ков на при бли жа ва ња ре чи убра ја у 
па рег ме нон.130 Пр во ми шље ње ство ри ло је код не ких про у ча ва ла ца за блу-
ду да се две са свим раз ли чи те по ја ве па ро ни ми ја и па ро но ма зи ја мо гу ме-
ђу соб но из јед на ча ва ти. У на шем слу ча ју па ро ни ми ја је лек сич ка по ја ва, а 
па ро но ма зи ја стил ска фи гу ра пре ко ко је се (на је дан од на чи на) ис по ља-
ва па ро ни ми ја. Па ро но ма зи ја је фи гу ра ко ја је као стил ски по сту пак код 
по сма тра них пе сни ка ве о ма за сту пље на, и то у ра зно вр сним зву ков ним 
при бли жа ва њи ма две ју, по не кад и ви ше ре чи (ре чи истог ко ре на, ре чи 
слич не мор фо ло шке струк ту ре, ре чи слич не зву ков не струк ту ре). Оту да 
је на стао про блем ка ко ода бра ти нај а де кват ни је при ме ре ко ји би на нај-
бо љи мо гу ћи на чин пре зен то ва ли ову по ја ву у по сма тра ном ма те ри ја лу. 
Ме ђу тим, као и до са да, по слу жи ће мо се на во ђе њем че ти ри при ме ра.

(1) Бу ди се ба шта
ни си знао да мир но чи таш књи гу
отво ре ну на ко ле ни ма ар тич ко га џи на
не до вр шен оша му ћен за ма јан ле пе зом на де
што се по ди же с дна не ког

130 Ис по ре ди, на при мер, ове слу ча је ве код Лу ке Зи ме:
Те бе про се про сци на све стра не;
Му дар пла мен из уста му пла ну;
Те кад би се игре на и гра ли;
О ли је пе ље по ти це;
Ил ми се укло ни ил ми се по кло ни (Зи ма 1988: 284).



(не сно сног) без мер ја
без мир ја

(МДБ , 194).

(2) Усред бес пу ћа
Уз диг ну та ру ка
Бле сну ла је ша ком
Си ну ла пр сти ма

(ПВП , 90).

(3) Не вра го ли ми,
не смеј се, вра го лан ко.
То у ро ди ни она
бо лу је се ту без ле ка

(НМП , 44).

(4) Осе ћао је не ко све оп ште пре да ње и рас пре да ње
И ми слио је: ах, ко ли ко, ко ли ко
Стр пљи вог, нео д ло жног по сла има Го спод Бог
да то др жи – одр жи, од мр си – не по мр си,

(ВСЧ , 307).

У при ме ру (1), у стро фо и ду пи са ном сло бод ним сти хом без упо тре бе 
ри ме, на и ла зи мо на па ро ним ско при бли жа ва ње ре чи на кра је ви ма за-
вр шних сти хо ва, што је ове сти хо ве, а и са ме ре чи по себ но ис та кло у да-
том кон тек сту. Са фор мал не стра не, на ста ло при бли жа ва ње но си ви сок 
сте пен гла сов не по ду дар но сти; раз ли ка је је ди но у два во ка ла на ис тој 
по зи ци ји у ре чи ма: е/и („без мер ја“/„без мир ја“). Име ни ца без мер је зна чи 
не што што је без мер но, не из мер но, бес крај но, огром но, док име ни ца без-
мир је131 зна чи не мир, не спо кој ство, уз не ми ре ност, узру ја ност. На се ман-
тич ком пла ну ове две ре чи до ве де не у на кнад ни не по сред ни кон такт 
из ра жа ва ју кон тек сту ал не ан то ни ме јер озна ча ва ју: пр ва – кон крет ност, 
дру га – ап стракт ност. У при ме ру (2), као и у прет ход ном, у стро фо и ду у 
сло бод ном сти ху без ри ме, у зад ња два сти ха, са да на ини ци јал ним њи хо-
вим по зи ци ја ма, де си ло се па ро ним ско при бли жа ва ње две ју ре чи: „бле-
сну ла“ и „си ну ла“. С фор мал не стра не не по ду дар ност гла со ва у њи ма је 
при лич но из ра же на: блеø/øøøи („бле сну ла/си ну ла“). Ме ђу тим, гла сов ну 
не по ду дар ност по кри ва об лич ка исто вет ност: у обе ре чи ра ди се о пер-
фек ту свр ше ног ви да (или рад ном гла гол ском при де ву). По сма тра не са 
се ман тич ке тач ке гле ди шта, две ре чи из ра жа ва ју не са мо кон тек сту ал-
ну не го ре кло би се и лек сич ку, реч нич ку си но ни ми ју. На и ме, реч бле-
сну ти зна чи ја ко си ну ти, за си ја ти, за бли ста ти, а реч си ну ти зна чи бле-
сну ти, за си ја ти, за све тле ти, што пред ста вља ви сок сте пен се ман тич ке

131 У гра ђи Реч ни ка СА  НУ  ни је за бе ле же на реч без мир је.



по ду дар но сти. У при ме ру (3), та ко ђе у стро фо и ду са сло бод ним не ри-
мо ва ним сти хом, у два су сед на по чет на сти ха, од и гра ло се па ро ним ско 
при бли жа ва ње две ју ре чи на ста ло из во ђе њем јед не из дру ге (за јед нич ка 
осно ва „враг–“). Овај по сту пак имао је за циљ да по себ но ис так не са др-
жај ни кон траст пр ва два у од но су на дру га два сти ха. И за и ста у пр ва два 
сти ха до ми ни ра ве се лост, раз дра га ност баш за хва љу ју ћи „вра го лан ки“ 
ко ја „вра го ли“, док у зад ња два сти ха до ми ни ра не спо кој ство, уз не ми ре-
ност про у зро ко ва на „бо ле шћу се те без ле ка“. У при ме ру (4), за раз ли ку 
од прет ход на три (где смо има ли па ро ним ска при бли жа ва ња две ју ре-
чи у два су сед на сти ха, да кле, вер ти кал на, кон такт на) на ла зи мо трој но 
па ро ним ско при бли жа ва ње. На пла ну стро фе или стро фо и да (то је кон-
текст у ко јем смо по сма тра ли све ти по ве па ро ним ских при бли жа ва ња 
ре чи), ов де се ра ди о кон такт но-дис тант ним при бли жа ва њи ма, јер се 
она од ви ја ју у пр вом и зад њем (че твр том) сти ху. У сва три слу ча ја: (а) 
пре да ње/рас пре да ње; (б) др жи/одр жи; (в) од мр си/по мр си – гле да но са 
фор мал не стра не, ра ди се о твор бе ним лек се ма ма на ста лим пре фик са-
ци јом, јер пре фик си и пред ста вља ју је ди ну фор мал ну раз ли ку ко ја се 
при до да је основ ним ре чи ма, а ко ја је исто вет на у сва три па ро ним ска 
па ра: пре-да ње/рас-пре да ње; ø-др жи/о-др жи; од-мр си/по-мр си. По ступ-
ком пре фик са ци је у исто вет не ре чи уне та је се ман тич ка не и сто вет ност, 
ко ја је у слу ча је ви ма (а) и (б) усло ви ла зна чењ ске раз ли чи то сти, јер лек-
се ме пре да ње и рас пре да ње, као и др жи и одр жи раз ли чи то зна че, док је 
та се ман тич ка раз ли чи тост код слу ча ја (в) до ве ла до крај ње зна чењ ске 
су прот но сти, јер су ре чи од мр си и по мр си то ли ко су прот ног зна че ња да 
су лек сич ки, реч нич ки ан то ни ми.

2.6. Игра ре чима. Игра ре чима пред ста вља ве о ма сло же ну по ја ву јер се 
оства ру је по мо ћу свих оних фи гу ра ко је су за сно ва не на хо мо фо ниј ским 
и/или хо мо гра фиј ским еле мен ти ма. У сво јој кла си фи ка ци ји стил ских 
фи гу ра Л. Зи ма под игру ре чи ма под во ди: ан та на кла су, по лип то тон, па-
рег ме нон, ети мо ло ги зи ра ње, па ро но ма си ју, ана грам (Зи ма 1988: 279–289), 
док М. Ко ва че вић у сво јој кла си фи ка ци ји овим фи гу ра ма до да је још: ем-
фа зу, ка лам бур и ан ти ме та бо лу (Ко ва че вић 1998: 140). По што игра ре чи-
ма у окви ру се ман тич ке функ ци је132 укљу чу је ка те го ри је по ли се ми је, хо-

132 По ред се ман тич ке функ ци је, игра ре чи ма има и естет ску и сти ли стич ку 
функ ци ју. „Естет ска функ ци ја се ис по ља ва у оства ре ној хар мо нич ности 
и бла го звуч но сти ко је про ис ти чу из са ме струк ту ре игре ре чи ма. Игра 
речи ма, на пла ну из ра за, укљу чу је хо мо фо не и хо мо гра фе, чи не ћи 
ужи (па и ши ри) кон текст естет ски ве о ма об ли ко ва ним. Сти ли стич ка 
функција се ис по ља ва у су ко бу фор мал не по ду дар но сти и зна чењ ске 
не по ду дар но сти по но вље не је зич ке је ди ни це. Исто вет ност озна ке (или 
озна ка), у не по сред ном кон тек сту, су ге ри ше и исто вет ност озна че них. 
Ме ђу тим, тре ну так спо зна је о не и сто вет но сти се ман тич ког са др жаја 
поно вље них је зич ких је ди ни ца по ста је основ сти ле ма тич но сти и 
стилогено сти не са мо да те хо мо фо ниј ске и/или хо мо гра фиј ске струк ту ре 
не го и ши рег кон тек ста“ (Чар кић 2000: 59).



мо ни ми је и па ро ни ми је, ми ће мо је у овом слу ча ју по сма тра ти не што уже, 
да кле са мо у ви ду па ро ни ми је. У на шем ма те ри ја лу игра ре чима је ве о ма 
при сут на као стил ски по сту пак па ро ним ских при бли жа ва ња ре чи.

(1) Та ма не ма ни ви да ни то пло те ни
Ру ку
Да ме си то те сто успо ме на и ви зи ја и
Тра ја ња.
И знаш да мо раш зна ти што не знаш
И са зна ти пу тем ко ји не знаш

(МДБ , 117).

(2) Сви рам смрт,
ал ми гу да ло ра си па не хо тич не зву ке.
А зи до ве мр тве и обла ке што пло ве
бла го ми ми лу ју ру ке.
Јед на ко ћар ли ја, као да лек врт,
тра гом мо јим, сен ка мо ја,
пу на жи та и не ба ве дра,
вре ла као је дра не дра тво ја

(ЦМЛ , 75).

(3) Чуј те цвр кут – рас прс гр ла,
чуј те пр хут – рас прх пер ја:
овог сун ца, пр вог сун ца у го ди ни,
сва ћу пр снут
у ивер ја!

(КСП , 81).

(4) Пе ци те, же ге, –
пла ме на не спе ко сте плам;
ле ди те, ци че, –
ле да не сле ди сте лед

(НМП , 117).

У при ме ру (1), у зад ња два сти ха, ва ри ра њем об ли ка ре чи зна ње оства-
рен је па ро ним ски низ: знаш – зна ти – не знаш – са зна ти – не знаш, ко ји 
функ ци о ни ше као игра ре чима: за пра во игра зву ча ња и зна че ња. У ова-
квом на чи ну струк ту ри ра ња два ју зад њих сти хо ва из гра ђен је нео би-
чан иро ни чан кон текст: „И знаш да мо раш зна ти што не знаш / И са зна-
ти пу тем ко ји не знаш“, ко јим је уне та из ве сна до за емо ци о нал но сти у 
при лич но јед но ли чан, мо но тон на чин ка зи ва ња. У при ме ру (2), та ко ђе 
у зад ња два сти ха, па ро ним ским при бли жа ва њем ре чи, игром ре чи ма, 
оства ре но је ус пе ло по ре ђе ње из ме ђу две ју зна чењ ски уда ље них ре чи: 



не бо и не дра. По на вља њем фор мал но срод них из ра за: ве дра – вре ла – је-
дра – не дра ство рен је ути сак да су и са др жа ји ко је ове ре чи но се слич ни, 
при бли жни. На и ме, до шло је до не ке вр сте из јед на ча ва ња од ре да ба ве-
дра, вре ла, је дра, та ко да су и основ не ре чи не бо и не дра, као еле мен ти 
по ре ђе ња, по ста ли ме ђу соб но се ман тич ки бли ски, срод ни. У при ме ру (3) 
ме ђу пет лек сич ких је ди ни ца ус по ста вље но је па ро ним ско збли жа ва ње, 
што је про из ве ло сво је вр сну игру ре чи ма ба зи ра ну на слич ном зву ча њу. 
Ова квим по ступ ком ство ре на је сло же на фор мал но-са др жај на струк ту ра 
ко ја до ми ни ра стро фом. Збли жа ва ње ре чи на осно ву њи хо ве зву ков не 
слич но сти има ло је за циљ да ис так не се ман тич ко тка ње на ве де ног кон-
тек ста пу тем ни јан си ра ња зна че ња упо тре бље них ре чи. Да кле, ре чи ко је 
су се ман тич ки ра зно род не а при бли жне слич но шћу зву ча ња от кри ва ју и 
по тен ци јал ну мо гућ ност њи хо ве зна чењ ске срод но сти. Сла га ње њи хо ве 
се ман тич ке срод но сти ни је те кло пре ма хо ри зон тал ним, син таг мат ским 
кри те ри ју ми ма: цвр кут – рас прс; пр хут – рас прх, не го пре ма вер ти кал-
ним, па ра диг мат ским, од но сно фор мал ним кри те ри ју ми ма: цвр кут  
пр хут; рас прс  рас прх  пр снут. Реч пр снут као зад ња, за вр шна у ни-
за њу лек се ма у игри ре чи ма као да пред ста вља за јед нич ки име ни тељ 
прет ход ним ре чи ма, јер са др жи фор мал не еле мен те (гла со ве) ко ји чи не 
део њи хо ве гла сов не струк ту ре. У при ме ру (4) стил ским по ступ ком игре 
ре чи ма об у хва ћен је цео стро фо ид, с том раз ли ком што су две основ не 
ре чи „же га“ и „ци ча“ из ван игре ре чи ма, ма да се она упра во од но си на 
њих. На и ме, дво стру ком игром ре чи ма (1) „пе ци те пла ме на не спе ко сте 
плам“, (2) „ле ди те ле да не сле ди сте лед“ оства ре но је ефект но ис ти ца ње 
ан то ним ског од но са (то пло – хлад но), ко ји је оства рен из ме ђу две ју ре-
чи: „же ге“ и „ци че“.

На кра ју да све де мо ре зул та те на ше ана ли зе. Пр во, гле да но са фор мал-
ног аспек та, ана ли за је по ка за ла да па ро ни ми ју, са јед не стра не, не тре ба 
до во ди ти у ве зу са свим вр ста ма гла сов них по на вља ња, већ са мо са оним 
ко ја има ју од ре ђен сте пен на мер но сти, очи глед но сти (а не слу чај но сти, 
ока зи о нал но сти) и ко ја не пре ла зе окви ре лек сич ких је ди ни ца. То су у 
на шем слу ча ју мо но а со нант ска, би а со нант ска и по ли а ли те ра ци о на гла-
сов на по на вља ња. С дру ге стра не, па ро ни ми ју не тре ба уво ди ти у област 
хо мо ни ми је, јер су то две раз ли чи те лек сич ке по ја ве при род ног је зи ка. 
Дру го, гле да но са зна чењ ског аспек та, на ша ана ли за је по твр ди ла да 
су до са да шња ис тра жи ва ња у том сми слу ис прав на и да се се ман тич ки 
од но си ре а ли зу ју у ви ду раз ли чи тих зна че ња ко ја мо гу да ре зул ти ра ју 
ан то ним ским од но си ма, или у ви ду зна че ња ко ја се де ли мич но по ду да-
ра ју и ко ја мо гу да ре зул ти ра ју си но ним ским од но си ма. Тре ће, гле да но 
са сти ли стич ког аспек та, на ша ана ли за је опо вр гла до са да шња ис тра жи-
ва ња у ко ји ма се у нај ве ћем бро ју слу ча је ва па ро ни ми ја и па ро но ма зи ја 
ме ђу соб но по и сто ве ћу ју. По ла зе ћи од чи ње ни це да је па ро ни ми ја лек-
сич ко-је зич ка по ја ва, а па ро но ма зи ја стил ска фи гу ра, већ у стар ту на шег 
ис тра жи ва ња по шли смо од прет по став ке да је па ро но ма зи ја са мо је дан 



од на чи на ис по ља ва ња па ро ни ми је. За хва љу ју ћи то ме от кри ли смо да се 
па ро ни ми ја као лек сич ка по ја ва оства ру је на ви ше на чи на у по ет ском 
дис кур су. Пре ма ода бра ном ма те ри ја лу и на шој ана ли зи по ка за ло се да 
се нај че шћи об ли ци ис по ља ва ња па ро ни ми је, од но сно па ро ним ског при-
бли жа ва ња ре чи де ша ва ју у ви ду по себ ног ти па мо но а со нан це, мо де ла: 
ча са – кра ја, по себ ног ти па би а со нан це, мо де ла: же на – цве та, по себ ног 
ти па по ли а ли те ра ци је, мо де ла: смрт – мр тве, по себ ног ти па ри ме, од-
но сно па ро ним ске ри ме, мо де ла: зи ја – зми ја, па ро но ма зи је, мо де ла без-
мер ја – без мир ја, игре ре чи ма, мо де ла: ле ди те ле да не сле ди те лед. Из 
све га ово га мо же се из ве сти ге не рал ни за кљу чак. Па ро ни ми ја као стил-
ски по сту пак при бли жа ва ња ре чи пре ма њи хо вој фор мал ној слич но сти 
пред ста вља ве о ма за па же ну по ја ву у по е зи ји срп ских пост мо дер ни ста. 
Она као та ква ис ти че у пр ви план се ман тич ке од но се ре чи ко је има ју па-
ро ним ска обе леж ја, а уз то и њи хо ве син так сич ке, рит мич ке, ком по зи-
ци о не мо мен те ко ји су ва жни као кон струк тив ни еле мен ти кон тек ста 
у ко јем се на ла зе.

2. О кре а тив но сти и ори ги нал но сти у сти хов ним дис кур си ма 
савреме них срп ских пе сни ка

У сти хов ним дис кур си ма, као мо жда ни у јед ним дру гим, по сто ји ве ли-
ки број сте ре о ти па133 (ка но на, кон вен ци ја, нор ми) ко је на ме ће од ре ђе ни 

133 По јам сте ре о тип, ко ји се де фи ни ше као отр цан, ба на лан, ука лу пљен 
из раз или по сту пак, нај че шће се до жи вља ва са не га тив ном ко но та ци јом 
и до во ди у ди рект ну ве зу са кли ше ом (уста ље ним стил ским и струк ту рал-
ним по ступ ци ма ко ји су из гу би ли свој умет нич ки зна чај и из ра жај ност, 
али се и на да ље упо тре бља ва ју по пут ме ха нич ког обра сца; у лин гви сти-
ци у кли шее се увр шћу ју: иди о ми, сви очвр сли фра зе о ло ги зми, из ре ке, 
по сло ви це (Пет ко вић 1995: 95) и ша бло ни (не про мен љи вим, го то вим обра-
сцем ко је га се мно ги сле по при др жа ва ју, отр ца ном, ба нал ном фра зом 
или та квим на чи ном ми шље ња и из ра жа ва ња). За раз ли ку од ова квих 
ста во ва, по сто је и друк чи ја ми шље ња бар ка да се ра ди о на уч ном сти лу 
(Ко тю ро ва 1998). Оту да и у на шем слу ча ју, по себ но ка да је у пи та њу књи-
жев но-умет нич ки стил, по јам сте ре о тип ис ка зу је по зи тив не ко но та ци је 
и уне ко ли ко се из јед на ча ва са ка но ном (као ску пом есте тич ких пра ви ла, 
обра за ца ко ји вла да ју у по ет ским струк ту ра ма), кон вен ци јом (ко ја про-
ис ти че из ду же тра ди ци је јед ног на чи на књи жев ног ства ра ња ко је ну ди 
сво је из ра жај не мо гућ но сти и ка сни јим ства ра о ци ма) и нор мом (као уна-
пред по ста вље ним пра ви лом или ску пом пра ви ла ко ја оба ве зу ју ства ра о-
ца на од ре ђе не књи жев не по ступ ке, али ко ји не огра ни ча ва ју раз ви ја ње 
пе снич ке лич но сти, јер по ет ско де ло из ра ста или у са гла сно сти с нор мом 
или у од сту па њу од ње, али оно у сва ком слу ча ју ди ја лек тич ки на ру ша ва 
нор му сво јом ин ди ви ду ал но шћу и не по но вљи во шћу). Има ју ћи све ово у 
ви ду, у да љем тек сту, тер ми не ка нон, кон вен ци ја, нор ма тре ба сма тра ти 
си но ни ми ма сте ре о ти па.



вре мен ски пе ри од, од ре ђе ни жа нр, од ре ђе ни књи жев ни по крет (пра вац), 
од ре ђе на ли те ра ту ра, струк ту ра при род ног је зи ка, лич ни из бор. Оту да 
при об ли ко ва њу је зич ког ма те ри ја ла раз не вр сте сте ре о ти па про из во де 
од ре ђе на огра ни че ња ко јих су ства ра о ци (пе сни ци) ду жни да се при др-
жа ва ју. Ме ђу тим, у окви ру сва ког сте ре о ти па по сто ји до во љан про стор 
за умет ни ко ву (ства ра о че ву) кре а тив ност и ори ги нал ност. За то не чу ди 
што се и пој мом кре а тив но сти и пој мом ори ги нал но сти по себ но ба ви и 
пси хо ло ги ја ства ра ла штва. У де лу пси хо ло шких ис тра жи ва ња, ко ја су 
по све ће на умет нич ком ства ра њу, ве ли ка се па жња усме ра ва на по јам кре-
а тив но сти. У том сми слу мно ги су пси хо ло зи на сто ја ли да фор му ли шу и 
од ре де шта је то кре а тив ност (Bar ron 1968; Gu li ford 1957: 110–117; Ghi se lin 
1963: 30–43; Mac Kin non 1963: 166–174; Ro gers 1959; Si mon 1967: 43–53; Tor ran-
ce 1972: 203–218). Та ко је аме рич ки пси хо лог Теј лор (Taylor 1959: 51–82), 
ана ли зи ра ју ћи пре ко сто ти ну ра зних де фи ни ци ја, до шао до са зна ња да 
кре а тив ност ви ше ва ри ра по ду би ни и оби му не го по ра зно вр сно сти. 
Он је утвр дио пет основ них фор ми кре а тив но сти: екс пре сив ну, про дук-
тив ну, ин вен тив ну, ино ва тив ну и емер гент ну. Сва ка вр ста кре а тив но-
сти има сво га уде ла у ства ра лач ком чи ну ко ји ни је мо гу ће оства ри ти 
и без при су ства ори ги нал но сти. Сто га се у пси хо ло ги ји ства ра ла штва 
и овом пој му при да је за па же на уло га (Bar ron 1955; Ква шчев 1976). Под 
ори ги нал но шћу се нај че шће под ра зу ме ва ре ла тив но рет ко и нео бич но 
по на ша ње за из ве сне усло ве, и ис ти че да је ори ги нал ност ну жна, али да 
ни је до вољ на за кре а тив ност. Јер на кре а тив ност ути чу и мно ги дру ги 
фак то ри, као што су флек си бил ност, ства ра лач ка фан та зи ја, има ги на-
тив но по на ша ње, то ле ран ци ја пре ма нео д ре ђе но сти, отво ре ност пре ма 
ис ку ству, флу ент ност иде ја.

У сти хов ном ства ра ла штву, за ви сно од сте пе на кре а тив но сти (па и 
ори ги нал но сти), че сто до ла зи до ма њег или ве ћег на ру ша ва ња ус по ста-
вље них сте ре о ти па, ко ји се ја вља ју у ви ду пре це дент них тек сто ва (Ка-
ра у лов 1987: 54) од ре ђе не кул ту ре134, од но сно не по што ва ња при хва ће не 
нор ме135, кон вен ци је, ка но на. Пе сник мо же да у окви ру по ста вље не кон-
вен ци је, при др жа ва ју ћи се ње них основ них на че ла, из ра зи сво ју умет нич-
ку кре а тив ност. Али, он при том нпр. мо ра по што ва ти од ре ђе на пра ви-
ла пи са ња сти хо ва и њи хо во ком по но ва ње у пе сму. То прет по ста вља да 

134 По јам пре це дент них тек сто ва Ка ра у лов узи ма, из ме ђу оста лог, у 
смислу оп ште по зна тих тек сто ва ин ди ви ду ал ног пи са ног ства ра ла штва 
од ређене је зич ке за јед ни це, ко је пе сник као умет нич ка (кре а тив на) 
лич ност упо тре бља ва у ви ду сте ре о ти па где по шту је ње го ве од ре ђе не 
обра сце, по ка зу ју ћи ти ме по зна ва ње ду хов не кул ту ре (ко ја се чу ва и у 
је зи ку), као и сво ју при пад ност тој кул ту ри.

135 „Нор ме књи жев ног је зи ка не мо гу има ти не по сред не ве зе са оним 
особина ма умет нич ког је зи ка ко је су ка рак те ри стич не или за стилистику 
за себ ног оства ре ња или за ин ди ви ду ал ни пи шчев стил уоп ште“ 
(Винокур 1974: 267).



пе сник тре ба да има у ви ду основ не за ли хе фор мо твор них схе ма (сте ре-
о ти па) као под ло ге на ко јој на ста је струк ту ра по ет ских оства ре ња и из 
ко је из ра ста мор фо ло ги ја по је ди них књи жев них жан ро ва. Ако се пе сник 
при ства ра њу пе снич ког де ла (би ло да је у пи та њу јед на пе сма или це-
ла збир ка сти хо ва) слу жи на че ли ма јед не од кла сич них вер си фи ка ци ја 
(кван ти та тив не, си ла бич ке, си ла бич ко-тон ске), он та на че ла у по је ди-
ним еле мен ти ма мо же из не ве ри ти, али не сме ићи до тле да би их раз-
гра дио или не ги рао. Та ко ства ра лац не не ги ра ју ћи ус по ста вље не нор ме, 
кон вен ци је, ка но не у за ви сно сти од ду би не и ши ри не опе ра ци о них за-
хва та обе ле же них умет нич ком по тен ци јом, успе ва да ак ту е ли зу је ста ру 
фор му, да ди на ми зу је око шта лу струк ту ру, да уве де но ви скуп из ме на у 
са мом си сте му сте ре о тип них из ра жај них сред ста ва, да ус по ста ви не што 
друк чи је уну тра шње од но се ме ђу ко ри шће ним еле мен ти ма и да оства-
ри њи хо ве до дат не функ ци је. Тек та да се мо же го во ри ти да је пе сник 
по сти гао од ре ђен сте пен кре а тив но сти, а са мим тим и од ре ђен сте пен 
ори ги нал но сти и ин ди ви ду ал но сти.

Иако по сто је мно ге сте ре о тип не (тра ди ци о нал не, ка но ни зо ва не) фор-
ме о ко ји ма с раз ло гом тре ба го во ри ти, овом при ли ком на шу па жњу усме-
ри ће мо са мо на об лик ве за ног ри мо ва ног сти ха и об лик со не та. Раз лог је 
прост: ова два об ли ка под ра зу ме ва ју по што ва ње стро гих (сте ре о тип них) 
пра ви ла ко ја се ис по ља ва ју у из бо ру ме тра, вр сте сти ха, стро фе, на чи ну 
ри мо ва ња, уста ље ног об ли ка пе сме. Гле да но у исто риј ској пер спек ти ви, 
по ја ва ова квих тек тон ски стро гих ком по зи ци ја, у од но су на прет ход не 
(са ве о ма сло бод ним струк ту ра ма и об ли ци ма), ре зул тат је кре а тив но-
сти и ори ги нал но сти136 ства ра ла ца. До след но по што ва ње тра ди ци о нал-
них (сте ре о тип них) пе снич ких об ли ка, ус по ста вље них у јед ном вре мен-
ском пе ри о ду, у ка сни јој фа зи раз во ја сти хов них фор ми, не са мо да би 
зна чи ло по ја ву струк тур ног и фор мал ног изо мор фи зма не го и ства ра ње 
пот пу не рит мич ке мо но то ни је. За то је сте ре о тип на фор ма (сти ха или пе-
сме) вре ме ном гу би ла на ак ту ел но сти и на ин фор ма тив но сти. Услед то га 
је сва ки кре а тив ни ства ра лац у већ по сто је ћу фор му уно сио и део сво је 
ин ди ви ду ал но сти и ори ги нал но сти137, јер је „нај ин фор ма тив ни је… оно 
што је нај о ри ги нал ни је, па са мим тим и нај вред ни је“ (Пет ко вић 1990: 37). 
То је био и је дан од раз ло га за што је до ла зи ло до ма њих или ве ћих од-
сту па ња од сте ре о тип не фор ме, при че му се од лак ше (ауто ма ти зо ва не) 

136 „На че ло ори ги нал но сти у књи жев но сти иде на по ре до са пре те за њем 
лично-ин ди ви ду ал ног ства ра лач ког на че ла. У европ ској књи жев но сти 
оба ова на че ла све ви ше до би ја ју на зна ча ју по сле кла си ци зма, а пу ну 
прева гу од но се у вре ме књи жев не аван гар де“ (Пет ко вић 1990: 37–38).

137 При лич ном из бо ру до ла зи ли су до из ра жа ја пси хо ло шки 
(интелектуални, емо ци о нал ни, ду хов ни) и со ци јал ни аспек ти пе снич ке 
лич ности, као и функ ци о нал но стил ски и емо ци о нал но-екс пре сив ни 
аспек ти упо тре бе је зи ка, те спе ци фич но сти струк ту ре тек ста, ње го вог 
до жи вља ва ња, раз у ме ва ња и де ло ва ња.



пре ла зи ло у те жу (де за у то ма ти зо ва ну) фор му. Све се ово де ша ва ло са мо 
на по је ди ним ни во и ма по ет ске струк ту ре, што је усло вља ва ло про ме не 
син функ ци је, јер се ме њао од нос не ког еле мен та пре ма дру гим еле мен-
ти ма у истом си сте му. Та ко је до ла зи ло до на ру ша ва ња сте ре о тип не фор-
ме, али при том ни је до ве де на у пи та ње ње на ег зи стен ци јал ност. Ипак, 
то ком исто риј ског раз во ја стан дард ни (сте ре о тип ни) об ли ци уче ста лим 
њи хо вим на ру ша ва њем пре ла зи ли су у дру ге об ли ке, да би и ови ка сни је 
по ста ли сте ре о тип ни. У том сми слу стро фе су, на при мер, би ле осло ба-
ђа не чвр сте ар хи тек то ни ке и пре во ђе не у стро фо ид не, па у астро фич не 
струк ту ре.

Ова ко не што до га ђа ло се и на пла ну сти хов них об ли ка. Ве за ни стих, 
на стао по на вља њем од ре ђе них еле ме на та у окви ру стал них, ти пи зи ра-
них по сту па ка, до ве ден је пр во у ста ње бла ге, а по том у ста ње пот пу не 
раз град ње. Ти ме су ство ре ни ње го ви но ви об ли ци, ко ји су у исто риј ском 
кон ти ну и те ту раз во ја сти ха ишли од струк ту ре осло бо ђе ног све до струк-
ту ре сло бод ног сти ха (Га спа ров 1989). Иако је сло бод ни стих за др жа вао 
основ не еле мен те ве за ног сти ха (сти хов ни ри там и гра фич ки не пот пу не 
ре до ве), он се у не ким еле мен ти ма озбиљ но при бли жио про зи. Мо ме нат 
не по што ва ња стро гих прин ци па, ко ји је зах те вао об лик (ме трич ког) ве-
за ног сти ха, во дио је у уну тра шњу ди на ми за ци ју сти хов ног ни за ства ра-
њем ве ли ког бро ја но вих тон ских и рит мич ких вред но сти. На ру ша ва ња 
у окви ру ка но ни зо ва них сти хов них струк ту ра за др жа ва ла су се углав-
ном на по ме ра њу це зу ре, из о ста вља њу ик ту са, пре но ше њу ак це на та са 
ја ког на сла бо вре ме сти ха. Ова кви по ступ ци ни су раз гра ђи ва ли по сто-
је ћи ри там, јер се за др жа ва ла основ на рит мич ка инер ци ја (тро хеј ска 
или јампска).

Ри ма се још од сред њег ве ка138 раз ви ја у мно гим европ ским књи жев но-
сти ма у јед ну од глав них осо би на сти хов ног из ра за. Та ко да се она, као 
је дан од стал них еле ме на та спо ља шњег рит ма ве за ног сти ха, уста ли ла 
у вре ме ба ро ка. Ме ђу тим, са по ја вом сим бо ли зма, ка да сло бод ни стих 
осло ба ђа тра ди ци о нал ну по е зи ју од ста рих за ко на вер си фи ка ци је, до ла-
зи до флек си бил ни јег тре ти ра ња ри ме (Га спа ров 1979: 39). Пе сни ци су 
од сту па ли од стро гих пра ви ла ње не упо тре бе. Ри ма је та ко до би ја ла све 
сло бод ни ји из глед да би од ус пут ног и нео ба ве зног по ет ског ре кви зи та 
пре ста ла да по сто ји као рит мич ки фак тор сти ха.

Не што слич но де ша ва ло се са ка но ни зо ва ним лир ским об ли ком, са 
со не том. У вре ме пе трар ки зма, и не по сред но по сле ње га, до шло је до 
ин тер на ци о нал не афир ма ци је и раз во ја со не та као нај че шћег об ли ка 
лир ске пе сме. Со нет до би ја свој стал ни, сте ре о тип ни об лик: че ти ри стро-

138 „Уво ђе ње ри ме у по е зи ју при пи су је се оцу Ам бро зи ју из че твр тог ве ка“ 
(Го лом бек 1939: 729). На по ја ву ри ме ука зу је чак и Ари сто тел у сво јој 
Ре тори ци, али она као та ква ни је функ ци о ни са ла као све сни по сту пак. 

„Ри му мо же мо на ћи и код ста ро грч ких пе сни ка и код Ови ди ја, али као 
случај ни и ус пут ни на чин рит мич ке ор га ни за ци је“ (Пет ко вић 1975: 146).



фе – две са по че ти ри и две са по три је да на е сте рач ка сти ха, фик си ран 
рас по ред ри ма: аб ба, аб ба, цдц, дцд. Овим је со нет сте као ранг ко нач не 
фор ме и као та кав по стао оба ве зан лир ски об лик. Стро гим по што ва њем 
на мет ну тог сте ре о тип ног об ли ка спу та ва ла се ин ди ви ду ал ност и ори ги-
нал ност ства ра ла ца и по ни шта ва ла њи хо ва по тен ци јал на кре а тив ност. 
За то су по је ди ни пе сни ци ко ји су по се до ва ли нео б у зда ну ства ра лач ку 
енер ги ју по че ли да из ра жа ва ју свој ак ти ван став пре ма со нет ној фор-
ми. Ова кво по на ша ње по је ди них ства ра ла ца од раз је ин те лек ту ал них и 
пси хич ких осо би на, тј. ког ни тив ног и мо ти ва ци о но-циљ ног ни воа њи-
хо ве кре а тив не лич но сти. По зна то је да су не ки од та квих ства ра ла ца 
ко ри сте ћи со нет чи ни ли од ре ђе не по ет ске оп струк ци је у окви ру за да те 
схе ме. Па је до ла зи ло до спа ја ња ка тре на и тер ци на: 8+6, 8+3+3, 4+4+6; 
из два ја ња ди сти ха на по чет ку 2+4+4+4 и кра ју 4+4+4+2, ства ра ње мо но-
стро фич ног со не та: 14, – што је усло вља ва ло на ру ша ва ње уоби ча је ног 
на чи на ри мо ва ња.139 Ова квим опе ра ци о ним за хва ти ма со нет је до би јао 
раз ли чи те ком по зи ци о не об ли ке уну тар исто вет не фор ме. Ме ђу тим, у 
исто ри ји раз во ја со не та по знат је и по сту пак ко ји је во дио про ме ни ње го-
ве спо ља шње фор ме, где се од уста ље них 14 ишло на 15 или 16 сти хо ва, и 
ства рао тзв. со нет про ду же ног тра ја ња140. Че сто се ме ња ла и вр ста сти ха, 
уме сто је да на е стер ца, упо тре бља ва ли су се де ве тер ци, де се тер ци, два на-
е стер ци, три на е стер ци. Не рет ко су се у окви ру јед ног со не та ко ри сти ле 
и ком би на ци је раз ли чи тих вр ста сти хо ва.

Да кле, кад год је до ла зи ло до сте ре о ти пи за ци је не ке фор ме или ме-
трич ко-рит мич ке струк ту ре, ко је су до би ја ле ранг оба ве зно сти, по сле 
из ве сног вре ме на на сту пао је пе ри од од сту па ња од те фор ме или струк-
ту ре, али се нај че шће оста ја ло у по сто је ћим окви ри ма. По не кад су та од-
сту па ња би ла то ли ка да се ни је на ру ша ва ла са мо сте ре о тип на фор ма или 
струк ту ра, не го је то во ди ло у ње но раз гра ђи ва ње све до ства ра ња но ве 
(дру ге) фор ме или струк ту ре. Ве о ма је ла ко уочи ти раз ли чи те ви до ве од-
сту па ња, би ло од тра ди ци о нал не струк ту ре не ког (ве за ног) сти ха, би ло 

139 Ме ђу тим, већ у са мом по чет ку до ла зи до мно го стру ког ва ри ра ња ова квог 
на чи на рас по ре да ри ма у тер ци на ма цдц, цдц; цдд, цдц, а по чев од 14. ве ка 
до пу шта ју се и по три ри ме: цде, цде; ццд, еед; цде, едц; цде, дце; цде, цед 

– с тим што се у фран цу ској и не мач кој по е зи ји на и ла зи и на упо тре бу 
че ти ри ри ме, и то у ка тре ни ма: аб ба, цддц, ефг, ефг. Ва ри ја ци је су че сте 
и у ен гле ском со не ту, ко ји се са сто ји од три ка тре на са укр ште ном ри-
мом, и са за вр шном пар ном ри мом: абаб, цдцд, ефеф, гг. По сто је и дру га 
одступања од уста ље ног рас по ре да ри ма и ком би на ци ја стро фа.

140 Про ши ре ња мо гу би ти раз ли чи та. На при мер: со нет с ре пом, са до да ва-
њем по себ ног је да на е стер ца, ко ји се ри му је са за вр шним сти хом по след-
њег тер це та. По чев од 16. ве ка ја вља се и со нет са ве ћим бро јем тер це та, 
са сед мо сло жним сти хом ко ји се ри мом на до ве зу је на по след њи стих са 
но вим па ром сед мер ца (код Ав гу ста Вил хе ма Шле ге ла), па со нет у ко јем 
се по сле сва ког не јед на ког сти ха у тер це ту уба цу је сед ме рац (код Џ. М. 
Хоп кин са, итд.).



од уста ље ног лир ског об ли ка (со не та) – али је ве о ма те шко про на ћи ва-
ља не раз ло ге за та кво по сту па ње пе сни ка. На ма се чи ни да по сто је два 
основ на узро ка ко ји на во де ства ра о це да на ру ша ва ју тра ди ци о нал не и 
ка но ни зо ва не об ли ке или струк ту ре.

Је дан од узро ка про ис ти че из чи ње ни це што по је ди ни пе сни ци ни су 
у ста њу да се у пот пу но сти ко ри сте та квом фор мом или струк ту ром и 
да свој по ет ски (умет нич ки) са др жај ко ји ну де чи та о цу на ко рек тан на-
чин угра де у по ста вље не окви ре. Сто га су, ма ње или ви ше, од сту па ли од 
њих за ви сно од оспо со бље но сти да у до вољ ној ме ри овла да ју је зич ким 
гра ди вом и нео п ход ним по ет ским по ступ ци ма. Дру ги раз лог ле жи у то-
ме што пе сни ци у про це су об ли ко ва ња по ет ског ма те ри ја ла, нај че шће 
из кре а тив них (умет нич ки ва лент них) раз ло га, по вре ме но од сту па ју 
од фор мал ног или струк тур ног сте ре о ти па. Они по сту па ју та ко да би, 
на јед ној стра ни, ка но ни зо ва ну фор му или струк ту ру учи ни ли још об-
на же ни јом, ви дљи ви јом, кон крет ни јом (вид сти ли стич ке ин фор ма ци је, 
ко ја го во ри о са мој фор ми, струк ту ри). А на дру гој стра ни, да би чи та о цу 
скре ну ли па жњу на ва жан де таљ, по је ди ност или су шта стве ност у свом 
тек сту141, ко ји чи та лац не би тре ба ло да про пу сти, јер би при то ме остао 
си ро ма шни ји за знат ну ко ли чи ну се ман тич ке ин фор ма ци је.

На фор мал но-се ман тич кој струк ту ри три ју пе са ма, узе тих из са вре ме-
не срп ске по е зи је, по ку ша ће мо да ука же мо на ко ји се на чин ис по ља ва 
кре а тив ност и ори ги нал ност у сти хов ним дис кур си ма.

У пе сми По на вља ње гра ди ва В. Лу ки ћа вер бал ни ма те ри јал је рас по-
ре ђен у об ли ку со не та, ко ји је из гра ђен ри мо ва ним си ме трич ним осмер-
цем раз ме ште ним у

 вр ста сти ха
Док цве та ју но ве ри ме (8) 4//4
И док нов се це зар ја вља (8) 4//4
Дри пац же ли сво је име (8) 4//4
Да у књи гу пи ше сла вља (8) 4//4

А ро бо ви као увек (8) 4//4
У там ном се ку ту сме ју: (8) 4//4
Не ма спа са ни за лек – (7) 4//3
Ти ра ни на опет се ју. (8) 4//4

Хо ли сил ник је на тро ну (8) 4//4
И ус прав но гла ву др жи. (8) 4//4
У ти ши ни кли ци то ну (8) 4//4

141 „Текст се мо же од ре ди ти као са оп ште ње у пи са ном об ли ку, 
карактеристич но по сми са о ној и струк тур ној до вр ше но сти и по 
одређеном од но су ауто ра пре ма са оп ште но ме“ (Ло се ва 1980: 4).



Осве шће не је за пр жи… (8) 4//4
За ста ва се ви је бо ла, (8) 4//4
Ста ре су зе, гро бља но ва! (8) 4//4

(ЛВБ , 67).

два ка тре на и две тер ци не. Рас по ред ри ма је као у нај стро жим со нет-
ним схе ма ма. Ри там је тро хеј ски ор га ни зо ван, јер од 43 ак цен та 39 ак це-
на та (или 90,70%) па да на не пар не, а са мо 4 (или 9,30%) на пар не сло го ве. 
Гле да но пре ма из не тим по да ци ма, по сма тра на пе сма је ис пе ва на по стро-
гим пра ви ли ма ко ја зах те ва об лик со не та и струк ту ра ве за ног ри мо ва ног 
сти ха. Ме ђу тим, дуж це ле пе сме то ни је у пот пу но сти оства ре но. У дру гој 
стро фи (ка тре ну), у тре ћем сти ху, на ме сту кла у зу ле у уло зи ри ме на шла 
се јед но сло жна уме сто оче ки ва не дво сло жне ре чи, и ти ме ака та лек тич-
ки си ме трич ни осме рац (4//4) пре тво ри ла у ка та лек тич ки осме рац или 
сед ме рац ти па (4//3): „Не ма спа са ни за лек“. Мо ме нат пре ва ре ног оче ки-
ва ња мо же под ста ћи ре ци пи јен та да се за пи та: за што се то де си ло? Да ли 
је ово пе сни ко ва ома шка или на ме ра ко јом нас же ли упо зо ри ти на не што 
ва жно? Раз от кри је ле се твор на иде ја пе сме, ука за ће се ње на и фор мал на 
и са др жин ска струк ту ра у пра вом зна че њу. На ве де ни по сту пак имао је 
циљ, с јед не стра не, да „за ко чи“ чи та о че ву пер цеп ци ју, да га „вра ти“ на 
про чи та ни део тек ста, да се ње го вим стал ним „за пи ња њи ма“ и „за стај-
ки ва њи ма“ учи не ви дљи ви сви еле мен ти по ет ске струк ту ре142; а с дру ге 
стра не, да се пот пу но ого ли уста ље на фор ма пе сме и ука же на ње не по-
тен ци јал не мо гућ но сти ко је при об ли ко ва њу је зич ког ма те ри ја ла до ла-
зе до из ра жа ја143. Тек пот пу ним про жи вља ва њем це ло куп не са др жи не 
пе сме По на вља ње гра ди ва мо гу се са гле да ти сва ње на основ на обе леж ја, 
ко ја ис кљу чи во, као об ли ков на сред ства, има ју сти ли стич ку функ ци ју, 
јер ука зу ју на фор мал ну стра ну вер бал ног ма те ри ја ла, на на чин ње го вог 
од би ра и раз ме шта ја у при хва ће ну по ет ску струк ту ру.

Ка да се са пла на из ра за пре ђе на план са др жа ја, ла ко се за па жа да је 
стих „Не ма спа са ни за лек“ ди рект но ути цао на про ме ну рит мич ке сук-
це си је, ко ја на се ман тич ком пла ну ре зул ти ра но вом ко ли чи ном ин фор-
ма ци је, јер на кнад но го во ри о струк ту ри је зич ког ко да. У том сми слу и 

142 При ин тер пре та ци ји тек ста на ком плек сни при ступ ука зу је М. Ко жи на: 
„При род но је да је, при ре а ли за ци ји ком плек сног при ла за, нео п ход но 
на вести по дат ке, ка ко се ука зи ва ло, не са мо из те о ри је ин фор ма ци ја и 
оп ште те о ри је ко му ни ка ци је, пси хо лин гви сти ке, не го и из гно се о ло ги је, 
ло ги ке, пси хо ло ги је, на у ке о устрој ству и раз во ју дру гих на у ка, као и из 
не ких дру гих срод них ди сци пли на“ (Ко жи на 1992, 44).

143 „Спо соб ност ства ра ња умет нич ких об ли ка са сто ји се у то ме да се 
лингвистич ким сред стви ма у са зна њу чи та о ца (слу ша о ца) ак ту е лизује 
систем та квих екс тра лин гви стич ких сли ко ви тих ве за ко је га не ће 
оставити рав но ду шним, не го ће про бу ди ти у ње му емо ци је, при ву ћи 
пажњу и иза зва ти ин те ре со ва ње за при ка за но“ (Ви нар ская 1989: 27).



лек се ма „лек“ као је ди на јед но сло жни ца у не пре кид ном ни зу ри мо ва них 
дво сло жних је ди ни ца: „ри ме, име, ја вља, сла вља, увек, лек, сме ју, се ју, тро-
ну, то ну, др жи, пр жи, бо ла, но ва“, до би ја по себ но зна че ње у од но су на 
це ло ку пан се ман тич ки слој пе сме. Две ре чи („увек“ и „лек“), до шав ши 
ри мо ва њем у екви ва лент ну вер ти кал ну по зи ци ју, ус по ста вља ју чвр сту 
лек сич ко-син так сич ку ве зу „увек лек“, где као сло же ни по ет ски знак 
озна ча ва ју по јам (ко ји екс пли цит но ни је из ра жен у тек сту пе сме), чи је 
се зна че ње мо же до ве сти у ве зу са се ман ти ком ре чи „на да“, „ве ра“ и сл. 
Ме ђу тим, на син таг мат ском пла ну лек се ма „лек“ ула зи у сти хов ну кон-
струк ци ју „Не ма спа са ни за лек“, ко ја у срп ском је зи ку има зна че ње фра-
зе „не ма (спа са) ни за лек“ = не ма (спа са) уоп ште, ни ка ко. Да би из ра зио 
сво ју иде ју о не мо гућ но сти по сто ја ња би ло ка квог спа са, или би ло ка кве 
на де у спас, пе сник је (нај ве ро ват ни је не све сно, по свом ства ра лач ком 
им пул су) на нај ви дљи ви јој кон струк тив ној гра ни ци сти ха (на кла у зу ли) 
на ру шио фор мал ни и струк тур ни изо мор фи зам пе сме. Ти ме је скре нуо 
па жњу на се ман тич ку вред ност сти хов ног ма те ри ја ла, ко ји пред ста вља 
цен тар, жи жу ин фор ма ци је це ло куп ног по ет ског са др жа ја. На овај на чин 
пе сник је у пе си ми стич ки обо јен из раз, за сно ван на по на вља њу истих од-
но са из ра же них ре ла ци јом „це зар – ро бо ви“, угра дио стих–иди ом, ко јим 
се ка зу је да је сва ка по ми сао на про ме ну од у век ус по ста вље не ди хо то-
ми је – они ко ји вла да ју : они ко ји ма се вла да – бе сми сле на, да је то чи ста 
уто пи ја, не ре ал на на да. Ипак, при сва ком но вом усто ли че њу вла да ра код 
ње го вих по да ни ка ја вља се ла жно иш че ки ва ње, ко је у истом тре нут ку не-
ста је, јер чо век ко ји по ста је вла дар („це зар“) пре о бра жа ва се, као и сва ки 
ње гов прет ход ник, у „дрип ца“, „ти ра ни на“, „сил ни ка“. Оту да је ра зу мљи ва 
пе сни ко ва ин тер вен ци ја у ви ду кре а тив ног по ет ског по ступ ка, ко јим је 
чи та о цу же лео да скре не па жњу на сти ли стич ку и по себ ну се ман тич ку 
вред ност лек се ме „лек“ и це лог сти ха-фра зе: „Не ма спа са ни за лек“.

У пе сми Ка ме на успа ван ка С. Ра ич ко ви ћа вер бал ни ма те ри јал је та-
ко ђе рас по ре ђен у об ли ку со не та, ко ји је из гра ђен раз ли чи том вр стом 
ве за ног сти ха (де се те рац, је да на е сте рац, два на е сте рац), рас по ре ђе них 
на из глед без од ре ђе ног си сте ма.

 вр ста сти ха
Успа вај те се где сте за те че ни (11) 5//6
По све ту до бри, гор ки, за не се ни, (11) 5//6
Ви ру ке по тра ви, ви уста у се ни, (12) 6//6
Ви за кр ва вље ни и ви за љу бље ни, (12) 6//6

За ра сти те у плав сан ка ме ни (10) 4//6
Ви жи ви, ви су тра уби је ни, (10) 4//6
Ви цр не во де у бе ли ча стој пе ни (12) 6//6
И мо сто ви над пра зно из ви је ни, (11) 5//6



За у ста ви се биљ ко и не ве ни: (11) 5//6
Успа вај те се, ко ка мен, не ве ни, (11) 5//6
Успа вај те се ту жни, умо ре ни. (11) 5//6

По след ња пти цо: мом ли ку се окре ни (12) 6//6
Из го во ри ти хо ово име (10) 4//6
И он да се у ва зду ху ска ме ни (11) 5//6

(РСП: 239).

Ме ђу тим, ка да се бо ље за ду би мо у са му струк ту ру пе сме, от кри ва мо 
од ре ђе не за ко ни то сти ко је про жи ма ју њен вер бал ни про стор у це ло сти. 
Иако је на из глед са чу ва на спо ља шња струк ту ра со не та: два ка тре на и 
две тер ци не са упо тре бом ри ме, од сту па ња су усле ди ла у упо тре би сти-
хо ва. На и ме, по сто ји уста ље но пра ви ло да се со нет нај че шће пи ше истом 
вр стом сти ха, и то обич но је да на е стер цем. Ов де је, као што смо већ ис-
та кли, пе сник упо тре био три вр сте сти хо ва: тро хеј ски де се те рац ти па 
4//6, јампски је да на е сте рац ти па 5//6 и тро хеј ски два на е сте рац ти па 
6//6. Од 14 сти хо ва се дам је је да на е сте ра ца (што чи ни по ло ви ну). Дру гу 
по ло ви ну са чи ња ва ју де се тер ци и два на е стер ци. Сва ка од че ти ри стро-
фе у сво јој струк ту ри са др жи је да на е сте рач ке сти хо ве, с тим што тре ћу 
стро фу, пр ву тер ци ну, чи не са мо је да на е стер ци, док пр ва има два, дру га 
је дан и тре ћа је дан је да на е сте рац. Ова три сти ха су та ко ме ђу соб но по-
ста вље на у со не ту да чи не не ку вр сту пле те ни це ко јом се ус по ста вља не-
пре ки ну ти кон ти ну и тет од пр ве до по след ње стро фе. Со нет по чи ње са 
два је да на е стер ца, а за вр ша ва се јед ним је да на е стер цем. Сва ка стро фа 
по се ду је раз ли чи ту сти хов ну струк ту ру: пр ву чи не два је да на е стер ца и 
два два на е стер ца, дру гу два де се тер ца, је дан је да на е сте рац и је дан два-
на е сте рац, тре ћу три је да на е стер ца, че твр ту је дан два на е сте рац, је дан 
де се те рац и је дан је да на е сте рац. На осно ву ова квог рас по ре да сти хо ва 
ус по ста вља се од ре ђе на ко ре ла ци ја из ме ђу дру ге и че твр те стро фе: оне 
има ју сва три упо тре бље на сти ха у овој пе сми (де се те рац, је да на е сте рац, 
два на е сте рац), што пред ста вља не ку вр сту по на вља ња пе сме у ма лом (у 
јед ној стро фи). Пр ва стро фа у од но су на со нет пред ста вља ми нус је дан 
еле ме нат, јер је са чи ње на од два је да на е стер ца и два два на е стер ца. Тре-
ћа стро фа, у овом сми слу, пред ста вља ми нус од два еле мен та – са чи ње на 
је од три је да на е стер ца. Све ово го во ри о то ме да стро фе на пла ну пе сме 
има ју од ре ђе ну ауто но ми ју и да пред ста вља ју за себ не це ли не ко је има-
ју сво ју ар хи тек то ни ку, али и да су исто вре ме но и де ло ви јед не це ли не 
ко јој су под ре ђе не. По што је ус по ста вље на пот пу на ко ре ла ци ја у од но су 
пар но сло жних (де се те рац и два на е сте рац = 7) и не пар но сло жних сти хо-
ва (је да на е сте рац = 7), оства ре на је и нај ви ша мо гу ћа ко ре ла ци ја у ме сту 
ак це на та, јер од укуп ног њи хо вог бро ја 55 – на не пар не от па да 28 (или 
50,91%), а на пар не 27 (или 49,09%). Ако овим број ка ма до да мо још и број 
сло го ва у со не ту, ко ји из но си 155, и ако из ра чу на мо ко ли ко от па да на



пар но сло жне, а ко ли ко на не пар но сло жне сти хо ве, ви де ће мо да је и на 
овом пла ну до шло до нај ви шег сте пе на ко ре ла ци је. На и ме, на се дам је-
да на е сте ра ца от па да 77 сло го ва, на че ти ри два на е стер ца 48, а на три де-
се тер ца 30, што је укуп но 78 сло го ва. Од нос не пар но сло жних и пар но сло-
жних сло го ва из но си 77 : 78 (или 49,09% : 50,91%). Ка да се са да ове број ке 
до да ју на оне ко је из ра жа ва ју при су ство ак це на та на пар ним или не пар-
ним сло го ви ма, до би ја се ап со лут на рав но те жа: 50,00% : 50.00%, што је 
са мо по твр да пар но сло жно сти и не пар но сло жно сти сти хо ва у овој Ра ич-
ко ви ће вој пе сми. Има ју ћи ово у ви ду, мо гло би се за кљу чи ти да се С. Ра ич-
ко вић у свом со не ту Ка ме на успа ван ка ба вио ма те ма тич ким про ра чу ни-
ма, а не пи са њем пе сме. Оп штој урав но те же но сти еле ме на та ко ји ула зе у 
са став рит мич ке струк ту ре ове Ра ич ко ви ће ве пе сме сва ка ко до при но си 
и ме трич ка кон стан та оства ре на у ви ду дру гог по лу сти ха као сти ха од 
шест сло го ва. Ка да је у пи та њу план из ра за, би тан мо ме нат пред ста вља 
по сту пак ри мо ва ња. На пр ви по глед ис па да да је ри ма оства ре на у скла-
ду са ка нон ским прин ци пи ма ри мо ва ња сти хо ва у со не ту. Ме ђу тим, то 
ни је та ко. Овај прин цип је на ру шен два пу та. Пр во, оства ри ва њем мо но-
ри ме: за те че ни – за не се ни – се ни – за љу бље ни – ка ме ни – уби је ни – пе ни 

– из ви је ни – ве ни – не ве ни – умо ре ни – окре ни – име – ска ме ни, где су сви 
сти хо ви ме ђу соб но по ве за ни. Ова квим по ступ ком ри мо ва ња пре мо шће-
на је строф на ор га ни за ци ја со не та. На и ме, стро фе по сто је и не по сто је. 
Очи глед но је да по сто је јер су гра фич ки на зна че не, а очи глед но је да и 
не по сто је јер си стем ри мо ва ња до во ди у пи та ње строф ну ор га ни за ци ју 
тек ста, по што су сви сти хо ви (из у зев пред зад њег) ме ђу соб но ри мом по-
ве за ни у не пре кид ни низ, та ко да се сти че ути сак да је овај со нет на пи-
сан у мо но стро фич ној фор ми.

Ка да се са пла на из ра за пре ђе на план са др жа ја, ла ко се за па жа да је 
со нет ис пе ван на прин ци пи ма ан то ним ских па ра ле ли за ма, ко ји по не кад 
има ју ок си мо рон ска зна че ња. Сам на слов ка ме на успа ван ка у спо ју две ју 
ре чи ис ти че ан то ни мич ност из ра же ну у те жи ни и кон крет но сти (ка мен), 
на јед ној, и ла ко ћи и ап стракт но сти (успа ван ка), на дру гој стра ни, ко ји се 
мо же схва ти ти и као ок си мо рон ска кон струк ци ја, јер из ра жа ва уоч љи во 
раз ли чи та, те шко ис ка зи ва зна че ња. Пр ва реч у син таг ми ка ме на успа-
ван ка, као од ред ба, сво јим се ман тич ким по тен ци ја лом ука зу је на ира ци о-
нал ни, ми стич ни са др жај основ не ре чи – ре чи успа ван ка. Ме ђу тим, нас у 
овом тре нут ку не ин те ре су је ком плет на се ман тич ка струк ту ра Ра ич ко ви-
ће вог со не та, не го са мо је дан мо ме нат (или еле ме нат) ко ји је у ди рект ној 
ве зи са ње го вом кре а тив но шћу (ко јом се ов де ба ви мо), а то је ри мо ва ни 
па ра диг мат ски низ оства рен у ви ду мо но ри ме. Сам по сту пак мо но ри мо-
ва ња го во ри о из јед на ча ва њу свих ри мо ва них је ди ни ца, чи ме се ис ти че 
њи хо ва исто знач ност. Друк чи је ре че но, све ре чи у мо но ри ми чи не је дан 
сло же ни по ет ски знак са ста вљен од 13 про стих је зич ких зна ко ва (еле ме-
на та): за те че ни – за не се ни – се ни – за љу бље ни – ка ме ни – уби је ни – пе ни 

– из ви је ни – ве ни – не ве ни – умо ре ни – окре ни – ска ме ни. Се ман ти ку ова ко 



кон стру и са ног по ет ског зна ка мо гу ће је тра жи ти не где из ме ђу две ју крај-
но сти ко ји ма се обе ле жа ва ју од но си два ју крај ње по ла ри зо ва них пој мо-
ва: би ће–не би ће, жи вот–смрт, ди на ми ка–ста ти ка. У та ко ус по ста вље не 
се ман тич ке од но се укла па се и је ди на не ри мо ва на реч име, ко ја при па да 
па ра диг ми би ћа, жи во та, ди на ми ке. Оно што је од по себ ног зна ча ја за 
се ман ти ку це лог со не та пред ста вља очи глед ни по сту пак елип тич не ри-
ме144, ко јим се на се ман тич ком пла ну со не та ис ти че су прот ста вље ност 
ре чи име (као не ри мо ва ни по јам) свим дру гим ре чи ма на кла у зу ла ма сти-
хо ва (као ри мо ва ним пој мо ви ма). По ста вља се ло гич но пи та ње: за што 
се пе сник по слу жио ова квим по ступ ком? Раз лог је сва ка ко „се ман тич ке 
при ро де“145. У па ра диг ми ри ме од нос ри ме и не ри ме из ра жен број ча но 
из но си 13 : 1. Да би се ус по ста ви ла зна чењ ска рав но те жа на ни воу ова два 
пла на, реч име тре ба да по се ду је та кав се ман тич ки по тен ци ја ла ко ји би 
био јед нак се ман тич ком по тен ци ја лу три на ест ри мо ва них ре чи. Оту да 
се мо же схва ти ти од ко ли ког је зна ча ја ова реч за цео кон текст пе сме и 
да она у ње му пред ста вља жи жно ме сто, цен тар ин фор ма ци је. Ако прет-
по ста ви мо да је ово име – име пе сни ка, он да са си гур но шћу мо же мо твр-
ди ти да је он као ства ра лац су прот ста вљен (па мо жда и из ло жен) све му 
оно ме што се на ла зи из ме ђу веч но сти (ко ју сим бо ли зу је ка мен) и тре нут-
ка (ко ји сим бо ли зу је успа ван ка). За пра во, он (пе сник) је исто вре ме но и 
тре ну так (јер је тво рац успа ван ке) и веч ност (јер ства ра њем тре нут ка 
веч но сти пре ла зи и сам у веч ност), о че му нам ка зу ју два по след ња сти-
ха со не та: Из го во ри ти хо ово име / И он да се у ва зду ху ска ме ни. Да кле, да 
би нам на пра ви пе снич ки на чин до ча рао (а не на уч но до ка зао) да сва ко 
ства ра ње, сва ки ства ра лач ки чин во ди ка веч но сти, Ра ич ко вић се по слу-
жио од сту па њем од ус по ста вље ног прин ци па мо но ри ме, на ру шив ши је-
дан ка нон, јед ну нор му ко ју је сам у по чет ку при хва тио да би по сти гао 
од ре ђе ни сте пен кре а тив но сти и ори ги нал но сти.

У пе сми Сло во Гри го ри ја Ди ја ка А. Ву ка ди но ви ћа вер бал ни ма те ри јал 
ни је та ко стро го рас по ре ђен као у прет ход но два ана ли зи ра на со не та. 
Али, и ов де је у пи та њу од ре ђе ни сте ре о тип, од но сно тип ри мо ва ног си-
ме трич ног осмер ца (4//4), ко ји пе сник, исти на, по не кад ло ми и пре тва-
ра у че тве рац.

 вр ста сти ха
Свуд око ло вре ме зве ра (8) 4//4
Звер се смр ти не по ме ра (8) 4//4

Ја сред сво је (4) 4//0
Сли ке, да љи не, ку ће, бо је – (9) 5//4

144 О пој му елип тич на ри ма ви ди ви ше у Пој мов ни ку ри ме (Чар кић 2001: 
67–69).

145 Ин те ре сант но ми шље ње о раз ло зи ма од сту па ња од ри ме на кла у зу ли 
прет по след њег сти ха из но си А. Јо ва но вић (Јо ва но вић 1997: 192–193).



Ја сред сво је (4) 4//0
Све реч по реч у по ко је (8) 4//4

Свуд око ло вре ме мра ка (8) 4//4
(Кре пи кри лом Бог ди ја ка) (8) 4//4

Бо же, зло је! (4) 4//0

Злат ну искру ду ше сво је (8) 4//4
Утках ов де – (4) 4//0
Ето то је. (4) 4//0

(ВАР , 49).

Уз то, ни тип стро фе ни је ста би лан: сре ће се мо но стих146, ди стих, тер-
цет и ка трен147. Ри там је ор га ни зо ван на тро хеј ској осно ви, јер од 33 ак цен-
та њих 25 (или 75,76%) па да на не пар не, а 8 (или 24,24%) на пар не сло го-
ве. По ве ћан бро ја ак це на та на пар ним сло го ви ма ука зу је на то да су не ки 
ик ту си са ја ког пре шли на сла бо вре ме сти ха. Ри ма је при сут на у пе сми, и 
као је дан од ви дљи ви јих по ет ских по сту па ка уче ству је у рит мич кој ор га-
ни за ци ји сти ха и у ком по зи ци ји строф не струк ту ре. Тек ка да се из не ти 
по да ци до ко јих се до шло ег закт ним пу тем има ју у ви ду, за ову пе сму се 
мо же ре ћи да је на пи са на кла сич ним сти хом у стро фич ној фор ми. Али, 
па жљи вим иш чи та ва њем и пра ће њем рит мич ког сег мен то ва ња ње ног 
тек ста при ме ћу је се да је у дру гом сти ху ка тре на рит мич ка сук це си ја пре-
ки ну та, јер је це зу ра по ме ре на иза пе тог сло га (:„Сли ке, да љи не, // ку ће, 
бо је“, са ак цен ти ма на 1, 4, 6 и 8 сло гу). Од за по че те тро хеј ске инер ци је, у 
на ве де ном сти ху, пре шло се у јампску, да би се по ње го вом за вр шет ку по-
но во ус по ста ви ло тро хеј ско ни за ње. Овим је, на рит мич ком пла ну, стих 

146 Стро фа у ви ду мо но сти ха („Бо же, зло је“) је сте стро фа и ни је стро фа. 
Према си сте му ри мо ва ња ко је је при ме ње но у пе сми она пред ста вља 
пр ви стих по след ње стро фе (ка те на). Али, бе ли на ко ја одва ја пр ви стих 
од ње го ве ор га ни за ци о не це ли не (оства ре не ри мом), чи ни га ипак 
посебном струк ту ром (ко ја има ранг стро фе, јер се он на шао из ме ђу 
две ју ап со лут них па у за – бе ли на), што са мом сти ху (као стро фи) при даје 
посебан по ет ски по тен ци јал. Ова ква струк тур на по ме ра ња ди рект но 
ути чу на ства ра ње од ре ђе не зна чењ ске из ни јан си ра но сти кон тек ста и 
до при но се по ве ћа њу се ман тич ке вред но сти це ло куп ног тек ста.

147 Ме ђу тим, ако се по сма тра са мо си стем ри мо ва ња, струк ту ра строфног 
саста ва пе сме би ла би са свим друк чи ја од ове ко ја је усло вље на 
функционал ним бе ли на ма. Стро фа од јед ног сти ха би, као што смо 
ре кли, по ста ла са став ни део по след ње стро фе, при че му би на ста ле 
че ти ри строфе са са свим од ре ђе ном струк ту ром, ко ја се ис по ља ва у 
наиз меничном ни за њу (ди стих–ка трен–ди стих–ка трен): ди стих – ри ма: 
зве ра – по ме ра; ка трен – ри ма: сво је – бо је – сво је – по ко је; ди стих – ри ма: 
мра ка – ди ја ка; ка трен – ри ма: зло је – сво је – ов де – то је.



„Сли ке, да љи не, ку ће, бо је“ до ве ден у опо зи ци ју са дру гим сти хо ви ма пе-
сме. Та кав пе сни ков по сту пак имао је за циљ да успо ри, за ко чи на шу пер-
цеп ци ју, ка ко би нам скре нуо па жњу на сти ли стич ку функ ци ју фор ме 
ко ја, у пр вом ре ду, ути че на по се бан од бир је зич ког ма те ри ја ла и ње гов 
спе ци фи чан рас по ред у ода бра ној по ет ској струк ту ри. Друк чи је ре че но, 
пе сник је за ви сно од уну тра шње и спо ља шње фор ме био при си љен да 
узи ма са мо оне лек сич ке је ди ни це ко је ће од го ва ра ју ћим рас по ре дом у 
сти ху ак цен те у ве ли ком бро ју на не ти на не пар не сло го ве, одр жа ти стал-
но ме сто гра ни це ме ђу ре чи ма иза че твр тог сло га (це зу ра), за др жа ти па-
ран број сло го ва по сти хо ви ма (осам или че ти ри), очу ва ти по сто ја ност 
ри ме и ис по што ва ти пар но сло жност ак це нат ских це ли на. А све је ово на-
мет ну ла при ро да сти ло твор не фор ме ко ја као функ ци о нал но сред ство 
до би ја по себ ну уло гу, ка ко у об ли ко ва њу по је ди них сег ме на та тек ста, 
та ко и у град њи це ло куп не тек стов не струк ту ре пе сме.

Ка да се уоче но од сту па ње од ус по ста вље не нор ме пре не се на план са-
др жа ја, ви ди се да оно има сво је праг ма тич ке, ко му ни ка тив но-де лат не 
по тре бе (по тре бе за ус по ста вља ње кон так та, за ин фор ма ци је, за де ло-
ва ње), за пра во има и сво ју се ман тич ку оправ да ност. На и ме, у кон тек сту 
пе сме Сло во Гри го ри ја Ди ја ка, у ко јем вла да ју пар но сло жни це (20 пра вих 
и 7 не пра вих дво сло жни ца и 5 не пра вих че тво ро сло жни ца), по ја ви ла се 
и јед на пра ва тро сло жни ца – да љи не, са ак цен том на уну тра шњем сло гу. 
Овај струк тур ни (фор мал ни) еле ме нат ре чи да љи не вид но је уда ља ва од 
дру гих упо тре бље них лек сич ких је ди ни ца (и ак це нат ских це ли на) и ука-
зу је на њен по се бан зна чај у оства ре ном по ет ском дис кур су. Ако за тре-
ну так из нај у жег кон тек ста ис кљу чи мо лек се му да љи не, на ста ли ис каз 
по при ми ће об лик сли чан обич ној, раз го вор ној кон струк ци ји, ко ји са мо у 
ни јан са ма но си по ет ска по ме ра ња (:„Ја сред сво је сли ке… ку ће, бо је“). Вра-
ти мо ли се оства ре ном пе снич ком тек сту „Ја сред сво је / сли ке, да љи не, 
ку ће, бо је“, од мах па да у очи ње го ва пот пу на по е ти за ци ја: на пла ну фор-
ме и на пла ну са др жа ја, јер се из осно ва ме ња ју при мар на зна че ња свих 
пу но знач них ре чи. По сред но оства ре на ве за две ју лек се ма усред да љи не, 
ко ја до бив ши и тре ћи еле ме нат усред сво је да љи не, гу би дис кур зив но зна-
че ње и по ста је но си лац по ет ске ин фор ма ци је. На шав ши се у окру же њу 
дру гих лек се ма („сли ка“, „ку ћа“, „бо ја“), чи ји је за јед нич ки име ни тељ „свој“ 
(или об лик „сво ја“), лек сич ка је ди ни ца да љи на сти че пот пу но су прот но 
зна че ње148 од свог основ ног зна че ња (на и ме, по ста је озна ка „бли зи не“), 
ко је ни је за бе ле же но у се ман тич кој струк ту ри срп ског је зи ка. Та ко се лек-
се ма да љи на као нај ва жни ја реч по сма тра ног тек ста, од и грав ши уло гу

148 Ов де је у пи та њу по ја ва не ке вр сте енан ти о се ми је: Спо соб ност је зичког 
зна ка (лек се ме (1), мор фе ме итд.) да из ра жа ва су прот на зна че ња. 
Енантио се ми ја је у пр вом ре ду ка рак те ри стич на за лек сич ке је ди ни це, у 
ве зи с чим је дру га чи је на зи ва ју ан ти но ми јом уну тар ре чи. Ан тиномија 
се при том по сма тра у ши ро ком сми слу ре чи, као би ло ко ја вр ста 
супротно сти по зна че њу (Бурк ха нов 1995: 184).



стил ског и се ман тич ког сиг на ла („пре ба ци ва ча“), у пот пу но сти адап ти-
ра ла у сти хов ни кон текст и из јед на чи ла са ре чи ма-пој мо ви ма („сво ја 
сли ка“, „сво ја ку ћа“, „сво ја бо ја“). Овим је и сам стих „Сли ке, да љи не, ку ће, 
бо је“, по ред по себ не рит мич ке, до био и осо бе ну се ман тич ку струк ту ру, 
ко ја се нај лак ше за па жа у кон тек сту пе сме, јер чи ни је ди ни део ис ка за ко-
ји у ве о ма пе си ми стич ки обо јен дис курс уно си оп ти ми стич ке то но ве.

А. Ву ка ди но вић је упо тре био још је дан кре а тив ни по сту пак, ко ји на 
фор мал ном и се ман тич ком пла ну има слич не ко но та тив не вред но сти 
као и прет ход ни. На и ме, у си сте му ри мо ва ња пе сник се ко ри стио, из у зев 
у јед ном слу ча ју, ти пом изо морф не ри ме, чи ја су гла сов на са звуч ја пот-
пу но иден тич на: (зве ра – по ме ра: –ера/–ера; сво је – бо је – сво је – по ко је: 

–оје/–оје/–оје/–оје; мра ка – ди ја ка: –ака/–ака; зло је – сво је – ов де – то 
је: –оје/–оје/–оје). При ова квом на чи ну ри мо ва ња са мо је лек се ма „ов де“ 
сво јим друк чи јим гла сов ним са ста вом оста ла из ван ри мо ва ног лан ца149, 
што је у из ве сном сми слу од сту па ње од при хва ће не нор ме, при хва ће ног 
прин ци па ри мо ва ња. Та ко је ова лек се ма не са мо у од но су на све кла у-
зу ле (ри ме) у пе сми не го и сав дру ги је зич ки ма те ри јал до би ла по себ ну 
функ ци о нал ну обе ле же ност, ко јом се у пот пу но сти из јед на чи ла са реч-
ју „да љи не“. Иако две лек се ме („“да љи не“ и „ов де“) ни су у не по сред ном 
син так сич ком кон так ту и бли ском зна чењ ском од но су, оне су ова квим 
пе сни ко вим по ступ ком (мо ме нат пре ва ре ног оче ки ва ња ко ји има сти ли-
стич ку вред ност) до ве де не у исту се ман тич ку ра ван, ко ја је из ра же на у 
ви ду кон тра ста (:„да љи не“ = та мо : ов де). Ако би се упу сти ли у ана ли зу 
зна чењ ске струк ту ре це ле пе сме, ла ко би смо до ка за ли да је она уте ме-
ље на на ан то ним ским од но си ма, кон тра сти ма ти па: ов де – та мо, бли ско 

– да ле ко, до ле – го ре; по кој – не спо кој, све тлост – мрак, зло – до бро, итд. 
До вољ но је са мо да на по ме не мо да је на пла ну ми кро кон тек ста („Ја сред 
сво је / Сли ке, да љи не, ку ће, бо је“) реч „да љи не“ пу тем енан ти о се ми је 
по ста ла свој ан то ним (да љи не – бли зи не = та мо – ов де), а да су на пла ну 
ма кро кон тек ста (кон текст це ле пе сме) ре чи „да љи не“ и „ов де“ та ко ђе 
ус по ста ви ле ан то ним ски (про стор ни) од нос: та мо – ов де, ко ји је унео 
но ву ко ли чи ну зна че ња у ин фор ма ци о ну струк ту ру пе сме.

На кра ју да за кљу чи мо. На ша ис тра жи ва ња су по ка за ла да у сти хов ним 
дис кур си ма по сто ји ве ли ки број сте ре о ти па (ка но на, кон вен ци ја, нор-
ми) ко је на ме ће од ре ђе ни вре мен ски пе ри од, од ре ђе ни жа нр, од ре ђе ни 
књи жев ни по крет (пра вац), од ре ђе на ли те ра ту ра, струк ту ра при род ног 

149 Тре ба ис та ћи да лек се ма „ов де“, иако не ма ри мо ва но гне здо као остале 
ри ме ме, ни је ис кљу че на из си сте ма ри мо ва ња (ни је не ри ме ма), јер 
се својом са мо гла снич ком струк ту ром по ве зу је са оста лим ре чи ма, 
стварајући та ко на кнад ни, ква ли та тив но нов тип ри мо ва не ве зе за-
снован на во калској уни фи ка ци ји: зло је – сво је – ов де – то је (-ое/-ое/-

-ое/-ое). Оства ре не ни јан се на пла ну из ра за има ју и сво ју аде кват ну 
вред ност на пла ну са др жа ја. Но, то би мо гао би ти пред мет по себ не, 
минуциозне ана ли зе.



је зи ка, лич ни из бор. Оту да при об ли ко ва њу је зич ког ма те ри ја ла раз не 
вр сте огра ни че ња про из во де од ре ђе не нор ме ко јих су ства ра о ци (пе сни-
ци) ду жни да се при др жа ва ју. Стро гим по што ва њем на мет ну тих сте ре о-
ти па спу та ва ла се ин ди ви ду ал ност и ори ги нал ност ства ра ла ца и по ни-
шта ва ла њи хо ва по тен ци јал на кре а тив ност. За то су по је ди ни пе сни ци 
(ства ра о ци) ко ји су по се до ва ли нео б у зда ну ства ра лач ку енер ги ју по че ли 
да из ра жа ва ју свој ак ти ван став пре ма ра зним сте ре о тип ним об ли ци ма. 
Оту да је и ова крат ка ана ли за не знат ног де ла тек стов не струк ту ре три ју 
пе са ма (По на вља ње гра ди ва, Ка ме на успа ван ка и Сло во Гри го ри ја Ди ја ка) 
по ка за ла да сва три пе сни ка, упо тре бља ва ју ћи од ре ђе не фор ме пе сме и 
сти ха, ко ри сте кре а тив не по ет ске по ступ ке ко ји ма на ру ша ва ју ове сте ре о-
тип не об ли ке на њи хо вим нај о се тљи ви јим ме сти ма (на кон струк тив ним 
гра ни ца ма: ме сто кла у зу ле и ме сто це зу ре) ка ко би ука за ли на ода бра не 
(ка но ни зо ва не) по ет ске по ступ ке ко ји ма је струк ту ра пе сме из гра ђе на 
и ти ме скре ну ли па жњу на до дат ни део сти ли стич ко-се ман тич ке ин фор-
ма ци је ко ју она пру жа ре ци пи јен ту (чи та о цу или слу ша о цу).

3. Не ки струк тур ни, ко нек тор ски и стил ски по ступ ци лек сич ких 
по на вља ња у са вре ме ној срп ској по е зи ји

Иако се лек си ци као по себ ној лин гви стич кој гра ни по кла ња до вољ на 
па жња, пре све га у окви ру лек си ко гра фи је и лек си ко ло ги је, па и при род-
ног је зи ка као си сте ма, лек сич ком ни воу на пла ну по ет ског (пе снич ког) 
тек ста ма ло је по све ћи ва но вре ме на. На рав но у скло пу сти ли стич ких 
ис тра жи ва ња, по го то ву у раз ли чи тим сти ли сти ка ма ко је су тре ти ра ле 
по је ди не је зич ке, од но сно сти ли стич ке ни вое, би ло је го во ра о по ет ској 
лек си ци, али пре све га као стил ском из ра жај ном сред ству, од но сно лек-
си ци ко ја по ја ча ва емо ци о нал ни и екс пре сив ни на бој по ет ског тек ста 
(Гво здев 1955; Ва си ль е ва 1976; Го луб 1976; Бар лас 1978; Гри го рь ев 1979150; 
Ко жи на 1983; Ро зен та ль 1987151; Ћо рац 1982152; Си мић 1993; То шо вић 1995153). 

150 У сво јој књи зи По е ти ка ре чи (По э ти ка сло ва) В. П. Гри гор јев, го во ре ћи о 
ра зним аспек ти ма упо тре бе ре чи у по ет ском је зи ку (па и у са мом сти ху), 
гу би пот пу но из ви да лек сич ка по на вља ња.

151 Ро зен таљ у сво јој Прак тич ној сти ли сти ци ру ског је зи ка са мо у по глављу 
под на зи вом Сти ли стич ке фи гу ре, го во ре ћи о ана фо ри, епи фо ри и 
паралели зму, до ти че се лек сич ких по на вља ња.

152 У књи зи Ме та фор ски сти ле ми М. Ћо рац јед но по гла вље по свећује 
лексико сти ле ми ма, али у ње му не ма ни го во ра о лек сич ким 
понављањима. Исти на, у по гла вљу о син так со сти ле ми ма он го во ри о 
ре пе ти ци ји, од но сно о по но вље ним чла но ви ма ре че ни це и о по но вље ној 
ре че ни ци (Ћо рац 1982: 418–431).

153 У ве о ма обим ној сту ди ји Сти ли сти ка гла го ла Б. То шо вић јед но поглавље 
по све ћу је Лек сич кој сти ли сти ци гла го ла. Ме ђу тим, ту не налазимо ништа 



Чак и у сти ли сти ка ма у ко ји ма се про у ча ва ис кљу чи во лек си ка, лек сич-
ким сти ли сти ка ма, не ма ни ре чи о лек сич ким по на вља њи ма (Бе ль чи ков 
1988). Слич на је си ту а ци ја и у сту ди ја ма у ко ји ма се из у ча ва екс пре сив на 
и емо ци о нал на лек си ка са лек сич ко-се ман тич ког аспек та, и ту не ма ни 
по ме на о лек сич ким по на вља њи ма (Апре сян 1995; Ри стић, Ра дић-Ду го-
њић 1999; Ри стић 2004)154. Ина че, лек сич ка по на вља ња, као и сва ка дру га 

што би се од но си ло на по на вља ња гла го ла као јед не од лексичких 
катего ри ја ко ја има и сти ли стич ку вред ност. На и ме То шо вић, говорећи о 
лек сич кој сти ли сти ци гла го ла, по во де ћи се за до та да шњим мишљењима, 
сма тра да она „пред ста вља дио лин гво сти ли сти ке ко ји се ба ви 
проучавањем сти ли стич ког по тен ци ја ла гла го ла на лек сич ко-

-семантичком пла ну. Ова област – ка же То шо вић – раз ма тра гла гол као 
струк тур но сти ли стич ку ка те го ри ју у окви ру лек сич ко-сти ли стич ких 
поја ва (по ли се ми је, си но ни ми је, ан то ни ми је, хо мо ни ми је, па ро ни мије), 
лек сич ко сти ли стич ких сло је ва (не у трал не и екс пре сив не лек си ке, 
дијалек ти за ма, жар го ни за ма и сл.) и као функ ци о нал но сти ли стич ку 
ка те го ри ју (као лек сич ки си стем ко ји функ ци о ни ше у сти лу)“ (То шо вић 
1995: 30).

154 Ипак, ни је све та ко. У књи зи Сти ли сти ка со вре мен но го ан гли й ско го 
язы ка И. В. Ар нољд по све ћу је од ре ђе ну па жњу лек сич ким по на вљањима, 
и то у по гла вљу под на зи вом Ис по ль зо ва ние мно го знач но сти сло ва 
в сочетании с пов то ром (126–130). Ту он, из ме ђу оста лог, ка же: „О 
функцијама и на чи ни ма по на вља ња го во ри ће мо у ви ше на вра та, а овде 
да ка же мо то ли ко, да под лек сич ким по на вља њи ма под ра зу ме ва мо 
понавља ње ре чи или син таг ми у окви ру јед не ре че ни це, па су са или 
це ло га тек ста. Ве личи на ра сто ја ња ме ђу по но вље ним је ди ни ца ма и број 
по на вља ња мо гу би ти раз ли чи ти, али мо ра ју би ти та квим да их чи талац 
мо же при ме ти ти (Ар но льд 1990: 126).“ И А. Вје жбиц ка у сво јој књи зи 
Cross-Cur tu ral Prag ma tics чи та во јед но по гла вље (Boys will be boys: even 

‘tru isms’ are cul tu re-spe ci fic – Wi er zbic ka 1991: 391–452) по све ћу је лек сич ким 
по навља њи ма, и то у ови ру ре че ни ца ти па: чо век је чо век (man is man); 
деча ци су де ча ци (boys are boys). Ова ква лек сич ка по на вља ња по сма тра ју 
се као спе ци фич не син так сич ко-ло гич ке је зич ке струк ту ре. О лек сич ким 
по на вља њи ма го во ри и Р. Ди ми три је вић у сво јој Те о ри ји књи жев но сти. 
Он, из ме ђу оста лог, при ме ћу је: „По на вља ње ре чи је из ра жај но сред ство 
ко је пред ста вља је дан вид та у то ло ги је, са мо с том раз ли ком што се ов де 
по на вља јед на иста реч, док се код та у то ло ги је са ви ше ре чи си но ни ма 
ка зу је иста пред ста ва или по ја ва. По на вља њем се по ја ча ва и ис ти че 
извесно осе ћа ње, ми сао или сли ка. Пи сац или го вор ник под сна гом 
емо ци је или сли ке осе ћа ју да јед ном упо тре бље на реч не од ра жа ва ту 
емо ци ју или сли ку у пу ној њи хо вој сна зи, те ту исту реч јед ном или ви ше 
пу та по но ви. Као сна жно из ра жај но сред ство по нављање да је жи вот и 
су ге стив ност сти лу и че сто се упо тре бља ва“ (Дими три је вић 1969: 209). 
Та ко ђе, у по јединачним ра до ви ма не ких ру ских ис тра жи вача, као на 
при мер Ку кушки не (Кукушки на 1980/1982: 232–241; 1981/1983: 233–243; 
1985–1987/1989: 246–261), Кра сњанског (Кра снян ский 1981/1983: 244–256) 
и Ку змен ка (Ку зьменко 1981/1983: 256–265), у окви ру синтаксичких 



(на при мер: гла сов на по на вља ња) има ју ве о ма ва жну уло гу у струк ту ри-
ра њу по ет ског тек ста. Оту да Ј. М. Лот ман с пра вом ис ти че да „ра зно вр сна 
по на вља ња (па и лек сич ка) чи не ве о ма сло же но сми са о но тки во, ко је се 
на ме ће оп ште је зич ко ме тки ву и ти ме ства ра осо би ту, са мо сти хо ви ма 
свој стве ну кон цен тра ци ју ми сли“ (Лот ман 1976: 186).

Од по себ не је ва жно сти то да се има у ви ду да је по ет ски (пе снич ки) 
текст (дис курс) по себ на и не по но вљи ва тек сто ло шка тво ре ви на ко ја има 
вла сти те прин ци пе струк ту ри ра ња. Оту да је „стих чвр ста, за вр ше на, у 
се бе за тво ре на струк ту ра, об ли ко ва на на осно ви ко ег зи стен ци је уза јам-
ног де ло ва ња, по ве за но сти и ди на мич ке по ступ но сти стро го ода бра них 
је зич ких сред ста ва ко ја су у ње му пре ра сла у еле мен те по ет ског из ра за“ 
(Чар кић 1996: 99). Сви еле мен ти ко ји ука зу ју на су шти ну сти ха, као спе-
ци фич ног го вор ног ти па, оства ру ју се друк чи јом ор га ни за ци јом је зич ког 
ма те ри ја ла ко ја је „по ет ски за да та, а не је зич ки да та“ (Пет ко вић 1975: 238). 
То зна чи да стих као стро го ор га ни зо ван је зич ки сег мент са свим ја сно ис-
ти че сво ју уну тар њу кван ти та тив ну кон фи гу ра ци ју и ко ре спон ден ци ју 
(број сло го ва, број ак це на та). Овим се у сти ху ус по ста вља ме ра ко ја по на-
вља њем по ста је основ ни прин цип ње го ве ор га ни за ци је. Ов де тре ба има-
ти у ви ду, ка да је у пи та њу стих, да по сто је две вр сте сти хо ва: ве за ни стих 
и сло бод ни стих, ко ји се по сво јој уну тра шњој струк ту ри и спо ља шњем 
об ли ку ве о ма раз ли ку ју. Ве за ни стих сво ја ко хе зи о на (ве зив на) сред ства 
оства ру је пу тем три ју кон струк тив них гра ни ца (по че так сти ха, ме сто це-
зу ре, крај сти ха), стро гом ме трич ком ор га ни за ци јом, изо си ла бич но шћу, 
изо то нич но шћу, ри мом, док код сло бод ног сти ха (ри мо ва ног и не ри мо-
ва ног) од су ству ју сви ови еле мен ти, та ко да он сво ја ко хе зи о на (ве зи ва-
на) сред ства, из ме ђу оста лих, оства ру је пу тем лек сич ких, син так сич ких, 
сти хов них и строф них по на вља ња155. Има ју ћи ово у ви ду, под вр гли смо 
ана ли зи лек сич ка по на вља ња у са вре ме ној срп ској по е зи ји, у ко јој је пре-
те жно упо тре бља ван сло бод ни стих са ри мом и без ње.

Лек сич ка је ди ни ца, лек се ма као еле ме нат лек сич ког си сте ма при род-
ног је зи ка сво је функ ци о ни са ње у тек сту (дис кур су), па и у сти хов ном 
дис кур су, оства ру је на ви шем, син так сич ком ни воу. У на шем слу ча ју, ње-
но де ло ва ње, због спе ци фич но сти кон тек ста, пре но си се и на сти хов ни и 
на строф ни ни во, као основ не об ли ке пе снич ког ка зи ва ња. Услед то га се 
лек сич ка по на вља ња, гле да но струк тур но, мо гу ја вља ти у ви ду: (1) по је-
ди нач них, (2) син так сич ких: (а) син таг ме, (б) де ла ре че ни це, (в) ре че ни це, 
(3) сти хов них и (4) строф них по на вља ња.

1. По је ди нач на лек сич ка по на вља ња. По је ди нач на лек сич ка по на-
вља ња пред ста вља ју ве о ма број ну ка те го ри ју лек сич ких по на вља ња у

понављања, понављања слико ви тих ком би на ци ја, се ман тич ке 
организаци је пе сме, спо ра дич но се го во ри о лек сич ким по на вља њи ма.

155 На рав но, сва се ова по на вља ња мо гу сре сти и у ве за ним сти хо ви ма, али 
су она, као њи хо во ве зив но тки во, од се кун дар не ва жно сти.



са вре ме ној срп ској по е зи ји и на ла зе се код свих ана ли зи ра них пе сни ка. 
Илу стра ци је ра ди на ве шће мо три при ме ра156.

(1) Пур пур но је пур пур но,
жу то је са мо жу то
а цр ве но – цр ве но

(РСЛП , 262).

(2) За ста не пут ник но ћи. Ил мо жда то учи ни слу чај но…
И ни шта не гле да, а опет гле да зна чај но

(ДМУ , 15).

(3) Шта зна чи та не по го да под тво јим обр ва ма
то ћу та ње као да је ту жна све ча ност
да ли је оди ста над то бом не бо на пу кло
и за што да се чеш свој врат
ка да га мо жеш са кри ти уз по моћ дла но ва
иза мо јих не мир них уса на
иза сва ке ре чи ко ју ти кри шом из го ва рам

(НЖС , 42).

У при ме ру (1) по је ди нач на лек сич ка по на вља ња су у слу жби ис ти ца-
ња су бјек та и пре ди ка та (пур пур но је пур пур но; жу то је жу то; цр ве но [је] 
цр ве но). Да кле, ова по на вља ња су син так сич ки ак ти ви ра на, а уз то има ју 
и из ра же ну ком по зи ци о ну и рит мич ку функ ци ју јер се на ла зе на ини ци-
јал ним и фи нал ним по зи ци ја ма у сти хо ви ма у ви ду сим пло хе. У при ме ру 
(2) лек сич ко по на вља ње оства ре но у ви ду епи зе ук се има за циљ да по себ-
но ис так не пре ди кат (гле да… гле да), од но сно се ман тич ку раз ли ку јед ног 
истог пој ма, ко ја до сти же ни во ан то ни мич но сти („ни шта не гле да, а опет 
гле да зна чај но“). У при ме ру (3) по је ди нач но лек сич ко по на вља ње је упо-
тре бље но у ви ду ана фо ре ка ко би се ис та као пред лог (иза), од но сно про-
стор ни од но си у два по след ња сти ха у пе сми, а уз то и њи хов се ман тич ки 
са др жај до вео у не по сред ни кон такт, ко ји је овим до ве ден до кон тра ста 
(иза уса на – иза ре чи = иза кон крет ног : иза ап стракт ног).

2. Син так сич ка по на вља ња. У окви ру син так сич ких по на вља ња за па-
же на су три сте пе на ових по на вља ња: по на вља ња у ви ду (а) син таг ме, 
(б) де ла ре че ни це и (в) ре че ни це.

а) По на вља ња у ви ду син таг ме. Син таг мат ска по на вља ња су та ко ђе 
број на и функ ци о ни шу код свих ис тра жи ва них пе сни ка.

(1) (…)
По пра вио сам сат и ме рим мо је вре ме

156 И у да љем тек сту ра ди еко но ми је про сто ра ко ри сти ће мо нај ви ше три 
при ме ра за сва ку на во ђе ну по ја ву, од но сно по сту пак.



Мо је вре ме на ди ре опет у ли це, као во да
(…) (ЛИО , 90).

(2) На о ру жај ма ло ку ћу
На о ру жај ма ло шу му

(ВАП , 52).

(3) Јер сло же ност је по че так ра сто ја ња, узрок су ко ба,
су коб узрок раз два ја ња, раз два ја ње раз ла га ња,
а раз ла га ње је пот пу но про тив но Бо гу

(НСТ , 39).

У при ме ру (1) по на вља ња у ви ду син таг ме (од ред ба–име ни ца = за ме-
ни ца–име ни ца) па да ју на ве о ма ва жна ме ста у две су сед не стро фе: на 
крај прет ход не и по че так на ред не. Ти ме су она, по што се ја вља ју у об ли-
ку ана ди пло зе, до би ла из ра зи ту ор га ни за ци о ну и рит мич ку функ ци ју. 
У при ме ру (2) лек сич ка по на вља ња у ви ду син таг ме (гла гол–од ред ба = 
гла гол–при лог) до ла зе на по чет ке два ју су сед них сти хо ва и та ко де лу ју 
у ви ду ана фо ре. Овим она за др жа ва ју ор га ни за ци о ну и рит мич ку уло гу, 
али има ју и за циљ да по себ но на гла се ре чи (ку ћу, шу му) ко је па да ју на 
кла у зу ле тих сти хо ва. У при ме ру (3) син таг мат ско лек сич ко по на вља ње 
(од ред ба–глав на реч = име ни ца–име ни ца + про ме на по зи ци је) оства ре-
но је у ви ду здру же них ана ди пло зе и ан ти ме та бо ле, што им омо гу ћа ва 
да за до би ју ор га ни за ци о ну, рит мич ку и екс пре сив ну уло гу.

б) По на вља ња у ви ду де ла ре че ни це. Ова кав вид по на вља ња ве о ма је 
за сту пљен у са вре ме ној срп ској по е зи ји, по себ но ка да се ра ди о по е зи ји 
ко ја је пи са на сло бод ним сти хом.

(1) И бо ли ме ме ло ди ја
ко је ви ше не ма
и бо ли ме сли ка
ко ју ви ше ни ко
не уме да от пе ва
и бо ли ме ру ка
ко ја је из гу бље не ре чи
сли ка ла

(НЖС , 41).

(2) Све при сут не во де су се по му ти ле
Све при сут не во де су се уз бур ка ле
Љу ска ри ал ге од ра зи уче се по но во пли ва њу
Не ста ли су сви ко ји су дру го обе ћа ва ли

(СВП , 60).



(3) Мар ко ло ви ко шу ту од зла та
да јој спле те ве нац око вра та

да јој спле те од кла са ла жи та
два је зе ра у стру ку по ви та

да јој спле те би сер од ле ден ца
ма ло Сун це на ра ме ну зден ца

(ГМН , 79).

У при ме ру (1) остварено је син так сич ко по на вља ње у ви ду де ла ре че-
ни це, где је не по но вљен обје кат (и бо ли ме) ка ко би сво јом из ме ном био 
што ис так ну ти ји (и бо ли ме ме ло ди ја… и бо ли ме сли ка… и бо ли ме ру ка). 
А на чи ном ди стри бу ци је у кон тек сту ова по на вља ња сти чу из ра зи ту ор-
га ни за ци о ну функ ци ју, а ис ти чу ћи обје кат сти чу и се ман тич ку и сти ли-
стич ку функ ци ју. У при ме ру (2), у два су сед на сти ха, слич на је си ту а ци ја 
као у прет ход ном при ме ру. Раз ли ка је је ди но у то ме што је ов де из о ста ло 
по на вља ње де ла пре ди ка та (Све при сут не во де су се по му ти ле / Све при-
сут не во де су се уз бур ка ле). Та ко је, на се ман тич ком пла ну, оства ре на 
опо зи ци ја: по му ти ле – уз бур ка ле, ко ја ви ше на ги ње кон тек сту ал ној си но-
ни ми ји, не го ан то ни ми ји. У при ме ру (3) по на вља њем де ла ре че ни це (да 
јој спле те), од но сно де ла сти ха из стро фе у стро фу ко јим се оне ме ђу соб-
но по ве зу ју. Ако се узме у об зир да су стро фе за пра во ри мо ва ни дис ти си, 
што зна чи и да је на ни воу стро фа до шло до од ре ђе не ор га ни за ци је, он да 
се с пра вом мо же твр ди ти да је на ве де ни пе снич ки текст ве о ма осми шље-
но ор га ни зо ван, чи ме је сте као ви сок сте пен есте тич но сти.

в) По на вља ња у ви ду це лих ре че ни ца. И ова ква по на вља ња пред ста вља-
ју број ну ка те го ри ју у са вре ме ној срп ској по е зи ји, по го то во у пе сма ма пи-
са ним сло бод ним сти хом, те има ју вид ну ко нек тор ску функ ци ју, чи не ћи 
за па же но сред ство ве зе ме ђу сти хо ви ма и стро фа ма.

(1) Спа вај, ма ли прин че: док кри ли ма очи
тво је скла па ју

ан ђе ли ти ши не и спо ко ја, не ду жним Те
сном да ру ју. Спа вај,

ма ли прин че: у то плој по сте љи…
(ОМГ , 11).

(2) Где се све од пе ска па до не ба пла ви
Ви ни сте на ја ви. Ви ни сте на ја ви

(РСК , 32).



(3) Ти ко ји хо диш Срп ском ста ни на Ка ра ка ју
(…)
Мр тви у цр ном кра ју Ти ко ји хо диш Срп ском

(НРН , 10).

У при ме ру (1) лек сич ка по на вља ња у ви ду ре че ни це (Спа вај, ма ли прин-
че) не за хва та ју обим це лог сти ха. Чак дру га по но вље на син так сич ка 
кон струк ци ја оп ко ра чу је два сти ха (Спа вај, / ма ли прин че). То је ус по ста-
ви ло ко ли зи ју из ме ђу ме трич ко-рит мич ке и син так сич ко-ин то на ци о не 
струк ту ре, што је по себ но ди на ми зо ва ло по ет ски текст. Раз ли чи те по-
зи ци је по но вље не ре че ни це, та ко ђе, ства ра ју ути сак о ди на ми зи ра ној 
(по кре тљи вој) ор га ни за ци ји на ве де ног тек ста. У при ме ру (2) ре че нич ко 
по на вља ње за у зи ма про стор јед ног сти ха. Овим је ме трич ко-рит мич ка и 
син так сич ко-ин то на ци о на струк ту ра у пот пу ном са гла сју. На и ме, по че-
так и крај лек сич ко-син так сич ког по на вља ња по че так је и крај сти ха (Ви 
ни сте на ја ви. // Ви ни сте на ја ви). Уз то, крај пр ве син так сич ке је ди ни це 
по кла па се са ме стом це зу ре (ме ди ја не), та ко да је ус по ста вље но пот пу но 
са гла сје из ме ђу два сти хов на ни воа. Њи хо вим сме шта њем у са мо је дан 
стих овај чи ни по себ но мар ки ра ним и ис так ну тим у од но су на све дру ге 
сти хо ве у пе сми. У при ме ру (3) лек сич ко-син так сич ко по на вља ње (Ти 
ко ји хо диш Срп ском) на шло се у пр вом и по след њем сти ху у пе сми. Оно 
не по кри ва про стор це лог сти ха, не го са мо је дан део, и то не би ло ко ји. 
У пр вом сти ху то је ње гов по че так, а у по след њем сти ху то је ње гов крај. 
Струк ту ри ра но у ви ду окру жи ва ња (пр сте на) ово лек сич ко-син так сич-
ко по на вља ње за у зи ма нај и стак ну ти је по зи ци је у струк ту ри пе сме, чи ме 
по ста је ње но ве о ма зна чај но кон струк тив но сред ство.

3. По на вља ња у ви ду це лих сти хо ва. Ова ква по на вља ња су ве о ма че ста 
у ана ли зи ра ној по е зи ји. По себ но се ја вља ју у об ли ку ре фре на или при пев-
ка. По не кад се оства ру ју и у об ли ку пр сте на, где се по на вља пр ви и по-
след њи стих у стро фи. И на ла зе се код свих ана ли зи ра них пе сни ка.

(1) Ка ди фен Ду нав, Вој во ди на ма ва.
(…)
Ка ди фен Ду нав, Вој во ди на ма ва

(ТМК , 35).

(2) Да ле ка све тла до ма мо га
и ра на цваст дре на и гло га.
Мај ка на пра гу, на пре сто лу,
хлеб и зде ла мле ка на сто лу.
(…)
И ми рис струч ка бо си о ка,
и ми рис струч ка бо си о ка

(РСЛП , 129).



(3) (…)
Уби ле су га пу шке пше ни цом на би је не.
(…)
Уби ле су га пу шке пше ни цом на би је не.
(…)
Уби ле су га пу шке пше ни цом на би је не.
(…)
Уби ле су га пу шке пше ни цом на би је не

(СЉХ , 5).

У при ме ру (1) лек сич ко-сти хов но по на вља ње (Ка ди фен Ду нав, Вој во-
ди на ма ва) сво јим по ло жа јем у пе сми (по че так и крај = пр ви и по след њи 
стих) по ста је по себ но зна ча јан гра див ни фор мал но-из ра жај ни фак тор, 
јер отва ра и за тва ра њен са др жај. Овим пе сма по ста је ве о ма ком пакт на и 
за вр ше на, за тво ре на це ли на. У при ме ру (2) лек сич ко-сти хов но по на вља-
ње (И ми рис струч ка бо си о ка), за у зи ма ју ћи по зи ци ју два ју по след њих 
сти хо ва у пе сми, го во ри о ње го вом осо бе ном зна ча ју у це ло куп ном фор-
мал но-из ра жај ном тки ву пе сме и на се ман тич ком пла ну оно пред ста вља 
про тив те жу свом са др жа ју ко ји му прет хо ди. У при ме ру (3) лек сич ко-сти-
хов но по на вља ње за тва ра сва ку стро фу, јер чи ни њи хов зад њи стих. Уло-
га ре фре на да је му ве о ма ис так ну ту стил ско-се ман тич ку вред ност.

4. По на вља ња у ви ду це лих стро фа. Ова ква вр ста по на вља ња у са вре ме-
ној срп ској по е зи ји ни је та ко при сут на као прет ход не вр сте. И не на ла зи 
се код свих ана ли зи ра них пе сни ка. Тач ни је ре че но, од пет на ест пе сни ка, 
ко ли ко је под врг ну то ана ли зи, на ла зи се са мо код тро ји це, и то: Але ка 
Ву ка ди но ви ћа, Ми ло са ва Те ши ћа и Ђо ке Стој чи ћа.

(1) Ја сам ко ји сам Бо же
У ти хом свом ква дра ту
У све том свом пеј за жу
(…)
Ја сам ко ји сам Бо же
У ти хом свом ква дра ту
У све том свом пеј за жу

(ВА  ПА , 44).

(2) Ку ћа у пла ме ну!
Бив ство ва ње мо је би ва но!
(…)
Ку ћа у пла ме ну!
Бив ство ва ње мо је би ва но!

(СЂК , 54).



(3) У ре ше ту пра зно си то
Зри пше ни ца, дроб но жи то

(TMK, 76).

У ре ше ту пра зно си то
Зри пше ни ца, дроб но жи то

(ТМК , 77).

У при ме ру (1) лек сич ко-строф но по на вља ње по ста вље но је та ко у пе-
сми да се на из ме нич но сме њу ју по но вље не и не по но вље не стро фе, што 
ства ра укр ште ну струк ту ру у ко јој се зна чењ ски ак це нат по ста вља на 
по но вље не стро фе. Оне због то га са др же ва жни ју по ет ско-сти ли стич ку 
по ру ку од стро фа ко је ни су по но вље не. Ова ко строф но тка ње до при но си 
по себ ној уре ђе но сти пе сме. У при ме ру (2) лек сич ко-строф но по на вља ње 
за у зи ма по зи ци је пр ве и по след ње стро фе у пе сми. Ти ме је скре ну та па-
жња на по чет не и за вр шне еле мен те у град њи строф не струк ту ре пе сме, 
и та ко да та пред ност ње ном по чет ку и за вр шет ку у од но су на сре ди шњи 
део. Уз то је ис так ну то да су по че так и крај фор мал но исто вет ни, али на 
са др жај ном пла ну си гур но ис ка зу ју од ре ђе не раз ли ке, јер су им и по зи-
ци је у струк ту ри пе сме раз ли чи те. У при ме ру (3) лек сич ко-строф но по-
на вља ње на шло се у две уза стоп не пе сме под ред ним бро јем II  и III , ко је 
ула зе у са став ци клу са Бле шти коц ка с три ква дра та. На и ме, ра ди се о 
со нет ним фор ма ма чи ја се струк ту ра ис по ља ва у три ка тре на и јед ном 
ди сти ху. Да кле, у две уза стоп не пе сме спо ља шња струк ту ра је иста, а фор-
мал но-са др жај ни слој је раз ли чит. Ипак, у њи хо вој за вр шној фа зи до шло 
је до ме ђу соб ног кон так та баш пре ко лек сич ко-строф ног по на вља ња, од-
но сно фор мал но-са др жај ног сло ја, чи ме су ове пе сме по ста ле еле мен ти 
јед не ве ће по ет ске струк ту ре ко ја се услов но мо же на зва ти дво со нет.

Лек сич ка по на вља ња за ви сно од њи хо вог на чи на рас про сти ра ња и 
вр сте кон тек ста у ко јем се на ла зе мо гу би ти: хо ри зон тал на (кон текст 
јед ног сти ха) и вер ти кал на (од кон тек ста два и ви ше су сед них сти хо ва 
до стро фе, ве ћег де ла пе сме, па и до це ле пе сме).

1. Хо ри зон тал на лек сич ка по на вља ња у за ви сно сти од то га да ли се ме-
ђу њи ма ус по ста вља не по сред ни кон такт или се она ни жу на од ре ђе ном 
од сто ја њу мо гу се по де ли ти на кон такт на и дис тант на.

1.1. Кон такт на хо ри зон тал на лек сич ка по на вља ња. Ова ква вр ста 
лек сич ких по на вља ња при сут на је код свих ана ли зи ра них срп ских пе-
сни ка157.

(1) Ру жо ру жо ру жо сјај на
(ВАП , 153).

157 Ме ђу тим, због еко но ми је про сто ра на во ди ће мо са мо по три при ме ра.



(2) Од ви ка вам се од љу ба ви, љу ба ви мо ја,
(РСЛП , 280).

(3) О џа ра, џа ра, џа ра
кроз цр ни дим њак ша ра
О ча ра, ча ра, ча ра
ди му та ко пут отва ра

(ПМН , 34).

У при ме ру (1) тро стру ким по на вља њем лек сич ког об ли ка „ру жо ру жо 
ру жо“ ус по ста вља се ве за (ко нек ци ја) из ме ђу сте пе но ва ног зна че ња јед-
ног пој ма, ко је се пе ње од по зи ти ва ка су пер ла ти ву. Се ман тич ко кре та-
ње је усме ре но од зна че ња обич не ру же ка зна че њу сјај не, из у зет не ру-
же. У при ме ру (2) по на вља њем лек се ме „љу ба ви, љу ба ви“ ус по ста вље на 
је ве за (ко нек ци ја) из ме ђу оп штег и по је ди нач ног. Пр ви об лик љу ба ви 
у кон тек сту озна ча ва љу бав уоп ште, би ло ко ју љу бав, док дру ги об лик 
љу ба ви уз од ре ђе ње мо ја, из ра жа ва кон крет ну, лич ну љу бав. У при ме ру 
(3), у стро фи, оства ре на је дво стру ка три плет на ве за (ко нек ци ја) „џа ра, 
џа ра, џа ра… / ча ра, ча ра, ча ра“ ско ро у це ло сти ис пу ња ва кон текст пр вог 
и тре ћег сти ха. Ова ква вр ста ко нек ци је ис ти че у пр ви план ду го трај ност 
ра д њи ко је су озна че не гла гол ским об ли ци ма џа ра и ча ра ка ко би се 
оства рио за ми шље ни циљ: да ша ра кроз цр ни дим њак отво ри ди му пут. 
Сва три на ве де на слу ча ја об је ди њу је за јед нич ка иде ја да се по на вља њем 
исто вет не фор ме, ко ја озна ча ва је дан обје кат из ван је зич ке ствар но сти, 
ука же на ње го ве уну тра шње зна чењ ске раз ли ке, би ло ње го вим сте пе но-
ва њем, би ло до во ђе њем у ве зу оп штег и по је ди нач ног, што све за јед но 
го во ри о се ман тич кој ко хе зи ји.

1.2. Дис тант не хо ри зон тал не лек сич ке ве зе. Ова вр ста лек сич ких по-
на вља ња та ко ђе је ве о ма при сут на у ана ли зи ра ној по е зи ји и на ла зи се 
код сва ког пе сни ка.

(1) И све ре чи ни су ви ше ре чи,
(РБМ; 53).

(2) Ду хо ви дру ма, пир га ви ду хо ви бр зих обла ка
(ЛИО , 211).

(3) Сан у пла ни ни – то је сан у по че лу
(НРЛ , 76).

У при ме ру (1) по на вља њем исто вет ног об ли ка лек се ме ре чи на дис тан-
ци у сти ху ис ти че се су про тан зна чењ ски од нос, енан ти о се ми ја, пој ма 
реч: „ре чи ни су ви ше ре чи“. У при ме ру (2) по на вља њем лек сич ког обли ка 
ду хо ви овом пој му се при пи су је ра зно знач ност ис ти ца њем раз ли ке до ле 



(бли ско) – го ре (да ле ко). У при ме ру (3) по на вља њем лек сич ког об ли ка 
сан је дан исти по јам се об ја шња ва са мим со бом: „Сан у пла ни ни – то је 
сан у по че лу“. Ова кав вид ко нек ци је има за циљ да по ве же са др жа је два-
ју по лу сти хо ва, да ин тен зи ви ра њи хо ва зна че ња и да по себ но на гла си, 
ис так не основ ни по јам, ко ји до ми ни ра кон тек стом сти ха. И у овом слу-
ча ју, као у прет ход ном, лек сич ка по на вља ња упо тре бље на су у функ ци ји 
се ман тич ке ко хе зи је раз ли чи тих ни јан си истог пој ма и чвр шћег по ве зи-
ва ња са др жа ја два ју по лу сти хо ва истог сти ха.

2. Вер ти кал на лек сич ка по на вља ња. У за ви сно сти од то га да ли се ова 
по на вља ња по ја вљу ју у сти хо ви ма ко ји се ни жу је дан за дру гим или се 
ја вља ју у сти хо ви ма на од ре ђе ном од сто ја њу она се мо гу по де ли ти на 
(1) кон такт на, (2) дис тант на, (3) кон такт но-дис тант на (и обрат на) и 
(4) ра се ја на.

2.1. Кон такт на вер ти кал на лек сич ка по на вља ња. Ова ква лек сич ка по-
на вља ња нај че шће се на ла зе у два уза стоп на сти ха, а ре ђе у три, а по не-
кад за хва та ју и це лу стро фу па и ве ће де ло ве сти хов ног тек ста. Ина че, 
на ла зе се код свих ана ли зи ра них пе сни ка.

(1) Не ова пе сма; на ко ји ко рак од шкриљ ца,
На ко рак из ван ре чи, и ево: стра ни ца

(РБМ , 41).

(2) Ко ли ко жа ри ца то ли ко ва ри ца
ко ли ко жа ри ца то ли ко ов чи ца
ко ли ко жа ри ца то ли ко кра ви ца

(БПХ , 29).

(3) Из бу ђа вих зе му ни ца,
из ча ђа вих ку ћа,
из ду бо ких бу ка ва,
из ру жних сно ва,
бо си из пе пе ла,
из ва шљи вих оде ла,
из миш јих ру па,
из обла ка

(СЉХ , 152).

У при ме ру (1), по на вља њем лек се ме ко рак, ука зу је се на ње ну ва жност 
у да том кон тек сту, а ус по ста вља се и ве за ме ђу два су сед на сти ха, чи ме 
се при бли жа ва ју њи хо ви са др жа ји, ко ји су у од ре ђе ној дис про пор ци ји: 

„ко рак од шкриљ ца : ко рак из ван ре чи“, при че му је у јед ном те истом пој-
му, пој му ко рак от кри ве на ње го ва и кон крет на и ап стракт на зна чењ ска 
ди мен зи ја. У при ме ру (2) три плет ним по на вља њем де ла ре че ни це „ко-
ли ко жа ри ца то ли ко“ не са мо да су ве о ма чвр сто по ве за на три су сед на 



сти ха не го је ефи ка сно ис так ну та се ман тич ка вред ност кла у зу ла три ју 
сти хо ва: „ва ри ца : ов чи ца : кра ви ца“. Ова ква ве за је пот кре пље на и ри мом 
ко јом су сва три сти ха ме ђу соб но по ве за ни. Лек сич ко по на вља ње по вер-
ти ка ли „жа ри ца, жа ри ца, жа ри ца“ на ме сту це зу ре три ју сти хо ва ус по ста-
вља ве зу и са ри мо ва ним је ди ни ца ма „ва ри ца – ов чи ца – кра ви ца“, чи ме 
је оства ре на спе ци фич на струк ту ра дво стру ко ри мо ва ног два на е стер ца. 
У при ме ру (3) по на вља њем пред ло шке лек се ме из ме ђу соб но је по ве за но 
осам уза стоп них сти хо ва. По на вља њем јед ног исто вет ног еле мен та у ви-
ду лек сич ке ана фо ре оства ре на је ко нек ци ја из ме ђу раз ли чи тих пој мо ва. 
Ова квим по ступ ком све не спо ји во сти до ве де не су у хар мо ни чан ме ђу соб-
ни склад, из гра див ши чвр сту, ста бил ну по ет ску струк ту ру ко ја уз све лек-
сич ке и се ман тич ке не у са гла ше но сти де лу је при лич но ком пакт но.

2.2. Дис тант на вер ти кал на лек сич ка по на вља ња. Ова кав вид лек сич-
ких по на вља ња обич но се оства ру је у нај ма ње три сти ха до кон тек ста 
целе пе сме. При ме ри су број ни и при сут ни су код свих ис тра жи ва них 
пе сни ка.

(1) Знам шта ми сме та да спо јим оба све та
И она два, ста ра, из ко зна ког ве ка, пла ва

– Му чи ме јед на пти ца из уса мље ног ле та
Сме та ми је дан аске та из над ко га се од ма ра тра ва

(ДМН , 12).

(2) Шу ме, по ља, не ба зра ци
Реч нај те жа: име зо ре
Са же то сти, цр ни зна ци
Ре чи! Хо ће да из го ре!
Мо жда ја већ у том ча су
Не знам мо је ре чи шта су

(ВАП , 10).

(3) Јед на во да ко је се при се ћам: лист
(…)
Или во да зно ја, и вла га ко ја на зи ду
(…)
Во да у плит ким ува ла ма, као ве чер ње не бо,
(…)
Нај зад, во да у мле ку, у кр ви мо је мај ке

(ЛИО , 11).

У при ме ру (1), у ка тре ну, лек сич ким по на вља њем (ми сме та… сме-
та ми158) ус по ста вље на је ве за из ме ђу пр вог и че твр тог сти ха. Ова ква 

158 Ова ква вр ста лек сич ког по на вља ња од го ва ра стил ској фи гу ри под 
називом ан ти ме та бо ла, ко ју раз ли чи ти ауто ри раз ли чи то де фи ни шу.



лек сич ка ве за има очи глед но за циљ да на кнад но ус по ста ви кон такт 
из ме ђу ме ђу соб но не ри мо ва них сти хо ва (све та – тра ва) у ри мо ва ном 
сти хов ном дис кур су и оства ри што ком пакт ни ји са др жај стро фе. На и ме, 
упо тре бље ни си стем лек сич ке ве зе сту па у од ре ђе не од но се (ов де је у 
пи та њу ко ли зи ја из ме ђу лек сич ких по на вља ња и ри ме) са ри мом ко ја 
де лу је као ве за из ме ђу пр вог и тре ћег (све та – ле та), те дру гог и че твр-
тог сти ха (гла ва – тра ва). У при ме ру (2), у сек сти ни, од нос лек сич ких 
по на вља ња и ри ме је уне ко ли ко друк чи ји не го у прет ход ном слу ча ју. У 
на ве де ном ше сто стиш ју вла да ју два си сте ма ри ме: 1) укр ште ни и 2) пар-
ни, чи ме се стро фа де ли на ка трен и ди стих. По на вља њем раз ли чи тих 
об ли ка лек се ме реч (реч, ре чи, ре чи) ме ђу соб но се по ве зу ју дру ги, че твр-
ти и ше сти стих. Ова квом лек сич ком ве зом ус по ста вља се пот пун ко ре-
ла тив ни од нос из ме ђу лек сич ких по на вља ња и ри ме (реч – ре чи : зо ре 

– из го ре), и на кнад но по ве зу ју два еле мен та сек сти не (ре чи – ре чи : зра ци 
– зна ци, зо ре – из го ре, ча су – шта су) на ста ла ком би на ци јом раз ли чи тих 
си сте ма ри мо ва ња. Као што се ви ди, у пр ва два при ме ра лек сич ке ве зе 
су оства ри ва не у кон тек сту стро фе. Ме ђу тим, у при ме ру (3), у пи та њу је 
кон текст це ле пе сме. По на вља њем лек се ме во да у свим стро фа ма у пе-
сми ус по ста вљен је ко ре ла тив ни од нос ме ђу њи ма, чи ме је цео са др жај 
пе сме по стао ком пакт ни ји.

2.3. Кон такт но-дис тант на (и обрат на) лек сич ка по на вља ња. Ова ква 
лек сич ка по на вља ња обич но за хва та ју део пе сме, а по не кад и це лу пе сму. 
Она ни су од ли ка свих ана ли зи ра них пе сни ка.

(1) Из ме ђу твр ђа ве и вр та, ко ли ко мо гућ но сти,
Ко ли ко кр ви ко ју ве тар, ки клоп ски не си гу ран,
Це па звуч но као мо кру за ста ву од сви ле,
Ко ли ко не у цр та них па ра ле ла, ко ли ко,
Уз ви ка на клу па ма, ко ли ко ку ла ис то пље них
Као во сак, у стра сти ва зду ха, ко ли ко стра сти
У по на вља њу ре че ни це: одав де мо же да поч не свет,
Ко ли ко цве ћа на вла жној ко жи љу бав ни ка,

(ЛИО , 52).

(2) Ла за ре на зе мљи
и Ла за ре на во ди!
Ла за ре у ло зи ви но вој,
у хле бу и со ли!
Ла за ре у ви ну
и Ла за ре у ко шни ци!
Ла за ре ју тром и ве че ром,
крај ва тре
и на ме ћа ви!

(РСЛП , 183).



(3) Ста ни, ало! На траг, ало!
Сук њу ди жем из над гла ве, ало!
Гле дај, ало! На гле дај се, ало!
До бро гле дај, ало, да би зна ла,
ако би за гри зла на шта си зи ну ла,
ка ква би те алa про гу та ла!

(СЉХ , 213).

У при ме ру (1), у осам уза стоп них сти хо ва, лек се ма ко ли ко по на вља се 
се дам пу та. Она из о ста је је ди но у тре ћем и сед мом сти ху, чи ме је ство ре-
на дво стру ка кон такт но-дис тант на ве за. Ова квим ви дом ин тер по ли ра ња 
лек се ме ко ли ко цео на ве де ни кон текст је фор мал но и зна чењ ски про жет 
ње ном се ман ти ком. Због сво га осо би тог зна че ња и на чи на упо тре бе она 
функ ци о ни ше као екс пре сив у ви ду из не на ђе ња, за па ње но сти (= „ко ли ко 
мо гућ но сти, ко ли ко кр ви, ко ли ко… па ра ле ла, ко ли ко уз ви ка, ко ли ко ку-
ла, ко ли ко стра сти, ко ли ко цве ћа“). Све то емо ци о нал но бо ји це ло куп ни 
кон текст, при ба вља ју ћи му та ко и по себ но до дат но, сти ли стич ко зна че-
ње. Уз то, оства ре ном ко нек ци јом не са мо да су ме ђу соб но по ве за ни раз-
ли чи ти пој мо ви не го је и сам кон текст до био на ком пакт но сти, це ло ви-
то сти и је дин стве но сти. У при ме ру (2), у ве ћем де лу пе сме, оства ре но је 
по на вља ње лек се ме Ла за ре, ко јим је у кон такт но-дис тант ној ко нек ци ји 
ме ђу соб но по ве за но шест од се дам уза стоп них сти хо ва. Ова квим по ступ-
ком са чи ње на је из у зет на по ет ска струк ту ра у ко јој су раз ли чи ти пој мо-
ви до ве де ни у исту ра ван („ Ла за ре на зе мљи / Ла за ре на во ди! / Ла за ре 
у ло зи ви но вој, / у хле бу и со ли! / Ла за ре у ви ну / Ла за ре у ко шни ци! / 
Ла за ре ју тром и ве че ром, / крај ва тре / и на ме ћа ви!“). Овим као да се хте-
ло ре ћи: Ла за ре на сва ком ме сту и у сва ко вре ме; Ла за ре све при сут ни и 
све вре ме ни. Та ко је по но вље на лек се ма Ла за ре, на пла ну из ра за, по ста ла 
ве о ма сна жно ко нек ци о но сред ство, а на пла ну са др жи не, ја вља ју ћи се 
као кон тек сту ал ни сто жер око ко га се вр ти цео са др жај, по ста ла цен тар 
ин фор ма ци је и ве о ма сна жно из ра жај но сред ство, за пра во ње го ва екс пре-
се ма. У при ме ру (3), у ше сто стиш ју, лек сич ка је ди ни ца ала по но вље на је 
се дам пу та у пр ва че ти ри, и зад њем ше стом сти ху. Осо бе ним струк ту ри-
ра њем кон тек ста, од но сно ин тер по ли ра њем у ње га лек се ме ала по сте-
пе но се ства ра зна чењ ско-емо ци о нал на гра да ци ја („Ста ни, ало! На траг 
ало! / Сук њу ди жем из над гла ве, ало / Гле дај, ало! На гле дај се, ало! / До-
бро гле дај ало!“) ко ја се на гра ни ци пре ла ска лек сич ких по на вља ња из 
кон такт них у дис тант на пре о бра ћа у па ра докс („да би зна ла, /… ка ква 
би те ала про гу та ла“159). Овим лек сич ко по на вља ње у функ ци ји ко нек-
ци је по ве зу је два раз ли чи та стил ска по ступ ка: гра да ци ју и па ра докс, у 
ко ји ма се по но вље на лек се ма ја вља као њи хо ва екс пре се ма, од но сно по-
ет ско из ра жај но сред ство. У сва три на ве де на при ме ра, из ме ђу оста лог, 

159 Из ово га про ис ти че на ра во у че ни је: без об зи ра ко ли ка би ла ала, и над 
њом има ала, ко ја је мо же про гу та ти.



по но вље на лек се ма има уло гу лајт мо ти ва, јер у на ве де ним дис кур си ма 
она озна ча ва по на вља ње, а исто вре ме но и ва ри ра ње од ре ђе ног из ра жај-
ног сред ства, ко јим се омо гу ћу је уну тра шње по ве зи ва ње ра зно род них 
де та ља умет нич ког тек ста у је дин стве ну це ли ну.

2.4. Ра се ја на лек сич ка по на вља ња. Ова ква вид лек сич ких по на вља ња 
по оби ча ју за хва та кон текст це ле пе сме, ре ђе са мо ње не де ло ве. Од ли ка 
су ве ћег бро ја ана ли зи ра них пе сни ка.

(1) Реч је суд би на за исти ну гро зна
Реч кри је сво је би ће као су жња
Све што реч осве тли бар ма ло по ру жња
Све што реч и на ђе то је два пре по зна

Ре чи ви то пе ре суд би ну чо веч ју
Јер ма куд да за ђеш цр на реч у углу
Пред ти ши ном те из вр га ва ру глу
Због тво је пре љу бе са про ла зном реч ју

(АДС , 46).

(2) Пр во ни сам знао ко ме сам крив,
сад не знам ко ме ни сам.

Крив сам свом оцу ко и он сво ме оцу,
и крив свом си ну ко мој отац ме ни,

крив и свом за на ту и ала ту,
и оном што сам имао, и оном што сам не мо,

и оном што сам јео и пио,
и оном што је ме не је ло и пи ло,

крив сам и овој сла ми на ко јој спа вам,
и овој вре ћи ко јом се по кри вам,

сви ма и све му сам крив,
ал са мо ме се би сам нај кри вљи, ко и сва ко!

(СЉХ , 138).

(3) Ни шта стра ви ло во да стра ви ло ва здух стра ви ло
дух стра ви ло шу ме стра ви ло пла ни не стра ви ло
по крет стра ви ло сна га стра ви ло жи вот стра ви ло
зве ри стра ви ло по то ци стра ви ло ста зе стра ви ло
пти це стра ви ло но ћи стра ви ло да ни стра ви ло
љу ди стра ви ло же не стра ви ло де ца стра ви ло



го ди не стра ви ло се ла стра ви ло гра до ви стра ви ло
ства ри стра ви ло ору ђа стра ви ло оруж ја стра ви ло
књи ге стра ви ло спра ве стра ви ло зве зде стра ви ло
де мо ни стра ви ло ан ђе ли стра ви ло бо го ви стра ви ло
огром но стра ви ло бес ко нач но стра ви ло не мо гу ће стра ви ло

(ТНЖ , 88).

У при ме ру (1) лек сич ка по на вља ња ра се ја на су по це лом кон тек сту 
пе сме, и то у ви ду по је ди нач них (реч… реч) и груп них (све што реч… све 
што реч). Она су, ка ко се ви ди, пре те жно сме ште на на ини ци јал не по зи-
ци је кон тек ста са те жњом да се при бли же фи нал ној по зи ци ји. Ме ђу тим, 
фи нал ну по зи ци ју за у зи ма ри ма ко ја у окви ру сво је ор га ни за ци о не функ-
ци је ме ђу соб но по ве зу је сти хо ве у стро фе. Ипак, на јед ном ме сту, и то 
нај ва жни јем у да том кон тек сту, а то је зад ња фи нал на по зи ци ја у пе сми, 
до шло је до ди рект ног кон так та, за пра во по кла па ња из ме ђу лек сич ких 
по на вља ња и ри ме. На и ме, лек се ма реч по на вља њем на шла се на по зи-
ци ји ри ме (чо веч ју – реч ју), чи ме су два раз ли чи та сти ли стич ка по ступ ка, 
али са истом на ме ном: по ве зи ва њем де ло ва по ет ског тек ста, ме ђу соб но 
из јед на че на. Овим је по ет ски текст пре тр пео дво стру ку ком пре си ју: (1) 
на ини ци јал ним по зи ци ја ма (лек сич ка по на вља ња) и (2) на фи нал ним 
по зи ци ја ма (ри ма). Та ко је ус по ста вље на пот пу на рав но те жа на две нај-
ва жни је кон струк тив не гра ни це по ет ског тек ста, ње гов по че так и ње гов 
крај. У при ме ру (2) лек сич ка по на вља ња су то ли ко про же ла по ет ски кон-
текст да се пре мо же го во ри ти о оним лек сич ким је ди ни ца ма ко је ни су 
ушле у си стем лек сич ких по на вља ња160. На и ме, од 86 упо тре бље них лек се-
ма њих 65 (или 75,58%) у си сте му је по на вља ња, а 21 (или 24,42%) из ван је 
си сте ма по на вља ња. Пре ма из не тим по да ци ма мо же се схва ти ти ко ли ко 
је ви сок сте пен ко нек ци је у на ве де ној пе сми Љ. Си мо ви ћа. На овај на чин 
из груп них лек сич ких по на вља ња по себ но се сво јим при су ством из два-
ја јед на лек се ма, а то је реч крив (она се ја вља у раз ли чи тим об ли ци ма), 
ко ја сво јим уве ћа ним при су ством емо ци о нал но и се ман тич ки бо ји цео 
кон текст пе сме, по ста ју ћи та ко ње ном екс пре се мом161. У при ме ру (3) на-
из ме нич ним ни за њем раз ли чи тих пој мо ва ко је увек пра ти јед на иста 
од ред ба из ра же на лек се мом стра ви ло ство ре на је уни кал на пе снич ка 
тво ре ви на. На и ме, у пр вих де сет сти хо ва реч стра ви ло сто ји као од ред-

160 Ов де нам па да на па мет ми сао ко ју је из ре као Хоп кинс: струк ту ра по е зи је 
је струк ту ра не пре кид ног па ра ле ли зма на ста лог по на вља њем истих или 
слич них сег ме на та тек ста (Hop kins 1963: 78).

161 Тер мин екс пре се ма пре у зет је од В. П. Гри гор је ва. Он у сво јој књи зи 
Поэти ка сло ва овај тер мин де фи ни ше на сле де ћи на чин: „Екс пре се ма 
са др жи у се би ‘лин гви стич ко’ и ‘естет ско’ у њи хо вој кон крет ној уза јам но-
сти, и пред ста вља је дин ство оп ште га, осо бе но га и по је ди нач ног, ти пич-
ног и ин ди ви ду ал ног, ма те ри јал ног и иде ал ног, фор ме и са др жа ја“ (Гри-
го рь ев 1979: 140).



ба уз нај ра зли чи ти је по ја ве (или пој мо ве), на при мер: „ни шта стра ви ло… 
ва здух стра ви ло / дух стра ви ло… пла ни не стра ви ло / по крет стра ви ло… 
зве ри стра ви ло… / да ни стра ви ло / љу ди стра ви ло… / књи ге стра ви ло… 
/ де мо ни стра ви ло… бо го ви стра ви ло“. Основ ни циљ ова квог на чи на 
струк ту ри ра ња тек ста са сто ји се у то ме да се у нај ра зли чи ти јим по ја ва-
ма и пој мо ви ма от кри је исто вет на осо би на (или ди мен зи ја). У овом слу-
ча ју она је из ра же на не га тив ном ко но та ци јом из ре че ном об ли ком ре чи 
стра ви ло (= стра ва, стра ши ло, при ви ђе ње). Ме ђу тим, у зад њем, је да на е-
стом сти ху, не ме ња ју ћи кон струк тив ни по сту пак, ство ре на је обр ну та 
си ту а ци ја: од ред ба стра ви ло по ста је управ на реч, а раз ли чи ти пој мо ви, 
сто је ћи уз ту реч, от кри ва ју ње на основ на свој ства („огром но стра ви ло 
бес ко нач но стра ви ло не мо гу ће стра ви ло“). Да кле, ова квим по на вља њем 
на ста ла је спе ци фич на ко нек тор ска ве за ко јом се же ле ло ис та ћи исто у 
раз ли чи том, од но сно не мо гу ће учи ни ти мо гу ћим.

На кон ове крат ке ана ли зе ода бра ног ма те ри ја ла мо гу се из ву ћи сле де-
ћи за кључ ци. Лек сич ка по на вља ња, ка ко смо у увод ном де лу овог ра да 
по ка за ли, рет ко су би ла пред мет ис тра жи ва ња. О њи хо вој ко нек тор ској 
функ ци ји у пе снич ком тек сту, ко ли ко је на ма по зна то, ни ко ни је пи сао. 
Ме ђу тим, ова по на вља ња пред ста вља ју је дан од кон стант них по ет ских 
по сту па ка при ме њи ва них у свим пе снич ким шко ла ма и прав ци ма. За то 
она и чи не је дан од ва жни јих кон струк тив них еле ме на та сти хов них тво-
ре ви на. Лек сич ка по на вља ња би ло по је ди нач на, би ло део син так сич ких, 
сти хов них или строф них по на вља ња ве о ма су при сут на у са вре ме ној 
срп ској по е зи ји нај ви ше из раз ло га што је та по е зи ја пре те жно пи са на 
сло бод ним сти хом без упо тре бе ри ме. У ова квој вр сти сти ха (и по е зи је) 
лек сич ка по на вља ња пред ста вља ју ве о ма за па же но сред ство ком по зи-
ци о не ор га ни за ци је по ет ског тек ста. То је по себ но из ра же но он да ка да 
лек сич ка по на вља ња за у зи ма ју не ку од мар ки ра них по зи ци ја у сти ху: 
ини ци јал ну, ме ди јал ну, фи нал ну. Ме ђу тим, лек сич ка по на вља ња уче ству-
ју у град њи пе снич ког тек ста и он да ка да се у ње му упо тре бља ва ве за ни 
стих и ри ма. Та да се она ја вља ју као до дат но сред ство, ус по ста вља ју ћи 
од ре ђе не од но се, пре све га са ри мом ко ја ме ђу мно гим сво јим функ ци ја-
ма (нпр. зву ков на, рит мич ка, гра ма тич ка, син так сич ка, се ман тич ка) има 
и ор га ни за ци о ну функ ци ју, тј. функ ци ју по ве зи ва ња сти хо ва у стро фе. 
Лек сич ка по на вља ња ме ђу соб но по ве зу ју раз ли чи те еле мен те по ет ског 
тек ста, и то на раз ли чи тим уда ље но сти ма, ја вља ју ћи се та ко као ве о ма 
сна жно ко нек тор ско сред ство, ко јим се уз об ли ко ва ње вр ши и ком пре-
си ја по ет ско-је зич ког ма те ри ја ла, чи ме он до би ја на ком пакт но сти. На-
рав но, ор га ни за ци о на уло га лек сич ких по на вља ња по вла чи за со бом и 
дру ге функ ци је: рит мич ку – ка да су лек сич ка по на вља ња на мар ки ра ним 
по зи ци ја ма у сти ху; гра ма тич ку – ак ти ви ра се род, број, па деж; син так-
сич ку – ус по ста вља ју се на кнад ни од но си су бјек та и пре ди ка та, су бјек та 
и објек та, пре ди ка та и објек та итд.; се ман тич ку – исто вет ним фор ма ма у 
раз ли чи тим кон тек сти ма се из ра жа ва ју раз ли чи те ком по нен те зна че ња 



истог пој ма; сти ли стич ку – сва ка од по но вље них лек се ма по ста је екс пре-
се ма бо је ћи по ет ски кон текст емо ци о нал но шћу и екс пре сив но шћу. За ви-
сно од вр сте кон тек ста и струк ту ре лек сич ких по на вља ња, ко нек тор ска 
функ ци ја као оп шта раз ла же се на по је ди нач не функ ци је, ко је се нај че-
шће ис по ља ва ју у ви ду (1) ор га ни за ци о не, (2) рит мич ке, (3) се ман тич ке 
и (4) сти ли стич ке. Рет ко ка да се де ша ва да се ре а ли зу је са мо јед на од 
ових функ ци ја, и оне че шће де лу ју у за јед ни штву, чи не ћи та ко по ет ски 
дис курс ве о ма сло же ним и мно го знач ним. Оно што из гле да ва жно, а ве-
за но је за ко нек тор ску функ ци ју лек сич ких по на вља ња, је сте то да се 
ова функ ци ја уни вер зал но ис по ља ва у по ве зи ва њу фор ме и са др жи не 
пе снич ког де ла, јер спа ја план из ра за и план са др жа ја у ње му.

У ана ли зи ра ним по ет ским тек сто ви ма са вре ме не срп ске по е зи је по-
сто ји ви ше сти ли стич ких по сту па ка лек сич ких по на вља ња, ко ји се име-
ну ју раз ли чи тим стил ским фи гу ра ма. Ме ђу њи ма су нај за сту пље ни је: 
(1) ан та на кла са, (2) по лип то тон, (3) ана фо ра, (4) епи фо ра, (5) епа на фо-
ра, (6) сим пло ха, (7) епи зе ук са, (8) ана ди пло за, (9) гра да ци ја, (10) ре гре си ја, 
(11) ан ти ме та бо ла, (12) окру жи ва ње.

1. Ан та на кла са. Ова фи гу ра пред ста вља вр сту па ре хе зе. У кла сич ној 
по е ти ци и сти ли сти ци она има не ко ли ко име на: ана кла за, ан ти ста за, 
ди ја фо ра, ди стинк ци ја, кон тен ци ја, ко пу ла ци ја, ре флек си ја, тра дук ци ја. 
Ова фи гу ра на ста је ка да се две по об ли ку јед на ке (или под јед на ке), а по 
зна че њу раз ли чи те ре чи упо тре бе у јед ној те ис тој из ре ци или од лом ку 
го во ра (па су су, стро фи и сл.), или пак ако се јед на те иста реч упо тре би 
у два раз ли чи та зна че ња или у дру гој син так сич кој функ ци ји (Си ме он 
1969/1, 76). У ан та на кла су Л. Зи ма убра ја сле де ће слу ча је ве: по на вља ње 
исте ре чи у раз ли чи тим син так сич ким функ ци ја ма, по на вља ње ре чи 
истих осно ва, али раз ли чи тих гра ма тич ких об ли ка, ко је исто гла се, по-
на вља ње ре чи раз ли чи тих осно ва и раз ли чи тих зна че ња, ко је слу чај но 
исто гла се162 (Зи ма: 1988: 281). Наш ма те ри јал по ка зу је ско ро ис кљу чи во 
слу ча је ве у ко ји ма се по на вља иста реч у истом гра ма тич ком об ли ку, али 
у раз ли чи тим син так сич ким функ ци ја ма, а ве о ма рет ко по на вља ње ре чи 
раз ли чи те осно ве и зна че ња, ко је слу чај но исто зву че.

(1) Жи ва во до, са ма се би оба ло,
Во до за па ље на из ну тра као цр ква

(ЛИО , 70).

162 Ова кви слу ча је ви су ве о ма рет ки у са вре ме ној срп ској по е зи ји. На во ди мо, 
илу стра ци је ра ди, при мер узет из по е зи је Але ка Ву ка ди но ви ћа.

Ме ђу две го ре шта је го ре
Са че ла пче ла ноћ до зо ре

(ВАП , 3).



(2) Пур пур но је пур пур но,
жу то је са мо жу то
а цр ве но – цр ве но

(РСЛП , 262).

(3) Жи вот
је
Игра
и ово
је Игра
а
Игра
је
Чи гра

(ПМН , 9).

У при ме ру (1) у два су сед на сти ха, у јед ној син так сич кој це ли ни, по но-
вљен је во ка тив ни об лик лек се ме во да у два раз ли чи та зна че ња. У пр вом 
сти ху у пи та њу је нео бич на, жи ва во да (= из вор ска, све жа во да), док је у 
дру гом сти ху у пи та њу обич на во да. Ти ме је ан та на кла сом оства рен је-
дан по ет ски из раз ко ји пра ти од ре ђе ни сте пен екс пре си је, про ис те као 
из ис ти ца ња исто вет но сти фор ме, а раз ли чи то сти зна че ња. У при ме ру 
(2), у три уза стоп на сти ха, до шло је до по на вља ња исто вет не је зич ке 
(син так сич ке) струк ту ре у ко јој су исто вет ни об ли ци ре чи упо тре бље ни 
у раз ли чи тим син так сич ким функ ци ја ма: функ ци ји су бјек та и функ ци ји 
пре ди ка та (Пур пур но је пур пур но / жу то је жу то / цр ве но [је] цр ве но)163. 
Од ре ђе на до за екс пре сив но сти ов де про ис ти че из по тен ци ра ња (по на-
вља ња) исто вет ног у раз ли чи тој слу жби, уло зи. У при ме ру (3), иако је 
прин цип исти: по на вља ње истог у раз ли чи том, оства ре на је дво стру ка 
ве за истог и раз ли чи тог. На и ме, у пр ва два ис ка за „Жи вот је игра“ и „Ово 
је игра“ исто вет ним об ли ком игра у исто вет ној функ ци ји (пре ди кат ској) 
ис ти че се раз ли чи тост: ап стракт но (жи вот) – кон крет но (ово). У ис ка зу 
три, у од но су на прет ход на два, по но вље на лек се ма игра упо тре бље на је у 
функ ци ји су бјек та („Игра је чи гра“). На овај на чин су пр ва два ис ка за до ве-
де на у ко ли зи ју са тре ћим ис ка зом – игра, игра (пре ди кат) : игра (су бје кат). 
Да кле, у ова ко струк ту ри ра ном по ет ском дис кур су оства ре на је ду пла 
пор ци ја екс пре сив но сти про ис те кла из двој не ве зе истог у раз ли чи том. 
Али при том по ет ска струк ту ра ни је пре тр пе ла рас це пље ност, раз дво је-
ност, већ на про тив по ста ла је још ком пакт ни ја, јер су две крај ње ре чи 
кон тек ста жи вот и чи гра овим до ве де не у исту зна чењ ску и кон струк-
тив ну ра ван, и то са же љом да се из ра зи ми сао: жи вот је чи гра, од но сно 
жи вот је ве чи та вр те шка, жи вот је ве чи то окре та ње укруг.

163 О ова квим струк ту ра ма, али у окви ру при род ног је зи ка, пи ше Вје жбиц ка 
(в. фу сно ту бр. 154).



2. По лип то тон. И ова фи гу ра, као и прет ход на, пред ста вља вр сту па ре-
хе зе, тј. ни за фо не тич ких фи гу ра ко је се са сто је у по ду да ра њу јед на ких 
и слич них ре чи, а ујед но раз ли чи тих у зна че њу или об ли ку. У кла сич ној 
по е ти ци и сти ли сти ци по не кад се мо же сре сти и из раз по лип тот (Си ме-
он 1969/2: 83). Не ки ис тра жи ва чи уме сто тер ми на по лип то тон или по лип-
тот упо тре бља ва ју тер мин по лип то за. По лип то тон се нај че шће ја вља у 
фра за ма ко је има ју зна че ње су пер ла ти ва „краљ кра ље ва“, „пе сма над пе-
сма ма“ (Реч ник 1985: 576). По лип то тон се на ро чи то ис ти че кад се реч у 
раз ли чи тим об ли ци ма по но ви ви ше пу та (гла ва у тор би / сме је се гла ви 
на ко цу, / гла ва с ко ца / ру га се гла ви на па њу; СЉХ , 187).

(1) Пу тем во ди, а не ви ди га,
ко ни ми што ли це сво је не ви ди мо,
ко што га ни ка да
ни ви дет не ће мо

(РСЛП , 67).

(2) Док љу бав лу та од чу ла до чу да
Спро ве шће нас не што у ни шта под па ском
Слу же ћи се ве што смр ћу као ма ском
А и та смрт је два да је вред на тру да

(АДС , 79).

(3) У за гр ља ју ки ше са мо нас ви де очи
Ко је не зна мо ви ше, на из ма ку свих до ба;
на ки шном пра гу са ми, с ки шом што ва зда иде.
Ки ша нас звон ка ма ми сред за кљу ча них со ба

(РБМ , 11).

У при ме ру (1), у че ти ри уза стоп на сти ха гла гол ви де ти по но вљен је 
три пу та у раз ли чи тим об ли ци ма: ви ди – 3. л. јед. през.; ви ди мо – 1. л. мн. 
през.; ви дет – кр њи об лик ин фи ни ти ва. Трој ним по на вља њем раз ли чи-
тих об ли ка гла го ла ви де ти кроз не га ци ју овог пој ма из гра ђе на је од ре-
ђе на вр ста гра да ци је, где ис так ну та не га тив ност на ра ста од по чет ка ка 
за вр шет ку кон тек ста. Ина че, опо зи ци ја је ус по ста вље на на ре ла ци ји јед-
ни на – мно жи на: ви ди – ви ди мо, ви дет. Ова квим по ступ ком се ис ти че не 
са мо раз ли ка у зна че њу исте ре чи не го и ука зу је на њен зна чај у кон тек-
сту као и на ње ну сти ли стич ку вред ност, јер она кроз на ра ста ње ја чи не 
сво га ин тен зи те та емо ци о нал но шћу бо ји цео кон текст. У при ме ру (2) у 
два раз ли чи та па де жна об ли ка смр ћу (ин стр. јед.) и смрт (ном. јед.) упо-
тре бље на је реч смрт у два уза стоп на зад ња сти ха ка тре на. Ком по зи ци ја 
стро фе ис ти че ре ску по де ље ност, прак тич но су прот ста вље ност са др жа ја 
пр ва два и дру га два сти ха. У пр ва два сти ха до ми на ци ју пре у зи ма реч 
љу бав, а у дру га два реч смрт. На зна чењ ској опо зи ци ји: љу бав – смрт из-



гра ђен је це ло куп ни се ман тич ки са др жај стро фе. Ако изо ло ва но по сма-
тра мо два по след ња сти ха, где вла да по јам смр ти, уве ри ће мо се да и та 
реч ко ја је по но вље на у раз ли чи тим кон тек сти ма (тре ћи и че твр ти стих) 
и раз ли чи тим па де жним об ли ци ма (ин стру мен тал, но ми на тив) има раз-
ли чи то, чак кон траст но зна че ње. Да би смо то до ка за ли, по треб но је опет 
да се вра ти мо са др жа ју пр ва два сти ха. Да кле, „док љу бав лу та од чу ла до 
чу да, не што нас спро во ди у ни шта ве што се слу же ћи смр ћу као ма ском“. 
Ова квим ис ка зом смрт је до би ла на из у зет ном зна ча ју, јер је по слу жи ла 
као сред ство ко је је моћ но да нас пре ве де у ни шта (у ни шта ви ло). Ме ђу-
тим, у че твр том сти ху, ко ји је по ста вљен као су прот ност, ан ти те за прет-
ход ним три ма сти хо ви ма, смрт је пот пу но обез вре ђе на, јер „је два да је 
вред на тру да“. У ова квим игра ма (од но си ма) фор ме и са др жа ја на ста ју 
до дат на, по ет ска и сти ли стич ка зна че ња, ко ја уве ли ко обре ме њу ју се-
ман тич ки по тен ци јал по ет ског тек ста. У при ме ру (3) чи та вом стро фом 
до ми ни ра по јам ки ша. На и ме, не са мо да се по на вља јед на реч у раз ли чи-
тим об ли ци ма (ки ше, ки шом, ки ша) не го се упо тре бља ва при дев: ки шни. 
Чак и у сти ху (дру ги стих), где ни је упо тре бљен об лик ре чи ки ша, ја вља 
се уну тра шња ри ма (ки ше – ви ше), чи ме је и овај стих укљу чен у фор мал-
но-са др жај ни ми ље стро фе. Та ко је ки ша по ста ла не ка вр ста лајт мо ти ва 
кон тек ста це ле стро фе.

3. Ана фо ра. Ана фо ра је тер мин ан тич ке ре то ри ке за од ре ђе не фи гу ре 
по на вља ња: си но ни ми ја, па ра ле ли зам, епа на фо ра, епи хи за, ин тер а ци ја, 
ре пе ти ци ја, епи бо ла. У ши рем, да нас за ста ре лом зна че њу она је исто што 
и па ра ле ли зам; у ужем зна че њу она као лек сич ка ана фо ра164 пред ста вља 
по на вља ње исте ре чи, од но сно гру пе ре чи на по чет ку ви ше сти хо ва или 
стро фа у по е зи ји или ви ше ре че ни ца или ре че нич ких де ло ва у про зи 
(Реч ник 1985: 20). Лу ка Зи ма под ана фо ром под ра зу ме ва по зи ци о но ви ше 
раз ли чи тих слу ча је ва: на по чет ку, у сре ди ни и на кра ју два и ви ше сти хо-
ва, као и на по чет ку и на кра ју две ју и ви ше стро фа (Зи ма, 1988: 289–291). 
Ина че, ана фо ра у са вре ме ној срп ској по е зи ји, по себ но у тзв. сло бод ном 
сти ху, пред ста вља ве о ма при сут ну по ја ву, и на ла зи се код свих ана ли зи-
ра них пе сни ка165. У на шем слу ча ју под ана фо ром се под ра зу ме ва нај че шће 
по на вља ње јед не ре чи на по чет ку два ју или ви ше сти хо ва.

164 По сто ји и по јам син так сич ка ана фо ра, ко ја пред ста вља по на вља ње 
једнаких син так сич ких кон струк ци ја на по чет ку сти хо ва, а још че шће 
на по чет ку стро фа или од ло ма ка пје сме или пак на по чет ку про зних 
периода или ве ћих од ло ма ка (Си ме он 1969/1: 62).

165 Она се по не кад ком би ну је и са дру гим фи гу ра ма. Та ко у по е зи ји Бран ка 
Миљ ко ви ћа ана фо ра де лу је за јед но са пр сте ном.

Бу дим је због да ле ких ства ри ко је ли че на ове ов де
због љу ди ко ји без че ла и име на про ла зе ули цом
због ано ним них ре чи тр го ва бу дим је

(МБС1, 97).



(1) Ка мен ва тре се при ма на гра ни мра зној и си вој,
Ка мен се ус пра вља да зра чи,

(РБМ , 55).

(2) А ци ли ви ли или ви ли ца
а ци ли жи ли жи ли ца
а ци ли пи ли пи ли ца
а ци ли ми ли или Ми ли ца

(ПМР , 46).

(3) Ва здух ко ји ди ше мо,
ва здух нас и тру је;
во да ко ју пи је мо,
во да нас и гу ши;
зе мља ко јом хо ди мо,
зе мља опет би ва мо;
јер зе мља је све му све ту,
и на ма, у на ма

(РСЛП , 89).

У при ме ру (1) у два уза стоп на сти ха на ини ци јал ним по зи ци ја ма по на-
вља се реч ка мен. Као што се ви ди, по сту пак ри мо ва ња ни је при ме њен 
у на ве де ном дво стиш ју, а по уну тра шњој струк ту ри сти хо ва реч је о сло-
бод ном сти ху. Да кле, ана фо ра је упо тре бље на пре све га као ор га ни за ци-
о но на че ло ко је по ве зу је уза стоп не сти хо ве на њи хо вим по че ци ма. На 
по ет ско-стил ском пла ну ин те ре сант ност чи ни упо тре ба лек се ме ка мен. 
У пр вом сти ху она се ко ри сти у ви ду ме та фо ре: ка мен ва тре, а у дру гом 
сти ху у ви ду пер со ни фи ка ци је: ка мен се ус пра вља. Ова два мо мен та при-
ме ње на су ра ди по е ти за ци је и сти ли за ци је са др жа ја два ју сти хо ва. У при-
ме ру (2) на ини ци јал ним по зи ци ја ма че ти ри ју уза стоп них сти хо ва, у ви ду 
ана фо ре, по на вља ју се две ре чи: а ци ли. Цео фор мал ни из раз на ве де ног 
тек ста пред ста вља сво је вр сну игру ре чи ма, од но сно игру зву ча ња, та ко 
да се чи ни да је ов де план из ра за за се нио план са др жа ја. Али, ка ко из гле-
да, пе сник је то и же лео, јер је у пи та њу бр за ли ца, тре нинг за бр зо и тач но 
из го ва ра ње ве о ма срод них ре чи. Ипак, на се ман тич ком пла ну из гра ђе не 
су по себ не струк ту ре у ко ји ма се раз ли чи то сво ди ло на исто, што је ори-
ги на лан об лик се ман тич ког кон тра ста. На и ме: и ви ли, и жи ли, и пи ли, и 
ми ли = ци ли; као што је: и ви ли ца, и жи ли ца, и пи ли ца, и Ми ли ца = ци ли. 
У при ме ру (3) у шест уза стоп них сти хо ва на ини ци јал ним по зи ци ја ма 
оства ре на је ана фо ра. Ме ђу тим, она је на ста ла упо тре бом по на вља ња 
раз ли чи тих лек се ма, јер се ра ди о сво је вр сном лек сич ком па ра ле ли зму: 
ва здух – ва здух, во да – во да, зе мља – зе мља, да би се у сле де ћем, сед мом 
сти ху и тре ћи пут по но ви ла реч зе мља, али не на ини ци јал ној по зи ци ји, 
не го у уну тра шњо сти сти ха, што је ини ци ра ло на ста ја ње но ве струк ту ре 



оства ре не по на вља њем по хо ри зон та ли: „и на ма у на ма“. Струк ту ра ове 
ана фо ре оства ру је по себ ну зна чењ ску ди мен зи ју за сно ва ну на од но су: 
по зи тив но – не га тив но (ва здух ди ше мо = жи вот : ва здух нас тру је = смрт; 
во ду пи је мо = жи вот : во да нас гу ши = смрт; зе мљом хо ди мо = жи вот : зе-
мља би ва мо = смрт).

4. Епи фо ра. Епи фо ра под ра зу ме ва по ду да ра ње по след њих де ло ва сти-
ха, рет ка, фра зе, тј. по на вља ње јед на ких гла сов них ни зо ва (де ло ва ре чи166, 
чи та вих ре чи167 и из ра за168 или ни зо ва ре чи) на кра ју ви ше сти хо ва или 
ре че ни ца. Пре ма Р. Си ме о ну, епи фо ра као и ана фо ра мо же об у хва та ти 

„про ши ре не ди је ло ве ре че ни це, чи та ве ре че ни це и сти хо ве, а кат кад чак 
и ни зо ве од 2, 3, па и 4 сти ха… И при пјев, тј. до пје вак (ре френ), до да так 
на кра ју ки ти це, и при пје вак, тј. до да так на кра ју сва ко га сти ха, та ко ђер 
су врст епи фо ре“ (Си ме он 1969/1: 312). У слич ном сми слу је раз ми шљао 
и Л. Зи ма, али на рав но пре Р. Си ме о на. Он, та ко ђе, го во ре ћи о епи фо ри, 
ис ти че: „Ова мо иде и при пјев. Ше ноа (Ан то лог. XXVI) раз ли ку је до пје вак 
(ре фрин), до да так на кра ју ки ти це, и при пје вак т. ј. до да так на кра ју сва-
ко га сти ха. Ми ра чу на мо јед но и дру го под епи фо ру“ (Зи ма 1988: 293). У 
на шем ма те ри ја лу епи фо ра је ве о ма при сут на по ја ва169, по го то во у сти хо-
ви ма у ко ји ма ни је при ме њен си стем ри мо ва ња.

(1) Тво јим очи ма гле дам,
Али као да пр ви пут гле дам

(РСЛП , 252).

(2) Ни је ни јед но од би ћа
што је из над свих би ћа

(НСТ , 38).

(3) У сва кој ду пљи из ле гао се снег,
сва ог њи шта је по га сио снег,
кључ и ка та нац: снег,

(СЉХ , 170).

166 Ова ква по на вља ња озна ча ва ју вр сту ана фо ре по зна ту под име ном 
гласовна ана фо ра.

167 Ово ни је ни шта дру го до лек сич ка ана фо ра, ко јом се ов де ба ви мо.
168 По на вља ње из ра за спа да у вр сту син так сич ке ана фо ре.
169 Про на шли смо и по се бан вид епи фо ре ко ји смо на зва ли уну тра шња 

епифо ра. Ова ква епи фо ра је при лич но за сту пље на у ана ли зи ра ној 
поезији.

(1) И вре ме нам се ме ша // тек ту где крв се ме ша
(ЛИО , 89).

(2) Све ле ти, вра не // – и не са мо вра не,
(СЉХ , 146).

(3) Шта ћу он да, // куд ћу он да?
(СЂК , 49).



У при ме ру (1) у два су сед на сти ха на њи хо вим кла у зу ла ма по на вља се 
гла гол гле да ти у об ли ку 1. л. јед. пре зен та гле дам. Ова кав на чин по на вља-
ња лек сич ких је ди ни ца има пре све га ор га ни за ци о ну уло гу да ме ђу соб но 
по ве же сти хо ве. Ме ђу тим, ор га ни за ци о на функ ци ја епи фо ре ни је исто 
што и ор га ни за ци о на функ ци ја ри ме, јер ри ма, за раз ли ку од епи фо ре, 
по ве зу је ме ђу соб но сти хо ве у стро фе. На са др жај ном пла ну кон текст пр-
вог сти ха због сво је нео бич но сти „Тво јим очи ма гле дам“ зах те ва до дат-
но об ја шње ње, ко је је и усле ди ло у дру гом сти ху „Али као да пр ви пут 
гле дам“. Та ко цео кон текст су ге ри ше иде ју да те жи ште ин фор ма ци је и 
са ма екс пре си ја ис ка за па да на реч ко ја се по на вља, јер се њом ис ка зу је 
тврд ња: бо ље се и ја сни је ви ди ка да се гле да ту ђим очи ма. У при ме ру 
(2), слич но прет ход ном, на кла у зу ла ма два ју уза стоп них сти хо ва по на-
вља се лек се ма би ће у истом па де жу (ге ни тив), ис тој број ној вред но сти 
(мно жи на), истом об ли ку (би ћа – би ћа), али раз ли чи те зна чењ ске ни јан-
се. На и ме, у пр вом сти ху ра ди се о абла тив ном ге ни ти ву са зна че њем из-
два ја ња јед ног пој ма из ме ђу дру гих пој мо ва – јед но од би ћа, а у дру гом 
сти ху, та ко ђе, о абла тив ном ге ни ти ву али са ком па ра тив ним зна че њем 

– из над свих би ћа. У при ме ру (3) у три уза стоп на сти ха на њи хо вим кла у-
зу ла ма по на вља се лек се ма снег. Епи фо ре на ста ле трој ним уза стоп ним 
по на вља њем има ве о ма ма ло у ана ли зи ра ној по е зи ји. Ова фи гу ра се нај-
че шће ис цр пљу је у двој ном уза стоп ном по на вља њу. У до тич ном при ме ру 
она по ве зу је три уза стоп на сти ха ко ја су ти ме из дво је на из не ри мо ва ног 
кон тек ста. Ме ђу тим, сам од нос фор ме и са др жа ја, где је фор ма исто вет на, 
ода је раз ли чи те сте пе не зна че ња, ко је на ра ста од ни жег ка ви шем, та ко 
да ов де у зна чењ ском сми слу на и ла зи мо на од ре ђе ну вр сту се ман тич ке 
гра да ци је, ко ја је пра ће на и из ве сном до зом екс пре сив не тен зи је. У фи-
гу ра тив но-зна чењ ском до ме ну по јам снег функ ци о ни ше у окви ри ма пер-
со ни фи ка циј ско-ме то ни миј ских од но са: „из ле гао се снег /, (па) по га сио 
ог њи шта снег/, (па по стао) кључ и ка та нац снег“.

5. Епа на фо ра. Пре ма Р. Си ме о ну, ова фи гу ра пред ста вља вр сту по на-
вља ња ка да ви ше ре че ни ца по чи ње јед ном те истом реч ју. Ка ко ка же Си-
ме он, не ки сма тра ју ову фи гу ру као по на вља ње истих ре чи на по чет ку 
ви ше чла но ва сти ха, за раз ли ку од ана фо ре, где се по на вља ње од ви ја на 
по чет ку ви ше сти хо ва. Ме ђу тим, у Реч ни ку књи жев них тер ми на епа на-
фо ра се друк чи је де фи ни ше. Епа на фо ра је „под вр ста ана фо ре, кад се на 
по чет ку сти хо ва или ре че ни ца не по на вља ју исте ри је чи, не го си но ни ми“ 
(Реч ник 1985: 173). Наш ма те ри јал у ве ли ком оби љу са др жи об лик епа-
на фо ре ка ко је ова фи гу ра де фи ни са на код Р. Си ме о на. За пра во, она је 
нај че шћа на по зи ци ја ма по че та ка по лу сти хо ва у два су сед на сти ха, што 
по ка зу ју и сле де ћи при ме ри:

(1) Ви ру ке по тра ви, // ви уста у се ни.
Ви за кри вље ни // и ви за љу бље ни

(РСК , 19).



(2) Ни да нас // ни су тра
ни ов де // ни та мо

(РСЛП , 60).

(3) Ко у по сте љи, // ко на ла ђи
ко од се ки ра, // ко од са ба ља,

(СЉХ , 59).

У при ме ру (1) у два уза стоп на сти ха на ини ци јал ним и ме ди јал ним 
по зи ци ја ма по на вља се за ме ни ца 1. ли ца мн. ви. Основ на од ли ка ова квог 
на чи на струк ту ри ра ња тек ста је сте да се ис так не ње го ва рит мич ка ор га-
ни зо ва ност. Јер ка ко ви ди мо, сва рит мич ки ис так ну та ме ста су фор мал-
но обе ле же на: ини ци јал на и ме ди јал на – лек сич ким по на вља њи ма, а фи-
нал на – ри мом. Ова ко об на же на фор ма сва ка ко да има сво га од ра за и на 
по ет ски са др жај. У че му је он? Пре све га да се по на вља њем исте фор ме 
ис ка же раз ли чит са др жај. Та ко се све се ман тич ке раз ли чи то сти (ру ке и 
уста, за кри вље ни и за љу бље ни) до во де у хар мо ни чан су од нос по што све 
оне има ју је дан за јед нич ки име ни тељ, а то је по ме ну та за ме ни ца ви. И 
у при ме ру (2) на и ла зи мо на исто вет ну си ту а ци ју. По на вља њем ве зни ка 
ни, та ко ђе на рит мич ки ак тив ним ме сти ма: ини ци јал ном и ме ди јал ном, 
ис ти че се рит мич ка уре ђе ност тек ста. Ов де по на вља ње исте фор ме до во-
ди у ве зу вре мен ске (да нас – су тра) и про стор не (ов де – та мо) су прот но-
сти, пре тва ра ју ћи их у исто вет но сти по сто ја ним њи хо вим од ри ца њем. У 
при ме ру (3), го то во у исто вет ном по ступ ку по на вља ња, где се на ини ци-
јал ним и ме ди јал ним по зи ци ја ма по на вља на чин ско-по ред бе ни ве зник 
(као) у об ли ку ме та пла зме ко. Осим то га што је у слу жби из ра же ног рит-
мич ког сред ства, јер обе ле жа ва рит мич ки ак тив на ме ста: ини ци јал но 
и ме ди јал но, он је и ја ко екс пре сив но сред ство по што одр жа ва емо ци о-
нал ну тен зи ју на за вид ној ви си ни. Као на чин ско-по ред бе ни ве зник он 
ис ка зу је слич ност или јед на кост два ју и ви ше пој мо ва. У на шем слу ча ју 
из јед на ча ва ју се раз ли чи та ме ста (исто је као у по сте љи као и на ла ђи) 
и раз ли чи те осо би не (као да је од се ки ра; као да је од са ба ља).

6. Сим пло ха. Сим пло ха на ста је здру жи ва њем ана фо ре и епи фо ре, од-
но сно по на вља њем ре чи на по чет ку и кра ју два и ви ше сти хо ва. За ову 
фи гу ру Р. Си ме он твр ди да је „сти ли стич ка фи гу ра у ко јој се спа ја исто вр-
сна син так сна струк ту ра или по на вља ње по че та ка ре че ни ца (в. ана фо ра) 
с исто та ко исто вр сном струк ту ром свр шет ка ре че ни це (в. епи фо ра). Та 
фи гу ра на ста је та ко да се ана фо ра и епи фо ра здру же, тј. по дви је из ре ке 
(кат кад и ви ше њих) по чи њу истим ри је чи ма, а на кра ју су им јед на ке ри-
је чи“ (Си ме он 1969/2: 371). У са вре ме ној срп ској по е зи ји ова фи гу ра ни је 
та ко број на, али се код не ких пе сни ка ја вља че шће, код не ких ре ђе170.

170 По себ ну вр сту сим пло хе на шли смо у по е зи ји Ива на В. Ла ли ћа и Ђо ке 
Стојчи ћа.



(1) Пи пи пиј и пип
Пи пи Ји пи пип
Пи пи пи па пип

(ПМР , 32).

(2) Сам оста де у сри је му рај ко
Сам оста де са бо ри ја рај ко

(НРЛ , 125).

(3) Ву че ва тру за со бом
Ву че во ду за со бом
Ву че цр ну зе мљу за со бом

(ТНЖ , 21).

У при ме ру (1), у тро стиш ју, оства ре на је сво је вр сна игра ре чи ма за сно-
ва на на зву ков ним по на вља њи ма у ви ду асо нант ско-али те ра ци о не ве зе 

– пи(п). Као ре зул тат ова квог гла сов ног по на вља ња на ста ла је сим пло ха 
ко јом се по кри ва ју две нај ва жни је кон струк тив не гра ни це у сти ху: ње гов 
по че так и ње гов крај. На рав но, да је у ова ко струк ту ри ра ном кон тек сту 
ње го ва се ман ти ка у дру гом пла ну. Пре вас ход но се ин си сти ра на бр зом 
и тач ном чи та њу зву ков но (фор мал но) ве о ма бли ских и истих ре чи. Ова-
ква по е зи ја има за циљ да скре не па жњу чи та о ца на ње ну фор мал ну, из-
ра жај ну и су ге стив ну стра ну. Да кле, ни је у пи та њу игра зву ча ња и зна че-
ња, ка ко то у по е зи ји обич но би ва, не го је у пи та њу игра зву ка и ње го ве 
фор ме, та ко да се све од и гра ва на пла ну из ра за. У при ме ру (2) ком би на-
ци јом син так сич ких и лек сич ких по на вља ња оства ре на је сим пло ха. Син-
так сич ка по на вља ња за у зи ма ју ини ци јал ну по зи ци ју, а лек сич ка фи нал-
ну по зи ци ју. Ме ђу тим, и син так сич ка по на вља ња у су шти ни су лек сич ка 
по на вља ња. Упо тре бље ним по на вља њем же ле ло се на гла си ти ко оста је 
сам, али где. Та ко је на ста ла опо зи ци ја из ме ђу су бјек та и пре ди ка та (рај-
ко оста де) на јед ној и при ло шке од ред бе за ме сто (у сри је му; са бо ри ја) 
на дру гој стра ни. Син так сич ка опо зи ци ја ре зул ти ра ла је и се ман тич ком 
опо зи ци јом, иако је она ве о ма те шко при мет на. Она се са сто ји у ра зли ци: 
где (у сри је му) и од ку да (са бо ри ја). Оту да би про зна вер зи ја сти хов ног 
тек ста из гле да ла ова ко: Сам оста де у Сри је му Рај ко, ко ји је до шао са Бо-
ри ја. У при ме ру (3) има мо исто вет ну си ту а ци ју као у при ме ру (2). Раз ли-
ка је ди но по сто ји у за ме ни ме ста. На и ме, ов де су лек сич ка по на вља ња 

(1) Већ че твр ту ноћ, већ пе ту ноћ
(ЛИО , 49).

(2) Трен и са мо трен // у за гр ља ју во ље не,
(СЂК , 36).

Ов де се, као што се ви ди, сим пло ха оства ру је на ни воу по лу сти хо ва у 
јед ном сти ху. Да кле, њо ме се обе ле жа ва ју по че ци по лу сти хо ва реч ју „већ“, 
а кра је ви по лу сти хо ва реч ју „ноћ“.



за у зе ла ини ци јал ну, а син так сич ка по на вља ња фи нал ну по зи ци ју. Ако 
услов но ис кљу чи мо део тек ста ко ји је из ван струк ту ре сим пло хе, до би ће-
мо ис каз: ву че за со бом, ко ји се у три уза стоп на сти ха три пу та по на вља. 
Та ко је ство ре на ве о ма мо но то на по ет ска сли ка (или пра зан по ет ски са-
др жај): ву че за со бом, ву че за со бом, ву че за со бом. Ме ђу тим, ка да се у њен 
фо кус угра ди еле ме нат ко ји не до ста је (шта ву че), он да се мо но то на по ет-
ска сли ка (пра зан по ет ски са др жај) пре о бра жа ва у ве о ма моћ но по ет ско 
сред ство (сли ку, са др жај), јер то што не ко ву че ни је не што обич но, не го 
су то: ва тра, во да, зе мља. За пра во три еле мен та ко ја чи не су шти ну све та 
(не до ста је ва здух). У сва три при ме ра сим пло хе њен са др жај ни по тен ци-
јал ула зи у ди рек тан су коб са са др жај ним по тен ци ја лом пре о ста лог кон-
тек ста, при че му се отва ра по ет ско-стил ска ди мен зи ја тек ста.

7. Епи зе ук са. Код Лу ке Зи ме сто ји да је епи зе ук са фи гу ра „ко ја се са сто-
ји у том, да се у јед ној из ре ци иста ри еч (или ви ше њих) уза стоп це без пре-
ки да ња или нај ви ше јед ном ри еч ју пре ки ну та по на вља“ (Зи ма 1988: 297). 
Слич но ми шље ње на ла зи мо и код Р. Си ме о на. „Она [епизе укса] на ста је 
кад по на вља не ри је чи не по сред но јед на за дру гом сли је де, не ра чу на ју ћи 
при том уми је ша не пар ти ку ле; фи гу ра ко ја се са сто ји у том, да се у јед ној 
из ре ци иста ри јеч (или ви ше њих) уза стоп це без пре ки да ња или нај ви ше 
јед ном ри јеч ју пре ки ну та по на вља“ (Си ме он 1969/1: 316). У на шем ма те ри-
ја лу епи зе ук са је за сту пље на код свих ана ли зи ра них пе сни ка.

(1) О зна мо ми, зна мо, зна мо,
Ал ипак ко ра ча мо

(РСК , 20).

(2) И шап ћи, шап ћи не ми ли це:
о ја сам ма ли, ма ли, ма ли

(НРЛ , 191).

(3) Зво на зво не
цин, цин, цин,
чин, чин, чин,
тин, тин, тин,
фин, фин, фин,
Ти си та тин
и Ма мин син

(ПМН , 32).

У при ме ру (1) три пу та се по на вља лек се ма зна ти у об ли ку 1. л. мн. пре-
зен та зна мо. Ова кав вид по на вља ња има за циљ да ис так не по но вље ну 
реч, да ука же на ње ну ва жност у кон тек сту. У до тич ном слу ча ју учи ње но 
по на вља ње до ла зи у ко ли зи ју са тек стом ко ји сле ди, ства ра ју ћи са њим 
од ре ђе ну вр сту су прот но сти, што са мо ди на ми зу је цео текст и чи ни га 



екс пре сив ни јим. У че му је ко ли зи ја? У то ме што зна мо, али иако зна мо, не 
вре ди нам ни шта што зна мо, јер ипак ра ди мо то што не же ли мо, а то је да 
ко ра ча мо, од но сно да се при бли жа ва мо не че му не по жељ ном. У при ме ру 
(2) по на вља њем две ју ре чи (шап ћи и ма ли) у два су сед на сти ха оства ре-
на је та ко ђе ко ли зи ја или на гла ше на раз ли чи тост из ме ђу по но вље них 
ре чи. Ма да оне у при род ном је зи ку не функ ци о ни шу као из ра же не раз ли-
чи то сти, ви ше су при бли жне по зна че њу, јер име ну ју ума ње на свој ства 
(шап ћи, ма ли). Ме ђу тим, оства ре ни кон текст ини ци ра ту на гла ше ну раз-
ли чи тост: са мо ти шап ћи и да ље шап ћи, али ја сам на жа лост ма ли, ствар-
но ма ли, без на де жно ма ли, да ти не мо гу ни шта. Ов де су се ман тич ка 
су прот ност и стил ска вред ност из ра ђе не на по ди за њу (шап ћи, шап ћи) и 
спу шта њу тен зи је (ма ли, ма ли, ма ли). У при ме ру (3), у на ве де ном ци та-
ту из по е зи је Ми ле на Па вло ви ћа Ага то на, чак у че ти ри уза стоп на сти ха 
по на вља ју се ре чи ко је ис пу ња ва ју цео кон текст тих сти хо ва. Опет је у 
пи та њу фор мал но-зву ков на игра ри ја свој ствена по е зи ји М. Па вло ви ћа 
ко ја има ду бо ки сми сао. Да би по ка зао ко ли ко је у жи во ту ро ди те ља све 
под ре ђе но но во ро ђе ном си ну, пе сник по де ша ва зво на да та ко зво не да 
би у њи хо вој ра зно вр сној зво ња ви ипак од зва њао звук на лик од је ку ре-
чи син – ин. Та ко у ве ћем де лу пе сме Зво на од зва ња је ка-од јек –ин: „ц-ин, 
ц-ин, ц-ин, / ч-ин, ч-ин, ч-ин, / т-ин, т-ин, т-ин, / ф-ин, ф-ин, ф-ин, / …тат-
ин / …Мам-ин с-ин“.

8. Ана ди пло за. Ова фи гу ра на ста је удва ја њем, удво стру ча ва њем. Она 
је у ан тич ко до ба озна ча ва ла оп шти по јам за по на вља ње истих ре чи ко је 
су се та ко на гла ша ва ле и ис ти ца ле. У том сми слу ста ри рим ски и грч ки 
сти ли сти ча ри из јед на ча ва ли су је са па ли ло ги јом,171 епи зе ук сом, ана стро-
фом. У мо дер ној сти ли сти ци ана ди пло за се раз ли чи то де фи ни ше, али 
углав ном као по себ на пе снич ка фи гу ра по на вља ња у ко јој се по след ња 
реч (или гру па ре чи) јед ног сти ха (или ре че ни це) ја вља као по чет на реч 
(или гру па ре чи) сле де ћег сти ха (или ре че ни це). У овом зна че њу ана ди-
пло за одго ва ра са вре ме ној упо тре би па ли ло ги је (Реч ник 1985: 19). Оту да 
и Л. Зи ма сма тра да ана ди пло за на ста је ка да „јед на или ви ше ри е чи, ко је 
на кра ју јед не из ре ке сто је, по на вља ју се у по чет ку дру ге из ре ке“ (Зи ма 
1988: 298). Р. Си ме он у свом Ен ци кло пе диј ском рјеч ни ку лин гви стич ких 
на зи ва на во ди да у ста ро кла сич ној по е ти ци има за ана ди пло зу ви ше на-
зи ва: епа на стро фа, ана стро фа, ан ти ме та бо ла, епа на ди пло за, ре ду пли-
ка ци ја, па ли ло ги ја (Си ме он 1969/1: 61). У са мој де фи ни ци ји ове фи гу ре 
Р. Си ме он не од сту па од на ве де них ми шље ња. Наш ма те ри јал по ка зу је 

171 У Те о ри ји књи жев но сти Р. Ди ми три је ви ћа ана ди пло за се ис кључиво 
назива па ли ло ги јом. Ди ми три је вић ова ко де фи ни ше па ли логију: 

„Палилоги ја […] је та ко ђе фи гу ра по на вља ња ко ја сти лу да је емоционалну 
обо је ност и то нал ност. Па ли ло ги ја је по на вља ње јед не исте ре чи, или 
групе ре чи, на кра ју јед ног сти ха и по чет ку иду ћег сти ха, или на кра ју 
једне и у по чет ку иду ће ре че ни це“ (Ди ми три је вић 1969: 215).



за вид но при су ство ана ди пло зе, али је ну жно ис та ћи да она ни је код свих 
пе сни ка под јед на ко за сту пље на172.

(1) Не де ле ћи, а оно што је раз де љи во,
раз де љи во је са мо умом, јер
Бо жан ство је не де љи во у сво јој по де ље но сти:

(НСТ , 40).

(2) Отац олу је, шум ни бог,
бог ко ме сун це из гре ва из кру не,

(СЉХ , 181).

(3) Пу ту ју ста зе вре ме тра је
Тра је крај све та не пре ста је

(ВАП , 9).

У при ме ру (1) по на вља ње обли ка ре чи раз де љи во на два рит мич ки 
ис так ну та ме ста у два су сед на сти ха (крај прет ход ног и по че так на ред-
ног сти ха) имало је за циљ да по себ но на гла си и ис так не ову лек се му у 
од но су на дру ге ко је има ју срод на (де ле ћи, по де ље но сти) или су прот на 
зна че ња (не де љи во). Та ко по но вље на реч, због сво је по зи ци је у сти ху, 
има рит мич ку и ор га ни за ци о ну функ ци ју, али и вид но ути че и на се ман-
тич ко-сти ли стич ки са др жај на ве де ног дво стиш ја, а ве ро ват но и ши рег 
кон тек ста. Она са дру гим бли ским ре чи ма по зна че њу или фор ми гра ди 
раз ви је ни вид па ро но ма зи је173, ко јом се фор мал но и са др жај но про жи ма 
на ве де ни текст. У при ме ру (2) ана ди пло за оства ре на по на вља њем лек се-
ме Бог по ве зу је два су сед на сти ха у ко ји ма од су ству је ри ма. По ред ор га ни-
за ци о не (ко нек тор ске) и рит мич ке на ста ло по на вља ње има и од ре ђе ну 
се ман тич ку уло гу, ко ја се из ра жа ва у ви ду кон тра ста. На и ме, шум ни бог, 
бог олу је у сва ком слу ча ју иза зи ва не га тив не ко но та ци је, јер пред ста вља 
не ку мрач ну, не га тив ну си лу. Док бог ко ме сун це из гре ва из кру не сва ка ко 

172 Уз уоби ча је ни об лик ана ди пло зе, у ана ли зи ра ном ма те ри ја лу пронашли 
смо и по се бан њен вид ко ји смо име но ва ли као уну тра шња ана диплоза, 
ко ја се ре а ли зу је, као што се ви ди, на ме ди јал ној по зи ци ји сти ха, 
обележава ју ћи крај пр вог и по че так дру гог по лу сти ха истог сти ха. 
Примера уну тра шње ана диплозе има, али не код свих пе сни ка.

(1) У зло до ба // до ба ово ру шни
(ВА  ПА , 75).

(2) Др во у жуд њу, // жуд ња у во ће
(РСЛП , 250).

(3) Ја сви ма ра ђам, // ра ђам и да њу и но ћу,
(СЉХ , 208).

173 Ви ше о па ро ним ским збли жа ва њи ма ре чи у по ет ском тек сту читалац се 
мо же ин фор ми са ти у члан ку Стил ски по ступ ци па ро ним ских зближавања 
ре чи у пост мо дер ни стич кој срп ској по е зи ји (Чар кић 2005: 91–111).



иза зи ва по зи тив не ко но та ци је, јер пред ста вља не што све тло, афир ма тив-
но. Ме ђу тим, ка да се па жљи ви је по смо три кон текст, за па жа се да су ово 
са мо две опреч не осо би не јед ног бо га, бо га оца, да је он за пра во је дин ство 
су прот но сти. Све ово усло жња ва и ни ве ли ше се ман тич ки и сти ли стич ки 
по тен ци јал по ет ског тек ста. У при ме ру (3) го то во на исто ве тан на чин је 
оства ре на ана ди пло за. Ипак, ов де по на вља ње ре чи тра је (3. л. јед. пре зен-
та), гле да но ор га ни за ци о но и рит мич ки, на кнад но по ве зу је два су сед на 
сти ха, ко ји су већ ме ђу соб но по ве за ни ри мом (тра је – пре ста је). По гле да 
ли се па жљи ви је, мо же се за кљу чи ти да на ве де ни текст де лу је као јед на 
це ли на из гра ђе на од си но ни мич них еле ме на та: све тра је, све се кре ће, 
ни шта не пре ста је, чак и крај све та не пре ста је, већ тра је.

9. Гра да ци ја. Гра да ци ја пред ста вља фи гу ру по на вља ња исте ре чи, из-
ре ке или ни за ре чи на ра зним ме сти ма у сти ху. По не кад она из гле да као 
про ду же на ана ди пло за, у ко јој се у ни зу сти хо ва (или ре че ни ца) стал но 
вра ћа ју исте ре чи на кра ју прет ход ног и по чет ку иду ћег сти ха (или ре че-
ни це). По што гра да ци ју раз ли чи ти ис тра жи ва чи раз ли чи то схва та ју, па 
је сход но то ме и раз ли чи то име ну ју, по сто ји ви ше на зи ва за ову фи гу ру: 
(ан ти)кли макс, сте пе ност, уз лаз, ступ но ва ње, ступ ње ва ње, за сте пе ност, 
ин кре мент, епа ук се за (Си ме он 1969/1: 439). Да нас се гра да ци ја упо тре-
бља ва у два основ на зна че ња. (1) као јед но од нај ва жни јих на че ла ком-
по зи ци је књи жев ног де ла ко је тре ба да стал ним по ја ча ва њем естет ских 
дој мо ва за др жи на пе том па жњу чи та о че ву, и (2) као фи гу ра по на вља ња 
ко ја до би ја раз ли чи те ви до ве про ду же не ана ди пло зе (Реч ник 1985: 225). 
У на шем ма те ри ја лу гра да ци ја ни је по себ но рас про стра ње на, и на ла зи 
се са мо код ма њег бро ја ана ли зи ра них пе сни ка.

(1) Зе мљо гла ди, зар ни си са мо
тек те ло на ше у сми ра ју
и лек? Зе мљо те ла,
увек пред сви та ње!

(РСЛП , 87).

(2) Ан кО ан кО
Ан ко Анан Ко
Ан ко ок на
Дан ко ок на
ок на на ок на
Ан ко лок на
Дан ко лок на
ок на Ан ко
ок на Дан Ко
ок на Сан Ко
ока Та та ко
ок на тан Ко

(ПМР , 52).



(3) Ноћ
у кра ју
Но ћи
У кра ју лам пе
Лам па
Стре ла у кра ју
Стре ле

(ВАП , 74).

У при ме ру (1) гра да ци ја је на ста ла та ко што су по је ди нач но упо тре-
бље не ре чи зе мљо (пр ви сти ха) и те ло (ду ги стих) по но вље не у кон так-
ту Зе мљо те ла (тре ћи стих). Да кле, гра да ци ја, на ра ста ње ов де је има ло 
чи сто фи зич ки об лик. Ишло се од по је ди нач ног ка удво је ном, од ма њег 
ка оп се жни јем. На се ман тич ком пла ну по је ди нач но упо тре бље ни пој мо-
ви зе мље и те ла окру жа ва ју ћим кон тек стом ме ђу соб но су по и сто ве ће-
ни „зе мљо гла ди, зар ни си са мо / тек те ло“, да би то по и сто ве ћи ва ње у 
тре ћем сти ху до би ло пра ви об лик „зе мљо те ла“. У при ме ру (2) гра да ци ја 
је у нај бо љем сми слу ре чи пре ра сла у про ду же ну ана ди пло зу, за пра во у 
не ку вр сту пле те ни це, ко јом је ис пре пле те но два на ест уза стоп них сти-
хо ва. Ка да се по гле да на ве де ни текст, ко ји пред ста вља ско ро це лу пе сму 
Ок на дан Ко, ла ко се за па жа да су све упо тре бље не ре чи ан га жо ва не овим 
по ступ ком: „Ан ко ан ко / Ан ко Анан Ко / Ан ко ок на / Дан ко ок на / ок на 
на око на / Ан ко лок на / Дан ко лок на / ок на Ан ко / ок на Дан Ко / ок на 
Сан Ко / ока Та та ко / ок на тан Ко“. У при ме ру (3), слич но при ме ру (2), гра-
да ци ја пре ра ста у пле те ни цу, али не то ли ких раз ме ра. Ов де је се дам уза-
стоп них сти хо ва ме ђу соб но по ве за но, уз упо тре бу два на ест ре чи, ко је су 
све ан га жо ва не у град њи на ста ле гра да ци је – пле те ни це. Су шти ну ове 
гра да ци је чи не ре чи: ноћ, крај, лам па, стре ла. Ме ђу тим, њи хо вим ста вља-
њем у раз ли чи те кон тек сте, раз ли чи те по зи ци је, њи хо вим ло ма та њем 
по сти хо ви ма, оне, иако обич не, по ста ју ја ко из ра жај но сред ство. Оту да 
се мо же за ми сли ти ко ли ка је ства ра лач ка сна га пе сни ко ва ко ја по кре ће 
све фор мал не ре кви зи те (ре чи) да уче ству ју у из град њи по ет ског тек ста, 
из вла че ћи из њих сав скри ве ни се ман тич ки, сти ли стич ки и естет ски по-
тен ци јал. Сва ко по на вља ње ре чи, пре вр та ње из сти ха у стих, от кри ва 
чу де сне и без гра нич не њи хо ве уну тра шње, не ви дљи ве мо ћи.

10. Ре гре си ја. У основ ном зна че њу ре гре си ја као стил ска фи гу ра пред-
ста вља по на вља ња ко ја се од оп се жни јих кре ћу ка ре ду ко ва ни јим. Л. Зима 
овако де фи ни ше ре гре си ју: „Че сто би ва, да се уз по ре ђе не (ко ор ди ни ра-
не) ри е чи исте вр сте нај при је ску па ка жу, а за тим по ди је ље не сва ка у 
дру гој из ре ци по вра ћа ју“ (Зи ма 1988: 308). Ме ђу тим, ка ко твр ди Р. Си ме он 
у сти ли сти ци у ви ду ин во лу ци је, ре гре си ја се из јед на ча ва са ан ти ме та-
бо лом (Си ме он 1969/2: 274), тј. упо тре бом ре чи нај пре у нор мал ном, а за-
тим и у обр ну том сле ду (Да сли ке бу ду је зик, а је зик бу де сли ка: ЛИО , 264). 
Не ки ис тра жи ва чи чак ко ри сте на зив ре гре си ја за ана ди пло зу, епа на до зу, 



па ли ло ги ју. Гер бер сма тра да је тер мин ре гре си ја са свим не по тре бан, јер 
то ни је фи гу ра, већ осо би то при ка зи ва ње, ко јим се пр во из ра жа ва за јед-
нич ким из ра зом укуп но, а за тим оно што је од ње го вих де ло ва по себ но 
(Gre ber 1871: 38). Наш став је да ако се ре гре си ја мо же сма тра ти фи гу ром, 
за што не би и су про тан слу чај – слу чај ре гре си је. Уоп ште но по сма тра но, 
ре гре си ја као фи гу ра у пе снич ким струк ту ра ма са вре ме не срп ске по е зи-
је ни је по себ но за па жен по ет ско-стил ски по сту пак. На ла зи се тек код 
не ких пе сни ка, и то у ма њем бро ју.

(1) Си ла зак ли шен ре чи, ли шен гла са,
Си ла зак пра зних ру ку, чин пре чи на;
Си ла зак с гор ком ва тром око па са
И ује ди ма цр них ле ти па са
У ме су што се отва ра ко гли на

(ЛИО , 61).

(2) За гроб ње гов ни смо зна ли где је,
ни ти да ли је ње гов гроб – ње гов,
ни ти да ли је ње го ва зе мља – ње го ва

(РСЛП , 176).

(3) Астал од ма иза фу ру не, у ћо шку.
До ђем, по се дим, сат, сат ипо, за ви си.
По ка зи ва ли но ћу са те лит на не бу,
шта има да гле дам?
Џа ба ти ако ви диш на не бу,
а у кре ве ту и лон цу не ви диш!
И џа ба ти ако си ка зо у цр кви,
а на пи ја ци ни си!
Спу стим ци га ре ов де, ши би цу ов де,
по мак нем пик слу ова мо, ча шу ова мо,
и ћу тим.
гле дам у свој соп стве ни рас по ред

(СЉХ , 100).

У при ме ру (1), у пр вом сти ху, из ре че на је син таг ма си ла зак ли шен, да 
би већ у истом сти ху би ла раз би је на на по је ди нач не еле мен те, јер се у 
ње му по на вља са мо реч ли шен. У да љем тек сту, у на ред на два сти ха, до-
шло је до по на вља ња са мо лек се ме си ла зак. Овим је ре гре си ја на кнад но 
по ве за ла три уза стоп на сти ха ко ји де лу ју у стро фи од пет сти хо ва по ве-
за них ри мом. Ана фор ско по на вља ње ре чи си ла зак чи ни мост из ме ђу две 
гру пе ри мо ва них сти хо ва (гла са – па са – ле ти па са; пр ви, тре ћи и че твр ти 
стих; чи на – гли на; дру ги и пе ти стих), те та ко стро фа де лу је као ве о ма 
ком пакт на це ли на. По ред то га, ини ци јал на по зи ци ја и по сту пак по на вља-



ња ис ти чу лек се му си ла зак из над дру гих лек сич ких је ди ни ца и да ју јој 
пр вен ство у кон тек сту стро фе. На овај на чин и пр ва три сти ха су до би ла 
пре власт у од но су на дру га два. Јер ствар но су шти на по ет ског зби ва ња 
се и од и гра ва у пр ва три сти ха, док су дру га два у функ ци ји до дат них об-
ја шње ња. У при ме ру (2), та ко ђе у пр вом сти ху, син таг ма гроб ње гов, иако 
по но вље на у ви ду ан ти ме та бо ле ње гов гроб, су жа ва се са мо на од ред бу 
ње гов, да би се ова од ред ба у сле де ћем сти ху, у друк чи јем об ли ку (ње го ва), 
ве за ла за дру гу реч, ко ја има не по сред ну се ман тич ку ве зу са реч ју гроб, 
а то је реч зе мља. У фор мал ном и зна чењ ском за о кру жи ва њу на ве де ног 
кон тек ста уче ству ју и син так сич ка по на вља ња (ни ти да ли је… ни ти да 
ли је) сме ште на до ини ци јал не по зи ци је дру гог и тре ћег сти ха. Њи ма се 
још ви ше ис ти че уло га ре гре си је у се ман тич кој град њи на ве де ног тек-
ста. У при ме ру (3) до шло је до здру жи ва ња гра да ци је и ре гре си је. На и ме 
гра да ци ја се пре о бра зи ла у ре гре си ју, а ре гре си ја у гра да ци ју: на не бу  
џа ба ти ако ви диш на не бу  ви диш / џа ба ти ако. Ова квим по ступ ком 
ме ђу соб но је по ве за но че ти ри сти ха у не ри мо ва ној пе сми, чи ме су они 
до би ли на зна ча ју у од но су на све дру ге сти хо ве у њој. На се ман тич ком 
пла ну ова гру па сти хо ва (ко јој се мо же до да ти и дру ги стих, јер одр жа ва 
се ман тич ку ве зу са гра да ци јом и ре гре си јом пре ко гла го ла гле да ти) сто-
ји у зна чењ ској опо зи ци ји са на ред ном гру пом сти хо ва, ко јом се из ра жа-
ва ју ово зе маљ ске ства ри, а не не бе ске.

11. Ан ти ме та бо ла. У овој фи гу ри, ка ко ка же Зи ма, че сто се здру жу ју 
ана ди пло за с окру жи ва њем (Зи ма 1988: 305). Она на ста је та ко што се две 
ре чи јед не или две ју из ре ка у сле де ћој из ре ци пре вр ну тим ре дом по на-
вља ју. Не ки ис тра жи ва чи уме сто тер ми на ан ти ме та бо ла упо тре бља ва ју 
тер ми не ана ди пло за, ме та те за, пер му та ци ја. „Због хи ја стич но га ре да по-
ду дар них ри је чи та ква се ан ти ме та бо ла мо же схва ти ти као сво је вр сти 
хи ја зам“ (Си ме он 1968/1: 79). З. Шкреб у Реч ни ку књи жев них тер ми на ову 
фи гу ру сма тра за под вр сту дво чла не ан ти те зе, у ко јој се оба ње на чла на 
по на вља ју из ме њу ју ћи син так сич ку функ ци ју. Он да ље твр ди да „од Је ван-
ђе ља до Ко му ни стич ко га ма ни фе ста сви су се зна чај ни го вор ни ци, пи сци, 
фи ло зо фи, уче ња ци, по ли ти ча ри ра до и че сто слу жи ли ан ти ме та бо лом“ 
(Реч ник 1985: 37). И у на шем ма те ри ја лу ан ти ме та бо ла је често при су тна. 
На ла зи мо је, у ма њој или ве ћој ме ри, код свих ана ли зи ра них пе сни ка.

(1) Ко то ко га до зи ва:
ма ти де те сво је
ил де те ма тер сво ју?

(РСЛП , 179).

(2) Јер сло же ност је по че так ра сто ја ња, узрок су ко ба,
су коб узро ка раз два ја ња, раз два ја ње раз ла га ња,
а раз ла га ње је пот пу но про тив но Бо гу

(НСТ , 39).



(3) А на на Ни на ну на
ну на ни на На на

(ПМН , 36).

У при ме ру (1) ан ти ме та бо ла се на шла у два уза стоп на сти ха као део 
упит не струк ту ре, и то ви ше у де лу где се раз ре ша ва ди ле ма по ста вље-
на у чи сто упит ном де лу ис ка за. По пра ви лу струк ту ра ан ти ме та бо ле са-
сто ји се од два де ла. У пр вом де лу су два еле мен та: је дан ко ји је у од но су 
на дру ги не за ви сан, а дру ги ко ји је у од но су на пр ви за ви сан – у дру гом 
де лу ме ња ју уло ге, онај што је био не за ви сан по ста ће за ви сан, а онај што 
је био за ви сан по ста ће не за ви сан. Та ко у овом при ме ру од нос су бјек та 
и објек та се уза јам но ме ња: су бје кат по ста је обје кат, а обје кат су бје кат 
(мај ка до зи ва де те сво је  де те до зи ва ма тер сво ју). Чи ни нам се да се 
по ступ ком ан ти ме та бо ле из јед на ча ва ју две по ран гу раз ли чи те ства ри, 
по зи ци је. То нам на је дан ве о ма очи гле дан на чин по ка зу је при мер (2). 
На и ме, у ње му се ан ти ме та бо ла на шла на по зи ци ји ана ди пло зе у два 
су сед на сти ха. За раз ли ку од прет ход ног при ме ра, ов де две лек се ме ме-
ња ју уло гу управ не од ред бе не ре чи: узрок су ко ба / су коб узро ка. Иако су 
две ре чи про ме ни ле по зи ци је тако да је не за ви сна пре шла у за ви сну, а 
за ви сна у не за ви сну, сми сао ис ка за се ни је про ме нио: су коб је по сле ди ца 
узро ка. У при ме ру (3), ако се из у зму зву ков не игра ри је, се ман ти ка два 
су сед на сти ха за сно ва на на ан ти ме та бо лич ној струк ту ри на на ни на ну-
на / ну на ни на на на из ра жа ва на из ме нич но де ло ва ње јед ног на дру ги 
по јам. Кад је је дан по јам у по зи ци ји су бјек та, он де лу је на обје кат, а ка да 
обје кат пре ђе у по зи ци ју су бјек та, он де лу је на не ка да шњи су бје кат, са да 
обје кат. Су шти на је у то ме да сва ко, за ви сно од по ло жа ја, до би ја пра во 
деј ства на дру го га. А исто та ко да сва ко (ма кар ко био) за ви сно од по ло-
жа ја тр пи на се би деј ство дру го га.

12. Окру жи ва ње. Окру жи ва ње је ре то рич ка и пе снич ка фи гу ра ко ја 
се раз ли чи то на зи ва ла: круг, окру же ност, окру же ње. Она се са сто ји у по-
на вља њу јед не ре чи на по чет ку и кра ју јед ног сти ха, ре че ни це, пе ри о-
да, стро фе. Ра зни ис тра жи ва чи раз ли чи то су је на зи ва ли: про са по до за, 
епа на ди пло за, ин клу зи ја, епа на леп са, па рен те за, ана ди пло за, па ли ло ги ја, 
епа на стро фа. У ру ској лин гво по е ти ци и сти ли сти ци ова фи гу ра је до би-
ла но ви тер мин – пр стен (ко ль цо) (Квят ков ский 1966: 135–136). Гле да но 
чи сто струк тур но, окру жи ва ње (пр стен) мо же би ти ве о ма раз ли чи то. 
Оно се ја вља у ви ше ти по ва: (а) у ви ду лек сич ких по на вља ња; (б) у ви ду 
син так сич ких по на вља ња; (в) у ви ду сти хов них по на вља ња, и (г) у ви ду 
строф них по на вља ња. Сва ки од ових ти по ва са др жи ве ћи број ва ри јан ти. 
Јед ну од кла си фи ка ци ја пр сте на као фи гу ре са чи нио је М. В. Жир мун ски 
(Жир мун ский 1975), и она се уне ко ли ко по ду да ра са овом на шом. Окру жи-
ва ње (пр стен) је ве о ма при сут но у ана лизираном ма те ри ја лу, а нај че шће 



се ја вља у ви ду по је ди нач них лек сич ких по на вља ња174, док су оста ли ти-
по ви ове фи гу ре мно го ре ђи.

(1) О, та ко, ме ђу мла дим вла ти ма
Ста ри ти са мо, та ко ста ри ти

(РСК , 76).

(2) Сто јим на истом ме сту
на ком је жу пан ста јао;
гле дам исте зве зде
ко је је жу пан гле дао

(РСЛП , 216).

(3) Ва тро Бо же
Кру го ви се мо ји мно же
ва тро Бо же

Ку ћо Тми но
Окру жи се бог да љи ном
Ку ћо Тми но

174 На во ди мо се дам раз ли чи тих ва ри ја на та окру жи ва ња за сно ва ног на 
лексич ким по на вља њи ма. Као што се мо же ви де ти, сва ка од ових 
варијана та за о кру жу је по је ди не де ло ве два уза стоп на сти ха.

(1) Кад већ по сто ји стас сла па
И ка па све та, // слап бо ра

(РСК , 13).
(2) И гле дам те у очи, // увек ма ло ра зро ке,

Очи у ко ји ма све тлу ца и хла ди се срџ ба
(ЛИО , 37).

(3) Сва ко је др во – Бо жи ји храм,
и из вор сва ки // – де чи је очи

(РСЛП , 248).
(4) Хла дан је њи ма сва ки ка мен

На дру мо ви ма, // хлад на сва ка зве зда
(ЛИО , 179).

(5) А са мом је се би // мо жда са мо вар ка
Мо жда се са сво јим жи во том тек чар ка

(АДС , 58).
(6) Кад пр ви хри шћа ни за кла ли су ја ње

Тад је са мо ја ње // сти гло на за кла ње
(НРЛ , 69).

(7) И, ду бље у да љи ни, // не бо мрач но и не по зна то
и, на уз ма ку не ба, // мо ре и но ви свет:

(СЉХ , 26).



Кућ ни жа ли
Круг за кру гом где смо ста ли
Кућ ни жа ли

Бо же – у шта
Сур ва ва се да ље Су шта
Бо же – у шта

(ВАП , 113).

У при ме ру (1), као што се ви ди, окру жи ва ње је об у хва ти ло по че так и 
крај јед ног сти ха („Ста ри ти са мо, та ко ста ри ти“). При мар на уло га ова-
квог струк ту ри ра ња тек ста је сте у то ме да се обе ле жи по че так и крај 
основ не рит мич ке је ди ни це, а то је стих. Да кле, ње го ва је основ на функ-
ци ја рит мич ка. На рав но, ту су при сут не и дру ге функ ци је, као сти ли стич-
ка, естет ска и се ман тич ка, али оне су у дру гом пла ну. У при ме ру (2), у ка-
тре ну, окру жи ва ње је ре ду пли ци ра но јер је об у хва ти ло два и два сти ха, 
чи ме је на ор га ни за ци о ном пла ну стро фа по де ље на на два ди сти ха. Ина-
че, окру жи ва ње је та ко струк ту ри ра но да пр во по ве зу је по че так пр вог 
и крај дру гог сти ха, а за тим по че так тре ћег и крај че твр тог сти ха. Ин те-
ре сант но је и то што је удво је но окру жи ва ње об у хва ти ло син так сич ки 
па ра ле ли зам. А све ово ис ти че ве о ма сло же ну и пра вил ну уре ђе ност, ор-
га ни зо ва ност тек ста, што до при но си из ра же ни јој ње го вој сти ло ге но сти 
и есте тич но сти. По ред то га, лек се ме ко је ула зе у струк ту ру окру жи ва ња 
на се ман тич ком пла ну ис ка зу ју опо зит ни од нос на стао на ре ла ци ји са да-
шњост – про шлост (сто јим – ста јао; ви дим – ви део). У при ме ру (3) по сту-
пак окру жи ва ња је спро ве ден у це лој пе сми. У свим тер ци на ма пр ви и 
тре ћи стих је по но вљен, та ко да је ди но сре ди шњи стих пред ста вља но ви 
кон текст. На овај на чин по сто ја но се по тен ци ра текст пр вог сти ха по на-
вља ју ћи се у тре ћем сти ху. Сре ди шњи стих слу жи пе сни ку као не ка вр ста 
об ја шње ња оно га што је по ста вље но у пр вом, а по но вље но у тре ћем сти-
ху. По но вље ни сти хо ви су тек сту ал но кра ћи од сре ди шњег сти ха, па та-
ко де лу ју су ге стив ни је и уно се од ре ђе ну до зу екс пре сив но сти у строф ни 
са др жај. По истом прин ци пу су гра ђе не стро фе као и це ла пе сма. Пој мо ви 
(ре чи) ко ји се по на вља ју су: Бог и ку ћа. А они су та ко рас по ре ђе ни у пе сми 
да чи не но ви вид окру же ња, јер је по јам Бог до шао у спољ ње стро фе (пр-
ву и че твр ту), а по јам ку ћа у уну тра шње стро фе (дру гу и тре ћу). На рав но, 
ова ква струк ту ра је пра ва рет кост, али за то пред ста вља пра во мај стор-
ство по ет ског ства ра ња. Се ман тич ка ди мен зи ја ове пе сме по ста вље на је 
на опо зит ном од но су, од но су го ре – до ле (Бог = го ре : ку ћа = до ле).

На кон про ве де не ана ли зе мо гу се из ве сти од ре ђе ни за кључ ци. Ис тра-
жи ва ње је би ло усме ре но у прав цу ана ли зи ра ња сва ког ода бра ног при ме-
ра, што је по ка за ло да сва ка фи гу ра, сва ки њен при мер по се ду је из ве сну 
уни кал ност за сно ва ну на спе ци фич но сти кон тек ста, струк ту ри фи гу ре 
и ње ном ме сту у тек сту. У том сми слу све ана ли зи ра не фи гу ре је мо гу ће 



по де ли ти на оне у ко ји ма је њи хов при мар ни ка рак тер из ра жен у ор га ни-
за ци о ној функ ци ји, док оста ле при сут не функ ци је до ла зе у дру ги план. 
Та кве су фи гу ре као: ана фо ра, ана ди пло за, епа на фо ра, епи фо ра, окру жи-
ва ње, сим пло ха. Код дру гих фи гу ра као: ан та на кла се, ан ти ме та бо ле, 
гра да ци је, епи зе ук се, по лип то то на, ре гре си је у пр ви план из би ја њи хо ва 
сти ли стич ка функ ци ја, док оста ле функ ци је до ла зе у дру ги план. Ме ђу-
тим, еви дент не су уни вер зал не, за јед нич ке функ ци је при сут не код свих 
ових фи гу ра, ко је чи не њи хов ин те грал ни део, а то су: ко нек тор ска, ор га-
ни за ци о на, се ман тич ка, естет ска, сти ли стич ка функ ци ја. Ко нек тор ска 
функ ци ја се углав ном ис по ља ва у ме ђу соб ном по ве зи ва њу од ре ђе них 
де ло ва тек ста или по је ди нач них ре чи у чвр шће ком по зи ци о не це ли не. 
Овим та кви де ло ви тек ста до би ја ју из ра же ни ју уло гу у кон тек сту од дру-
гих де ло ва тек ста ко ји ни су за хва ће ни овим по ступ ком. Ор га ни за ци о на 
функ ци ја про ис ти че из ја ке по зи ци је ко ју по но вље на лек се ма за у зи ма у 
од го ва ра ју ћем по ет ском тек сту (сти ху, стро фи), а она се обич но по ду да ра 
са ја ким гра ни ца ма у сти ху: ње го ва ини ци јал на, ње го ва ме ди јал на, ње го-
ва фи нал на по зи ци ја. Ова ко на ста лу ор га ни за ци о ну функ ци ју увек пра ти 
и рит мич ка функ ци ја, јер ја ке гра ни це сти ха под ра зу ме ва ју и рит мич ки 
ак тив на ме ста, та ко да ова кве лек сич ке фи гу ре оба ве зно обе ле жа ва ју по-
чет ке или кра је ве рит мич ких је ди ни ца, по лу сти ха или сти ха. Се ман тич-
ка функ ци ја про ис ти че из прин ци па да се у не чем исто вет ном на ла зи и 
не што раз ли чи то. Оту да при бли жа ва ње исто вет них или слич них фор ми 
(по на вља ње лек сич ких је ди ни ца) оба ве зно ис ти че и њи хо ве се ман тич-
ке раз ли ке ко је се ме ђу соб но уда ља ва ју чак до ан то ним ских вред но сти. 
Естет ска функ ци ја про ис ти че из по себ не уре ђе но сти по ет ског тек ста, 
из ње го ве ком по зи ци је, ко ја је оства ре на лек сич ким по на вља њи ма, а 
по себ но оним ко ја се на ла зе на ја ким гра ни ца ма у сти ху и ко ја под вла-
че ње го ву осо бе ну рит мич ку ор га ни зо ва ност. За сти ли стич ку функ ци ју 
се мо же ре ћи да је у сва кој од ових функ ци ја, и да је исто вре ме но из над 
свих њих. Она се, на и ме, реали зу је, оства ри ва њем сва ке од њих. Узми мо, 
на при мер, ко нек тор ску функ ци ју, ко ја се ис по ља ва у по ве зи ва њу од ре-
ђе них де ло ва тек ста или по себ них лек сич ких је ди ни ца. Са мо ово по ве зи-
ва ње го во ри да је у пи та њу по себ на вр ста тек ста, од но сно вр ста тек ста 
са из ра же ном сти ло ге но шћу. Сва ко по на вља ње, па и лек сич ко, но си са 
со бом од ре ђен екс пре сив ни и емо ци о нал ни на бој, што ни је ни шта дру-
го до стил ска обо је ност. Сва ка по себ на, на кнад на ор га ни зо ва ност тек ста 
упу ћу је нас на то да се ра ди о стил ски мар ки ра ном тек сту. Сва ко по сто ја-
ње кон тек сту ал них зна че ња от кри ва до дат на, за пра во стил ска зна че ња. 
Сва ко при су ство есте ти ке ни је ни шта дру го не го ис ка зи ва ње из у зет ног, 
ско ро са вр ше ног, не по но вљи вог, да кле стил ског.



V. Summary

The paper entitled Stylistics of verse is the result of many years of research. 
The title should be understood conditionally, since its formulation could imply 
a wide range of research, methodology-wise and subject-wise. Stylistics and 
verse are the main features of this paper, and this explains the title. However, 
it should be pointed out here that in this paper the term stylistics is often 
reduced to lexical stylistics, and the term verse is reduced to Serbian poetry 
from the Middle Ages onwards.

1. In the Introduction we discussed the concept of style and the essen-
tial meaning of the term. We considered it necessary that researchers should 
spend some time studying the semiological structure of linguistic signs, within 
and outside of their context, and within all areas of human life and activities, 
in order to define the essence of style as precisely as possible. They should 
bear in mind the fact that linguistic signs are incorporated in all structural ele-
ments of context (since all things function only in their context), and that many 
processes that take place within context depend on the distribution of those 
constructions. When we talk about style in language or literature, therefore, 
we have to take into consideration the meaning of a word and its usage in lan-
guage and literature; the meaning of a word outside context; its etymological 
or figurative meaning; diff erent types of connotations (expressive, evocative, 
projective); the internal form of a language; the connection between sound 
and meaning; the connection between phonetic and semantic elements; the 
relations between the sound and the signified object; the relations between 
language and human spirit, between language and forms of thinking, expres-
sion and content, meaning and signified function, etc.

2. In Chapter 1, entitled Certain stylistic characteristics of poetic language 
and verse, we discussed three subjects: (1) The poetic function of language, (2) 
Informativeness and communicativeness of the poetic language and (3) Verse 
as a special kind of linguistic-stylistic discourse.

(1) In the section on The poetic function of language, linguistic functions 
were mentioned which were first pointed out by K. Bühler (emotional or ex-
pressive, connotative or impressive, and referential or objective functions). Ro-
man Jakobson later added three more functions: phatic, meta-linguistic and 
poetic. Ordinary verbal statement, as well as artistic expression in prose and 
verse, can have any one of these six functions. Since the poetic function is of 
utmost importance for a work of literature, it has received most attention 
here. The conclusion states that poetic function is a way of using the natural 
language so as to create a verbal work of art and convey unusual aspects of 
information.



(2) In the section on Informativeness and communicativeness of poetic lan-
guage, at the very beginning there was an attempt to define the term poetic 
language. It is stated that the term poetic language is a schematic abstraction, 
since there exist many poetic languages even within one national literature. 
It is also stated that poetic language signifies the usage of natural language in 
all types of literature. It used to be thought of as an ornamental device, then 
as emotional language, and was defined according to its basic characteristics: 
its being impressive, plastic and individual. After devoting sufficient space to 
informativeness and communicativeness, we came to the conclusion that the 
author of a work of poetry is an important factor of their productivity. The 
level of informativeness and communicativeness of a work of poetry depends 
on the author’s awareness of paradigm and syntagm axes and his/her mastery 
in diff erent types of encoding the poetic material.

(3) In the section on Verse as a special kind of linguistic-stylistic discourse we 
pointed out the essence of verse as a specific speech type where idiosyncrasies 
are realised through altering the layout of linguistic material. According to N. 
Petković, that layout is conditioned by poetry, and not linguistically given. This 
means that verse as a strictly organised linguistic segment shows its internal 
quantitative and qualitative configuration (number of syllables, number of ac-
cents) very clearly. A pattern is established within the verse, and this pattern 
becomes the main principle of the verse organisation, through repetition. A 
line of verse cannot be an independent unit (a statement), since it is realised 
as a string of identical textual segments. These segments are established by 
either isotonic or isometric criteria, which forcefully create breaks which do 
not occur in the prose realisation of speech. Thus the configuration of verse, 
with its specific criteria and rules of internal organisation, appears as a spe-
cific linguistic structure when compared with artistic or any other prose.

3. In Chapter 2, entitled Stylistic characteristics of the early Serbian poetry, 
three subjects were treated: (1) One type of parallelism in the early Serbian ec-
clesiastical poetry, (2) Certain stylistic devices in the early Serbian ecclesiastical 
poetry, and (3) Basic stylistic devices in the Serbian Baroque poetry.

(1) In the section on One type of parallelism in the early Serbian ecclesiastical 
poetry, a special kind of parallelism is treated: namely doubling. This method 
was adopted by the early Serbian ecclesiastical poetry from the psalms and 
the other Old Testament books. Since doubling is not a phenomenon of purely 
lexical and conceptual, but also of syntactic nature, we analysed it from the 
point of view of syntax, semantics and stylistics. From the point of view of 
syntax, these three types of parallelism are realised through doubled sub-
ject, predicate, object, attribute and adverb; from the point of view of seman-
tics, they are realised through synonyms, antonyms and thematic meaning 
(which cannot be classed as either synonymic or antonymic structures); and 
from the point of view of stylistics they are realised through figures of dic-
tion (anaphora, epistrophe, symploce, anadyplosis) and figures of structure 
(inversion, polysyndeton).



(2) In the section on Some stylistic devices in the early Serbian ecclesiasti-
cal poetry we searched for internal and essential similarities between bibli-
cal texts and the early Serbian ecclesiastical poetry. We discovered that many 
formal and expressive devices are primarily repetitions of sounds, either ini-
tial or final, of two or more words. This method was called ‘pletenije sloves’, 
that is, entwining of letters. The earliest Serbian liturgy writers used to get 
carried away by repeating either words (anaphora, epistrophe, internal lexi-
cal repetition), roots of those words (figura etymologica), final sounds of two 
or more lines of verse (homoioteleuton), final sounds of two or more words 
placed in closures of two or more lines of verse (morphological rhyming), 
vowels (assonance), consonants (alliteration), or by repeating certain conso-
nants and vowels that appear side by side in the text (the assonance-allitera-
tion connection).

(3) In the section on Basic stylistic devices in the Serbian Baroque poetry, 
we acknowledged the fact that in the 17th and 18th centuries, when Serbian 
Baroque poets were writing, there were many types of literary language; that 
Serbian Baroque poetry is abundant in poets and types of poetry; that those 
poets had to move on from using essential elements to using formal elements; 
that they were all also Baroque painters or engravers. All these factors influ-
enced the formation processes and the quality of poetic expression, as well as 
the content of the poetic information Baroque poetry passed to its recipients, 
now and then. Bearing all these factors in mind, together with the material 
that Serbian Baroque poetry has to off er, we attempted to define the basic 
stylistic devices in this poetry, and put them into several categories: (a) basic 
linguistic stylistic devices, (b) basic figurative stylistic devices, (c) basic met-
rical stylistic devices, and (e) basic graphical stylistic devices.

4. In Chapter 3, entitled Some stylistic characteristics of the recent Serbian 
poetry, there exist three subjects: (1) Stylistic characteristics of the language of 
poetry of the followers of Vuk Stefanović-Karadžić, (2) Stylistic-semantic aspects 
of the distortion of adjectives in verse discourses written by Serbian modernists, 
and (3) Certain stylistic characteristics of using anagrams in the poetry written 
by Serbian modernists.

(1) In the section on Stylistic characteristics of the language of poetry of the 
followers of Vuk Stefanović-Karadžić, poetry written by Branko Radičević, Jo-
van Jovanović Zmaj, Đura Jakšić and Laza Kostić is discussed. It is noted that 
these poets, the so-called ‘romanticists’, adopted a whole range of poetic ma-
terial and expression from the Serbian folk poetry: the themes, motifs, diction, 
symbolism, lexis, syntax, types of verse, poetic forms. But this adoption was 
neither spontaneous nor natural, since these poets did not know the folk lan-
guage of oral lyrical and epic poetry well enough, and they had at their disposal 
an already developed poetic language whose means of expression were yet to 
be mastered and adopted. However, the expressed emotions and sensibility 
of the Serbian romanticists were reflected in the linguistic expression, since 
these extra-linguistic elements have considerably aff ected the choice of lexi-



cal material, metrical forms, rhythmic inertia and poetic forms. All this had a 
great influence on the nature of poetic language.

(2) In the section on Stylistic-semantic aspects of the distortion of adjec-
tives in verse discourses written by Serbian modernists we discussed inverted 
adjectives, used to subsequently determine determined or non-determined 
nouns. In this way adjectives keep all their grammatical qualities, but their 
semantic structure undergoes changes following the change of the syntactic 
function, and so they do not mark qualities, but concepts. These changes have 
not reached the level of lexicalisation, so adjectives in these positions remain 
adjectives. Their position in the given context makes them diff erent from the 
adjectives in their usual positions. That is the reason why we have used the 
term distortion to denote this phenomenon: to emphasise the significance of 
change, of ‘deformation’ in adjectival function and meaning.

(3) In the section on Certain stylistic characteristics of the usage of ana-
grams in the poetry written by Serbian modernists (Jovan Dučić, Milan Rakić, 
Vladislav Petković Dis, Sima Pandurović, Aleksa Šantić, who wrote in the spirit 
of aesthetic principles of the French Parnassians and symbolists, who gave 
utmost importance to the harmony of connected forms, calm and formally 
elegant expression, visual and musical harmony and spiritual aristocratism), 
we treated one decorative element that functions as an anagram in the form of 
figure of sound, where by changing the order of letters in a word (very rarely 
in a sentence) a new word (or a sentence) is created. As the method of form-
ing anagrams was very popular and often used in the Baroque period, Serbian 
modernists often used this way of sound structuring in their poetry. Since 
anagrams had not been systematically studied in our country, we attempted 
to study this phenomenon and to point to its basic formal-structural, contex-
tual-structural, compositional and semantic-stylistic characteristics.

5. In Chapter 4, entitled Certain stylistic characteristics of contemporary Ser-
bian poetry, three subjects were treated: (1) Certain stylistic methods of paro-
nymic approximation of words in postmodernist Serbian poetry, (2) Creativity 
and originality in verse discourses written by contemporary Serbian poets, and 
(3) Certain structural, connective and stylistic methods of lexical repetition in 
modern Serbian poetry.

(1) In the section on Certain stylistic methods of paronymic approximation 
of words in postmodernist Serbian poetry, all our attention was devoted to the 
stylistic aspect of paronyms. We have established the fact that the usage of par-
onyms as a stylistic method of approximating words according to their formal 
semblance was a prominent feature in the work of Serbian postmodernists. 
This method gives utmost importance to semantic relations between words 
that have paronymic characteristics, together with their syntactic, rhythmic 
and compositional characteristics. We have discovered that paronymic ap-
proximation of words is manifested mainly through the stylistic methods of (a) 
monoassonance, (b) biassonance, (c) polyalliteration, (d) rhyme, (e) parono-
masis and (f) wordplay.



(2) In the section on Creativity and originality in verse discourses written by 
contemporary Serbian poets, we pointed to the ways in which creativity and 
originality are manifested in discourses in verse found in three poems writ-
ten by V. Lukić, S. Raičković and A. Vukadinović, by studying their formal and 
semantic structure. Our research has shown that in verse discourses there 
exist a large number of stereotypes (canons, conventions, norms) imposed by 
certain historical periods, genres, movements in literature, previously written 
works, the structure of natural language and personal choice. Diff erent kinds 
of limitations produce limitations the authors have to observe. Accepting the 
imposed stereotypes restricted individuality and originality of these authors, 
thus annihilating their potential creativity. This is the reason why certain po-
ets, who possess unrestricted creative energy, have started to express their 
active attitude towards various stereotypical forms.

(3) In the section on Certain structural, connective and stylistic methods of 
lexical repetition in modern Serbian poetry, we discussed lexical repetitions 
transferred onto the level of verse and stanza owing to the specific quality of 
their context. Those repetitions are (a) individual, (b) syntactic (of phrase 
and sentence segments), repetitions of (c) sentences (d) lines of verse and 
(e) stanzas. Depending on the type of context and the structure of lexical rep-
etition, the connective function branches into individual functions: (a) organi-
zational, (b) rhythmic, (c) semantic and (d) stylistic. We have also proved that 
there exist many stylistic methods of lexical repetition, manifested through 
the following figures of speech: (a) antanaclasis, (b) polyptoton, (c) anaphora, 
(d) epistrophe, (e) epanaphora, (f) symploce, (g) epizeuxis, (h) anadiplosis, 
(i) gradation, (j) regression, (k) antimetabole and (l) framing.
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грађење речи 89.
граматика 30.
граматика песника 30.
граматика читаоца 30.
граматичка врста 133.
граматичка категорија 119.
граматичка кодификација народног 

језика 118.
граматички облик 20, 22, 214.
граматичка рима 86.
граматичка структура 48.
граматичка форма 119.
граматичка функција 213.
граматичко својство 143.
граница између полустихова 126.
граница речи 38.
граница стиха 35, 126.



графема 37, 171.
графика 34.
графичка фигура 110, 114.
графичка форма 37.
графичка целина 38.
графичка организација 34, 36.
графички експеримент 109–110.
графички елеменат 38.
графички знак 109.
графички непотпуни редови 186.
графички облик 33–35, 37–38.
графичко сечење 41.
графичко средство 109.
графичко-стилски поступак 37.
грчка версификација 39.

Д

дактилски хексаметар 39.
дванаестерац 100–101, 187, 190, 192.
дводелни ток 126.
двојакост 49.
двојна веза 55.
двојна структура 53, 150,
двојно понављање 172–173.
двојност 49.
двојство 49.
двокрако удвајање 71.
двосложна јединица 190.
двосложна лексема 173.
двосложна реч 49, 189.
двосонет 205.
двостишје 218, 225.
двострука компресија 212.
двострука триплетна веза 206.
двоструки анаграм 146, 161.
двоструко римовани дванаестерац 

100–101, 108, 114.
двострукост 49.
двочлана антитеза 229.
деветерац 187.
дезаутоматизација 28.
дезаутоматизована форма 186.
декодирање поруке 32.

делимични анаграм 145–146, 154, 157, 
162–163.

делимични пароним 167.
денотативни кôд 30.
део реченице 69, 164.
деривација 132.
деривациони процес 167.
десетерац 187,190, 192.
деструкција 127.
дијалекат 11.
дијалекатски облик 121.
дијалектизам 198.
дијафора 214.
дикција 64, 116, 118, 131.
директно фонетско сликање 42.
дискурзивна информација 120.
дискурзивно значење 195.
дискурс 34, 45–46, 116, 211.
диспропорција 207.
дистантна антонимска структура 60.
дистантна хоризонтална лексичка 

веза 206–207.
дистантни анаграм 147, 150, 162.
дистантно вертикално лексичко 

понављање 208–209.
дистантно-контактно лексичко 

понављање 209–211.
дистантно-контактно понављање 207.
дистантно понављање 62, 205, 207.
дистинкција 214.
дистих 194, 205, 209, 232.
дисторзија 116, 132, 143.
дисторзија придева 116, 131–132.
дихотомија 190.
додавање 127.
драма 20, 31–33.
драмски стил 16.
древни словенизми 61.
други јужнословенски период 49, 61.
дуги слог 39.
дупло удвајање 73.
духовна песма 76.
духовни аристократизам 117. 



Е

евокативна конотација 17.
евокативни квалитет израза 23.
еквиполентни пароним 167.
експресема 212, 214.
експресив 210.
експресивна конотација 17.
експресивна креативност 184.
експресивна лексика 198.
експресивна тензија 220.
експресивна улога 201.
експресивни набој 197, 233.
експресивно звуковно средство 42.
експресивно значење 148.
експресивно језичко средство 23.
експресивно средство 14, 221.
експресивност 89, 157, 214–215, 232.
експресивност песничког језика 104.
експресија 215.
експресија исказа 220.
експресионистички стил 16.
екстралингвистичка сликовита веза 

189.
елегијски стих 127.
елеменат 53, 55, 90, 118, 120, 135, 145, 148, 

186, 191–192, 199, 205, 223, 228, 230.
елеменат еуритмије 75.
елеменат метафоризације 96.
елеменат песничке структуре 28.
елеменат поетског израза 46.
елеменат стиховне структуре 34.
елизија гласова 121.
елипса 69.
елиптична конструкција 134.
елиптична реченица 132.
елиптична рима 193.
емергентна креативност 184.
емоција 31, 189, 198.
емоционална лексика 198.
емоционална обојеност 224.
емоционална оријентација 12.
емоционални језик 18, 26.
емоционални набој 197, 223.

емоционални садржај 12.
емоционално-експресивни аспекат 

185.
емоционалност 74, 181, 214, 216.
емотивна (или експресивна) 

функција 18–20.
емотивно богатство 42.
емфаза 23, 180.
емфатични епитет 95–97, 114.
енантиосемија 156, 195–196, 206.
енглески сонет 187.
енглески стил 16.
енигматски састав 144.
енкодирана порука 30.
енкодирање 32.
енкодирање поруке 32.
енкомион 74, 89.
ентропија 21, 28–30.
епанадиплоза 224, 230.
епанадоза 227. 
епаналепса 230.
епанастрофа 220–221, 224, 230.
епанафора 165, 214, 217, 233.
епауксеза 226.
епибола 217.
епизеукса 165, 200, 214, 223–224, 233.
епика 31, 33.
епифора 42, 47, 64, 66–67, 74, 78, 90, 104, 

106, 114–115, 165, 197, 219–221, 214, 233.
епифорска рима 152.
епифорски анаграм 152.
епихиза 217.
епска народна песма 128.
епски десетерац 126.
епски песнички израз 32.
епски песнички језик 32.
епски стил 16.
есеј 90.
естетика 28, 233.
естетичка начела 116, 133, 144. 
естетичка правила 183.
естетичност 202, 232.
естетска анализа 29.
естетска вредност 10.



естетска интерпретација 29.
естетска информација 29, 31, 46.
естетска категорија 15. 
естетска комуникација 29.
естетска критика 29. 
естетска намера 22.
естетска оријентација 12.
естетска продукција 29.
естетска структура 38.
естетска функција 15, 180, 232–233.
естетски аспекат знака 14.
естетски дојам 226. 
естетски знак 28.
естетски обликовати 37.
естетски потенцијал 227. 
естетски процес 25, 46.
естетско вредновање 29.
естетско дејство 20, 29, 31.
естетско збивање 21, 29.
естетско-корелациони модел 15.
естетско својство 26.
естетско у језику 20–21.
естетско уопште 20.
етимологизирање 180.
етимологија 77, 89.
етимологија речи 74.
етимолошка сродност 168.
етимолошка фигура 48.
етимолошко значење 17.
еуритмија 77.
еуритмичка целина 77.
еуфонија 23, 31, 38, 42, 77.
еуфоничност 123. 

Ж

жанр 12, 15–16, 164, 184, 196.
жаргон 11.
жаргонизам 7, 198.
живи говор 20.
жижа информације 190.
житије 74, 89.

З

зависна синтагма 161.
завршетак 169.
загонетка 144.
задња граница 126.
заједничка именица 134.
закон броја 78.
закон обликовања 29.
закон хармоније 78.
запета 133.
замена функције 132.
заменица 134, 138, 141, 201, 221.
заменичка фонометаплазма 119.
затворен језички простор 36.
заумни језик 24, 30.
збијеност стила 42.
звук 17, 33, 43, 64, 77, 145, 224.
звуковна димензија језика 43.
звуковна (еуфонијска) функција 120, 

122.
звуковна играрија 230.
звуковна конструкција 153.
звуковна организација 34.
звуковна реализација 24.
звуковна структура 165, 178.
звуковна фигура 22.
звуковна функција 213.
звуковни фактор 38.
звуковно понављање 222.
звучање 153, 158, 163, 168–170.
звучна особина 42.
звучна понављања 42.
звучна рецепција 108.
звучна фигура 43, 64.
звучни елеменат 103.
звучни израз 77.
звучни квалитет песничког текста 43.
згуснути поетски говор 34.
здравица 101.
знак 16, 27, 29, 35, 73, 154, 157, 159, 162.
знак у језику 14.
знак у поетској употреби 14.



значење 17, 24, 27, 31, 33, 36, 42, 44, 
55–56, 62, 76, 96, 119, 137, 144, 146, 
153–155, 158, 162–163, 165, 168–169, 182, 
192, 196, 206, 210, 214, 217, 224.

значење текста 42.
значењска димензија 45, 219.
значењска компонента 143.
значењска нијанса 220.
значењска супротност 180.
значењски аспекат 182.
значењски однос 55, 64.
значењско-емоционална градација 

210.
зона говора 10–11.

И

идиолект 11.
идиом 183.
игра звучања и значења 181.
игра речи 76, 106, 145, 164, 168–169, 171, 

180–182, 218, 222.
игра сазвучја 76.
игра форме 158.
избор 13, 35, 38, 116.
избор језичких средстава 13.
извитије словес 77.
изоколон 48.
изолован контекст 170.
изометрична мера 19, 34.
изоморфана рима 196.
изосилабичан 36.
изосилабичка мера 34.
изосилабичка стопа 40.
изосилабичност 199.
изотонизам 40.
изотонична мера 34, 19.
изотоничност 199.
израз 17, 24, 29, 33, 36, 39, 42–44, 46, 77, 

97, 153, 163, 182, 219.
израз организације говора 35.
изражавање 109.
изражајно својство 38.

изражајно средство 29, 38, 49, 73–74, 
98, 116, 131, 198, 210–211. 

изражајно средство језика 12.
изражајност 183.
изражајно стилско средство 95.
изрека 183, 214, 221, 223–224, 226, 229.
икос 49.
иктус 186, 194.
именица 51, 56, 71, 116, 132–136, 138–140, 

142–143, 179, 201.
именичка реч 55, 57–59.
именичка фонометаплазма 119.
имитација 43.
имовински докуменат 93.
инвентивна креативност 184.
инволуција 227.
инверзивни придев 116, 134–143.
инверзија 47, 64, 68–71, 74, 132–134.
инверзија придева 132.
индивидуални говор 11.
индивидуални стил 11, 16.
индивидуалност 185, 187, 197.
индоевропски прајезик 131.
иницијална позиција 68, 138, 143, 202, 

212, 218, 221, 223, 233.
иницијални глас 177.
инклузија 230.
инкремент 226. 
иновативна креативност 184.
инструментал 217.
интегрални елеменат 80.
интензивизатор 125.
интелектуална информација 12.
интерација 217. 
интерполирање 210.
интонација 31, 34.
интонацијски однос 148.
интонациона фигура 22.
информативност 18, 27–28, 32.
информативност песничког језика 18. 
информација 18, 21, 24–30, 32, 35–36, 132, 

189, 195, 220.
информација форме 25. 



информациона конвенција 32.
информациона структура 196.
информациони комплекс 25.
ирмос 49.
иронични контекст 181.
исказ 9, 12, 19, 22, 34, 134, 196, 217, 223, 

230.
испрекидана рима 177. 
истоветна форма 187.
истозначност 192.
истокоренска реч 166.
итеративност 49.

Ј

јако вереме стиха 186, 194.
јампска инерција 186, 194.
јампски диметар 39.
јампски једанаестерац 191.
јампски организован ритам 40.
јампски стих 130.
јампски триметар 39.
јапански стил 16.
јачина експирације 31.
једанаестерац 100–101, 187, 190–192.
једанаестерачки стих 128, 187.
јединица комуникације 31.
јединица песничког текста 27.
јединица природног језика 28.
јединство супротности 226.
једноврсна удвајања 60.
једносложница 190.
језгро 167.
језгро паронима 167.
језик 28–29, 38, 61, 89–90, 117, 169.
језик књижевног дела 20, 22.
језик поезије 21, 116.
језик руралне средине 11.
језик стиха 36.
језик уметничког дела 15.
језик урбане средине 11.
језичка активност 20.
језичка аутоматизација 45.
језичка изражајност 95.

језичка јединица 19, 27, 48–49, 180.
језичка компонента 23.
језичка комуникација 31.
језичка конвенција 11.
језичка манифестација 23, 31.
језичка навика 11.
језичка норма 14, 20.
језичка организација 22.
језичка реализација 13, 31.
језичка стварност 206.
језичка структура 19, 21, 32, 34, 41–42, 

45–46, 215.
језичка уметност 8.
језичка форма књижевног дела 16.
језичка формација 11.
језичка функција 19, 23.
језички аутоматизам 154, 157.
језички знак 14, 24, 43, 154–158, 161–162, 

195.
језички израз 12, 16, 116, 118.
језички исказ 8, 21.
језички контекст 20.
језички материјал 35, 38, 40, 125, 127, 

195, 197.
језички ниво 27, 197.
језички образац 11.
језички потенцијал 23.
језички сегмент 18, 34, 38, 199.
језички систем 12, 26, 132, 165.
језички смисао 13.
језички стил 15.
језички феномен 20.
језички чин 23.
језичко биће 23.
језичко градиво 19, 133–134, 188.
језичко значење 45.
језичко изражавање 33.
језичко изражајно средство 40.
језичко обележје 13.
језичко општење 19, 33. 
језичко-ритмички сигнал 38.
језичко средство 9, 13–14, 16, 26, 31–32, 

46, 199.
језичко стварање 155, 158–159.



језичко-стилска особеност 117.
језичко-стилски дискурс 32.

К

каденца 38, 125–126.
казивање 103.
каламбур 169, 180.
калиграм 37, 109–110, 114.
калиграфија 109, 112, 115.
калк 74.
канон 75, 90, 126, 164, 183–185, 193, 196.
канонизована структура 188.
канонизован облик 188.
канонизован поетски поступак 197.
канонизовано звучно понављање 42.
канцеларијски стил 10.
канцона 36, 75.
карактер стила 11.
каталектички осмерац 189.
катарзична информација 25.
катрен 187, 189, 191, 194, 205, 208.
квазианаграм 147.
квазипароним 167.
квалитет звучања 173.
квалитет израза 29.
квалификатив 148.
квантитативна анализа 55.
квантитативна версификација 39–40, 

185.
квантитативна конфигурација 34, 199.
квантитативна кореспонденција 34.
квантитативна метрика 39.
квантитативни систем 

версификације 39.
квантитет 38, 40.
квантитет звучања 173.
кинески стил 16.
китица 219.
класицизам 185.
класична версификација 185.
класична поетика 214, 216.
класична стилистика 214., 216.
класични стих 194.

клаузула 47, 78, 90, 125, 137, 176–177, 
189–190, 193, 196, 201, 208, 220.

клаузулна пауза 143. 
клише 183.
књижевна авангарда 185.
књижевна врста 89.
књижевна конвенција 22.
књижевна критика 23, 33.
књижевна норма 30.
књижевна стилистика 23.
књижевна традиција 117.
књижевна школа 9.
књижевни говор 14.
књижевни жанр 185.
књижевни језик 14, 16–17, 29, 74, 89, 91, 

93, 95, 118, 131, 184.
књижевни канон 76.
књижевни покрет (правац) 9, 164, 184, 

196.
књижевни поступак 183.
књижевни приступ 9, 11.
књижевни род 32–33.
књижевни српски језик 117.
књижевни стил 15, 20, 132.
књижевни текст 19, 25–26, 32.
књижевно дело 16, 18, 20, 22–23, 33–34.
књижевно-историјска чињеница 90.
књижевно обликовање 32–33.
књижевност 26, 33.
књижевно стварање 21, 183.
књижевноуметнички (прозни) израз 

18–19.
књижевноуметнички смисао 13.
књижевноуметнички стил 11, 183.
књижевноуметнички стиховни израз 

19.
књишке апстракције 123.
кôд 30–32.
кодификација 28.
кодификована поетска правила 46.
кодификовани поетски поступак 46.
колаж 109.
колизија 203, 209, 215, 223 –224.



количина (стилистичке) 
информације 35.

колона 17.
комбинација елемената 13.
компаративно значење 220.
композиција 15–16, 28, 185, 233.
композиција књижевног дела 226.
композиција строфне структуре 194.
композициона особеност 117, 145, 162.
композициона организација 213.
композициона функција 200.
композициони анаграм 152–153, 163.
композициони облик 187.
композициони склоп 175.
композиционо средство 13.
компонента значења 213.
компонента песничког језичког 

система 31.
компонентна анализа 167.
компресија 213.
комуникативна вредност 28.
комуникативна информација 25.
комуникативна јединица 27, 30.
комуникативна манифестација 24.
комуникативна функција 12, 21, 26–27, 

29, 44.
комуникативни језик 32.
комуникативни облик језика 23.
комуникативни процес 29.
комуникативно средство 25, 29.
комуникативност 18, 31–32.
комуникативност песничког језика 

18.
комуникација 12–14, 22, 24, 27, 29–32, 42.
комуникациона конвенција 32.
конативна (или импресивна) 

функција 18–20.
коначна форма 187.
конвенција 36, 38, 164, 183–185, 196.
конвенционалност језичког знака 43.
кондак 49, 75, 89.
конекторска веза 213.
конекторска функција 165, 202, 213–214, 

233.

конекторски поступак 164, 197.
конекционо средство 310.
конекција 206–208, 210, 212.
конкретна поезија 37.
конкретна реализација језика 13.
конкретно-комуникативна функција 

25.
конотативна вредност 30.
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одређена именица 134–137, 140, 143.
одрезак текста 34.
одсек 77.
ознака 14–15, 17, 31, 45, 145, 153–161, 163, 

180, 195.
означавање 116.
означена функција 17.
означеник 145, 156.
означено 14–15, 17, 45, 145, 153–158, 

160–161, 163, 180.
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поетски елеменат 76.
поетски знак 32, 193.
поетски израз 22, 43–44, 48, 77, 91, 96, 

103, 124, 134, 178, 199, 215.
поетски језик 19, 23, 168–169.
поетски контекст 36, 45, 143, 154–155, 

159.
поетски метод 46.
поетски поступак 76, 116, 119, 130, 176, 

188, 194.
поетски принцип 46.
поетски садржај 190.
поетски систем 169.
поетски синоним 46.
поетски текст 42, 103, 109, 147, 153, 157, 

160, 162, 168–169, 197, 199, 203, 212, 
226–227.

поетски формализам 145.
поетско збивање 229.
поетско значење 217.
поетско изражавање 21.
поетско изражајно средство 210.
поетско-језичка структура 45.
поетско казивање 21.
поетско остварење 95, 117, 128.
поетско приповедање 77.
поетско средство 223.

поетско стварање 44, 155, 232.
поетско-стилска димензија текста 

223.
поетско-стилски поступак 49, 55, 64, 

228.
поетско-стилистичка порука 205.
поетскоуметничко дејство 23.
позитив 206.
позитивна конотација 226.
појам поетског 23.
појам стилског 23.
појање 77.
појачивач 125.
појединачно понављање 164, 199.
појмовно значење 134–135, 139–140.
појмовно у језику 24.
појна поезија 78.
показна заменица 135.
покрајински говор 11.
полазни кôд 31.
полиалитерација 79–81, 164, 171, 174, 

183.
полиалитерационо гласовно 

понављање 182.
полиасонанца 78–79.
полиптоза 216.
полиптотон 165, 180, 214, 216–217, 233.
полисемија 180, 198.
полисиндет 47, 64, 71–74.
полисиндетон 69.
полисиндетска структура 73.
полисиндетско удвајање 73.
полукаденца 38, 125.
полустих 38, 102, 114, 125–126, 152, 192, 

222, 225, 233.
пољски стил 16.
пољски тринаестерац 103.
понављање акцентованог слога 28.
понављање вокала 104.
понављање глагола 198.
понављање гласова 28, 42, 48, 64, 90.
понављање гласовне секвенце 28.
понављање групе речи 105.
понављање скупине гласова 105.



понављање дела реченице 199–200.
понављање композиционог 

елемената 28.
понављање консонаната 104.
понављање лексичких јединица 67.
понављање неакцентованог слога 28.
понављање реченица 48. 
понављање речи 48, 66, 105.
понављање римованог сагласја 28.
понављање самогласника 47.
понављање синтагме 48.
понављање синтаксичке 

конструкције 28.
понављање стихова 28.
понављање строфа 28.
понављање сугласника 47.
понављање тропа 28.
понављање у виду дела реченице 

201–202.
понављање у виду синтагме 200–201.
понављање у виду целих реченица 

202–203.
понављање у виду целих стихова 

203–204.
понављање у виду целих строфа 

204–205.
понављање фонема 48.
поредак речи 69.
поређење 77, 182.
порука 24, 26, 30, 32, 95, 109.
посебна графичка организација 34–38, 

41, 46.
посебна звуковна организација 34, 46.
посебна ритмичка организација 34, 

38–41, 46.
пословица 183.
постмодернистичка српска поезија 

165–183.
поступак анаграмирања 117, 146–147, 

162.
поступак измене реда слова 117, 144.
поступак метафоризације 96.
поступак одвајања придева од 

именице 132.

поступак осамостаљивања 132.
поступак персонификације 156.
поступак понављања 221.
поступак превођења 156.
поступак префиксације 180.
поступак редукције 127.
поступак редупликације 127.
поступак римовања 192, 218.
поступак удвајања 57, 69, 71.
поступак уметања 138.
потпуна корелација 125.
потпуна рима 177.
потпуни анаграм 145–146, 154, 156, 

162–163.
похвала 74, 89.
почетак стиха 42, 64, 66–68, 152, 163, 

199.
права поезија 89.
прави анаграм 145, 147.
правила граматике 14.
правила песничког изражавања 36.
правила поетског кода 32.
правила унутрашње организације 19.
прави пароним 167. 
правопис 117.
прагматичка информација 25.
прагматички аспекат 145.
прагматички аспекат знака 14.
празна форма 30, 134.
практична стилистика 169.
парафразирани исказ 135.
преварено очекивање 12.
преврнути ред 229.
предбранковски песници 128.
предвуковски период 117.
предикат 71–72, 172, 174, 200, 202, 213, 

222.
предикатска реч 51.
предикатска функција 132.
предлог 200.
предлошка лексема 208.
предлошка фонометаплазма 119.
предметно значење 19, 24.
презент 223.



прекрајање речи 121.
преметаљка 144.
преношење акцента 186.
преобликовани контекст 140, 142.
префикс 169, 189.
префиксација 180.
преформулисани контекст 141–143. 
прецедентни текстови 184.
приближни пароними 167.
привативни пароним 267.
привидни анаграм 145, 147, 154, 160, 

162–163.
привидно значење 154.
придев 53, 57–58, 116, 133–138, 140, 

142–143, 155, 217.
придевска именица 132.
придевска реч 60, 71, 155.
придевска фонометаплазма 119.
придевска функција 116, 143.
придевско значење 116.
прилог 201.
прилошка афереза 121.
прилошка одредба 55.
прилошка одредба за место 222.
прилошка фонометаплазма 119.
примарна порука 38.
примарни језички знак 158.
примарни облик 121–122.
припев 219.
припевак 203.
природа знака 17, 29.
природа језичког знака 14.
природа књижевног дела 15.
природа стила 13.
природни тон 128.
природни језик 8, 18–20, 24–26, 28, 31, 

34, 40–41, 45, 147, 160, 171, 182, 197, 
224.

природнојезички елеменат 28.
природнојезички знак 27.
природнојезички текст 35.
присвојна заменица 158.
провинцијализам 7, 123.
прогресивно анаграмирање 159.

продужена анадиплоза 226–227.
продуктивна креативност 184.
прозна норма 36.
прозна реализација говора 19, 34.
прозна творевина 27, 41.
прозни начин изражавања 33.
произвољност знака 17, 43.
пројективна конотација 17.
просаподоза 230.
проста паратакса 125.
прост знак 27, 45, 155.
прост језички знак 157, 192.
простриктивна фонометаплазма 119, 

122.
професионализам 7.
процес енкодирања 31.
процес комуникације 27, 29.
процес обликовања 188.
проширени анаграм 146.
прстен 203.
прстенасти анаграм 152–153.
прстен рима 152.
псалтир 76.
псеудохомоним 166.
психолингвистика 189.
психологија 189.
психологија стваралаштва 184.
публицистички стил 11.

Р

радни глаголски придев 179.
развијен вид удвајања 60.
разговорни језик 119, 123.
разговорни стил 11.
разуђеност језика 11.
расејани анаграм 147, 151, 163.
расејано лексичко понављање 211–214.
расправа 90.
распоред рима 187.
рационалистичка естетика 118.
рационалистички стил 16.
реална именица 137.
реални знак 28.



регионализми 7.
регресивно анаграмирање 158–159.
регресија 165, 214, 227–229, 233.
ред речи у српском језику 131.
редуданца 28.
редукција гласова 121.
редукција слогова 119.
редупликација 64, 224.
релативни пароним 167.
религиозно надахнуће 89.
реконструисани контекст 140.
ренесанса 8, 90.
ренесансни стил 16.
репетиција 217.
рестриктивна фонометаплазма 119, 122.
реторика 14.
реторичке фигуре 48, 230.
реторичко црквено песништво 100.
референцијална (или предметна) 

функција 18–20, 22–23.
референцијални облик језика 23.
рефлексија 214.
рефрен 203–204.
реченица 131.
реченички део 48.
реченички ниво 48.
реченичка структура 50.
реченичка синонимија 179.
реченичко понављање 199.
речничко значење 154.
реч-порука 31.
решење 146.
рима 36, 38, 42, 48, 86, 100, 103–104, 106, 

108, 115, 164, 171, 176, 179, 183, 186, 
189, 191–192, 194–195, 199, 208–209, 
212–213, 220–221, 225–226, 228.

рима симплоха 152, 175.
римема 177, 196.
римована веза 196.
римована јединица 122–123, 176, 178, 

192, 208.
римовaна тоника 39.
римовани дистих 202.
римовани пар 173, 178.

римовани парадигматски низ 192.
римовани пољски тринаестерац 114.
римовани силабички стих 100.
римовани симетрични осмерац 188, 

193.
римовани стих 199, 209, 228.
римовано гнездо 122, 196. 
римовано сагласје 122, 162.
римовање 108, 162, 196.
ритам 23, 38, 40–41, 75, 77, 189, 194.
ритам непоетске прозе 41.
ритам поетске прозе 41.
ритам стиха 38.
ритмика 76.
ритмичка вредност 186.
ритмичка живост 128.
ритмичка инерција 116, 118–119, 186.
ритмичка интенција 133.
ритмичка јединица 46, 175, 232–233.
ритмичка проза 35.
ритмичка организација 34, 133, 194.
ритмичка организованост 221.
ритмичка особина 119.
ритмичка стилизација 26.
ритмичка структура 189, 192, 196.
ритмичка сукцесија 194.
ритмичка улога 152, 163, 201.
ритмичка функција 43, 120–121, 165, 

200–201, 213–214, 225, 232.
ритмички активна позиција 152, 163.
ритмички активно место 233.
ритмички истакнуто место 225.
ритмичко-интонациона организација 

125.
ритмичко-интонациони низ 125.
ритмичко сегментовање 194.
ритмичко средство 221.
род 213.
рококо 8.
романтизам 116.
романтичарска лексика 125.
романтичарски стил 16.
рондел 36.
руски стил 16.



руско-јужнословенске везе 76.
рускословенски језик 91, 94, 114.

С

савремена српска поезија 188, 197–233.
савремени језик 49.
савремени српски језик 159.
савремени стил 14.
сагласје 106.
сагласје римованог гнезда 122.
садржај 17, 212, 217.
садржајни контраст 180.
садржајно-изражајна структура стиха 

38.
садржај поетске информације 91.
садржина 214.
садржинска структура 189.
садржински елеменат исказа 12.
самогласник 78, 81, 83, 90.
самогласничка структура 196.
самостална реч 132, 142–143.
саопштење 32.
састав знака 17.
свакодневна комуникација 11.
свакодневни говор 20, 33.
свесни поступак 186.
свети појам 74.
светост 74.
свечане црквене проповеди 74, 89.
свечани стил 9.
сегмент текста 41, 212.
сегмент фразне мелодије 125.
седмерац 187, 189.
седмосложни стих 187.
секстина 36, 209.
секундарни облик 122.
семантизација 153–155, 163.
семантизација формалних обележја 

157.
семантика 74, 77, 89, 155, 167, 170, 190, 

192, 210, 222, 230.
семантика контекста 156.
семантика стиха 7.

семантичка вредност 79, 190.
семантичка градација 220.
семантичка интерпретација 45.
семантичка информација 27, 188.
семантичка категорија 19.
семантичка компонента 56, 156.
семантичка кондензација 157.
семантичка корелативност 45.
семантичка кохезија 206–207.
семантичка опозиција 45, 222.
семантичка организација текста 45.
семантичка релација 165.
семантичка структура 55, 116, 143, 192, 

196.
семантичка супротност 224.
семантичка функција 43, 55–64, 165, 

170–171, 180, 202, 213–214, 232–233.
семантички аспекат 47, 73.
семантички аспекат знака 14.
семантички елеменат 17.
семантички ефекат 157.
семантички испражњени творбени 

формант 119.
семантички контраст 218.
семантички круг 64.
семантички модалитет 29.
семантички ниво 127.
семантички однос 63, 164.
семантички план 141–142, 148, 171, 179.
семантички потенцијал 226–227.
семантички простор знака 17.
семантички процес 169.
семантички садржај 132, 156, 180, 200, 

217.
семантички тематски круг 64.
семантички фактор 167.
семантичко кретање 206.
семантичко својство 42.
семантичко-стилистичка вредност 

158.
семантичко-стилистичка 

информација 80.
семантичко-стилистичка особеност 

117, 145, 162.



семантичко-стилистичка функција 
162, 175.

семантичко-стилистички потенцијал 
162.

семантичко-стилистички садржај 225.
самантичко-стилска улога 155.
семантичко ткање 182.
семиологија комуникације 30.
семиолошка структура језичког 

знака 16.
семиолошко поље знака 17.
сетан глас 75.
сигнал 35.
сигнал структурне природе 35.
силабичка версификација 39–40, 108, 

185.
силабичка мера 36.
силабичка метрика 39.
силабичка норма 125.
силабичка структура 103, 121.
силабички дванаестерац 114.
силабички једанаестерац 114.
силабички систем версификације 39.
силабички стих 36, 39–40, 103.
силабичко-метрички систем 38.
силабичко-тонска версификација 40, 

185.
силабичко-тонски стих 36, 40.
силаботоника 39.
симбол 30, 78, 90, 129.
симболизам 78, 144, 186.
симболика 116, 118, 131.
симболичка функција 43.
симболички садржај 114.
симболички саодноси 43.
симболички стил 16.
симболичко значење 26, 170.
симетрија 23, 53–54, 57.
симетрични дванаестерац 134.
симетрични десетерац 122, 129–130.
симетрични еуфемизам знака 17.
симетрични осмерац 130.
симплоха 47, 64, 67–68, 74, 165, 175, 200, 

214, 221–223, 233.

симплохни анаграм 152.
синоним 7, 47, 55–56, 73, 77, 165–166, 183, 

198, 220.
синонимија 46, 55–57, 61, 73–74, 175, 198, 

217.
синонимика 23, 76.
синонимични елеменат 226.
синонимични падежни наставак 119.
синонимска реч 57.
синонимска структура 47, 55.
синонимски однос 15, 173, 182.
синонимско повезивање 89.
синонимско поређење 76.
синонимско удвајање 56–58, 61.
синтагма 16, 27–28, 54, 59, 148, 164, 192, 

198, 228.
синтагматска веза 36.
синтагматска законитост 28.
синтагматска конструкција 60.
синтагматски критеријум 182.
синтагматски ниво 48.
синтагматски план 190.
синтагматско понављање 199.
синтагматско удвајање 62.
синтакса 116–118, 126, 131.
синтаксичка анафора 217, 219.
синтаксичка валентност 166.
синтаксичка веза 125.
синтаксичка деривација 132, 143.
синтаксичка јединица 125–126, 203.
синтаксичка конструкција 22, 73, 139, 

203, 217.
синтаксичка опозиција 222.
синтаксичка организација 25.
синтаксичка особина 119.
синтаксичка стилизација 26.
синтаксичка структура 32, 73, 132, 215.
синтаксичка фигура 69.
синтаксичка функција 43, 52, 68, 116, 

131, 143, 169, 213, 215, 229.
синтаксичка целина 126, 215.
синтаксички аспекат 47, 49–55, 73.
синтаксички аспекат знака 14.
синтаксички ниво 127.



синтаксички низ 125–126.
синтаксички образац 126, 133.
синтаксички однос 63.
синтаксички паралелизам 64, 232.
синтаксички план 132.
синтаксички поредак 19, 126.
синтаксичко-интонациона структура 

127, 203.
синтаксичко-интонациона структура 

стиха 38.
синтаксичко-интонациони сигнал 39.
синтаксичко-логичка језичка 

структура 198.
синтаксичко понављање 42, 164, 199, 

200–203, 222–223, 229–230.
синтаксостилем 197.
синфункција 186.
систем 46.
систем непоетског језика 133.
систем природног језика 23.
систем римовања 196.
склад везане форме 133
сколастичка фигура 90.
слабо време стиха 186, 194.
славеносрпски језик 91, 117.
слика 43, 109, 114.
слика текста 38.
слика слова 38.
сликовна фигура 109.
сликовна хармонија 116–117, 144.
сликовни исказ 109.
сликовни низ 219.
сликовно средство 109.
сликање стихом 37.
слобода дистрибуције 40.
слобода избора 29.
слобода употребе 40.
слобода форме 40.
слободни неримовани стих 180.
слободни стих 33, 49–51, 119, 179, 186, 

201–202, 213, 217–218.
словенска књижевност 74, 77.
словенска школа 94.
словенски језик 76.

словенски хексаметар 103
словенско-латинска школа 94.
слово 37, 44, 110, 112–113, 144–146.
слог 18, 34, 77, 125, 134.
слоговна структура 121.
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X. Белешка о аутору

Проф. др Ми ло сав Ж. Чар кић, на уч ни са вет ник у Ин сти ту ту за срп ски 
је зик СА  НУ  у Бе о гра ду, ро ђен је 15. фе бру а ра 1948. го ди не у Ма чван ском 
Пр ња во ру. Основ ну шко лу по ха ђао је у род ном се лу, а сред њу у Шап цу. 
Го ди не 1974. за вр шио је Пе да го шку ака де ми ју у Ба ња лу ци. Ди пло ми рао 
је 1977. го ди не на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Ја ну а ра 1978. го ди-
не иза бран је за аси стен та у Ин сти ту ту за срп ски је зик СА  НУ  у Бе о гра ду. 
Ма ги стри рао је на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду 1980. го ди не са 
те мом  Основ не од ли ке је зи ка у по ет ским оства ре њи ма за де цу Сте ва на 
Ра ич ко ви ћа. Ја ну а ра 1991. го ди не на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Са ра је ву 
од бра нио је док тор ску ди сер та ци ју под на сло вом Гла сов на струк ту ра 
сти ха (на ма те ри ја лу срп ских нео сим бо ли стич ких пе сни ка) пред ко ми-
си јом: проф. др Бран ко То шо вић, проф. др Но ви ца Пет ко вић и проф. др 
Ми лош Оку ка. Oд 1983. до 1987. го ди не М. Чар кић је на Фи ло ло шком фа кул-
те ту на Мо сков ском др жав ном уни вер зи те ту „Ло мо но сов“ др жао пре да-
ва ња из срп ског је зи ка. Kао го сту ју ћи про фе сор Фи ло зоф ског фа кул те та 
у Ба ња лу ци oд 1997. до 2003. го ди не пре да вао је сти ли сти ку сту ден ти ма 
на Од се ку за срп ски је зик и књи жев ност и Од се ку за жур на ли сти ку. Од 
2001. до 2005. го ди не на Фи ло зоф ском фа кул те ту у Ни шу пре да вао је оп-



шту лин гви сти ку сту ден ти ма срп ског је зи ка и књи жев но сти и срп ски 
је зик сту ден ти ма ен гле ског и ру ског је зи ка, а школ ске 2004/2005. го ди не 
на истом фа кул те ту на Од се ку за жур на ли сти ку др жао је пре да ва ња из 
сти ли сти ке и ре то ри ке. Проф. др М. Ж. Чар кић је од 2003. до 2006. го ди не 
др жао пре да ва ња из лин гво сти ли сти ке, оп ште лин гви сти ке, лек си ко ло ги-
је и лек си ко гра фи је и фо не ти ке на основ ним сту ди ја ма на Фи ло зоф ском 
и Де фек то ло шком фа кул те ту у Ту зли (Бо сна и Хер це го ви на). У истом 
гра ду на Фи ло зоф ском фа кул те ту школ ске 2004/2005. го ди не др жао је 
на пост ди плом ским сту ди ја ма пре да ва ња из лин гво сти ли сти ке. Од 1997. 
го ди не члан је Удру же ња књи жев ни ка Ср би је. Уче ство вао је на пре ко 
50 ме ђу на род них на уч них ску по ва и кон гре са на про сто ру сло вен ских и 
не ких за пад но е вроп ских зе ма ља. Об ја вио је пре ко 100 струч них и на уч-
них ра до ва. Ско ро по ло ви ну об ја вље них ра до ва штам пао је у стра ним 
ча со пи си ма и збор ни ци ма на срп ском, ру ском, укра јин ском, пољ ском 
и ен гле ском је зи ку. Об ја вио је че ти ри сту ди је: Фо ни ка сти ха, На уч на 
књи га, Бе о град, 1992, 349; Фо но сти ли сти ка сти ха, На уч на књи га, Бе о-
град; Ин сти тут за срп ски је зик СА  НУ , Бе о град, 1995, 249; Пој мов ник ри ме 
(са при ме ри ма из срп ске по е зи је), Ин сти тут за срп ски је зик СА  НУ , Бе о-
град; Фи ло зоф ски фа кул тет, Ба ња лу ка, 2001, 278; Увод у сти ли сти ку, На-
уч на књи га, Бе о град, 2002, 289. М. Чар кић је одр жао ви ше пре да ва ња на
ра зним уни вер зи те ти ма у сло вен ским и за пад но е вроп ским зе мља ма. 
Члан је ре дак ци је два ме ђу на род на ча со пи са: Stylistyka, ко ји из ла зи у Пољ-
ској и Stu dia met ho do lo gi ca у Укра ји ни. И сам је по кре нуо ме ђу на род ни 
на уч ни ча со пис под на зи вом Стил. М. Чар кић је во дио са срп ске стра не 
све сло вен ски про је кат Со от но ше ние стан дар ти зо ва ни ых (сте ре о тип-
ных) и сво бод ных выс ка зи ва ний в раз лич ных ти пах тек ста сла вян ских 
язы ков (в аспек те про бле ме мы шле ния язы ка и ре чи), ко ји је по кре нуо 
Уни вер зи тет у Пер му (Ру си ја). Ру ко во дио је са срп ске стра не и све сло-
вен ским про јек том Zo o ni mia slo wi an ska, ко ји је по кре нуо Уни вер зи тет 
у Лу бли ну (Пољ ска). Иза бран је да во ди са срп ске стра не све сло вен ски 
про је кат Ком па ра тив на сти ли сти ка сло вен ских је зи ка, ко ји је по кре нуо 
Уни вер зи тет у Опо лу (Пољ ска). Го ди не 1998. на пред лог стра не ко ми си је 
Ми ло сав Чар кић је иза бран у члан ство Свет ске ор га ни за ци је ди ја лек то ло-
га и ге о лин гви ста са се ди штем у СР Не мач кој. У го ди ни 1999, на пред лог 
пољ ске стра не, Чар кић је по стао члан Ме ђу на род ног ко ми те та сла ви ста 
са се ди штем у Че шкој Ре пу бли ци. Осно вао је 2002. го ди не Ме ђу на род но 
на уч но удру же ње „Стил“ са се ди штем у Бе о гра ду. За по сти гну те на у чне 
ре зул та те и ра звој сти ли сти ке у окви ру сла ви сти ке, 2005. го ди не М. Ж. 
Чар кић до био је по час ни ру ски до кто рат. Ове, 2006. го ди не иза бран је за 
пре да ва ча на Уни вер зи те ту у Опо лу (Пољ ска).
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