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Увод
Имајући у виду чињеницу да српска поезија, гледано у целини, поседује
високе уметничке вредности признате и у свету, а да јој недостаје истраживача и тумача који би се при њеном анализирању, интерпретирању
и вредновању користили строго стручним и научним методама – аутор
ових редова већ се одавно упустио у веома захтевну и неизвесну авантуру да проучи и прикаже неке од универзалних принципа који чине
суштину српске поезије, а тиме и поезије уопште.
Стога је стилистика стиха део ауторове замисли да напише четири
књиге о српском стиху у којима се третира поетско-стилска проблематика. Досада су изашле Фоника стиха (1992) и Фоностилистика стиха
(1995), сада је пред вама Стилистика стиха, а недостаје још Семантика
стиха. Три већ написане књиге само су припрема за најтежи посао који
предстоји.
Књига Стилистика стиха настала је као резултат вишегодишњих
истраживања. Сам наслов се може сматрати условним, јер овако формулисан подразумева веома широк опсег истраживања у методолошком
и предметном смислу. Међутим, стилистика и стих су основне одреднице које карактеришу ову студију, па је отуда и њен назив логичан. Ипак,
треба истаћи да је појам стилистике најчешће свођен на област лексичке стилистике1, а појам стиха на период српске поезије од средњег века
до данас.
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.

Пошто се стил у овој књизи јавља као једнa од најзначајнијих њених
одредница, у уводном делу ћемо се нешто више позабавити овим појмом.
Стил је научни термин2, а термин за разлику од нетерминолошких
речи, треба да тежи једнозначности. Иако наизглед појам стила у себи
не носи ништа проблематично, одмах на почетку долази до озбиљних
несугласица. Познато је да стил не улази само у терминологију лингвистике, него и књижевности, па и уметности3, а у свакој од ових наука он
има посебно значење. Лингвисти говоре о стилу језика, књижевници о
стилу књижевности, а уметници неретко под стилом подразумевају разне правце у уметности (готика, ренесанса, барок, рококо итд.). У свакој
од ових области термин стил се употребљава у више значења, али се понекад он у њима посматра на истоветан начин, добијајући слична значења
(Барлас 1978: 36). У случају стила јавља се велики број дефиниција које
често зависе од различитих концепција. Ипак, оне углавном мало говоре
о самој природи овог феномена, а често не подразумевају ни исту појаву.
Нема сумње да је у питању комплексан појам чије одређење захтева укључивање потпојмова, које треба посебно одредити4. Међутим, евидентно
је да се у покушајима дефинисања стила (у ширем и ужем смислу) још од
палеореторичких времена, експлицитно или имплицитно, појављивао
термин начин. Стил се у ужем значењу везује за природни језик и књижевност као језичку уметност. Под начином се подразумева својство сваког језичког исказа које се не може изгубити: оно може бити мање или
више наглашено. Интензитет наглашености иде од нуле ка некој величини. Што је интензитет ближи нули, стилска димензија исказа је мање
видљива. Свака врста подстицаја може да доведе до језичке операције
која као последицу има појаву стила. Ради се о операцијама нарушавања
нултог степена, односно активностима „помоћу којих се стилски неутрална чињеница активира“ (Симић 1998: 199). Шире значење појма стила обухвата све људске делатности и садржаје и тиче се начина на који
се нешто ради, од начина језичког испољавања, па до начина понашања
Лексикостилистика се бави проучавањем стилистичке функције лексике,
и то оне лексике која се узима у готовом облику“ (Чаркић 2002: 15–16).
2

Термин стил је постао од латинске 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-више, у све видове људског живота.

3

У дефинисању стила и његовом проучавању постоје, како тврди
Б. Тошовић, три основна приступа: општеуметнички, књижевни и
лингвистички (Тошовић 1987: 21).

4

О појму стила говори и М. Јелинек, али он овом проблему прилази на
друкчији начин. Јелинек одређује појам стила као појединачни, општи,
објективни, субјективни, функционални итд. (Jelinek 1995: 699–780).

и живљења. Међутим, треба имати у виду ову примедбу Н. Вуковића: „У
пракси се појмови начин и стил често изједначавају, што је, наравно, неприхватљиво, у сваком стилу има начина али у сваком начину нема стила“ (Вуковић 2000: 29–30). Отуда према мишљењу већине стилистичара
стил није нешто ни сасвим индивидуално ни сасвим опште. Њега треба
тражити на граници која одваја индивидуално од општег.
Стил је она форма мисли која продире у све системе нашег сазнања.
Он је јединствен, али истовремено и веома сложен облик у који се уграђује одговарајућа идеја. У говору, у писму, у језику уопште нема једнакости
у смислу униформисања вербалног изражавања; све је индивидуално и
истовремено изазвано спољашњим условима, ситуацијама – све зависи
од могућности исказа, од језичких средстава. Форма, уобличавање утисака, изражавање емоција, различита размишљања реализују се под дејством три услова: (1) људске личности која ствара исказ, (2) објекта који
је повод стварању исказа и (3) ситуација у којима се исказ ствара. Све
њих обједињују језичка средства. То показује да ће исти тематски садржај две или више личности исказати на неједнаке начине, да ће једна
личност различите теме обликовати разноликим формално-језичким
средствима и да ће посебне ситуације доживљавања уносити диференцијацију у ритмичко и језичко реализовање исте теме. Тематика може
бити стилизована у више варијаната, али се као основни типови истичу
стил емоционални и стил интелектуални, који одговарају психофизиолошком двојству човековог нервног система, двојству његове природе
(Павловић 1969: 231).
Појам стила је, као што се види, многозначан. Навикли смо да срећемо
или употребљавамо синтагме као што су стил понашања, стил руковођења, стил одевања. У овим исказима у реч стил уграђен је следећи смисао:
особеност, манир, начин, карактеристична црта. На пример: У одећи за
младе у овој сезони преовлађује спортски стил. У синтагмама стил Црњанског, стил Андрића, стил Миљковића – семантика лексеме стил има
сасвим друкчије значење: свеобухватност стваралаштва уметника. У
синтагмама стил класицизма, стил романтизма, стил реализма – реч
стил означава свеукупност идејно-уметничких обележја присутних у различитим делима књижевности којима се обједињују уметнички производи у један књижевни правац или једну књижевну школу. Све ово, као и то
што се не употребљава само у филолошким истраживањима, него и у било којој другој сфери човековог живљења и деловања, показује да је стил
вишезначна реч. Међутим, независно од области употребе, неопходно је
да се појам стила строго примењује у научном смислу. Дакле, потребно је
одредити термин стил у оквиру језичких, лингвистичких наука, где он
има широк спектар значења. То потврђују многобројне синтагме у чији
састав улази реч стил, које функционишу у различитим језичким наукама: стил језика; стил говора, писани стил; стил Лазе Костића; стил књижевног израза, стил књижевног дела; стил ироније; свечани стил; стил

фељтона, новинарски стил; научни стил; канцеларијски стил итд. Наведени списак могуће је још продужити, но и он јасно показује какав се закључак може извести. У сваком од презентованих случајева под речју стил
подразумева се увек нешто друго. Широко схваћен појам стила долази
од његовог упоређивања са продуктима уметности, који се разматрају
као појаве више креативних могућности човека, а такође и као покушај
да се остваре одређене законитости стила у појединачним остварењима
и у засебним правцима уметности. Све је то давало основу за истицање и
издвајање ових или оних момената који су улазили у садржај појма стил,
што је некад водило његовом новом, ужем значењу. Отуда се стил почео
оцењивати не као сваки облик исказа, него као његова способност да најбоље изрази суштаствену страну изображеног света.
Данас се стилом у најопштијем смислу означава сваки организован и
затворен систем средстава изражавања (речима, бојама, тоновима, линијама). Зато се о њему не расправља само у вези са књижевношћу, него и
у вези са сликарством, музиком, архитектуром. Проширујући временом
своје значење стил се изједначио са појмом начин, па се доводио у везу
са начином уопште. Тако се често говори о стилу (начину) понашања, одевања, писања, певања, рецитовања, мишљења. Термин стил редовно се
употребљава с атрибутом који именује неку особину или неки аспекат
стварања. Отуда је свака људска делатност и сваки производ те делатности огледало својих произвођача и носилаца, те амбијента у којем настају. Он спада у ред разликовних категорија било које врсте појавности,
чиме се та појавност издваја од свих других, без обзира да ли оне припадају истој или различитим категоријама. Општост стила настаје занемаривањем (апстраховањем) неких индивидуалних појава чија се универзалност узима само у оквиру успостављене неодређености. Тако се стил
јавља као спољашњи облик, као унутрашњи садржај и структура свега
онога што је у вези са човеком и његовом делатношћу. Индивидуалност
стила остварује се инсистирањем на дистинкцијама појединачних појава
и на њиховој непоновљивој аутентичности. Стога је он есенцијални вид
сваке индивидуално доживљене стварности. Да нема стила, свака појава
би изгубила своју препознатљивост и постала део неуобличене масе, у
којој би све појединачно било исто што и опште. Зато се стил јавља као
стални, позитивни или негативни квалитативни пратилац свих појава.
У свакој од њих има неког стила чији се квалитет изражава као естетска
вредност. Две појаве јесу две управо по ономе у чему се разликују, по својој јединствености и непоновљивости, што представља сам начин испољавања, праву суштину стила. Из тога произилази да су индивидуалне
појаве, као квалитативни индикатори стила, једини облици презентације различитих стилова. Оне су сам стил (Чаркић 1996: 333).
Познато је да језик у конкретној реализацији није хомоген, него се јављају различити типови његове раслојености, где свака реч, свака конструкција припада једном стању одређеног језика, једној посебној зони

говора: (1) територијалној (дијалекти, наречја, покрајински говори и
сл.); (2) социјалној (социолекти: жаргони, аргои, језик урбаних средина, језик руралних средина и сл.); (3) полној (мушка и женска); (4) старосној (дечји говори, говор омладине, говор одраслих, говор старијих);
(5) функционалној (књижевноуметнички, научни, административни, публицистички, разговорни) и (6) индивидуални (индивидуални говори
– идиолекти) (Тошовић 1988: 21). Из лингвистичког схватања појма стила као стилског нивоа у језику произашла је теорија о функционалним
стиловима, који према општем језику нису ништа друго до посебни начини конкретне реализације језика. Функционални стилови су настали
опонашањем и умножавањем утврђених друштвених језичких навика
и конвенција у појединим областима, који се као језички обрасци неминовно намећу свакој појединачној употреби језика, при чему, наравно,
не поништавају њену креативност и аутентичност (која се у проучавању
функционалних стилова занемарује). Теоретским и практичним питањима разуђености језика, поред више лингвистичких дисциплина (лингвистичке географије, социолингвистике, лингвостилистике), бави се посебна грана стилистике – функционална стилистика. Она би се, како каже
Б. Тошовић, могла дефинисати као лингвистичка дисциплина што проучава употребу и функционисање језика у појединим областима људског
живота, односно функционално раслојавање језика у области стилских
формација системског карактера – функционалних стилова (Тошовић
1988: 21). Током историје људско друштво је развијало своје делатности:
уметност, науку, законодавство, публицистику, свакодневну комуникацију, из којих су настале посебне језичке формације које се данас називају функционалним стиловима.
Садржај појма стил утврђиван је по различитим критеријима који су
се у току историјског развоја знатно мењали. У античко доба стил се посматрао у оквиру уметничког дела. Тако је за Платона стил специфична
особина, квалитет који једно дело има а друго нема (Платон 1977: 87); за
Аристотела стил је генерички појам који означава различите особине
дела (Аристотел 1988: 96). Овакво схватање стила током времена веома
је еволуирало; отуда много касније Г. Бифон сматра да је стил сам човек
(Buﬀon 1912: 17). У двадесетом веку, када се конституише модерна стилистика, долази до поплаве различитих поимања стила. Ипак, у његовом
дефинисању и проучавању, као што смо на почетку истакли, постоје три
основна приступа: општеуметнички, књижевни и лингвистички. Зависно од тога с ког становишта се стил посматра, дају се најразличитија
његова тумачења и одређења. Ако се овоме дода да се стилу с једне стране прилазило након темељних анализа грађе једног или више језика,
једног или више стилова, а с друге стране да се у одређењу карактера
стила приступало без било каквих практичних истраживања – онда се
у потпуности може схватити постојеће шаренило које влада у схватању
и дефинисању стила. Ш. Бали, творац модерне науке о стилу, полазећи

од тога да стилистика проучава афективне чињенице језичког система
са гледишта њиховог емоционалног садржаја, посебно подвлачи да је
стил афективни додатак чистој интелектуалној информацији (Балли
1961: 189); М. Рифатер тврди да стил није ништа друго него преварено очекивање (Риффатер 1980: 77); Ј. Марузо сматра да је стил особина исказа
условљена одбиром конститутивних елемената датог језика који се употребљавају у одређеним околностима (Марузо 1960: 298); П. Гиро претпоставља да је стил специфичан облик дела условљен његовом функцијом
(Гиро 1980: 37); за Б. Хавранека стил је начин употребе језичких средстава
у датим језичким исказима у зависности од конкретног циља, форме и
ситуација и од индивидуалне оријентације говорног лица, односно писца (нпр. емоционалне, естетске и др.) – тачније стил је индивидуализована (аутономна) организација језичке структурне целине (интегралне
целине) коју даје било који исказ језика (Havránek 1963: 77); Ј. Мистрик
дефинише стил у језичком смислу као начин сврсисходног избора, закономерног структурирања и употребе језичких средстава с обзиром на
ситуацију, функцију, ауторову замисао и на садржинске елементе исказа
(Mistrik 1970: 31); В. Матезијус стил тумачи као карактеристичан начин
помоћу којег се одређеним циљем користе изражајна средства језика
(Матезиус 1967: 463–464); за А. Једличку стил је заједнички и јединствен
начин структурирања језичког израза (Јedlička 1963: 8); В. Флајшер и Г.
Мичел истичу да је стил свеукупност језичких изражајних средстава са
особеном структуром, представљеним и изабраним од субјекта који говори (или пише) из низа синонимичних варијаната за реализацију комуникативне функције (Fleischer, Michel 1975: 271); за В. Виноградова стил
језика је семантички затворен систем средстава за изражавање који одговара овоме или ономе жанру књижевности или писмености, овој или
оној сфери друштвене активности (на пример, стил званично-пословни,
стил канцеларијски, стил крајње учтив и сл.), овоме или ономе карактеру
језичких односа између разних чланова или слојева друштва (Виноградов 1946: 225); Б. Томашевски под појмом стила подразумева увек неку
посебност, а хоће ли та посебност бити уметничка, или ће то бити посебност језичких средстава или у пренесеном значењу – посебност људског понашања – свеједно је (Томашевский 1983: 7); М. Кожина сматра да
је стил одређена социјално осмишљена врста говора која одговара овој
или оној области друштвене активности и облика свести, која садржи
специфичну стилистичку обојеност, што се ствара особеностима функционисања у тој области језичких средстава и специфичном говорном
организацијом (структуром), која има своје норме одбира и споја језичких јединица детерминисаних задацима комуникације и одговарајућом
облашћу (Кожина 1965: 22).
Када је у питању схватање појма стила и његово дефинисање, сличну
ситуацију налазимо и код стилистичара и других лингвистичких и књижевних стручњака који су деловали или делују на српском језичком под-

ручју. У својој Стилистици Т. Маретић дефинише стил у духу тзв. нормативне стилистике. За њега је стил начин изрицања мисли: стил је начин
писменога изрицања мисли; стил је добар начин писменога изрицања
мисли у прози (Маретић 1966: 575); А. Белић у својим расправама о стилистици одређује стил као начин писања својствен каквом истакнутом
књижевнику (Белић 1935: 133); Д. Живковић дефинише стил у књижевности као јединство свих мислилачких, осећајних и осталих духовних особина једног писца (једне епохе, једног књижевног рода или једног народа)
изражених у делу јединственим начином који је својствен само том писцу (или тој епохи, или том књижевном роду, или том народу) и који се
огледа и у том избору предмета које описује, и у ставу који према њима
заузима, и у одабирању језичких средстава којима тај став изражава, почевши од гласова и речи па све до облика и ритма његове реченице, и у
начину како комбинује своје слике и ликове, како ствара целовито дело
од тих појединачних елемената (Живковић 1972: 12–13); З. Лешић сматра
да је стил конкретна реализација језика у живој речи, првенствено писаној, коју карактерише посебност њене организације, са складно успостављеним односима њених елемената и извесном доследношћу њеног
структурирања (Лешић 1979: 142–143); за К. Прањића стил је скуп језичких
обележја која разликују писца од писца, те је он обележје које припада
тзв. плану израза, а не плану садржаја (Прањић 1985: 190); Р. Симић сматра да се под стилом разумеју својства људске делатности, и производа
те делатности, по којима препознајемо карактер, способности учесника
и амбијент у којем се врши делатност или настаје производ (Симић 1991:
217); Б. Тошовић дефинише стил полазећи са више позиција: У најопштијем смислу стил је начин човекове реакције. Са функционалне тачке гледишта стил је избор и структурирање (комбинација) елемената да би
настала потпуна смисаона целина. Језички стил је сврсисходан избор и
организација оних језичких и композиционих средстава која одговарају издиференцираним потребама комуникације у одговарајућој области
живота и рада (Тошовић 1988: 52). Сва ова поимања стила у суштини не
само да показују да он у историјском контексту има властити егзистенцијални карактер него испољавају и његово опште одређење као нечег
што је посебно и непоновљиво у језичкој реализацији и у било којој врсти израза. Не упуштајући се у расправу о многим теоријама о природи
стила, његовој генези и појавним облицима, покушали смо да из угла науке о језику и науке о књижевности осветлимо овај појам и дамо његову
дефиницију у општем, језичком и књижевноуметничком смислу. Иако
је стил веома сложена и вишеслојна појава, ради научног уопштавања и
апстраховања потребно је да се он што тачније одреди. Стил у општем
смислу означава спољашњи облик (форму) и унутрашњи садржај (структуру) сваке појаве; у лингвистичком смислу стил значи нарочити избор
и начин употребе језичких средстава у односу на постојећу норму; у
књижевноуметничком смислу стил представља избор и начин употребе

језичких средстава условљених одабраном поетском формом у односу
на успостављену језичку и поетску норму (Чаркић 1996: 336).
Када се има у виду језик и књижевност којим је она написана, веома је
важно да се разграничи стил као појам језика и као појам књижевности.
У суштини то нису два значења речи стил, него два термина (хомонима). Стил у лингвистици и стил у литератури односе се на два различита
објекта (Барлас 1978: 40). У првом случају стил је у вези са свим различитостима општенародног (или књижевног) језика и говора; а у другом он је
у вези са књижевним делом или са целим продуктом једног књижевника
(писца). Ово су различити појмови и њих не треба међусобно мешати.
Лингвистика има два објекта: стил као разнообразност језика или
говора и стил књижевног дела или свеукупност књижевног производа
једног ствараоца. Још у античком периоду писци, оратори, учењаци запажали су да употреба једних или других језичких средстава зависи од
услова, карактера, теме, и циља. Зато су се језичка средства оцењивала
не само према правилима граматике него и у зависности од потребе општења. Цицерон је давно тврдио да не за сваки друштвени положај, не за
сваку дужност, не за сваки степен утицаја на човека, не за сваки узраст,
као и не за свако место и моменат – не пристаје једнако један исти стил;
у сваком делу говора, као и у животу, треба имати у виду шта је умесно,
а то зависи од суштине дела о којем се говори, као и од лица које говори
или које слуша. Античке теорије језика и стила оставиле су велики утицај на развој европске реторике и стилистике. Отуда у предлогу Француске академије наука из 18. столећа стоји оваква класификација стилова:
узвишени стил је стил класичне трагедије, оде; савремени стил је стил
романа, приповетке; фолклорни стил је стил комедије, фарсе, басне (Потоцкая 1974: 13).
Из односа вербалног израза и мисли, у коме језички материјал делује као експресивно средство, у науци о језику произашао је став о стилу
као лингвистичкој категорији која се изражава преко природе језичког
знака, односно преко успостављеног односа ознаке и означеног. Изучавањем структурних и функционалних особина знакова који улазе у састав
вербалних структура, као и њиховог узајамног дејства и преображаја
не само у току конституисања контекста него и у процесу одвијања комуникације, дошло се до појединих аспеката знака: семантичког (симетричан и асиметричан однос ознаке и означеног), синтаксичког (однос
знакова у систему), прагматичког (однос између знакова и оног ко те
знакове употребљава) и естетског (однос између знака у језику и знака у поетској употреби). Језички знак у потпуној изолованости, у неупотреби, има стилистичку вредност једнаку нули, јер се ознака и означено налазе у стању апсолутног мировања. Тек у употреби, у контексту,
знак постаје поприште активног дејства ознаке и означеног, што води
успостављању њиховог међусобног односа, из кога проистиче стилистика сваке знаковне јединице, па и језичке (Чаркић 2002: 139–140). Стил у

лингвистици не представља само одраз конкретне реализације знака,
него и динамизацију формалне апстракције ознаке и означеног – двеју
дистинкција, које као стилистички активно средство могу да реализују
све потенцијале присутне у њему. Зато се појам стила у лингвистици
суочава са самом језичком реалношћу, са неисцрпном реализацијом његове употребе и са свим индивидуалним креативним актуелизацијама
говорне или писане речи.
Стил је један од најчешће употребљаваних појмова науке о књижевности. У овој области значење појма стила постаје све обухватније, те се
стога појављују разлике у његовом схватању, које произилазе из развоја
појмова књижевности као и из различитих теорија о природи књижевног дела. Међутим, потребно је рећи да стил књижевног дела не проучавају само књижевни теоретичари, него и лингвисти. Али се мора имати
у виду да се у књижевном делу укрштају интереси обеју научних дисциплина. Наука о књижевности разматра стил као књижевноуметничку
појаву. У њој постоје две концепције стила. Једна прилази стилу као књижевноуметничком појму, друга се приближава стилу као лингвистичкој
категорији. Оваква колебања, како истиче А. Соколов, могу се објаснити
двојаким везама саме литературе: везе са језиком и везе са уметношћу.
Као појава вербалне уметности, књижевни стил је корелативан са појмом уметнички стил. А као појава вербалне уметности, књижевни стил
је корелативан са појмом језички стил (Соколов 1968: 14).
Следбеници једне књижевне концепције под појмом стила подразумевају језик уметничког дела (или језик писца) у његовој уметничкој,
естетској функцији, као свеукупност језичког израза. Такве категорије,
као жанр и композиција, не укључују се у појам стила. Друга књижевна
концепција посматра стил нешто шире, као појаву уметности, као естетску категорију5. При таквом схватању језик књижевног дела посматра се
као једна од компонената његовог стила. Једни књижевни истраживачи
под стилом подразумевају само форму (у широком смислу) књижевног
дела, додајући и такве компоненте као композицију, жанр, језик. Други,
поред форме, укључују и садржај тог књижевног дела. Стил, по мишљењу Л. Тимофејева, није ништа друго него јединство идејно-уметничких
особености (идеја, тема, карактера, језика), које се налазе у свеукупном
5

О естеском односу пише Б. Тошовић. Он у апстракту свог рада 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
односа“ (Тошовић 2002: 11).

стваралаштву једног писца (Тимофеев 1959: 369). На други начин стилу
прилази Г. Поспелов. За њега је стил у књижевности својство форме, а не
садржаја. тачније: стил – то је својство књижевног дела, његове форме
у јединству њених трију страна: предметне, вербалне, композиционе, у
којој се очитује експресивно-стваралачка типизација живота (Поспелов
1970: 34). Стил се, дакле, у књижевности схвата или као језичка форма
књижевног дела или као његова форма у веома широком смислу, подразумевајући, поред језика, композицију и форму облика, или још жанр као
јединство форме и садржаја. Ипак, услед свега овога, како тврди Л. Барлас, књижевно поимање стила не укључује општенародни и књижевни
језик (Барлас 1978: 42).
Све ово показује да није чудно што се појам стила у књижевности употребљава са веома различитим обимом значења, од најужег – од језичког
израза једног човека, па до најширег – до мисаоног и осећајног начина
изражавања једног народа. Тако се може говорити о стилу једног писца,
о стилу једног књижевног рода или врсте (романа, драме, лирске песме),
о стилу епохе или књижевног правца (ренесансни, барокни, рационалистички, романтичарски, реалистички, симболички, експресионистички),
о националном стилу (енглески, француски, руски, пољски, кинески, јапански, српски). Но без обзира шта означавао, стил у књижевности подразумева јединство свих мисаоних, емоционалних и осталих духовних
особености једног писца, дела, књижевног рода, епохе, народа, изражених непоновљивим начином својственим том писцу, делу, књижевном
роду, епохи, народу. Сасвим је свеједно да ли стил значи стил писца, дела, књижевног рода, епохе или народа, он увек представља индивидуалност, с том разликом што код одредница књижевног рода, епохе, народа
– стил обележава укупни збир специфичних појединости које добијају
ранг општости. Иако се индивидуалност стила огледа у многим разнородним елементима: у избору предмета који се описују, у ставу који се
према њима заузима, у одабирању језичких средстава (од гласова, речи,
облика, до синтагми, реченица), у начину комбиновања слика и ликова,
у јачини ефеката свих употребљених елемената, она у историјској перспективи може попримити сва обележја интегралности, означавајући
више појединачних стилских појмова доведених до општег значаја (епски, драмски, лирски стил; стил романтизма, реализма, симболизма; кинески, јапански, француски, српски стил итд.).
Да би се што тачније одредила суштина стила, потребно је да се у оквиру сваке од постојећих области људског живљења и деловања истраживачи позабаве проучавањем семиолошке структуре језичког знака (у контексту и ван контекста), при чему би требало имати у виду да знакови
улазе у састав свих структурних творевина контекста (све функционише
само у контексту) и да од њиховог положаја зависе многобројни процеси који се у контекстима одвијају. Зато, када се говори о стилу у језику и
књижевности, мора се уважавати значење речи и њена употреба у језику

и књижевности, значење речи ван контекста, етимолошко или фигуративно значење, различите врсте конотације (експресивна, евокативна,
пројективна), унутрашња форма језика, веза између звука и смисла, веза
између фонетских и семантичких елемената, однос гласовне супстанце
према означеном предмету, однос језика и људског духа, однос језика
и форми мишљења, однос израза и садржаја, однос значења и означене
функције итд. Заправо треба обратити пажњу на семиолошке процесе
којим су обухваћени ознака и означено: однос ознаке и означеног, померање односа ознаке и означеног, остварену везу ознаке са означеним садржајем; биполарност знака, симетрични дуализам знака, линеарност
знака, произвољност знака, знак као вишеслојну творевину, семиолошко
поље знака, семиолошки простор знака, стање знака ван акције и у акцији, развој знака, идентификацију знака итд., што представља детаљан
приказ природе знака, састав знака, функције знака. Тек оваква проучавања воде ка поузданијем и свеобухватнијем схватању појма стила у језику
и књижевности и у свим вербалним знаковним системима.

I. Неке стилске особености песничког језика и стиха
Бавећи се стилистиком везаном за поетски, стиховни дискурс наметнула
се потреба да се на почетку ове књиге нешто више искаже о песничком
језику. Зато су у првом поглављу под називом Неке стилске особености
песничког језика и стиха обрађене три теме: (1) Поетска функција језика,
(2) Информативност и комуникативност песничког језика и (3) Стих као
особен језичко-стилски дискурс.
(1) У оквиру теме Поетска функција језика говори се о функцијама језика које је прво истакао К. Билер (о емотивној или експресивној, конативној или импресивној и референцијалној или предметној), којима је
касније Р. Јакобсон додао још три нове функције: фатичку, метајезичку
и поетску. Сваку од ових шест функција језика може имати обичан вербални исказ и књижевноуметнички прозни и стиховни израз. Пошто је
поетска функција језика од примарног значаја за књижевно дело, њој је
посвећена највећа пажња. На крају се закључује да поетска функција језика јесте такав начин употребе природног језика да би се створило вербално уметничко дело и да би се пренео неуобичајен вид информације.
(2) У оквиру теме Информативност и комуникативност песничког језика већ на почетку се покушава да се одреди појам песнички језик. Отуда
се тврди да је ознака песнички језик схематска апстракција, јер постоји
мноштво песничких језика чак и у једној националној књижевности. Даље се истиче да песнички језик означава употребу природног језика у
свим врстама књижевних текстова. Некада је он сматран украсним средством, потом је поистовећиван са емоционалним језиком и одређиван
према основним својствима: упечатљивости, пластичности и индивидуалности. Посветивши довољно простора информативности и комуникативности, закључује се да је сам творац песничког дела важан фактор
њихове продуктивности. Наиме, од његовог познавања осе парадигме
и осе синтагме, његовог овладавања различитим начинима енкодирања
песничког градива, зависи степен информативности и комуникативности дотичне песничке творевине.
(3) У оквиру теме Стих као особен језичко-стилски дискурс указивали
смо на суштину стиха као специфичног говорног типа, чија се посебност
остварује друкчијом организацијом језичког материјала која је, како каже Н. Петковић, поетски задата, а не језички дата. А то значи да стих као
строго организован језички сегмент сасвим јасно истиче своју унутарњу
квантитативну и квалитативну конфигурацију (број слогова, број акцената). Тако се у стиху успоставља мера која понављањем постаје основни
принцип његове организације. Отуда стих није замислив као самостална

јединица (као исказ) пошто се остварује у низању истоветних одрезака
текста, установљених или изотоничном или изометричном мером, која
насилно поставља границе и тамо где их у прозној реализацији говора
нема. Стога стиховна конфигурација, имајући своју специфичну меру и
правила унутрашње организације, постаје посебна језичка структура не
само у односу на било коју него и на уметничку прозу.

1. О поетској функцији језика
Својевремено Карл Билер је разрадио три основне функције језика: емотивну (или експресивну), конативну (или импресивну) и референцијалну
(или предметну) (Bühler 1993: 1–90). Међутим, како је касније показао
Роман Јакобсон, овај тријадни систем језичке функције не исцрпљује
све аспекте језика. Он је истакао да у сваком чину језичког општења учествују још три чиниоца који језичком изразу придају три нове функције:
фатичку, метајезичку и поетску (Јакобсон 1966: 285–324). Сваку од ових
шест функција језика може имати обичан вербални исказ, као и књижевноуметнички прозни и стиховни израз. Међутим, њихов опис, како
каже Новица Петковић, „није дошао одједном, него му је претходило дуго
издвајање једне по једне функције, у чему су с лингвистима подједнако
учествовали и књижевни теоретичари, и у чему је удео модерне поезије
прилично велики“ (Петковић 1995: 9). Поезија с почетка 20. века била је,
дакле, та која је својим новим изразом указала на чињеницу да се у језику
може укинути предметно значење. Отуда је, вероватно, Роман Јакобсон,
говорећи о поетској функцији језика, између осталог истакао: „Усмереност на поруку, као такву, довођење у фокус поруке зарад ње саме – то је
поетска функција језика“ (Јакобсон 1966: 294). Овако схватање поетске
функције језика није ништа друго него покушај да се укине предметно
значење и сва суштина језичког општења усмери на чисто вербално догађање. У оно време када је настала ова дефиниција поетске функције
језика сâм појам поетског језика још није био тачно дефинисан, па је одређивање његових особина у много случајева било недовољно јасно. Сам
појам поетски (песнички) језик долази из времена када се књижевност
називала поезијом или песничком уметношћу. Њиме се није означавала употреба природног језика у стиху и поезији, него употреба језика у
свим врстама књижевних текстова. Данас се песнички (поетски) језик
схвата као „особена организација говорног низа, која се доживљава и
тумачи као уметничко обликовање језичког градива“ (Петковић 1995:
104). Овакво одређење поетског језика подразумева накнадну сегментацију и преуређивање вербалног низа, варирање синтаксичког поретка,
густо ткање језичких јединица, повезивање разнородних семантичких
категорија, чешћу употребу тропа и фигура, коришћење одређеног броја

граматичких облика, речи и говорних обрта, кршење језичких норми на
свим нивоима (Петковић 1995: 112).
Од шест функција језика референцијална и поетска функција заузимају крајње позиције, док емотивна, конативна, фатичка и метајезичка,
условно речено, попуњавају простор између ових двеју функција. Да је
то тако, показује и сама усмереност референцијалне и поетске функције.
Док референцијална („денотативна“, „когнитивна“) представља усмерење језичког израза на сам „предмет“, што је „у служби чистог саопштења,
у служби изражавања мисли, у служби мишљења и интелекта“ (Лешић
1979: 123), дотле поетска функција представља усмерење на сам израз, на
саму форму и структуру вербалног (језичког) исказа. Јакобсоново разликовање шест аспеката језика и шест његових функција не подразумева
стварно разграђивање језичког феномена на његове функционалне састојке, већ потребно научно апстраховање и уопштавање. Ниједна од
шест функција језика не јавља се у чистом облику, све оне чине функционални комплекс у којем, зависно од начина употребе природног језика, долази до истицања једне у односу на све друге функције. Када се
ово има у виду, онда је разумљиво да за проучавање поетске функције
језика треба прећи границе поезије и обухватити све области језичких
активности, јер поетска функција није само одлика песничког говора,
песничког начина казивања.
Пошто је поетска функција језика од примарног значаја за књижевно
дело, треба имати у виду појмовну разлику између „језика књижевног
дјела и књижевног стила“ (Лешић 1979: 30). Први појам упућује на саму
природу језика који се употребљава у књижевним делима (лирска песма,
роман, драма) као делима од уметничке вредности различите језичке
структуре, којима природа уметничког стварања у језику даје карактер
концептуално истог језичког контекста. Други појам се односи на сваку
употребу језичке структуре (у филозофском, политичком, моралном, мемоарском и др. контексту), где су њена својства иста или слична. Ову дистинкцију правилно је уочио Шарл Бали и схватио да се језик књижевног
дела не може третирати на исти начин као језик у другим употребама, а
посебно у живом говору, па га је због тога потпуно искључио из својих
стилистичких проучавања (Bally 1951: 19). Бали је указао и на једну важну
интенцију књижевног ствараоца којом се књижевно дело разликује од
свакодневног говора не толико по облику колико по функцији. Ово је каснијим истраживачима отворило могућност да средства језичког израза
у књижевном делу посматрају не у језичкој него у уметничкој функцији,
што је трасирало пут ка свестранијем уочавању поетске функције језика.
Тако се дошло до спознаје да се средства језичког израза у књижевном
делу морају анализирати с обзиром на њихово естетско дејство унутар
контекста у којем се појављују. На естетички моменат у језичком изражавању, међу првима, указао је Јан Мукаржовски. Међутим, он није обраћао
само пажњу на естетско у језику, него и на естетско уопште, говорећи о

његовом троструком аспекту: функцији, норми и вредности. Али, када
је остајао у укупној области језика, Мукаржовски је истицао „да естетско
у језику треба тражити у свим врстама језичких манифестација, а не само тамо где преовлађује, наиме у песништву, и обратно, ни у песништву
не смеју бити сметнуте с ума посматрача разне нијансе комуникативне
функције и њихов значај за песничку конструкцију“ (Мукаржовски 1986:
9). Тако се појам информације као појам естетике може третирати као
естетска информација која поприма карактер обавештења, и то у оној
мери у којој се естетски знаци и њихове композиције успешно своде на
реалне знаке. Информација као таква не значи ништа друго него меру
за ред. Она одговара одређеној расподели (неуобичајеној, оригиналној),
која се најчешће налази у песничком делу. Мера за ред и распоред изражава структурне моменте уметничког (песничког) дела, представљајући неку врсту негације ентропије (нереда). Услед тога се свако песничко
дело, као естетско збивање, приказује у виду стваралачког процеса, који је подређен начелима индивидуализације и диференцијације (Bense
1978: 43).
Користећи сва пређашња искуства стечена у изучавању језичких
структура, модерна наука о језику је дошла до сазнања да се у појединим
језичким исказима запажа повећана усмереност на сам облик израза, на
његов формални квалитет, чиме се посебно истиче сама језичка структура. Усмереност на организовање језичког исказа ради њега самог, као
што је познато, Р. Јакобсон је назвао поетском функцијом језика. Међутим, сваки начин поетског изражавања није искључиво везан за поезију,
него и за сваки вид вербалног људског испољавања. Али, логично је да
се облик поетског казивања, уз све друге облике (трговачки, политички,
религиозни итд.), у највишем степену одражава у поезији, јер она подразумева, уз учешће других вербалних функција, доминантну поетску функцију. Ово показује да треба бити посебно опрезан и не поистовећивати
поетску функцију језика са језиком поезије, као што је то у претераном
облику тврдио Б. Кроче, говорећи да „у сваком часу свога изражавања
човек говори као песник, зато што као и песник доводи до изражаја своје утиске и своја осећања“ (Кроче 1934: 35). Истина, тежња да се оствари
поетска функција језика „није тежња само пјесника већ и свих оних који
желе да добро говоре или пишу. То је особина не само књижевног стварања већ и књижевног стила уопће“ (Лешић 1979: 35). Остаје разлика коју је
уочио Јакобсон, а која настаје померањем нагласка а не променом квалитета: „Поетска функција није једина функција вербалне уметности, већ
само њена доминантна, одређујућа функција; у свим другим вербалним
делатностима она, насупрот овоме, делује као споредна, узгредна конституента“ (Јакобсон 1966: 294). Варијабилност поетске функције језика
колико је значајна за све видове вербалног људског општења толико је
значајна и за различите облике књижевног стварања. Зато Јакобсон с
правом истиче да би „сваки покушај свођења поетске функције на сферу

поезије или ограничавање поезије на поетску функцију представљало
варљиву симплификацију“ (Јакобсон 1966: 294). Ово показује да се унутар
језика књижевног дела јавља дистинкција која указује на два различита
стила, односно на два различита начина употребе језика у оквиру књижевноуметничког стварања. Један од њих је карактеристичан за поезију,
која се одликује богатством тропа, звуковних и интонационих фигура,
ритмичком и мелодијском организацијом вербалног градива, што истиче максималну усмереност на сам облик језичке структуре која тиме добија истакнуту поетску функцију. Други од њих је карактеристичан за
књижевна дела писана у прози која се одликују приметним одсуством
тропа и фигура, као и других „украсних средстава“, чиме се она приближавају свакодневном начину изражавања, где поетска функција уступа
место референцијалној, обавештајној функцији. Отуда се за тип језичке структуре који одражава поезија може с правом рећи да је поетски
организован, јер језик којим је поезија писана (под условом да се ради
о правој поезији) „представља свој предмет на више него једном нивоу,
јер један те исти исказ има више него једну функцију у структури значења у којој се појављује“ (Nowottny 1965: 2). Оно што је важно за природу
различитих књижевних дела није нимало мање важно за све различите
типове језичке организације. У питању је само однос строго поетског и
строго референцијалног у језику; у ствари, однос чисте форме и чисте поруке који се успоставља и на квантитативној и на квалитативној равни.
Зато и постоји знатна типолошка подвојеност међу њиховим језичким
структурама. Она је евидентна и у кругу неједнаких књижевноуметничких творевина, али је у њима, за разлику од свих других врста људске
вербалне делатности, резултат стваралачког чина, где факат прелази у
артефакт, а чињеница у уметничко остварење са мањим или већим интензитетом поетске функције.
Сваком учеснику у усменој и писаној комуникацији стоје на располагању различити видови језичке структуре (граматички облици, лексичке
јединице, синтаксичке конструкције и сл.) који се могу користити или
по законима општејезичке употребе или по законима уметничког (песничког) стварања. Од самог начина употребе заједничког језика зависи
да ли ће се радити о уобичајеној (простој) или неуобичајеној (сложеној)
форми (поетског) изражавања. Међутим, и при поетском изражавању
уметник (песник) – иако употребљава језик са естетском намером да би
обликовао поетски израз и садржај тога израза – дужан је не само да се
придржава општејезичких законитости него и одређених књижевних
конвенција, како би успоставио комуникацију са реципијентом (читаоцем/слушаоцем). Дакле, песник (уметник), стварајући своје дело, мора
водити рачуна да оно буде „организована, довршена и у себе затворена
структура, која је формирана на основу коегзистенције, садејства, корелације и динамичке повезаности строго одређених средстава и елемената песничког израза“ (Виноградов 1963: 131). Однос две крајње инстанце

језичке функције: референцијалне и поетске – може се тако схватити
да све што превазилази комуникативни, референцијални облик језика
припада области поетског и постаје предметом поетске функције језика. Дакле, да су сви стилогени облици, као што су емфаза, ритам, еуфонија, симетрија, синонимика, средстава вербалног исказа, евокативни
и афективни квалитети израза, сва експресивна језичка средства, сав
формални инвентар језика, укључени у структуру поетске функције. На
овај начин појам поетског се веома приближава па и поистовећује са појмом стилског. Таквом поистовећивању био је склон и Роман Јакобсон.
Али он је ишао обрнутим редом, јер је стилско проучавање књижевног
дела назвао поетиком: „Поетика се превасходно бави питањем ‘Шта чини једну вербалну поруку уметничким делом?’ Како је главни предмет
поетике diﬀerentia specifica вербалне уметности у односу на друге уметности и на друге врсте вербалног понашања, поетици припада водеће
место у књижевним студијама“ (Јакобсон 1966: 286). Готово истоветан
став имао је и Виктор Виноградов сматрајући да књижевна стилистика
и поетика имају исти предмет истраживања (Виноградов 1963: 79). А за
Зденка Лешића постало је „очигледно да књижевна стилистика и поетика у великој мјери хоће себе да идентификују са књижевном критиком“
(Лешић 1979: 69). Све ово показује да су на један начин и поетика и стилистика у служби поетске функције језика.
Сва досада изнета мишљења, иако у много чему различита, слажу се у
једном да је поетски (песнички) језик особена функционална формација,
у којој, за разлику од свих осталих функционалних језика, преовладава
поетска функција. Они се слажу и у томе да ниједна језичка манифестација није ограничена само на једну функцију, већ да се поред основне
(примарне) функције јављају и друге побочне (секундарне) функције,
које чине функционалну укупност одређеног језичког чина. Међутим, од
посебне је важности питање у коликој мери различите језичке функције
искоришћавају расположиве компоненте језичког бића, односно колики
је степен актуелизације свеукупних елемената који чине систем природног језика. Мада се при поетској употреби језика активира највећи део
језичког потенцијала, ипак је до поетскоуметничког дејства доведен
тек један део језичких компонената; некад мањи, некад већи, зависно
од саме структуре песничког (уметничког) дела. Да би се боље схватила
поетска функција језика, треба имати у виду две битне чињенице: прво,
шта представља песничко дело (било да је писано у стиху, било у прози)
и друго, који је циљ песничког стварања.
(1) Песничко дело чини сложену али јединствену поетско-естетску
структуру чији саставни делови постају све њене компоненте (актуелизоване и неактуелизоване), као и њихови узајамни односи. Оно се јавља као комплексна, јединствена и законита појава. Као јединствено, песничко дело је непоновљиво и случајно, а као законито, оно претендује
да постане дело опште и трајне вредности. Све ово доприноси да се на

формалном плану песничко дело квалитативно разликује од сваке друге комуникативне манифестације.
(2) Циљ песничког стварања представља напор да се од систематизованог и несистематизованог језичког материјала сачини вербално уметничко дело које ће бити способно да својим садржајем и формом успостави комуникацију са реципијентом и да му, делујући на њега, пренесе
веома сложену и разноврсну информацију.
У појединим моментима, гледано у историјској перспективи, песници
су користећи природни језик као уметнички медиј покушавали да у том
језику укину предметно значење, оно на шта језички знакови изван себе
упућују. То се једном десило у време кубофутуризма у Русији. Песници су
експериментисањем добили вид заумног песничког језика лишеног одређеног значења. Они су сматрали да је заумни језик праисконска форма
поезије и да дела написана овим језиком могу да доведу до реализације
„светског песничког језика“ (Волков 1976: 28). Нешто слично, други пут
се десило са појавом летризма. Наиме, при звуковној организацији стиха поједини песници су при писању својих песама користили моменат
који указује на то да лексичке јединице некако звуче и да имају одређену фоничку форму. На таквим принципима настала је летристичка поезија, чија историја започиње 1947. године, а везује се за име француског
песника Изидора Изуа (Вулетић 1976: 89–118). Чисто летристичке песме
састављане су од гласовних сегмената који немају одређеног смисла, нити правог текста, где се потпуно инсистирало на звуковној реализацији.
Иако су стварани привидни лексички елементи чије је значење изражавало потпун бесмисао, они су у уметничком контексту, контексту песме,
добијали не само посебан смисао него чак посебну снагу и лепоту израза.
Крајњи домет летристичке поезије сводио се на могућност сједињавања
поезије и музике у једну интегралну сонорну уметност, коју су неки поборници летризма у својим теоријским написима назвали хиперфонијом.
Поред ова два покушаја избегавања појмовног у језику, треба имати у
виду и неке облике народног стваралаштва, а пре свих: басме, бајалице,
бројалице, брзалице, као и неке молитвене текстове.
Песнички језик – а ради се пре свега о стиховном уређењу говорног
низа заснованог на структури непрекидног паралелизма (Hopkins 1953:
13) – морао је бити тако структурно-садржински организован како би путем уметничко-вербалне комуникације истовремено могао да пренесе:
(1) смисаону информацију и (2) формалнојезичку информацију.
1) Смисаона (семантичка) информација представља процес поетске
комуникације који произилази из комуникационог својства песничког
дела, а која преноси такав садржај поруке (тему, основно значење, суштину поруке) који је упоредив са неким сегментом реалности, или неком
ванјезичком ситуацијом (Новиков 1983: 129). Смисаона информација испољава се у виду: а) фактичке информације, која обавештава реципијента
о фактима (чињеницама), догађајима, процесима који су се десили или

ће се десити у стварном или измишљеном свету (Гальперин 1981: 27) и б)
концептне информације, која указује на ствараочев однос према фактима описаним на нивоу фактичке информације, на ауторов однос према
свету (Степанов 1985: 87–90).
2) Формалнојезичка информација садржи три основна информативна
слоја: а) аутоинформацију, информацију форме о самој форми, б) прагматичку информацију, информацију форме о учесницима комуникације и
в) комуникативну информацију, информацију форме о укупном информационом процесу. (а) Аутоинформација садржи у себи: (1) структурнојезичку информацију (информацију о структури форме, о њеној фонетско-фонолошкој, морфолошкој, лексичко-семантичкој, синтаксичкој и
текстуалној организацији), (2) стандарднојезичку информацију (информацију о уређености форме у духу стандардно-језичких норми), (3) стилистичку информацију (информацију о стилистичком потенцијалу форме), (4) стилску информацију (информацију о форми као врсти стила) и
(5) естетску информацију (информацију о форми као продукту естетског
процеса) (Тошовић 1988: 102–103).
У песничком језику, који своју пуну афирмацију налази у књижевним
текстовима, претежно делује естетска информација (Гончаренко 1988:
10), као информациони комплекс, који у највећој мери означава процес
поетске комуникације. Из њега се, условно, могу издвојити неколике информације: (а) лично-естетска информација, која настаје из непосредне
реализације форме и садржаја (Бахтин 1975: 58), (б) катарзична информација, која проистиче из конфликтног односа између појединих елемената поетског текста (Выгодский 1965: 208), (в) хедонистичка информација,
која је садржана у структури вербалних сигнала постављених у тексту
тако да у току поетске комуникације они код реципијента стварају осећај
задовољства (Ларин 1974: 61), (г) аксиолошка информација, која је уперена на формирање читаочевог вредносног суда, као и на његову естетску
и етичку оријентацију у свету (Гончаренко 1988: 15), (д) сугестивно-хипнотичка информација, која делује на реципијентову подсвест будећи код
њега најснажнија патриотска осећања (Борев 1981: 145), (ђ) структурноформална информација, која указује на стилистичку вредност поетског
дела (Гончаренко 1988: 16) и (е) функционално-формална информација,
која истиче у први план конкретно-комуникативне функције оних елемената у поетском делу који чине његову основну структуру (Гончаренко 1988: 16).
На крају, ако се узме у обзир све ово што је речено и све оно што није
могло ући у оквире овог излагања, онда се укратко може извести овај
закључак: Поетска функција језика састоји се у томе да се на једној страни активирају сви састојци природног језика како би он постао погодан
медиј, средство за стварање аутентичних и непоновљивих уметничких
дела, а на другој страни да се природни језик преобликовањем претвори
у специфично комуникационо средство, које ће преко посебно остварене

вербалне структуре, делујући својим естетским и другим својствима, пренети веома сложену и слојевиту поруку. Једноставније речено: поетска
функција језика јесте такав начин употребе природног језика да би се
створило вербално уметничко дело и да би се пренео неуобичајен вид
информације.

2. Информативност и комуникативност песничког језика
Песнички језик је схематска апстракција јер постоји мноштво песничких
језика не само код различитих народа него и у једној националној књижевности. Употреба и порекло овог термина долазе из времена када се
књижевност називала поезијом или песничком уметношћу (Петковић
1984: 1). Песнички језик не означава употребу природног језика у стиху и
поезији, него употребу језика у свим врстама књижевних текстова. Некада је песнички језик сматран украсним средством, потом је поистовећиван са емоционалним језиком и одређиван према основним својствима,
где је истицана његова упечатљивост, пластичност и индивидуалност
(Мукаржовски 1985: 48–49). Наведене одлике не карактеришу песнички
језик као трајно и опште средство, него у стварности означавају само поједина раздобља и посебне аспекте песништва. Данас се песнички језик
оцењује као другостепени моделативни систем у односу на природни
језик као првостепени. Он се утврђује према својој функцији, која није
никакво својство већ начин употребе. Овим песнички језик улази у ред
са другим функционалним језицима, који означавају посебан начин прилагођавања општег језичког система одређеним циљевима изражавања.
Модерна наука о језику, бавећи се диференцијацијом језика према циљевима манифестације језичких догађаја и према функцијама за које су
поједина језичка средства намењена, дошла је до сазнања да се песнички језик појављује као саставни део језичког система у коме делује као
трајна формација која има свој властити развитак у парадигми језичког
изражавања уопште.
Нека досадашња истраживања указују на то да је песнички језик особена употреба језика у којем је дошло до преображаја говорног низа
(друкчије његове организације), тако да он представља необично богат
вид природног језика, који се доживљава као уметничко обликовање језичког градива. Ако је природни језик средство за споразумевање међу
људима и ако је његова основна функција комуникативна, онда је песнички језик средство за уметничко споразумевање, које, поред комуникативне, добија и уметничку функцију. Зато се пред песника (књижевника)
постављају многи задаци. Један од њих је да синтаксичком и ритмичком
стилизацијом природног језика пренесе свој поглед на свет, своју емоционалност и речима дâ симболичко значење. То показује да се песнички
језик не може свести само на чисто комуникативну функцију, већ да се

при његовом проучавању мора узимати у обзир и његова уметничка
функција (Живковић 1972: 67). Међутим, и за песнички језик морају се
имати у виду многе појаве из природног језика, значајне за разумевање
песничког језика. Јединице песничког језика (морфеме, речи, синтагме,
реченице и сл.) нису бесадржајне него носе значења из природног језика,
и при обликовању песничког језика не смеју се занемарити. Поред тога,
постоји велика разлика између знакова у природном и знакова у песничком језику, како у њиховом семантичком оптерећењу, тако и у самом процесу комуникације (Балашов 1982: 127). Ова разлика произилази из тога
што знаци у природном језику имају само комуникативну функцију, јер
се користе као комуникативне јединице за преношење информације, док
знаци у песничком језику поред ове преносе и уметничку, у првом реду
поетску информацију. Зато песник ако жели да успостави комуникацију
са реципијентом (читаоцем, слушаоцем), не може и не сме у потпуности
да занемари комуникативну функцију.
Песници (књижевници) стварају песнички језик на тај начин што развијају природни језик богатећи га новим значењима, али не заборављају и на његову комуникативност. Приликом богаћења природног језика
песници (уметници) имају велику слободу. Они природни језик прилагођавају својим уметничким потребама преобликовањем говорног низа, али при томе воде рачуна о његовим унутрашњим законитостима.
Пошто природни језик представља веома сложену вербалну структуру,
песници (књижевници) улажу особит напор како би дошли до сазнања
у којој мери, на свим језичким нивоима, могу да померају и преуређују
његове структурне елементе, да би појачали њихову информативност
и да би истовремено задржали и њихову комуникативност. Одређеним
преобликовањем природног језика у песнички јединице природног језика преображавају се у јединице песничког текста, добијајући при том
посебну информативност условљену специфичном структуром песничког језика. Неки видови те специфичности огледају се и у овоме. У природном језику језичке јединице у употреби уређују се линијски, док у
песничком језику оне често добијају просторни распоред. Прости знаци природног језика у песничком тексту уланчавају се у сложене знаке
просторног карактера, стварајући тако један друкчији систем веза и односа како старих (природнојезичких) тако и нових (песничкојезичких)
знакова. Не правећи разлику између стиховне и прозне уметничке творевине, можемо са сигурношћу тврдити да и једна и друга представљају форму вербалноуметничке комуникације. Као посебно питање јавља
се проблем суштине и природе уметничке (поетске) комуникације. Ако
се обична комуникација, где се користе вербални знакови природног
језика, може означити (или окарактерисати) као комуникација која је
усмерена на преношење обичне (чисто семантичке) информације, онда
се поетска комуникација може означити као комуникација која носи у
себи необичну (не само семантичку) информацију.

Песнички језик (ради се о стиховном уређењу говорног низа) тако
је структурно-садржински организован да путем уметничко-вербалне
комуникације истовремено може да пренесе велики број по садржини
разноврсних информација.
Све информације у поетским делима материјализоване су у њима преко природнојезичких елемената доведених у међусобну смисаону зависност радикалном модификацијом парадигматских и синтагматских
законитости функционисања јединица природног језика. При оваквом
начину структурирања песничког језика често се мења и сам механизам
смисаоних образовања и комуникативна оријентација речи, синтагми,
реченица које постоје у природном језику. Висок степен засићености
песничког језика информацијом (или информацијама) произилази из
његове структуре утемељене на великом броју понављања: понављања
гласова и гласовних секвенци, римованих сагласја, акцентованих и неакцентованих слогова, композиционих елемената, елемената вербалне
структуре тропа, синтаксичких конструкција, стихова, понављања строфа – која се користе као неједнократне (устаљене) комуникативно-релевантне јединице у разним комбинацијама перцептивног система. Целокупан оркестар понављања функционише на принципу паралелизама
(Hopkins 1953: 13), а манифестује се као системска организација песничког текста и представља основу његове комуникативне вредности. Зато
се у песничком језику, односно у поетском делу, тежи ка максималној
организацији која се супротставља могућој ентропији, где се на једној
страни иде у правцу кодификације, а на другој у правцу њеног нарушавања (Славиньский 1975: 269). Информативност песничког језика, као и
у сваком другом језику, већа је ако је редунданца мања, и обрнуто. Међутим, у поезији као једном од начина употребе песничког језика постоји
одређена парадоксалност, јер она има максималну уређеност, а и максималну информативност (Prijevec 1978: 49). Деловање двеју искључивости
у књижевном (поетском) тексту могуће је пошто у њему постоје две супротне тежње: тежња ка аутоматизацији и тежња ка дезаутоматизацији (Лотман 1976: 35), а то значи да је поезија истовремено предвидива
и непредвидива. Висок степен предвидивости лежи у високом степену
поновљивости појединих елемената песничке структуре, а висок степен
поновљивости говори о високом степену уређености, што указује на њену посебну естетичност, на естетску информацију коју поезија (песничко дело) садржи.
Појам информације као појам естетике може се третирати као естетска информација која поприма карактер обавештења, и то у оној мери у
којој се естетски знаци и њихове композиције успешно сведу на реалне
знаке. Информација као таква не значи ништа друго него меру за ред.
Она одговара одређеној расподели (неуобичајеној, оригиналној), која
се најчешће налази у песничком делу. Мера за ред и распоред изражава
структурне моменте уметничког (песничког) дела, представљајући не-

ку врсту негације ентропије (нереда). Тако се свако песничко дело, као
естетско збивање, приказује у виду стваралачког процеса, који је подређен начелима индивидуализације, диференцијације (Бенсе 1978: 43).
Када се ред и распоред законом обликовања трансформишу у облик
структурне информације, тада естетска информација добија употребну
вредност и постаје комуникативно средство. Сам чин стварања у којем
се песничко дело појављује неприметно прелази у чин тумачења, а овај
постаје саставни део стваралаштва, па тиме песничка творевина прелази из стања информације у стање комуникације. Процес комуникације у
овом случају није ништа друго него последица информационог процеса,
а овај је последица уређивања знакова. Доказ о томе дају нам три фазе
естетске критике: естетска анализа, естетска интерпретација и естетско вредновање, које представљају различите актове естетске комуникације. Зато се лако увиђа да свако песничко дело, као естетска продукција,
не предаје једноставну него естетску информацију, и не значи једноставну већ естетску комуникацију (Бенсе 1978: 192). Међутим, естетски процеси нису чисто естетски јер у себи садрже семантичке модалитете, па
тако информација коју песничко дело нуди реципијенту има естетскосемантички карактер. Информација и комуникација, као два узрочно-последична начина испољавања једне структуре (где је појам информације
сведен на меру реда, а појам комуникације на искоришћену слободу избора) чине фундаментална изражајна средства (средства приказивања
и средства обликовања), којима се повезују феномени симетрије и алтернативе. Схватање песничког дела као стецишта информационих и комуникационих процеса (избор распореда у односу на знакове), који теку
између пошиљаоца и примаоца, одражава једну латентну структуру која
различитим реципијентима може изгледати другачија. Овако нешто је
могуће кад је естетска информација укључена у саму природу знака и
кад се естетска комуникација служи знаком као носиоцем, кад обе премашују оквире песничког дела. Ако је циљ песничког изражавања естетско дејство којим се жели усредсредити читаочева пажња на сам израз
у свој његовој разноликости (између осталог и функционалној), онда је
то истовремено усмерење и на неке ванестетске функције. Таква је комуникативна функција: обавештење о начину изражавања, обавештење о
унутрашњој садржини, обавештење о структури и обавештење о квалитету израза. Овим песнички језик добија практичан значај, јер му баш
таква особина омогућава да боље изрази однос човека, уметника према
језику, као и однос самог језика према стварности. Мада у песничком језику превласт преузима естетска функција, она није искључива. У њему
постоји сталан спор између самосврховитости и саопштења, чиме се он
одваја од других функционалних језика, приближавајући се највише књижевном језику. Међутим, између песничког и књижевног језика постоје
уочљиве разлике, јер сва одступања од књижевне норме чине карактеристику песничког језика, која се у њему вреднују као уметнички поступци.

Сâмо нарушавање књижевне норме није ништа друго до ослобађање од
претходних форми песничког изражавања.
Позната је чињеница да песничко дело ступа у корелативне односе
са читаоцем, предајући му информацију која му је потребна, или информацију коју је он спреман да прими. Међутим, при пријему информације
прималац поред тога што је дужан да дешифрује поруку треба да утврди
и на којем је језику порука енкодирана. Значи, да би дошло до комуникације између пошиљаоца и примаоца, они морају да користе исти кôд
односно заједнички (у овом случају песнички) језик. Иако се при поетској комуникацији граматика песника и граматика читаоца суштински
разликују, у свести сваког од њих оне реално коегзистирају стварајући
услове за успостављање комуникације. Да ли у стварности пошиљалац
и прималац саопштавају и примају информацију у истом коду, питање је
на које теорија комуникације, као и семиологија комуникације дају негативан одговор. Слање, преношење и пријем информације врло је сложен
процес који се може разложити на неколико основних фактора: пошиљалац и прималац информације, комуникациони канал (или медијум) кроз
који у виду чулне супстанце пролазе комуникационе јединице, информација као негација сопствене ентропије, порука која представља извесну
количину информације, чин успостављања комуникације који почива на
претпоставци о пошиљаоцу који неким каналом упућује поруку примаоцу. Имајући ове елементе у виду, у случају песничког језика, степен комуникативности зависи од познавања броја комуникационих јединица
и скупа правила (и од стране пошиљаоца и од стране примаоца), који се
примењују у процесу поетске комуникације. Познавати ова два скупа (тј.
речник и граматику) значи познавати кôд дотичног језика, односно кôд
комуникационог система. Иначе, кôд се успоставља под претпоставком
да онај ко комуницира располаже извесним репертоаром датих симбола
између којих бира оне које жели да комбинује и које комбинује према
извесним правилима. Кад прими поетску поруку (двосмислену или одређену), прималац прибегава извесним интерпретативним кодовима и
поткодовима помоћу којих (изузев одређених околности, контекста и индикација које порука изричито пружа) бира своје кодове. Пошто су у питању поетске поруке, поруке врло високе конотативне вредности, иако
су двоумљења мања на нивоу денотативног кода (захваљујући контроли
контекста), оне и даље постоје на нивоу посебних конотативних кодова,
јер се јављају осцилације у значењу које доживљава сваки читалац. Услед
тога прималац с лакоћом може да осиромаши или обогати комуникацију.
У том смислу, уколико се прималац ослања на низ посебних само њему
знаних конотативних кодова и поткодова, различитог степена и јачине,
онда порука као форма ознаке делује као празна форма којој се могу приписати најразличитија значења (пример заумног језика).
Песничко дело, као свака друга порука, садржи сопствене кодове који
могу бити денотативни и конотативни. Први утврђују денотативна зна-

чења која се лако могу открити јер су успостављена према одређеним
стабилним, чврстим правилима. Други одређују конотативна значења
која се лако мењају и често су различита од једног до другог ствараоца.
Међутим, то не значи да комуникација није могућа када су у питању конотативни кодови и поткодови. Истина, комуницирање са песничким
делом тече у непрекидном осцилирању, у коме се иде ка откривању првобитних кодова које оно наговештава, а одатле ка покушају његовог вернијег тумачења, да би се даље настављало са непрекидним поређењем и
обједињавањем разних начина приступа све до информационе примене
ознака у односу на полазне кодове који одређују примаочево прихватање поетске поруке. Пре него што открије законитости песничког језика
(у оквиру једног песничког дела) прималац проучава многе његове конкретне поступке, али он никада не може исцрпсти све могуће варијације,
могуће речи-поруке које му пошиљалац може упутити. Зато се прималац
(читалац или интерпретатор) труди да установи процесе енкодирања по
којима одређеним ознакама одговарају одређена значења.
Све компоненте песничког језичког система које су при својој реализацији доступне чулном примању (визуелном и аудитивном) постају
преносници поетске информације. Свака од ових компонената дата је, у
мањој или већој мери, текстом, а и независно од самог текста. Илустрације ради, наводимо неке од аудитивних компонената песничког језика
предодређених текстом: састав и редослед гласова језичке манифестације (еуфонија), интонација, јачина експирације, боја гласа, темпо. Све
ове компоненте имају претежно естетско дејство, мада им се не може
одрећи и одређена веза са значењем, које се испољава у виду естетске
информације актуелизоване самим циљем комуникације. У том смислу
постоје различите школе и песници који нагињу ка интензификацији
представа, осећања, инсистирају на емоцијама, изузетном, узвишеном,
док је код других школа и песника запажен обрнут процес; у ствари, присутна је тежња ка изражавању свакодневног, обичног, ниског. И поред тога, не може се рећи да је природни језик комуникативнији од песничког
језика, јер се комуникативност огледа и у избору и начину енкодирања
расположивих језичких средстава. Заправо, комуникативност зависи од
ефекта језичке реализације, од облика и смисла значењских конструкција као јединица комуникације, а такође и од способности адресанта
да уђе у кôд адресата, односно од тога колико је читалац способан да из
спољних датости извуче информацију о структури језичког израза. Задња констатација отвара питање учешћа субјекта (ствараоца, уметника)
и објекта (читаоца, слушаоца) у језичкој комуникацији (у нашем случају
у реализацији песничког језика).
Сам чин песничког говора (монолошки и дијалошки) раздваја песничку уметност на два неједнака дела: на лирику и епику, на једној, и драму, на другој страни. То значи да лирика и епика претпостављају једног
говорника (песника), а драма два или више говорника (глумаца), што

песничкој језичкој манифестацији придаје потенцијални и појмовни дијалошки карактер (Јакобсон 1966: 185).
Да закључимо. Ако се пође од претпоставке да је песнички језик схематска апстракција која функционише по систему поетских знакова који
производе особену информативност, односно који остварују висок степен информативности, онда се са сигурношћу може тврдити да песнички
језик, који је способан да понесе и преда велику количину информације,
мора да има посебну комуникативност, заправо да постигне висок праг
комуникативности. Ово је оствариво једино онда када је у питању идеалан аутор, идеалан кôд и идеалан реципијент. Песнички језик до своје
потпуне афирмације долази у књижевним текстовима у којима егзистирају три основне песничке формације: лирика, епика и драма, које користе језичка средства на различите начине. У зависности од тога која је
врста песничког стваралаштва у питању, песнички језик се приближава
или удаљава од комуникативног језика. Ако је, на пример, реч о епском
песничком језику у којем је успостављена чврста веза са темом (која својом кохезијом ограничава самосврховитост песничког језика најизраженију у лирском песничком језику), онда се епски песнички израз приближава самој граници комуникативног језика (Мукаржовски 1985: 60). Као
важан фактор продуктивности песничке информације и комуникације
јавља се и сам аутор, творац песничког дела. Наиме, степен информативности и комуникативности дотичне песничке творевине зависи од његовог познавања осе парадигме (оса репертоара симбола и правила – оса
селекције), осе синтагме (оса комбиновања симбола у све сложеније синтагматске ланце) и његовог овладавања различитим начинима енкодирања песничког градива (до поетске кодификације и одступања од ње).
Аутор на разним нивоима језичке структуре, од фонетско-фонолошке,
морфолошке, лексичке, синтаксичке до текстовне, може да регулише
све видове својих саопштења (порука). Постигнути праг информације и
комуникације у песничком делу не зависи само од система информационих и комуникационих конвенција којима се служи аутор (пошиљалац)
да би саопштио своје мисли, жеље и свој однос према свету, него и од
сфере знања реципијента (примаоца), од његовог система психолошких
очекивања, духовних ставова, стеченог искуства, моралних начела, културе, а посебно од његове способности да декодира енкодирану поруку
по правилима поетског кода. Тако у конкретном случају степен информативности и комуникативности песничког језика (песничког дела) зависи
од конкретног аутора, конкретног кода и конкретног реципијента.

3. Стих као особен језичко-стилски дискурс
Сва учења о књижевним родовима заснивају се претежно на уверењу да
постоји неколико темељних начина књижевног обликовања, односно

да постоји неколико основних могућности језичког изражавања. У филозофији и књижевној критици у 18. и 19. веку развило се учење о три
књижевна рода: лирици, епици и драматици – као три природна облика
песништва. Ова три књижевна рода, сваки на свој начин, истичу посебне
људске могућности језичког општења, где сваком одговара одређени
стил. Лирском стилу, на пример, својствен је известан склад између звука
и речи и њихова значења, чиме се лирика приближава музици. Услед тога њена је основна одлика специфичан начин изражавања у којем нестају
разлике између појединца и света, између спољашњег и унутрашњег,
између субјективног и објективног. Овакве теорије књижевних родова
претпостављале су да се целокупно подручје књижевности може разврстати према наведеним родовима, али не тако да би свако књижевно
дело морало без изузетка припадати једном књижевном роду, него да
се постојећа књижевна дела остварују најчешће само једним, понекад
и двама, а некад чак и трима облицима књижевног изражавања. Лирика, епика и драматика у оквиру ових теорија схваћене су као идеални
типови књижевног обликовања. Познавање особина лирике, епике и
драматике често је врло корисно за анализу књижевних дела. Стога при
проучавању књижевних врста треба да се имају у виду не само аспекти
родова него и аспекти обликовања појединих књижевних врста унутар
одређене класификације којом се желе да установе обликовна начела
појединих књижевних врста у систему свих врста неког времена или у
развоју сваке поједине књижевне врсте.
Лириком (поезијом) се у свакодневном говору називају књижевна дела у стиховима. У ширем смислу овакво схватање и није погрешно, али га
свакако треба прецизирати с обзиром на неспоразуме које може проузроковати сувише уско схватање стиха или потпуно поистовећивање стиха
и лирике. Стих не значи само тзв. везани стих него и слободни стих који се унеколико приближава прозном начину изражавања, док се проза
опет може ритмички чвршће организовати тако да ју је тешко разликовати од слободних стихова. Као што се види, постоје неки прелазни облици
који приближавају поезију и прозу. Ипак поезија се остварује углавном у
стиховима, па се стих може узети као природни облик поезије. Разлика
између поезије и прозе није апсолутна мада се она међу њима може схватити као разлика између два типа уметничке књижевности, као два типа
књижевног, уметничког обликовања. Пошто се у ово укључује и начин
писања: стихови, за разлику од прозе, прекривају у посебном распореду
тек један део странице, а проза се користи углавном свим расположивим
простором за писање. Начин писања, односно графички облик, има само
с једне стране пресудну важност за разликовање стихова од прозе и за
такав начин читања који сам по себи захтева да неки текст схватамо као
стихове. С друге стране, начин писања стихова и сам је израз одређеног
начина организације говора. Међутим, графички облик само је један од
начина на који се говор може тако организовати да га прихватимо као

стихове. Тачно је да стиху припада и графички облик, али се стих не исцрпљује у графичком облику; стихове препознајемо као стихове и ако
их само чујемо. То је и разумљиво јер стих, као изразито строго организован језички сегмент, представља згуснути поетски говор у посебној
графичкој, али и посебној ритмичкој и посебној звуковној организацији.
У стиховним структурама и графичка и ритмичка и звуковна организација долазе у динамичан међуоднос и у извесном смислу „деформишу“
материјал природног језика, чинећи стих посебном језичком структуром
(конструктом, дискурсом). Уз то, ови начини стиховне организације усмерени су и на „интензивирање“ свих средстава поетског говора с циљем
да се створи и појача утисак који целина књижевног дела (нпр. лирска
песма) треба да произведе код реципијента (читаоца или слушаоца). Они
као неаутохтони формални елементи стиховних структура дејствују у
заједништву и међусобно се прожимају. Ипак, у одређеним ситуацијама
неки од њих добија примарно, а неки секундарно својство6.
Међутим, сви ови елементи указују на суштину стиха, као специфичног говорног типа, чија се посебност остварује друкчијом организацијом
језичког материјала која је „поетски задата, а не језички дата“ (Петковић
1975: 238). То значи да стих као строго организован језички сегмент сасвим јасно истиче своју унутарњу квантитативну конфигурацију и кореспонденцију (број слогова, број акцената). Овим се у стиху успоставља мера која понављањем постаје основни принцип његове организације. Стих
није замислив као самостална јединица (као исказ) пошто се остварује
у низању истоветних одрезака текста, установљених или изотоничном
или изометричном или изосилабичном мером, која насилно поставља
границе и тамо где их у прозној реализацији говора нема.
Стиховна конфигурација, имајући своју специфичну меру и правила
унутрашње организације, постаје посебна језичка структура не само у односу на било коју него и на уметничку прозу. Отуда и није необично што
готово сви истраживачи када говоре о разлици између стихова и прозе,
истичу да стихови имају границе које су задане ванјезичким средствима, у говорној форми (за све слушаоце) једнообразном интонацијом, у
писаној форми (за све читаоце) графиком, и да су стихови посебни међусобно самерљиви одресци текста, где су речи повезаније, истакнутије и
богатије смислом него што је то случај у било којој врсти говора.
Имајући све ово у виду, нашу пажњу посветићемо трима основним
елементима стиха: посебној графичкој организацији, посебној ритмичкој
организацији и посебној звуковној организацији – који, као што смо већ
истакли, чине суштину стиха и показују у којој је и коликој је мери стих
посебна језичка структура. Ови елементи намећу стиховном низу вели6

Њихово појединачно издвајање и посматрање мора се схватити
као потреба научног апстраховања и уопштавања ради што бољег
одређивања где се појам стиха (као одредница за поезију) увек посматра
у односу на прозу.

ка ограничења, те стога диктирају услове под којима се врши избор и
дистрибуција језичког (вербалног) материјала. Тако се створила претпоставка о строго организованим стиховима („калупима“) у које не може
да се постави било која реч. А свако овако ограничење поред поетске
има и стилску вредност.
1. Посебна графичка организација. На посебну графичку организацију
(на графички облик непотпуних редова) везаних и невезаних стиховних
облика одавно су скренули пажњу теоретичари стиха. Они су показали:
да док читамо стихове, њихову информацију не примамо само садржајем исказаних (написаних) речи, већ обавезно обликом и формом у коју
су те речи уграђене7. Зато не чуди што песма написана у терцинама код
образованог читаоца може подстаћи асоцијације на Дантеову Божанствену комедију. Свака форма која има општи карактер у развоју стиховних
форми носи посебну количину информације, и то пре свега стилистичке,
јер говори о особинама саме форме настале из њене употребе испуњене
различитим садржајима.
Особина, облик спољашње форме јасно диференцира стихове од прозе. Иако проза у појединим случајевима може бити чак и метрички организована, она се и као таква не доживљава као стих, јер се штампа и пише
у пуним редовима8. Начин писања с једне стране има пресудну важност
за разликовање стихова од прозе; док с друге стране чини израз организације говора, који се управо преко особина графичког облика природно
исказује. Белине на крају стихова нису само спољашње, нефункционално
обележје границе стиха, или техничко средство којим се текст учвршћује,
оне су и посебан сигнал којим се истиче стиховно „јединство“ (Тињанов
1990: 36), то јест посебан „сигнал структурне природе“ (Лотман 1970: 100).
7

Ипак, то није увек тако, што нам потврђују и следеће речи: „Извесно
је да ће сваки читалац у општем графичком облику песме препознати
знак да је пред њим посебни тип организације књижевноуметничког
текста. Неки ће препознати и две-три најпознатије стиховне структуре.
Међутим, већина читалаца не води рачуна о појединим специјалним
шемама (строфа и сталних облика песме) или их не перципира, чак
ни оне којима неки истраживачи придају толико значаја. Још мање
перципирају метричко-ритмичке структуре. Отуда такви облици,
спољашње специјалне форме и унутрашње (метричко-ритмичке)
структуре неће код њих изазвати ни асоцијације, ни евокације традиције,
ни представу о односу метра, устаљеног облика и смисла“ (Ружић 1986: 7).

8

Ритмичка се проза јавља још у антици, на бази распореда кратких
и дугих слогова. У средњем веку распоред дугих и кратких слогова
замењен је распоредом акцентованих и неакцентованих слогова. Облици
ритмичке прозе по угледу на античку и средњовековну налазе се и у 19.
веку. У неким литературама јавља се и ритмичка проза која неодољиво
подсећа на организацију стиха, као нпр. код Шатобријана (Chateaubriant)
и Белог (Белый). Али, ни такве поетске структуре се не доживљавају као
стихови, у првом реду зато што немају графички изглед стихова.

Друкчије речено, белине представљају „минус поступак“ који, поред значењског, има и стилски садржај, јер нам предаје додатну информацију,
која говори о томе да је у питању стих, или „поетски контекст у чијим се
оквирима очитују структурне карактеристике и функције употребљених
средстава поетског изражавања“ (Виноградов 1971: 201). Белине нам још
казују и то да је стих стилистички функционална форма, која својим обликом тежи да произведе естетски утисак код реципијента.
Графички облик стиха скреће пажњу на значај и природу стиховног
песничког језика9, на вертикалне односе међу редовима (стиховима) и
на тесне синтагматске везе у њима. У моменту одвајања стиха од прозе10
стих у односу на прозу постаје стилски функционална форма која представља одступање од постојеће (прозне) норме. Само одступање од норме, која означава „текст графички потпуних редова“, произвело је „текст
графички непотпуних редова“. Овим се изражавала нова, стилистички
маркирана организација вербалног материјала. Да би се повукла строга
граница између прозе и поезије, стих добија уједначену силабичку меру,
постаје изосилабичан. Силабичком самерљивошћу стихова (током целе
песме) створени су облици који представљају чвршћу архитектонику
уграђивања вербалног материјала. Овако новонастала форма временом
је прерастала у сталне лирске и метричке облике11.
Када се нека форма устали и постане обавезна, она стиче ранг стилистичке норме. Таква форма има потпуну независност од личности ствараоца и потпомаже општости начина обликовања и изражавања. Услед
тога долази до стабилизације изражајних средстава. А стих као везана
форма постаје устаљена форма и устаљен облик вербалног израза и добија сва обележја норме. Одмах, или нешто касније, превасходно од стране песника, започиње трагање за неким новим начином организације

9

Тимофејев дефинише језик стиха као „посебну и целовиту врсту језика,
у коме све њему својствене особине налазе свој оригинални израз и
сачињавају јединствен, унутар себе повезан систем“ (Тимофеев 1962: 82).

10 Поезија силабичког и силабичко-тонског стиха је била она песничка
форма која је графички одвојила поезију од прозе и потиснула
традиционални облик песничког изражавања из којег није била
искључена проза. Таква је поезија писана и штампана у редовима
и у оквиру тих конвенција она је развила нова правила песничког
изражавања. Песник је сада морао да своја искуства организује у
оквирима одређеним римом, цезуром, бројем слогова, морао је да
организацију вербалног материјала прилагоди затвореном језичком
простору.
11 Као пример графичке, строфне и метричке организације стихова обично
се узимају рондо, рондел, триолет, балада, секстина, канцона, сонет
(Гаспаров 1989: 139).

вербалног материјала, који би разграђујући постојећу норму12 означио
почетак одступања од ње. У том смислу настају две стилске категорије,
стилски нормирано и стилски ненормирано. Оне као узајамне противности делују у укупној структури песничког језика: јер чим се остварује
један, потенцијално је присутан и други стилистички појам.
У појединим периодима развоја стиха графички облик непотпуних
редова у односу на прозу постао је стилистичка норма стиха која је изгубила своје првобитно стилистичко обележје и добила метастилистичко
значење. Све касније типографске варијације облика стиха биле су усмерене на стварање нових стилских ефеката, где је поезија за уши постајала
поезија за око. Почетке сликања стихом налазимо још у античко време
(3. век пре наше ере). Грчки песник Симиас (Simmias) с Родоса познат је
као аутор првих калиграма. Он стихове у песми слаже у облику крила,
јаја или секире. Оптацијан (Optatian), латински песник (4. век наше ере),
написао је једну целу серију стихова, акростихова, мезостихова у којима
се поједина слова (графеме) слажу у стиховне фразе које су распоређене
по фону цик-цак линија. У једном грчком тексту (10. век наше ере) познатом под именом Дела апостола стиховима се слика на хиљаде различитих фигура, најчешће у облику крста. У хебрејским средњовековним текстовима налазе се бројне фигуре исписане стиховима. За време барока
песници поједина своја остварења исписују у виду различитих фигура
(срца, пужа, капије, пирамиде)13. Особен начин писања песама (у 20. веку)
налазимо код Мајаковског (Маяковский); познати су његови стихови као
„редови-лествице“. У модерној поезији надалеко су чувени Аполинерови
(Apollinaire) „калиграми“ итд. Последња етапа у развоју визуелне поезије
сеже у период од педесетих до седамдесетих година прошлога века, где је
графичко-стилистички поступак цртања различитих фигура стиховима
познат као облик тзв. „конкретне поезије“ (Вулетић 1976: 119–156). Овом
поезијом „се исказују пре свега садржаји нашега времена, наше епохе која је сва у знаку електронске, технолошке, кибернетичке цивилизације,
у којој више него икада доминирају визуелни медији“ (Живковић 1994:
245). При оваквом начину структурирања текста сам језик није само средство комуникације већ и одређени материјал који се може естетски обликовати (и комбиновати са другим медијима) у више различитих облика,
а као најчешћи је визуелна поезија, где је доминантна графичка форма,
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 Тако, на пример, у Русији Симеон Полоцки (Симеон Полоцкий) пише
стихове у облику срца, Сумароков (Сумароков) у облику крста, Державин
(Державин) у облику пирамиде; у Србији Христифор Жефаровић и
Захарије Орфелин пишу стихове у облику магичних квадрата, а Гаврил
Тројичанин стиховима црта пужа, капију, па чак и посебна слова за чије
је исписивање коришћен велики број стихова.

која се у нашем случају односи на организацију језичког материјала унутар стихова, организацију стихова у строфе (и друге целине), организацију строфа (и других целина) у песму која може имати различите облике:
сонет, коњ, крст, бокал. Оваква организација је мањим делом формална,
пре је мисаона и функционална (стилистичка). Она нам омогућава да лакше уочимо све вредности песничког дела: од најситнијих графичких елемената (гласова, слогова) до већих графичких целина (строфа, одломака
и целих песама). Наведени поступци истичу до крајности материјалност
речи: њихов „гласовни састав, говорно остварење, слику слова или слику
текста као примарну поруку“ (Вулетић 1988: 271). Сви графички облици
због својих строгих правила грађења различитих структурних целина
(од полустиха и стиха до строфе и песме) или неких специфичних стиховних фигура (коња, крста, српа и сл.) имају посебан утицај на избор и
распоред језичког материјала, што их уводи у ред изражајних средстава
велике стилистичке потенције.
2. Посебна ритмичка организација. Ритмичка организација стиха означава, мање или више, равномерно понављање неких феномена (овде језичких сигнала) у релативно кратким интервалима, као и уметнички
валентна одступања, која се непосредно доживљавају и очекују. Отуда
се и ритам стиха често дефинише као „очекивање“. Ритам у стиху као
веома комплексну појаву чине језичко-ритмички сигнали: квантитет,
слогови, акценти, цезура, границе речи, акценатске целине; феномени
као синтаксичко-интонациона структура стиха: каденца, антикаденца,
полукаденца, пауза; разни фактори, међу којима су најзначајнији звуковни: еуфонија, рима14. Иако ови елементи имају различите улоге од језика
до језика, од једног временског раздобља до другог, сви они непосредно
утичу на естетску и садржајно-изражајну структуру стиха.
У делу науке која изучава развој стиха, као важнији део историје поезије, налазимо разне системе организације језичког материјала унутар
различитих типова и врста стихова15. У складу с тим наводе се обично
14 „Ритам стиха се гради на природи само језичког материјала 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, конвенције које могу бити и странога поријекла и надјезичкога
(рекли бисмо: међународнога) карактера“ (Петровић 1986: 29).
15 У староиранском језику делује силабички систем, у старогерманском
тонски систем, у грчком и латинском силабичко-метрички, где претежу
метрички над силабичким, у санскриту такође силабичко-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 система организовања: квантитативни, силабички и тонски (или
акценатски). Овај последњи се у новије време дели с разлогом на: силабичко-тонски и тонски. Сви типови стиховних форми не ограничавају се
оквирима националних версификација. Наиме, национални версификациони поступци развијају се из општих извора. Једне те исте стихотворне форме у току развоја културе прелазе из једног националног у други
национални језик добијајући различите специфичности зависно од фонолошке структуре датог језика.
Квантитативна версификација зове се још и метричком, античком,
или музичко-говорном. Помиње се као прва, јер се ради о античкој метрици, из које и потиче разрађена терминологија. Међутим, ова метрика се
развила из општеиндоевропске версификације, за коју се претпоставља
да је била силабичка са квантитативним завршетком. У квантитативној
версификацији ритам се организује на основу равномерног понављања
дугих и кратких слогова организованих у стопе, при чему број слогова
у стиховима може да варира, што утиче на промену „метричке“ садржине информације (Јакобсон 1966: 183). Такво рашчлањавање стиха путем
строфа и цезура не мора да се подудара са рашчлањавањем на речи или
са синтаксичко-интонационим сигналима. Квантитативни принцип организације језичког материјала нашао је свој пуни израз у дактилском
хексаметру, метру Илијаде и Одисеје. Поред хексаметра античком поезијом су владали јампски триметар, трохејски тетраметар, дактилски
пентаметар и јампски диметар. Темељ ритма у свим овим стиховима заснивао се на правилној измени дугих и кратких слогова.
У силабичкој версификацији, која се развила у неким романским књижевностима (у француској књижевности, где ни квантитет ни акценат
не могу да служе као база за грађење стихова), ритам се организује на
основу равномерног протицања истог броја слогова (изосилабизам), цезуре (у дужим стиховима), уз неке изузетке који су строго регулисани.
Остали захтеви у силабичком стиху су секундарни. Распоред акцената
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
силаботонику. Последњи стадијум развитка европског стиха заснива се
на принципима ослобођеног и слободног стиха, који тече од краја 19. и
почетка 20. века (Гаспаров 1989).

у њему је у начелу слободан, мада поједини силабички стихови имају
сталне метричке акценте (на крају стиха и на цезури) као француски
александринац (на шестом и дванаестом слогу). Ипак, темељ ритма у
силабичкој версификацији се заснива на одржању истог броја слогова у
свим стиховима једне песме.
У тонској (акценатској, силабичко-тонској) версификацији, која влада
у класичној енглеској, немачкој, руској и српској поезији, ритам се заснива на истом броју наглашених слогова (изотонизам). Ако се ритам организује сталним бројем наглашених слогова, мање или више слободно
распоређених, онда је у питању чисто тонски (акценатски) стих, који се
у модерно доба јавља у свим европским књижевностима. Али, када се ритам организује унутрашњом симетријом која се остварује равномерним
смењивањем акцентованих и неакцентованих слогова, односно стварањем изосилабичних стопа, онда се ради о силабичко-тонском стиху.
Границе међу наведеним версификацијама нису непремостиве; напротив, оне су често тешко уочљиве, тако да постоје различити погледи
на поједине версификацијске типове. Акценат, по некима, има одређену улогу и у силабичкој и у античкој (квантитативној) версификацији;
силабичност има удела и у силабичко-тонској, па и у квантитативној
версификацији; квантитет долази до изражаја и у силабичко-тонској
версификацији. Границе између речи имају одређену улогу у организацији ритма или ритмичких варијација. Нарочито је то карактеристично
за словенске језике.
Пошто у сваком језику постоје основни (примарни) и пратилачки (секундарни) елементи који учествују у стварању ритма, дешава се да се у
једном тренутку развитка стиховних форми промовише неки од секундарних елемената на ниво основног организатора ритма. Ритам у стиху
се гради на природи језичког материјала. Зато он као такав мобилише
управо језичка изражајна својства. Колико год структура стиха била специфична и својеврсна, она припада природном језику, и услед тога се не
може јавити изван оквира националних форми језика. Узмимо, примера
ради, јампски организован ритам у руском и српском стиху. У руском стиху због могућности акцента на задњем слогу јампски ритам има природну, узлазну инерцију, док је то у српском стиху због непостојања акцента
на задњем слогу у великој мери вештачка, исконструисана појава.
Када је дошло до исцрпљивања традиционалних средстава стиха са
којима је растао степен препознатљивости, појавила се потреба за новом
формом и новим начином организације језичког материјала. Та нова
форма и нова организација одражава један слободнији, теже ухватљив
начин размештаја вербалног материјала и по хоризонтали и по вертикали песничког дела. Слобода форме, слобода употребе и слобода дистрибуције коришћеног материјала водила је у слободни стих, који је по

својој унутрашњој организацији, уз извесне разлике16, био доста близак
уметничкој прози17. Зато су многи истраживачи ритам слободног стиха
често поредили са ритмом непоетске и поетске прозе. Истина, постоје и
друкчије сугестије које упућују на то да када се говори о разлици између
стиха и прозе, треба узимати њихове најтипичније и најизразитије облике18. Иако постоји доста сличности у унутрашњој организацији слободног стиха и ритмичке прозе, слободни стих се од овакве прозе разликује
графичким сечењем19, које је условљено функционално-стилистичким
рашчлањавањем текста. Овај моменат чини слободни стих уређеним,
организованим, то јест чини га „неслободним говором“ (Unbegaun 1958:
97). А то значи да песник у слободном стиху не осећа текст као прозу, већ
као стих, па према томе и као посебну језичку структуру која је грађена
према одређеним стилистичко-формалним и функционалним принципима битно различитим од било које прозне творевине20.
3. Посебна звуковна организација. Структура поезије је структура непрекидног паралелизма (Hopkins 1959: 13) заснованог на понављању истих
или различитих сегмената текста. Ово у стиховном дискурсу ствара одређена уређења која су допунска у односу на природни језик. Особитост
16 „Vers libre представља заправо досљедно коришћење принципа
‘неразријешене динамичке припреме’ оствареног на метричким
јединствима. Друге метричке организације користе се дјелимично
принципом ‘неразријешености’, и то на ситнијим метричким раздјелима.
Након издвајања метричког јединства долази издвајање ситнијих
метричких јединица унутар јединства које улазе у основу даљег тока
метра. На тај начин је систематски стих заснован на издвајању ситније
јединице; свака дјелимична неразвијеност припреме ове ситне јединице
динамизира системски стих“ (Тињанов 1990: 37).
17 „Одавно је, разумије се, утврђено да умјетничка проза у односу на ритам
као систем, уопће није индиферентна, неорганизована маса“ (Тињанов
1990: 45).
18 „За решење основног питања о разлици стиха и прозе плодоносније је да
се не изучавају граничне појаве и да се не одређују путем установљавања
такве, можда привидне границе; у првом реду се треба окренути
најтипичнијим, најизразитијим облицима стиха и прозе“ (Томашевский
1959: 8).
„Уколико у стиховној форми има мање елемената по којима се стихови
разликују од прозе, утолико јасније треба разликовати да то није у
питању проза, него стихови. Са друге стране, у делима написаним
слободним стихом неки појединачни стихови, изоловани и истргнути из
контекста, могу да се схвате као проза“ (Hrábak 1958: 7).
19 „Слободни стих захтева посебну графичку организацију да би могао да
буде појмљен као облик стиховног говора“ (Лотман 1976: 98).
20 „Разлике између стиха и прозе се преносе у подручје функционалне
улоге ритма при чему одлучује управо функционална улога ритма а не
системи у којима се он налази“ (Тињанов 1990: 49).

стиховног дискурса, поред осталог, састоји се и у томе што неструктурни
елементи који су својствени говору добијају у њему структурни карактер. Резултат тога је да гласови у стиху могу бити семантички оптерећени јер улазе у различите корелативне односе са значењем текста. Понављање гласова (фонема) за општејезички садржај сасвим је случајно и
небитно, док је довољно да се текст одреди као поетски (стиховни) како
би ступила на снагу презумпција о осмишљености свих уређења која у
њему постоје и тада ниједно понављање неће бити случајно у односу на
остварену структуру.
У стиху као специфичној језичкој структури неке особености језика
произилазе из чињенице да речи, осим што нешто означавају, имају неку самосталну вредност (као јединице које некако звуче21) и учествују
у конструкцији песничког дела. Ако се такве речи организују на начин
да се међусобно не повезују искључиво синтаксичким везама и везама
њихових значења, него и неким својим звучним особинама (еуфонија и
рима), онда оне истичу и своја формална обележја која нису чисто смисаона, већ су и стилистичка. Тачније, звучни, фонички састав песничког
језика, чија се формална, структурна и семантичка својства најизразитије очитују у стиху, изражава се у виду гласовних понављања, која обавезно морају доспети до реализације доступне чулном примању. Такве су
гласовне појаве: асонанца, алитерација асонантско-алитерациона веза,
ономатопеја, рима, анафора, епифора). Асонанца, алитерација и асонантско-алитерациона веза као неканонизована, факултативна звучна понављања тек се накнадно, „регресивно“ опажају. Она се квалификују као
„унутрашња хомофонија“ и „експресивна“ звучна средства. Ономатопеја
се узима као „директно фонетско сликање“, које представља преношење
или опонашање првенствено звукова језичким средствима, често слично
у различитим језицима. Рима се по правилу јавља на крају стиха и као
звучно средство обично се посебно издваја. То је „канонизовано“, обавезно звучно понављање које је „прогресивно“ јер се очекује. Зове се и „спољашњом хомофонијом“ и „експресивним“ звучним средством. У звучна
понављања неки истраживачи с разлогом укључују анафору и епифору,
лексичка и синтаксичка понављања на почетку или крају двају и више
узастопних стихова. Сви облици гласовних (звучних) понављања22 имају специфичне особине (степен звучности, шумове, тврдоћу или умекшаност, светлу или тамну боју). Ове особине се нарочито манифестују
у збијености стиха, где добијају додатни смисао, што је супротно учењу
21 Овај моменат песници су понекад израженије користили да би
продужили трајање одређене уметничке интонације како би читалац
при комуникацији емотивно обогатио и смисаоно продубио понуђени
израз.
22 „Обрасци настали понављањем сличних чланица биће истовремено и
природнији и упадљивији у поезији него у другим врстама језика“ (Кeлер
1990: 93).

о арбитрарности (произвољности, конвенционалности) језичког знака.
Звучне фигуре делују у виду гласовне хармоније, која се обично разлаже
на просте или „имитативне“ (слика или израз23) и на симболичне („метафоричне“) саодносе или везе често симетрично груписаних звукова, из
којих не само да резултира „музика стиха“ него се изражава и звуковна
(звучна24) димензија језика. Гласовна понављања могу да постану симбол неке боје, димензије, светлости, мрака и да добију посебан назив,
који карактерише њихову функционалну страну: орнаменталну, симболичку, ритмичку, синтаксичку и семантичку.
При звуковној организацији стиха поједини песници су при писању
својих песама знали да искористе моменат који указује на то да лексичке
јединице некако звуче и да имају одређену фоничку форму. На таквим
принципима настала је летристичка поезија, чија историја започиње 1947.
године, а везује се за име француског песника Изидора Изуа25 (Isidore Isou).
Међутим, мора се признати да је трагање за оваквим поетским изразом
започето давно пре службеног летризма. Још је Аристофан у својим комедијама користио летристичке поступке26. И у времену од Аристофана
23 „Никад се не може тврдити да би ово или оно груписање гласова, овај
или онај глас, нужно и сами по себи изражавали акустичку стварност,
оптичку или другу представу, или осећање, како се, у датом случају,
јављају као њихова имитација, слика или израз“ (Мукаржовски 1986: 65).
24 Појам „звучни“ ни у ком случају не треба доводити у везу са појмом „акустички“. Док се први односи на звучне квалитете песничког текста, дотле
други означава реализацију песничког текста.
25 Погледајмо какав изглед има део Изуове летристичке песме.
(…)
gagada haha
gagada haha
gaha gaha
17! pstzoukânân
pstzoukânân
tzântzâ
âsnâtza âsnâtza
âsnâtza gântzâ
pstoupâganne
pstoupâganne
pstoupâgâhaha
pstoupâgâhaha
(…)
(Песма за разбијање туге).
26 Навешћемо само неколико стихова из Аристофанових комедија како
бисмо показали истинитост изнете тврдње.
(…)
Брзо на клик слетите ми амо
Триото, триото, тотобрикс!
Ви, у долу што до бара давит занате

до Изуа многи песници су употребљавали летристичке елементе у поезији. Суштина летризма се састоји у томе да се речима одриче право
песничког средства, израза, и оно се преноси на гласове (слова). Услед
тога летристички песници настоје да покажу да су гласови искључиво
уметнички елементи и да немају комуникативну функцију као лексичке јединице.
Чисто летристичке песме састављане су од гласовних сегмената који
немају одређеног смисла, нити правог текста, где се потпуно инсистирало на звуковној реализацији. Иако су стварани привидни лексички елементи чије је значење изражавало потпуни бесмисао, они су у уметничком контексту, контексту песме, добијали не само посебан смисао него
чак посебну снагу и лепоту израза. Насупрот оваквом поетском стварању
песама, постоје и песници који користе летристичке елементе у смисаоно оформљеном контексту како би звучно обогатили свој поетски исказ
и продубили његов смисао27. На тај начин сасвим слободне гласовне сеКомарце љуте, ви, по росним мјестим’
По убавој ливади на Маратону.
(…)
Све на договор дед дођ’те!
Амо, амо! Амо, амо!
Тороторотороторотикс!
Киккабау, кикибау!
Тороторотороторо, лилиликс!
(…)
(Птице).
27 Још је 1905. године А. Г. Матош употребљавао летристичке елементе у
својој поезији. Ево неколико таквих Матошевих стихова.
О, монотона наша звона бона,
Кроз ваше псалме шапће васиона:
Харум – фарум – ларум – хедерварум –
Reliquiae reliquiarum
(Код куће).
Елементима летризма у сваременој српској поезији, колико је нама
познато, користио се веома мали број песника. Међу њима су Мирољуб
Тодоровић
(…)
без авизе
агентују и агирају
агарцима авољајући
аврљ – баврљ
(Аврљ – баврљ, из збирке
Гејак гланца гуљарке, 1974);
и Миодраг Шуваковић
(…)
једи магбеттрули леди магбет сећање леди магбет
ништа повратак малим кућама вешалима данас је
први јули 1973 проглашавам га за пети јули крај

квенце у поетском контексту добијају мање или више одређени смисао,
при чему је њихова поетска порука изразитија и дубља, пошто немају
лексичку форму и нису носиоци лексичког, већ искључиво уметничког
(поетског) значења. У овако насталој језичкој структури, захваљујући
уметничкој композицији песме, свако ново читање открива нову димензију, нову вредност поетски употребљене речи. Крајњи домет летристичке поезије сводио се на могућност сједињавања поезије и музике у једну
интегралну сонорну уметност, коју су неки поборници летризма у својим
теоријским написима назвали хиперфонијом.
Гласовним понављањима као једним од поступака накнадног уређења стиховног текста, на основу заједничке гласовне секвенце, прости
знакови (речи), чија места у стиховном низу могу бити веома удаљена,
уланчавају се у непоновљиве гласовно-лексичке низове, то јест сложене
знакове. Сваки сложени знак састављен је од најмање два, а често и више
простих знакова. Прости знакови, улазећи у састав сложеног (поетског)
знака, у извесној мери напуштају везу са означеним, са планом садржаја,
губе самосталност коју имају у природнојезичкоме тексту. Зато сложени
знакови, гледани у целини, не упућују на нешто изван себе самих, или
изван поетско-језичке структуре чији су органски део. Стога се значењска димензија сложеног знака формира у његовој употреби, у контексту,
у текстовном дискурсу, у стиховној структури.
Успостављајући допунске везе међу простим знаковима, гласовна понављања уносе у семантичку организацију текста значења која су или
нејасно изражена или у потпуности одсуствују на нивоу природног језика. На тај начин гласовна структура, „која у природном језику припада плану израза, у поезији прелази у структуру садржаја образујући семантичке опозиције“ (Лотман 1976: 161) неодвојиве од датог контекста.
Такве „ријечи очито немају своје основно језичко значење, већ преносе
контекст у коме се оне употребљавају“ (Вулетић 1988: 152). Међутим, преобраћање речи у поетском тексту из јединице структуре у њен елеменат
не може да укине општејезичко перципирање речи као основе међусобне везе између ознаке и означеног. Поступком гласовних понављања
изводе се одређени елементи текста (прости знакови – речи) из стања
језичке аутоматизације. Услед тога се између гласовне структуре поетског (стиховног) текста (дискурса) и његове семантичке интерпретације
образује систем мотивисаних веза, заправо успоставља се однос између
плана израза и плана садржаја. Тако се различите речи (прости знакови)
доводе у непосредни контакт и захваљујући томе између њих настаје
сложена семантичка корелативност која се често усмерава или у правцу
митова уауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауа
уауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауау
уауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауауаузз
(Р.О.Н.С., из часописа „Кораци“,
год. XI, књ. XI, бр. 1–2, 1976, стр. 48).

синонимије или у правцу антонимије, које имају искључиво поетски, а
не лексички или речнички карактер. То значи да створени поетски синоними и поетски антоними добијају одређену, и то поетску улогу једино
у дискурсу у којем су настали, док изван њега они престају не само да
функционишу већ и да егзистирају.
Из кратке анализе трију основних фактора стиха: посебне графичке,
посебне ритмичке и посебне звуковне организације – може се извући
закључак да је стих чврста, завршена, у себе затворена структура, обликована на основи коегзистенције, узајамног деловања, повезаности и
динамичке поступности строго одабраних језичких средстава која су у
њему прерасла у елементе поетског израза. Тиме је стих – на плану карактеристичних поетских метода и начина или принципа њихових међусобних веза, њихових избора, њихових комбинација – израстао у посебну и
целовиту врсту језика у коме све њему својствене особине налазе свој
оригинални израз и сачињавају јединствен систем, где је функција свих
елемената (нпр. речи, израза, конструкција) пре свега формална. Наиме,
и графичка и ритмичка и звуковна особеност стиха заснована је на стиховном уређењу говорног низа који је способан да путем уметничко-вербалне комуникације истовремено пренесе смисаону и формалнојезичку
информацију. Инсистирање на фармалнојезичкој информацији, у стиху,
има за циљ да истакне аутоинформацију, то јест информацију форме о
самој форми, односно структурно-језичку информацију (информацију о
структури форме, о њеној фонетско-фонолошкој, морфолошкој, лексичко-семантичкој, синтаксичкој, текстуалној/графичкој и ритмичкој организацији), стилистичку информацију (информацију о стилистичком
потенцијалу форме), стилску информацију (информацију о форми као
врсти стила), естетску информацију (информацију о форми као продукту
естетског процеса). То је проузроковало посебно организационо начело
засновано на музичкој семиози (Петковић 1990: 19), која је захтевала да
се стиховни текст хијерархијски уређује понављањем од нижих ка вишим
нивоима. Тако се понављањем акцентованог слога (или гласовног сегмента) добија ритмичка јединица, њеним понављањем – полустих, понављањем полустиха – стих, понављањем стиха – строфа, понављањем строфе
– песма. На овај начин музичка семиоза је укључена у стиховни дискурс,
у језичку структуру, где је јаче активирана како би се у функционално
јединствену целину повезала три основна елемента стиха: посебна графичка, посебна ритмичка и посебна звуковна (гласовна) организација.
Све је то водило ка синтези вербалног материјала и у квантитативном и у
квалитативном смислу, што је условило да стих постане посебно организована језичка структура, посматрана у односу на било коју другу врсту
текста. Због тога стих поседује искључиво своја демаркациона средства
и посебне стилистичке вредности настале у међусобном прожимању кодификованих и некодификованих поетских правила и поступака.

II. Неке стилске особености старије српске поезије
Појам старија српска поезија услован је, а односи се на стару српску црквену и барокну поезију. У поглављу под насловом Стилске особености
старије српске поезије обрађене су три теме: (1) О једној врсти паралелизма у старој српској црквеној поезији, (2) Нека стилска средства у старој
српској црквеној поезији, (3) Основна стилска средства у поезији српског
барока.
(1) У оквиру теме О једној врсти паралелизма у старој српској црквеној
поезији говори се о посебној врсти паралелизма – удвајању. Овај поступак пренет је из Псалма и других старозаветних књига у стару српску
црквену поезију. Пошто удвајање није чисто лексичко-појмовна него
и синтаксичка појава, анализирали смо га са синтаксичке, семантичке
и стилистичке стране. Гледано са синтаксичког аспекта, ова врста паралелизма се остварује у виду удвојеног субјекта, предиката, објекта,
атрибута и прилошке одредбе; са семантичког аспекта у виду синонима,
антонима и тематског значења (које се не може подвести ни под синонимске ни под антонимске структуре); а са стилистичког аспекта у виду фигура дикције (анафора, епифора, симплоха, анадиплоза) и фигура
конструкције (инверзија, полисиндет).
(2) У оквиру теме Нека стилска средства у старој српској црквеној поезији трагало се за унутарњим и суштаственим блискостима библијских
текстова и старе српске црквене поезије. Тако је откривено да међу многим формално-изражајним средствима првенство припада гласовним
понављањима која су захватала почетке или крајеве двеју и више речи.
Овакав поступак познат је као плетеније словес. Отуда су се најстарији
српски песници богослужбене поезије затварали у речи, заносећи се или
понављањем целих речи (анафора, епифора, унутрашња лексичка понављања), или понављањем њиховох корена (figura etimologica), или понављањем гласова на крајевима двају и више стихова (хомојотелеутон),
или понављањем гласова на крају две и више речи на клаузулама два и
више стихова (морфолошка рима), или понављањем самогласника (асонанца), или понављањем сугласника (алитерација), или понављањем самогласника и сугласника у контакту (асонантско-алитерациона веза).
(3) У оквиру теме Основна стилска средства у поезији српског барока
водило се рачуна да је у време стварња српских барокних песника (17. и
18. век) деловало више типова књижевног језика, да српско барокно песништво обилује песницима и песничким врстама, да су српски барокни
песници били принуђени да са суштунских пређу на формалне елементе,
да су сви они истовремено били барокни сликари или гравери. Сваки је

од наведених чинилаца имао утицаја на обликовање и квалитет поетског
израза, а и на садржај поетске информације коју је српско барокно песништво предавало ондашњем, а предаје и данашњем реципијенту. Имаjући
све ово у виду, а и на основу материjала коjи нам нуди поезиjа српских
барокних песника, покушали смо да откриjемо основна стилска средства у поезиjи овог песничког усмерења и да их разврстамо у неколико
категориjа: (а) основна jезичка стилска средства, (б) основна фигуративна стилска средства, (в) основна метричка стилска средства, (г) основна
фониjска стилска средства и (д) основна графичка стилска средства.

1. О једној врсти паралелизма у старој српској црквеној поезији
У овом раду нећемо се бавити сложеном проблематиком паралелизма28,
него ћемо сву пажњу посветити само једној његовој врсти, односно

28 Паралелизам 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“ (Ковачевић 1991: 184).

удвајању29 различитих лексичких јединица (појмова)30, као изражајног
средства, између којих стоји општекопулативни везник „и“31 као знак
њихове паралелне везе. Ово удвајање није чисто лексичко-појмовна него
и синтаксичка појава. Њиме се изражава одређена правилност (каноничност) и симетрија. Као материјал послужила нам је стара српска црквена
поезија, у којој је овакав поступак пренет из Псалма32 и других старозаветних књига, као и из тадашње византијске реторике, и у њој постао
начело. Овој поступак анализирали смо као синтаксичку, семантичку и
стилистичку појаву.
1. Синтаксички аспекат. Када је у питању синтаксичка структура старе српске црквене поезије, паралелизам као поетско-стилски поступак
најчешће се остварује у виду удвојеног субјекта, предиката, објекта,
атрибута и прилошке одредбе. Стога ће овим појавама бити посвећена
посебна пажња.
1.1. Удвојени субјекат. Поступак удвајања субјекта представља једну
од раширенијих појава у старој српској црквеној поезији. Њихово напоредно постављање у субјекатску синтагму има за циљ да укаже на то да
вршилац радње није један, да их има двоје и да су они у истом рангу, што
значи да се не даје предност једном или другом. Из овога проистиче и
29 Према речима Ђ. Трифуновића у речницима савременог језика постоје
неколики називи за посматрану појаву: „двојност, двојство, двострукост,
двојакост, удвојеност, удвострученост, удвостручење, удвајање“
(Трифуновић 1979: 190). Ми ћемо се, као и Трифуновић, користити
термином удвајање, јер је најприкладнији.
30 Овакав начин удвајања различитих језичких јединица проистекао је
из већ познатог манира стварања двосложних речи 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 једне епохе.
31 Између осталог везник „и“ у српском језику служи да везује појмове
различитог садржаја (каткад антонимијског карактера), који стоје
напоредо (понекад као устаљене везе), указујући на њихово сједињавање,
сабирање, спајање (Исп. Речник СА НУ 1971: 199).
32 „О овоме говоримо зато да би се разумео утицај уметничке
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 тропарима – практично у
свим жанровима књижевности којом се бавимо“ (Верещагин 1975: 63).

логичан закључак да се субјекту, као главном члану реченичне структуре, у духовној врсти текстова (па и у старој српској црквеној поезији)
не придаје толики значај колики му припада према месту и рангу у реченици.
(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) 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).
(3) Пастир Србљем и наставник бил јеси,
ученијем и чудеси васијавша нам
благодети богомудрого оца ученију
последовал јеси
(Срб. III, 340).
У примерима (1) и (2) удвојени субјекат представља различите појмове који се обједињују јединственом радњом: (1) „Симеоне и Саво, јавите
се“; (2) „Људи и чеда… певају песме“. У примеру (3) појам који се налази у улози субјекта, у употребљеном контексту, добија две различите
функције: „Пастир… и наставник био јеси“. Има још једна интересантна
ствар. Наиме, ради се о позицији удвојених речи у функцији субјекта у
реченичној структури. Оне, што показују узети примери, веома често
заузимају посредну позицију, где копулативни везник не везује две речи у сукцесивном низу, већ на одређеном одстојању. Међутим, овакве
случајеве не бележи Ђ. Трифуновић у Псалмима и изворним Савиним
делима: Карејски типик, Хиландарски типик, Житије светога Симеона
(Трифуновић 1979: 191).
1.2. Удвојени предикат. Поступак удвајања предиката нешто је мање
заступљен од удвајања субјекта. У позицији удвојеног предиката скоро

искључиво се налазе глаголске речи, којима се означава вршење двеју
радњи.
(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) Напрези и спеј,
Царствује и царујеј васеми,
и варвари потреби от пастве својеје,
да познајут, бестудни,
јако ти јеси Бог наш,
тебе молим се
и на те уповајем,
(Срб. II, 302).
(3) О, каковаго дарованија
от Спаса причестихом се
и обогатихом се ваистину,
царије и светитељије,
богати и ништи,
радујте се и светло данас торжество празнујим,
општаго нашего заступника Јована праведнаго,
(Срб. III, 62).
У примеру (1), (2) и (3), као што се види, у функцији удвојеног предиката нашле су се глаголске речи које означавају различите врсте радњи
приписане субјекту. Структура предикатског паралелизма се одликује
непосредном везом између двеју предикатских речи: (1) „тече и премину“,
(2) „царствује и царује“, (3) „причестихом се и обогатихом се“, што није
био случај са субјекатским паралелизмом.
1.3. Удвојени објекат. Поступак удвајања објекта има нешто шире размере од удвојеног предиката. Понекад се чини да због густине његовог
јављања он постаје најдоминантнија категорија удвојености у старој српској црквеној поезији33. Што се тиче структурне слике удвојеног објекта,
33 Нешто слично налазимо и у истраживањима код Ђорђа Трифуновића
у Житију светога Симеона писаног руком Светог Саве. У вези са
овим Ђ. Трифуновић истиче: „Од преко деведесет случајева, три
петине захватају именичке речи. Највише је именица у улози објекта“
(Трифуновић 1979: 192).

она се остварује у чистом виду, односно појмови се нижу у непосредном
контакту повезани међусобно везником „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) Образи просијал јеси богоразумија,
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 примера успостављена је потпуна симетрија удвојених елемената: (1) „славу и светлост“, (2) „ништељубије и љубов“, (3) „хвалу и
славу“. Међутим, понекад се деси да симетрија није остварена, као у наведеним стиховима. Између речи удвојеног објекта нађе се нека друга
реч са друкчијом синтаксичком функцијом. Обично је то одредба једног
од објекатских чланова.
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 видети, потпуну симетрију покварила је лексема вељу
(велику) која стоји уз други члан удвојеног објекта непосредно га одређујући. Тако је настала асиметрична структура: мир и вељу милост. Понекад се деси да се очекивана симетрија наруши на два начина: (1) проширивањем двојне структуре уводи се више од два елемента и (2) убацивањем
неких других речи у објекатску структуру.
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. Удвојени атрибут. У функцији удвојеног атрибута, који не представља честу врсту паралелизма у старој српској црквеној поезији, најчешће
се јављају придеви и глаголски придеви. Овакав тип удвајања без изузетка је успостављен на принципима потпуне симетрије.
(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) Бог милостив и штедар,
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).
Истина, понекад се догађа да симетрију квари убацивање лексичке
јединице која у изреченој синтагми представља управну реч, као што је
то случај у следећем примеру.
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. Удвојена прилошка одредба. Када је у питању удвојена прилошка
одредба, она се остварује на различите начине, односно употребом различитих врста речи. Ипак се најчешће употребљавају именице у прилошкој служби.
(1) 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
(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 наведена примера у форми удвојене прилошке одредбе нашле су се именичке речи. Међутим, њихова значења су различита: у примеру (1) ради се о прилошкој одредби за време „отступаје дан и ношт“,
у примеру (2) о прилошкој одредби за начин „последовал јеси ученми и
разуми“, у примеру (3) о прилошкој одредби за место „они же сут ва таме и мраку“34.
2. Семантички аспекат. Када је у питању семантичка структура старе српске црквене поезије, паралелизам као поетско-стилски поступак
најчешће се остварује у виду удвајања појмова чији се значењски однос
изражава у виду синонима, антонима и тематских значења (која се не
могу подвести ни под синонимске ни под антонимске структуре). Стога
ће овим појавама бити посвећена одговарајућа пажња. Када се ради о паралелизму у Псалтири, Верешчагин сматра да ако се говори о смисаоним
везама међу речима да се помоћу квантитативне анализе и са синхроне
тачке гледишта могу издвојити три типа таквих веза. Прво, повезују се
речи са блиским семантичким значењем – синонимија. Друго, овде треба
34 И код прилошких одредби, како показују неки случајеви, долази до
увећавања елемената, тако да двојна веза понекад прерасте у тројну,
четворну, па и више. Ево једног таквог примера у којем је дошло до
утростручавања прилошких елемената.
Истине проповедника
и благочастију рачитеља,
и тамним просветитеља
придите, празнољупци,
Саву да ублажим,
(…)
и апостолски трудивша се
јеже бо по местам
и по градовом
и по земљам
(Срб. I, 50).
Као што се види, овде је остварена тројна прилошка веза: „по местам
и по градовом и по земљам“.

уврстити и речи које семантички допуњавају једна другу – тематску
лексику. Треће, ту спадају и речи са семантичком противпостављеношћу
– антоними (Исп. Верещагин 1975: 63). Наш став се, као што се може видети, увелико приближава Верешчагиновом. Разлика је само у томе што
он поред синонимије и антонимије уводи семантички појам тематска
лексика, док ми сматрамо да се ту пре ради о свим оним значењима која
не спадају ни под синонимију ни под антонимију, него да садрже и једне
и друге семантичке компоненте, али да оне нису тако оштро изражене
као код синонима и антонима. У нашем смислу појам тематска значења
подразумева сва она значења која су обухваћена једном широм темом,
а употребљене лексичке јединице изражавају само нека парцијална значења која се уклапају у опште, тематско значење.
2.1. Синонимска удвајања. Синонимска удвајања појмова представљају
у старој српској црквеној поезији веома раширен поступак. Удвајање се
одвија уз учешће више врста речи, али су најчешће именице.
(1) 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).
(2) Вишњују славу и светлост,
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) Христових заповедеј дели
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 прва три примера, као што се види, дошло је до удвајања именичких
речи – пример (1): „испуштајушту (уништитеље) и страсти потребљајушту (истребитеље)“, пример (2): „са ликостојними (зборовима) анђелскими и са сабори (саборима)“, пример (3): „помоштницу (помоћницу) и
садејствицу (сарадницу)“. У примеру (4) у улози синонимских речи појавили су се глаголи: „тече (протече) и премину (промину)“, док су у примеру
(5) употребљени придеви: „часну и непорочну“. Проучавајући Савина дела,
Ђ. Трифуновић овакву појаву објашњава на следећи начин: „Синонимски
удвојено постављање појмова у Савином језику, рецимо, усаглашава се
са осећањем симетрије и строгости читаве епохе, која још није пошла у
артистичку и разгранату надградњу“ (Трифуновић 19952: 133). Међутим,
у нашим примерима, који су бирани по принципу да представљају што
очигледнији вид синонимије, у два од пет одсуствује симетрија, што доводи у сумњу Трифуновићево мишљење.
Истина, веома се ретко деси да се поступак удвајања понови на блиском одстојању или у суседним стиховима, па изгледа као да се желело
да се паралелизам развије у моћнију структуру. Такав се случај налази
у примеру.
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. Антонимска удвајања. Антонимска удвајања појмова представљају
у старој српској црквеној поезији такође веома раширен поступак. Удвајање се одвија најчешће уз учешће именичких речи. У антонимској структури ређе се појаве и придеви35.
(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 Верешчагин наводи многе антонимске парове узете из језика Псалтира.
Ево неколико интересантнијих: „veqerß – ëaútra, grh‚ynik¢ – pravydyn¢,

dyny – no≤y, dati – li‚iti, starosty – ünosty, ëapad¢ – vßstokß,
vhryn¢ – poroqen¢, more – sú‚a, vßstati – pasti“ (Верещагин 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 примерима (1), (2), (3) и (4) у најчистијем виду удвајања појмова
остварују се праве антонимске структуре: („сладост и жлчи“, 1), („ништељубије и љубов“, 2), („дан и ношт“, 3) и („душу и тело“, 4). Све ове антонимске везе изграђене су употребом именичких речи. Међутим, у примеру (5),
за разлику од прва четири, остварено је антонимско удвајање на нивоу
двеју синтагми (душам спасеније и телесем здравије). Треба рећи да овакве антонимске структуре нису ретке у поезији старе српске црквене поезије, али се мора истаћи да оне немају доминирајућу улогу, и нису конкурентне антонимским лексичким удвајањима. Поред наведених случајева,
могу се сусрести контексти у којима долази до умножавања антонимског
удвајања. Тако настају двоструке и троструке антонимске структуре.
(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 развијеном виду удвајања настају контактне и дистантне антонимске структуре. У примерима („стари же и јуни, богати и ништи“, 1) и
(„телесним болезнем и душевним страстем, богати и ништи, здрави и
немоштни“, 2) ради се о контактним удвајањима, јер се она одвијају у
суседним стиховима. У примеру („Једине цару небесним и замаљним и
преисподњим, / ти Стефана деспота ненаветна / от видимих и невидимих
враг сабљуди“, 3) остварена је дистантна антонимска структура, јер је
двострука веза реализована на одстојању од једног стиха. У наведеним
стиховима постоје и друге интересантне чињенице, којих нема у чистом
виду удвајања. Док су код једноврсних удвајања учествовале искључиво именичке речи, код развијеног вида удвајања употребљавају се само
придевске речи. Поред овога, у примеру (2) дошло је до комбинације
удвајања: (а) синтагматских конструкција – „телесним болезнем и ду-

шевним страстем“36 и (б) лексичких јединица – „богати и ништи, здрави
и немоштни“.
2.3. Удвајања тематских значења. Када не долази до синонимских или
антонимских удвајања, онда се поставља питање: какав се значењски однос успоставља између удвојених појмова? На ово питање, као што смо
раније спомињали, покушао је дати одговор Е. М. Верешчагин. Он сматра,
укратко да поновимо, да поред синонимије и антонимије треба увести и
трећу семантичку категорију – тематску лексику. Али, када се има у виду да се Верешчагин бавио језиком Псалтира и када се погледају примери37 које наводи, може се тврдити да је он у великој мери у праву. Нешто
слично показује и језик старе српске црквене поезије.
(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 Када су у питању удвајања појмова који изражавају однос: материјално –
– нематеријално, она су посебно бројна у старој српској црквеној поезији.
На такву чињеницу указује и Ђ. Трифуновић, као на стилски манир у
време другог јужнословенског утицаја: „Неспутано парадоксално спајање
материјалног и духовног појачавано је Андонијевом сталном жељом
за необичним сложеницама. Управо у време највећег стилског и лексичког богаћења крајем XIV и почетком XV века српскословенски се
укључује у познати ‘други јужнословенски утицај’, који је у језик руске
књижевности унео нове токове древних словенизама, нових сложеница
и необичног удруживања постојеће или преузете лексике“ (Трифуновић
19952: 134).
37 „ústa – óëßfkß; bouró – gnhvß; beëakonie – ëßloba; gradß – selo;

grßlica – pßtica; ogny – plameny; milosty – ≤edrot¥; dobro – krasyno;
onhmhti – úmlßqati“ (Верещагин 1975: 66–67). Истина, има овде парова

који се могу сматрати и као синонимски.

(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 примерима структура паралелизма остварена је у чистом виду:
„усне и језик“ (1); „покривај и сахрањај“ (2); „шлем и оружје“ (3); „ридај и
дрехлуј, велики и први“ (4); „зубније и ножније, главоболија и срдоболија“
(5), с том разликом што у примеру (5) уз чисти вид паралелизма делује
и синтагматско удвајање без употребе везника „и“ (очна зренија, ушна
слишанија). Поред овога, постоје и неке друге структурне разлике међу
наведеним случајевима. У прва три примера лексичка удвајања се јављају једнократно, код четвртог налазимо двократно понављање на дистанци, у петом се јавља трократно понављање, које од контактног прелази
у дистантно. Паралелизам оваквог типа посматран са семантичке тачке
гледишта, иако на први поглед потврђује тезу Верешчагина о тематској
вези двају појмова, у великој мери је и оповргава. Прво што пада у очи
јесте то да су појединачна значења лексичких јединица обједињена неком општијом темом. У примеру (1) појмове усне и језик обједињује тема

– уста; у примеру (2) појмове покривај и сахрањај обједињује тема – чувати, бринути се о; у примеру (3) појмове шлем и оружје обједињује тема
– оружје; у примеру (4) појмове ридај и дрехлуј обједињује тема – узрок
– негативна конотација, а појмове велики и први обједињује тема са значењем – позитивна конотација; у примеру (5) појмове зубније и ножније,
главоболија и срдоболија обједињује тема – болест, а појмове очна зренија, ушна слишанија обједињује тема – људска чула. Међутим, ако би се детаљније анализирао семантички однос двеју речи у структури успостављеног паралелизма, и уз то укључивао непосредни контекст, показало
би се да сваки од лексичких парова изражава у већем или мањем степену
синонимски или антонимски однос.
Следећи примери, а има их мноштво у старој српској црквеној поезији, у потпуности оповргавају Верешчагинову тезу о удвајању тематске
лексике.
(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 наведених примера само у (1), и то у пару „неверни и жестокосрдни“, могуће је говорити о томе да два појма припадају једном семантичком тематском кругу – некој врсти непоправљивости. У свим другим
случајевима за два појма немогуће је наћи заједнички тематски именитељ. У примеру (1) парови „законом и пророки, веровати и звати“ у међусобном значењском односу исказују семантичку разлику која није достигла степен толике дијаметралне супротности да се може именовати
као антонимија. У примерима (2) и (3) реч правда са речима кроткост,
мудрост формирала је паралелизме („правдоју и кротосту“, 2; „правдоју
и мудростију“, 3) у којима појмови у међусобној вези означавају пре различитост него тематску истоветност. Слична је ситуација и у примеру
(4), где лексеме мудрост и сила у оствареном паралелизму „мудростију
и силоју“ ни у којем значењском односу не могу се довести у тематску
међузависност.
3. Стилистички аспекат. Када је у питању стилистичка структура старе српске црквене поезије, паралелизам као поетско-стилски поступак
најчешће се остварује у виду фигура дикције (анафора, епифора, симплоха, анадиплоза38) и фигура конструкције (инверзија, полисиндет). Стога
ће овим појавама бити посвећена посебна пажња.
3.1. Фигуре дикције. Иако у фигуре дикције спадају све гласовне или
звучне фигуре, овде, с разлогом, изостављамо све оне фигуре чије је деловање засновано на понављању одређених гласова или скупина одређених гласова, опонашања одређених звукова и шумова у природи, па
и понављање одређених читавих речи. У нашем случају под фигурама
дикције сматрају се удвајања лексичких јединица на почетку стихова
(анафора), на крају стихова (епифора), на почетку и на крају (симплоха)
и на крају претходног и почетку наредног стиха (анадиплоза). Ове се фигуре називају једним именом синтаксички паралелизми (исп. Ковачевић
1998: 33), а које због своје честе употребе у лирици добијају заједнички
термин лирски паралелизми (исп. Солар 19805: 63).
3.1.1. Анафора. Анафора представља понављање речи на почетку стихова. Међутим, у нашем случају анафора представља удвајање појмова
на почетку двају стихова исказаних различитим лексичким јединицама
између којих стоји везник „и“. Примери нису бројни.
38 Овде се не ради о стилским фигурама које подразумевају као један
од критерија редупликацију истих речи истог семантичког или
асоцијативног круга (Исп. Ковачевић 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 прва два примера налазе се типични случајеви анафорских понављања: „Придете, страждуштеји / и примете исцељенија“ (1); „Царе устрашил јеси / и кнезе низложил јеси“ (2), док је у примеру (3) таква веза

појачана иницијалним „и“: „и веселет се, тебе предстојеште / и сатржаствујут твоје красноје успеније“. У примеру (4) дошло је до дуплирања
анафорског удвајања које се на крају строфоида претвара у анафорскоепифорску везу или чак у обрнуту анадиплозу (почетак претходног и
крај наредног стиха): „и мача / и иноплеменик / и усобице зло самишљајуштих / и глада / и васкоје покуди“. Овде треба истаћи да су случајеви
под бројем (3) и (4) много ређи од оних под бројем (1) и (2).
3.1.2. Епифора. Епифора представља понављање речи на крајевима стихова. За разлику од реторичког схватања епифоре, код нас ова фигура
означава удвајање појмова на крајевима двају суседних стихова. Епифора је нешто заступљенија од анафоре.
(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 прва четири примера налазимо типичне случајеве епифоре: „нам
же са Богородицеју проси смиреније / и велију милост“ (1); „даровати
појуштим те мир / и велију милост“ (2); „Отачаскије си љубаве и мирских красот / и властних висот“ (3); „вазимајушта от земље убога / и
посаждаје на престоље богатих“ (4). Међутим, у примеру (5) двојна веза
прераста у тројну: „грехи испуштајушту / и страсти потребљајушту /
и раби твоје спасајушту“.
3.1.3. Симплоха. Симплоха је, према теорији књижевности, фигура која
представља уједињење анафоре и епифоре, односно понављање лексичких јединица на почетку и крају двају и више суседних стихова. Овде је
симплоха заправо удвајање појмова који се изражавају различитим речима које заузимају позиције на почетку и крају једног стиха. Оваквих
примера нема много.
(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 примера дошло је до удвајања исте синтаксичке функције
чији су елементи заузели иницијалну и финалну позицију у истом стиху:
„Људије твоји, оче, и чеда“ (1); „Преподобне оче и преблажене“ (2); „Презиратељ долњим и преселник“ (3). Због тешко оствариве овакве структуре,
као што смо истакли, примери симплохе су веома ретки и остварују се
само у једној парној вези.
3.1.4. Анадиплоза. Анадиплоза је фигура у којој се једна или више речи
с краја понавља на почетку идућег стиха. У нашем смислу, анадиплоза
представља удвајање различитих појмова именованих различитим речима које су постављене на крај претходног и почетак наредног стиха.
Овакав структурно-стилистички поступак чини веома бројну категорију
у старој српској црквеној поезији.
(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 прва четири примера налазимо чисте случајеве анадиплозе: „стењати же покајанијем /и молитвами си нас удостојите“ (1); „Нас ихже сабрал јеси зде / и тамо сабери ва чести спасајемих“ (2); „и васеноштним
стојанијем / и слзами мноземи“ (3); „и нас научајушта благодарити / и
славити Господа тебе прослављшаго“ (4). У примеру (5) јавља се много
сложенији поступак удвајања него што је анадиплоза. Почетак строфоида почиње анадиплозом која је појачана иницијалним „и“ да би у следећем стиху прерасла у анафору како би се после два стиха поново појавила
у чистом облику: „Ваздражанијем и болезними / и бедами многими / и
молитвами непрестаними / … тем сасуд изабрани Богови нашему бист
/ и јави се апостол“.
3.2. Фигуре конструкције. У фигуре конструкције или синтаксичке фигуре стари реторичари су најчешће убрајали следеће фигуре: инверзију,
реторичко питање, елипсу, асиндетон и полисиндетон. Према замишљеној концепцији овог рада, наша пажња ће бити усмерена само на инверзију и полисиндетон, јер се ове фигуре остварују и употребом копулативног везника и.
3.2.1. Инверзија. Инверзија као фигура означава обртање реда речи
или делова реченице супротно од начина који је граматички најисправнији. Она успоставља такав поредак речи којим се наглашава оно што
се у нормалном поретку не може нагласити. У нашем случају реч је о

инверзији која се остварује у неграматичком поретку речи уз обавезно
њихово удвајање. Примери за инверзију у старој српској црквеној поезији су веома чести.
(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 прва четири примера: „Урошу васечасне и преважделене“(1); „пастир
свети и благи“ (2), „жртву часну и непорочну“ (3) и „…оче, / богомудре и
васеблажене“ (4) – поступак удвајања у виду инверзије остварен је тако
што су придевске речи које служе као одредба одређеном појму (именици) заузеле позицију иза ње. Остваривањем овакве структуре има се
утисак да се ради о својеврсној појави атрибутива. Међутим у примеру
(5) инверзија је настала заменом места предиката и објекта: објекат је
дошао пре предиката, а предикат после објекта: „…твојеј светости вештају и мољу“. Пример (6) није ништа друго него спој два претходна
поступка који заузимају позиције на почетку и крају једног строфоида:
„Раби присније и благонаравније васех цара Христа (…) Симеона и Саву ва
песнах поштем“.
3.2.2. Полисиндет. Полисиндет је фигура која настаје низањем везника без граматичке потребе. Она служи за посебно истицање појединих
речи, односно представља посебан начин гомилања предмета, чиме се
сугерише особит смисао. У нашем случају полисиндет означава, пре свега, двократно удвајање појмова, које се у непосредном контексту може
поновити и више пута. Овакав структурно-стилистички поступак је веома често коришћен у старој српској црквеној поезији.
(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 примеру (1) почетни део строфоида је обухваћен тројним удвајањем
(„…причестихом се / и обогатихом се ваистину, / царије и светитељије,
/ богати и ништи“), где први пар повезује два суседна стиха, док друга
два пара заузимају целе стихове. Интересантно је да ова удвајања нису
у међусобној вези, него свако од њих делује засебно. Први пар је структуриран употребом глаголских речи у функцији предиката („причестихом се / и обогатихом се“) који су подређени једном субјекту. Слично томе, четири различита субјекта који чине две парне структуре („царије и
светитељије, / богати и ништи радујте се“) обједињује један предикат.

Заједничко за ову тројну структуру огледа се у удвајању појединачних
речи. У примеру (2) остварено је дупло удвајање у прва четири стиха
строфоидне форме. Овде, за разлику од примера (1), удвајање је изведено употребом синтаксичких конструкција (које ипак означавају појединачне појмове, јер синтаксичку структуру чине одредбене синтагме:
„Напасније прилоги / и страсније находи / и вражија смуштенија и језик
нашаствија“. У примеру (3) због дужине текста одсликана је права ситуација полисиндетских удвајања у старој српској црквеној поезији39. На
почетку строфоида у другом, трећем и четвртом стиху, уочавамо тројну
(„Ливретинска / и Киринејска и Александријска“) па двојну везу („Киликијре и Асије“). Након два стиха поново се јавља полисиндетско удвајање
(премудрости и духу), а после четири стиха оваква удвајања се протежу
на седам узастопних стихова („муже и послухи“; „старце / … и књижни“;
„нападаше / … и приведоше“; „прештенија / и сведетељства … и глаголи“).
Крај строфоида је без удвајања. Међутим, овде се открива још једна закономерност. Наиме, почетак и крај полисиндетске структуре означава
тројна, док средишњи део карактерише двојна веза.
После ове кратке анализе могу се извести одређени закључци. Дакле,
као што смо на почеку истакли, бавили смо се једном врстом паралелизма, односно удвајањем различитих лексичких јединица, као изражајног
средства међу којима стоји везник „и“ као знак њихове паралелне везе.
Пошто овакво удвајање није чисто лексичко-појмовна него и синтаксичка појава, овај поступак смо анализирали као синтаксичку, семантичку
и стилистичку појаву. У оквиру синтаксичког аспекта овај поетско-стилски поступак се најчешће остварује у виду удвојеног субјекта, предиката, објекта, атрибута и прилошке одредбе. Како је анализа показала,
све ове појаве заузимају видно место у структури старе српске црквене
поезије. У оквиру семантичког аспекта овај поетско-стилски постук се
остварује у виду удвајања појмова чији се значењски однос изражава у
виду синонима, антонима и тематских значења. Током анализе проблем
је представљала тематска лексика, коју није било могуће подвести ни
под синонимију и под антонимију. Ту смо се послужили мишљењем Верешчагина, али смо донекле кориговали његов став, сматрајући да тематска значења подразумевају сва она значења која су обухваћена једном
широм темом, а употребљене лексичке јединице изражавају само нека
парцијална значења која се уклапају у опште, тематско значење. Овакав
наш став проистекао је из посматраног материјала. Иначе, стара српска
црквена поезија обилује нијансирањем, супротстављањем и свим оним
што не спада у ове две семантичке појаве, тако да су синонимска, антонимска и тематска удвајања веома заступљена. У оквиру стилистичког
39 Ради веродостојнијег приказивања ове појаве најисправније би било
када би се анализирао цео текст једне песме. Међутим, због превелике
дужине обично смо посматране појаве узимали из контекста једног
строфоида.

аспекта овај поетско-стилски поступак се остварује у виду фигура дикције (анафоре, епифоре, симплохе, анадиплозе) и фугура конструкције
(инверзије, полисиндета). И овде анализа је показала да наведене фигуре представљају значајан део структуре старе српске црквене поезије и
чине њено веома моћно изражајно средство.

2. Нека стилска средства старе српске црквене поезије
Плетеније словес као стил хагиографске литературе у словенским књижевностима ћириличког подручја није ништа друго до акомодација
стилистичких принципа античке грчке и старозаветне хебрејске књижевности. Ови стилистички принципи створили су квалитативно нов
стилски израз који је свој најпунији одраз нашао у византијској црквеној
прози и поезији. Пренет већ са првим преводима из Византије у словенске земље, овај стил је посебно у јужнословенским књижевностима био
заступљен у току целог средњег века. Он је био карактеристичан за оне
књижевне врсте које су због свога садржаја и функције захтевале изражавање у тзв. „високом стилу“: то су житија (хагиографије), похвале (панегирик и енкомион) и свечане црквене проповеди (хомилије). Сам појам
плетеније словес обележава филолошки однос према језику и узвишено
схватање књижевног језика, а у том смислу и посебан однос према речи.
Успостављено ново поимање речи огледа се „у њеној звучној страни (алитерације, асонанце итд.), у етимологији речи (повезивање речи истога
корена, једнаки наставци итд.), у тананости њене семантике (повезивања синонимска, таутолошка и др.), у љубави ка грађењу нових речи,
сложеница, калкова и др.“ (Лихачев 1958: 24). Овакав однос проистиче из
схватања да постоји очигледна подударност између речи и суштине40. Познато је да у средњовековној поетици реч мора да буде достојна истине
коју исказује, да њен облик (форма) и дејство треба да буду попут божанске речи. Отуда и настојање да се плетенијем словес, односно одабраним
фигурама и обртима речи сам говор „украси“ и да се узвишеним изразом
искаже мисао која треба да узбуди и занесе. Узвишеност и експресивност
стила плетенија словес условљена је религиозним надахнућем писања
и говорења који, као битни елементи људске духовности, не смеју бити
обични нити свакидашњи. Тако се поступком плетенија словес сједињавало апстраховање богословске мисли са апстраховањем осећајности,
што се испољавало у повећању емоционалности све до стања потпуне
егзалтације.
40 „Ријеч треба да представља суштину појаве, да се идентифицира с
битношћу ствари коју означује. Ријечи којима се описује свети појам
треба саме да буду свете – ‘подобне’ за приказивање светости“ (Мошин
1962: 98).

Када се говори о старој српској црквеној поезији, треба имати у виду
да се у њој сусрећемо „са правом поезијом и чистим појмом песме“ (Трифуновић 1965: 47). Док је западна средњовековна поезија имала своје песничке облике (нпр. канцону, лауду, сонет), дотле је и стара српска црквена поезија имала своје сталне облике (стихир, тропар, кондак итд.),
наслеђене из византијске поезије. Ови основни облици средњовековне
српске црквене поезије представљају, у извесном смислу, минијатурне
песме, пошто делују као самосталне целине41. Међутим, оне се удружују
у једну већу тематско-мелодијску целину при чему настају сложени средњовековни песнички облици: службе, канони, акатисти, молепствија.
Тек у овом случају срећемо се са правим појмом песме обликоване на
јединственој мелодији која је (у сталном односу са српскословенским
језиком и живим народним говором) добила неке националне, српске
призвуке. Мелодија има посебну улогу у старој српској црквеној поезији, јер ова поезија не само да се чита, него се и поје. Песници су, дакле,
пишући текст песме имали увек пред собом већ познату мелодију42 са
одређеним гласовним карактеристикама (сетан глас, величанствен глас,
тужан глас43 и сл.).
Трагање за унутарњим и суштаственим блискостима библијских текстова и старе српске црквене поезије открива пут за изналажење чинилаца својствених највише песничком казивању и стилу ових двају уједно
сличних и различитих творевина. Посебан начин организације језичког
градива долази још из библијских књига. За ову врсту текстова – како за
прозу тако и за поезију – веома је карактеристичан елеменат еуритмије
и мелодичности. У Библији књиге писане прозом имају такав облик који се дели на неке паралелне изразе, на парне двореде, парне реченице,
што ствара осећај изграђеног ритма и илузију поделе текста на строфе
(Орлов 1947: 64). Међу многим формално-изражајним средствима која
41 Као такве примере Ђорђе Трифуновић наводи Тропар светоме Симеону
од светога Саве и Цамблаков Тропар Стефану Дечанском (Трифуновић
1965: 47–48).
42 „Нема сумње да су мелодије ових песама преношене усменим путем,
живом појачком традицијом, заснованом на такозваном кројењу. Појци
су знали махом напамет мелодије Осмогласника које су више пута током
године понављали, па су их на неки начин ‘утврдили’“ (Стефановић 1970:
135).
43 „Гласови су постепено настајали 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
поново са првим гласом“ (Стефановић 1970: 130).

учествују у обликовању библијског језичког материјала видно место,
пре свега у поезији, припада гласовним понављањима која су захватала
почетке или крајеве двеју и више речи44. Овакви поступци пренети су у
стару српску црквену поезију директно из Старог и Новог завета или индиректно из византијске црквене поезије45. Српски средњовековни песници (и писци) били су махом калуђери, којима је читање Псалтира46 била
свакодневна дужност, па су отуда све стилске особености тога текста у
великој мери утицале на њихово властито изражавање.
Користећи се поступком плетенија словес47, српски средњовековни
песници неретко су посезали за гласовним фигурама (1) чији формални
44 Навешћемо само неколико карактеристичних примера преузетих из
Давидових псалма и Песме над песмама: (1) Да живим у стану твом
довијека, и починем под кровом крила твојих (Псалм 61, 4); (2) На сабору
благосиљате Господа Бога, који сте из извора Израиљева! (Псалм 68, 26);
(3) Плачем, постим се душом својом, и то ми се прима за зло (Псалм 69,
10); (4) Запјевајте славу имену његову, дајте му хвалу и славу (Псалм
66, 2); (5) Вечером и јутром и у подне тужим и уздишем, и чуће глас мој
(Псалм 55, 17). (1) Заклињем вас, кћери Јерусалимске, срнама и кошутама
пољским, не будите љубави моје, не будите је, док јој не буде воља
(ПНП 2, 7); (2) Ко је она што иде горе из пустиње као ступови од дима,
поткађена смирном и тамјаном и свакојаким прашком апотекарским?
(ПНП 3, 6); (3) Јагодице су твоје између витица твојих као кришка шипка
(ПНП 6, 6).
45 „Српско духовно песништво средњега века грађено је по законима
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, акростиха и садржине није нам пошло за руком да
нађемо у византијској црквеној поезији“ (Трифуновић 1974: 205–206).
46 В. А. Мошин у свом раду „О периодизацији руско-јужнословенских
књижевних веза“ указује на Псалтир као на један од узора за стилско
подражавање словенских средњевековних књижевника (Мошин 1962: 72).
47 „У највишим својим домашајима ‘плетеније словес’ чини јединство
многих стилских особености апстракција; богате лексичке асоцијације;
синонимика; синонимска поређења; губљење стварног значења
речи; таутологија; игра сазвучја гласова; неологизми; игра речи;
дуга набрајања; перифразе; понављање; нагомилавање епитета и др.“
(Трифуновић 1990: 235).

облик не достиже ниво лексичке јединице и (2) чији је формални облик
једнак лексичкој јединици. Имајући ово у виду, као и то да стара српска
богослужбена поезија своју суштину и облик остварује потпуно у појању48, у звучном (гласовном) изразу, нашу пажњу усмерили смо на она
звучна средства која наговештавају особеност структурирања „песничке речи и ритма и мелодије“ (Трифуновић 1968: 241) ове врсте поетског
израза. Зато смо поставили себи задатак да у старој српској поезији докажемо постојање плетенија словес и да откријемо све оне његове типове који одговарају тзв. фигурама дикције. Услед тога смо и покушали
да прикажемо иначе богате потврде за извесна стилска изражајна средства49, својствена стилу „плетенија словес“ (Трифуновић 1975: 77), која су
као мала звучно-мелодијска решења50 служила не само да тексту придају
посебну мелодичност и узвишеност него и да потпомогну да сам израз
што јаче делује на слушаоце, како садржајном (интелектуалном), тако
и формалном (емоционалном) страном (Мулић 1972: 13).
48 „Пошто се ради о поезији за појање, и само песничко стварање 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 томе, ни број слогова није истоветан
у свим одсецима. Ови саставни делови и изградња облика песме зависе
од песничке мисли“ (Стефановић 1970: 129).
49 То су стилске фигуре у средњовековној словенској књижевности
ћириличког подручја (извитије словес) помоћу којих се остварује
плетеније словес. Основни циљ за којим се тежи при употреби извитија
словес јесте постизање еуритмије и еуфоније. Ове стилске фигуре
представљају античке Горгијине фигуре које је у својој говорничкој
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, поређења, контрасти, метонимије…
све оне нијансе на гласовној страни ријечи, у етимологији и семантици,
које карактеризирају стил ‘плетенија словес’“ (Мошин 1962: 104–105).
50 „Стваралац литургијске поезије стварао је мелодична дела, за певање,
за поетско приповедање и опис узвишених ствари и питања, значајних
за службу – због тога је у складу са вековном традицијом и искуствима
својих византијских претходника посебну пажњу посвећивао ритмичко-звучној, мелодијско-интонационој страни својих текстова“ (Gil 1995.
Преузето из превода Бисерке Рајчић: „Летопис Матице српске“, бр. 1, 1996,
Нови Сад, 160).

Најстарији српски песници богослужбене поезије, песници 13. века,
своју мисао најчешће своде у симбол51. Стога не чуди што се они највише затварају у речи, заносећи се или понављањем целих речи (анафора,
епифора, унутрашња лексичка понављања), или понављањем њихових
корена (figura etimologica), или понављањем гласова на почетку две и
више речи (хомојарктон), или понављањем гласова на крајевима двеју
и више речи (хомојотелеутон), или понављањем гласова на крају две и
више речи на клаузулама два и више стихова (морфолошка рима), или
понављањем сугласника (алитерација), или понављања самогласника
(асонанца), или понављањем сугласника и самогласника у контакту (асонантско–алитерациона веза52), и тако даље. Ниједна од наведених гласовних структура не делује самостално, ни у стиху, а камоли у строфи. Најчешће долази до комбинације два а неретко и више од два оваква гласовна
поступака. Њихово издвајање и изоловано посматрање треба схватити
искључиво као резултат научног апстраховања и уопштавања.
Међу наведеним гласовним фигурама посебно место припада асонанци, као једном од елемената звучне структуре стиха. Она је у честој
употреби у старој српској црквеној поезији. Обично се јавља у виду понављања једног (моноасонанца), два (биасонанца), а веома ретко и три
различита вокала (полиасонанца).
1. Понављања једног вокала – моноасонанца – остварује се најчешће
у оквиру једног стиха.
(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 сваком од наведених примера моноасонанца „а“ бројно превазилази
присуство осталих вокала у стиху. Као што се види, она се распростире
на све речи у стиху. Изузетак чини облик речи житији, у којем се понављањем вокала „и“ ствара опозиција осталим речима у стиху. Наравно,
51 О изразитом симболизу у поезији XI II века, чиме се остварују закони
броја и хармоније средњовековне естетике, пише Ђ. Трифуновић у свом
огледу Стара српска појна поезија (Трифуновић 1968: 271).
52 Следећи термини наши су и могу се схватити као условни: асонантскоалитрециона веза, моноасонанца, биасонанца, моноалитерација, биалитерација, полиалитерација, лексичка плетеница, унутрашња лексичка
понављања, лексичка понављања у композитама.

овакав поступак гласовних структурирања има одређене стилистичке
и семантичке вредности.
2. Понављања два вокала – биалитерација – јавља се у једном, али чешће у два узастопна стиха.
(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. Понављања три вокала – полиалитерација – делује у једном или два
суседна стиха најчешће у две (веома ретко и три) речи у контакту или
на растојању у једном или два суседна стиха.
(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 ширим контекстима, који могу достићи и ниво мањег строфоида
(строфоида од три, четири и више стихова) веома често долази до комбинације двеју, па чак и трију врста асонанце (моноасонанце, биасонанце, полиасонанце).
(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 примеру (1) комбинацијом различитих видова асонанце (моноасонанце „а“ и биасонанца „ао“) настала су два низа лексичких јединица (два
сложена знака):
„а“ преблаженаја – пастира – учитеља – Сава;
„ао“ преподобнаја – богоноснаја – богомудраја – равноапостолнаја
– чудотворца – многохвалимаја – многоименита – оца –
досточуднаја;
„иа“ пастира – многохвалимаја – многоименита;
„ие“ учитеља – многоименита – Симеоне.
Међутим, ова четири лексичка низа, преко интегралних елемената
„а“ и „и“ међусобно се преплићу и повезују све речи у наведеном тексту
(изузев везника „и“, који је на овај начин посебно истакнут), стварајући
јединствену четвороструку „плетеницу“ (јединствен сложен знак) која
прожима цео текст, градећи у њему трослојну структуру:
„а“ преподобнаја – преблаженаја – богоноснаја – богомудраја
– равноапостолнаја – чудотворца – пастира – учитеља –
многохвалимаја – многоименита – оца – Сава – досточуднаја;
„и“ пастира – многохвалимаја – многоименита – учитеља –
многоименита – Симеоне.
Оваквим поступком се умногоме повећава семантичко-стилистичка
информација текста.
Поред асонанце, српски песници су из истих разлога често користили
и алитерацију, односно понављање једног, нешто ређе два, а веома ретко
и три консонанта. Навешћемо пример у којем је остварена комбинација
мноноалитерације „т“, биалитерације „ст“ и полиалитерације „свт“.
Светилник те многосветли,
светитељу, знајем:

молитви чедо,
пустиње васпитеније,
чистоте обиталиште
(Срб. I, 284).
Пажљивим посматрањем запажа се да у цитираном тексту понављањем идентичног гласовног елемента „т“ делује лексичка плетеница.
Хомојарктон је термин античке реторике за гласовно подударање на
почетку двеју и више речи. Отуда ова фигура представља гласовна подударања у интервалу од понављања једног сугласника (моноалитерација), понављања два сугласника у контакту (биалитерација), понављања
најмање једног самогласника и једног сугласника у контакту (асонантско-алитерациона веза), понављања једног или два слога (слоговна понављања), све до гласовних понављања која прелазе у другу гласовну
фигуру – у парономазију.
1. Хомојарктон у виду моноалитерације посебно је честа појава у старој српској црквеној поезији. Али то је најтеже уочљив вид гласовних
понављања с веома малим музичко-хармонијским ефектима, јер се пре
региструје визуелно него аудитивно.
(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. Хомојарктон у виду полиалитерације такође је веома честа појава у
старој српској поезији, која се претежно исцрпљује на почетку двеју речи
у једном ила два суседна стиха, а најчешће на растојању у строфи.
(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. Хомојарктон у виду асонантско-алитерационе везе у старој српској
црквеној поезији представља продуктивну категорију, мада га је теже
уочити јер је по својој структури веома близак гласовним понављањима
која обухватају један или два слога.
(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. Хомојарктон у виду слоговних понављања је веома раширена појава
у старој српској црквеној поезији, посебно када је у питању понављање
једног слога, док су понављања два суседна слога веома ретка, јер у таквим случајевима хомојарктон представља понављање првог члана сложене речи или прелази у парономазију.
(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. Хомојарктон који се јавља у виду парономазије често је тешко разликовати од ове гласовне фигуре. Међутим, постоји разлика међу њима.
Хомојарктон је позиционо условљен: смештен је без изузетка на иницијалну позицију у речи, док парономазија нема ту ограниченост.
(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).
Хомојотелеутон је термин античке реторике којим се означава гласовно подударање на крају двеју или више речи. Тако ова фигура представља
гласовна понављања у интервалу од једног сугласника (моноалитерација), једног самогласника (моноасонанца), најмање једног самогласника
и једног сугласника у контакту (асонантско–алитерациона веза), једног
или два слога (слоговна понављања), све до гласовних понављања која
прелазе у другу гласовну фигуру – у риму.
1. Хомојотелеутон у виду моноасонанце представља веома честу појаву у старој српској црквеној поезији, који се обично остварује на крајевима трију и више лексичких јединица, у контакту или на растојању, у
једном, два или више суседних стихова.
(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. Хомојотелеутон у виду моноалитерације веома се ретко јавља у чистом виду. Као такав обично се реализује у две суседне речи. Најчешће
се среће као интегрални елеменат или асонантско–алитерационе везе
или слоговних понављања, и то по правилу у два суседна стиха или у више стихова у контакту и на растојању.
(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. Хомојотелеутон у виду асонантско-алитерационе везе има веома
високу фреквенцију у текстовној структури старе српске црквене поезије. Јавља се како у једном стиху, тако и у два суседна стиха, а ништа ређе
и у више стихова у контакту и на растојању у једном строфоиду.
(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. Хомојотелеутон у виду слоговних понављања је веома раширена
појава у старој српској црквеној поезији, посебно када је у питању понављање једног слога, док су понављања два и више суседних слогова
нешто ређа.
(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. Хомојотелеутон је због свог положаја у стиху (крај стиха) често веома тешко разликовати од тзв. граматичке риме. Тако да се ова гласовна фигура у извесном смислу у појединим случајевима може третирати
као појам граматичке риме, али не са потпуном сигурношћу. У примерима које наводимо ипак се пре може говорити о хомојотелеутону него о
рими53.
(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 истицали да се ове гласовне структуре скоро никада не јављају појединачно у контексту једног и више суседних стихова и целих стро53 Као примери за риму, по нашем мишљењу, могу се узети овакви 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).

фоида. Често се налазе испреплетани различити видови хомојарктона,
хомојотелеутона, комбинације ових двеју фигура, а неретко оне делују
у заједници са другим гласовним фигурама.
Бројни су примери у којима долази до комбинације различитих видова хомојарктона, које делују у текстовним структурама од три суседна
стиха до целих строфоида.
(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).
Посебно су бројни примери у којима се комбинују различити видови
хомојотелеутона, који захватају текстовне структуре од три узастопна
стиха па све до једног строфоида.
(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).
Нису нимало ретки примери у којима долази до комбинације хомојарктона и хомојотелеутона. Понекад су овакве структуре смештене у
једну или две речи, у контакту у једном стиху или на растојању у два суседна стиха. Оне се већином јављају у више стихова, а понекад заузимају
простор који је на нивоу целих строфоида.
(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).
Када су у питању шири контексти који су једнаки већем делу строфоида или су једнаки целим строфоидима, долази до комбинације хомојарктона и хомојотелеутона са другим гласовним фигурама.
(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).
Овакав однос према формалним елементима лексичких јединица проистиче из схватања да постоји очигледна подударност између речи и
суштине. Јер према средњовековној поетици реч мора да буде достојна
истине коју исказује, њен облик (форма) и дејство треба да буду попут
божанске Речи. Отуда и настојање да се одабраним фигурама и обртима
речи сам говор „украси“ и да се узвишеним изразом искаже мисао која
треба да узбуди и занесе. Такав начин структурирања поетског дискурса одаје узвишеност и експресивност условљену пре свега религиозним
надахнућем писања и говорења, који као битни елементи људске духовности не би смели да садрже било каква својства која подсећају на обичност или свакидашњост.
После извршене анализе могу се извући одређени закључци. Свакако
да међу бројним стилским поступцима којима се одликује стара српска
црквена поезија плетеније словес заузима значајно место. Овај стилски
поступак је био карактеристичан за оне књижевне врсте које су због
свога садржаја и функције захтевале изражавање у тзв. „високом стилу“:
то су житија (хагиографије), похвале (панегирик и енкомион) и свечане
црквене проповеди (хомилије). Сам појам плетеније словес обележава
филолошки однос према језику и узвишено схватање књижевног језика, а у том смислу и посебан однос према речима. Успостављено ново
поимање речи огледа се у њиховој звучној страни (алитерације, асонанце итд.), у етимологији (повезивање речи истога корена, једнаких наставака итд.), у тананости њене семантике (повезивања синонимска, таутолошка и др.), у љубави ка грађењу нових речи (сложенице, калкови
и др.). Када се говори о старој српској црквеној поезији, треба имати у
виду да се у њој сусрећемо са правом поезијом и чистим појмом песме.
Стара српска црквена поезија је имала своје сталне облике: стихир, тропар, кондак итд., наслеђене из византијске поезије. Ови основни облици
средњовековне српске црквене поезије представљају у извесном смислу
минијатурне песме, пошто делују као самосталне целине. Међутим, оне
се удружују у једну већу тематско-мелодијску целину, при чему настају

сложени средњовековни песнички облици: службе, канони, акатисти,
молепствија. Најстарији српски песници богослужбене поезије, песници
13. века, своју мисао најчешће своде у симбол. Стога не чуди што се они
највише затварају у речи, заносећи се или понављањем целих речи (анафора, епифора, унутрашња лексичка понављања), или понављањем њихових корена (фигура etimologica), или понављањем гласова на почетку
две и више речи (хомојарктон), или понављањем гласова на крајевима
двеју и више речи (хомојотелеутон), или понављањем гласова на крају
две и више речи на клаузулама два и више стихова (морфолошка рима),
или понављањем сугласника (алитерација), или понављања самогласника (асонанца), или понављањем сугласника и самогласника у контакту
(асонантско–алитерациона веза). Отуда је свим овим гласовним структурама посвећена посебна пажња. Током анализе је доказано да оне у старој српској црквеној поезији не делују самостално, ни у стиху, а камоли
у строфи. Најчешће долази до комбинације два, а неретко и више од два
оваква гласовна поступка.

3. Основна стилска средства у поезији српског барока54
Код Срба у науци о стиху постоји знатан број расправа, студија, есеја и
чланака који се баве проблематиком српског барокног песништва. Међутим, сви ови радови долазе из области теорије и историје књижевности.
Истина, у њима се често оперише са широким фондом књижевно-историјских чињеница и анализама изведеним строгом методском процедуром.
Насупрот томе, језиком и стилом српске барокне поезије, колико је нама
познато, нико се од српских учењака није посебно бавио55. Зато овај текст
треба схватити као први покушај да се укаже на неке од елемената основних стилских средстава која функционишу у поезији српског барока. При
томе се мора обратити пажња на неколико чињеница. Прво, у време стварања српских барокних песника (17. и 18. век)56 делује више различитих
54 „Сам назив ‘барок’ (бисер неправилног облика, или нека сколастичка
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 елементе, који се осјећају као ‘барбарски’“ (Група аутора
1978: 24).
55 Истина, језиком Јована Рајића детаљно се бавио А. Младеновић
(Исп. Младеновић 1964).
56 „Српски песници XVII и XVI II века суочавали су се са модерним барокним
збивањима у свету уметности око себе, и то не само у оном новом свету у
којем су се нашли после сеоба, у Подунављу, где су се као већ формирани
уметници срели са аустријским и мађарским бароком, него очигледно и
раније, у постојбини; у Црној Гори, у коју је приморски барок продирао

типова књижевног језика57. Друго, српско барокно песништво обилује
песницима и песничким врстама. Треће, српски барокни песници били
су принуђени да са суштинских елемената поезије пређу на формалне. Четврто, готово сви песници српског барока били су у исто време барокни
сликари или гравери58. Сваки од наведених чинилаца имао је одређеног
утицаја на обликовање и квалитет поетског израза, а такође и на садржај поетске информације коју је српско барокно песништво предавало
ондашњем, као и данашњем реципијенту.
Имајући све ово у виду, као и на основу материјала који нам нуди поезија српских барокних песника, покушали смо да откријемо основна
стилска средства у поезији овог песничког усмерења и да их разврстамо у неколико категорија. Наша су истраживања показала да у српској
барокној поезији функционише пет група стилских средстава, а то су: 1)
основна језичка стилска средства, 2) основна фигуративна стилска средства, 3) основна метричка стилска средства, 4) основна фонијска стилска средства и 5) основна графичка стилска средства.
1. Основна језичка стилска средства. У време стварања српских барокних песника код Срба постоје три типа књижевног језика: (а) српскословенски, (б) народни и (в) рускословенски.59

преко Боке; у Србији, у коју је нови стил продирао са свих страна:
италијански и руски барок преко Свете Горе, пољски барок преко Кијева,
да не говоримо о домаћем бароку у Дубровнику, Далмацији и северној
Хрватској“ (Павић 1970: 91).
„Новија књижевност православних Срба почиње и развија се у веку под
утицајем руске богословско-схоластичке књижевности“ (Остојић 1921: 126).
57 „Са Гаврилом Стефановићем завршава се стари период српске
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“ (Радојичић 1957: 267).
58 „Литература о српској графици XVI II века веома је разноврсна и обимна.
Током скоро два века обрађивана је и објављивана графичка баштина,
али одмах треба приметити да су о графици најчешће писали историчари
и историчари књижевности. Највише се писало о Христифору
Жефаровићу и Захарију Орфелину, стога што је први, по књигама које је
резао и издавао у бакрорезној техници, врло рано и неоправдано ушао
у историју српске књижевности, а други стварно био свестрани писац
и преводилац, оснивач првог књижевног часописа код јужних Словена,
историчар, песник и аутор привредних, теолошких и лингвистичких
књига“ (Давидов 1978: 17).
59 У каснијем периоду појавио је и четврти тип књижевног језика, тзв.
славеносерпски језик, који је настао мешавином српског и црквеноруског.

1.1. Српска књижевност барока наследила је из старе српске књижевности (период од 9. до 16. века) српскословенски језик (настао српском
редакцијом старословенског). Овим језиком писао је велики број српских барокних песника, навешћемо само неке: Гаврил Стефановић Венцловић, Кипријан Рачанин, Арсеније IV Јовановић Шакабента, Захарије
Орфелин и др. Погледајмо како звуче стихови писани на српскословенском језику.
(1) Речи, која нас ради плот би,60
У плоти мојој буди реч;
Учини и вазљубљеним
Слушатељима мојим
Да приме у уши речи моје,
Од тебе, Речи, дате!
(ВГЦБ, 134).
(2) Зре те, гробе,
ужасају се твојего виденија
и срдачно капљуштују слзу проливају
длг обштедатељни в ум примаје.
Како прејду конац уви, такови!
Еј, еј, о горе, о горе,
ух, ух, смрти, кто может избежати те!
Неки од барокних песника су употребљавали и овај језик, истина, веома
ретко. Ево једног сонета написаног овим језиком од Захарија Орфелина.
Мењше жене од ништа! Свак может видети
Да од многших већ људеј жена јест поштена.
Сам Херкулес за љубав женску хотел прести.
Славна Троја за жену била разорена.
Семирамис самаја краљем ругала се;
За Дидоном Картаго у жалост пришао;
Клеопатра у свију похвалном стала се;
Аспазију сам Сократ в науки слушао.
Зашто хулет на жене? И тко нема од њих
Живот на свету овом, ил’ не заклињал се кад
Да би и сам живот свој жртвовати за њих?
Ако јесу те ништо, како говорет сад,
То тко рожден од жене ил’ њу обожает,
Има бити ил’ раван, ил’ горши од ње јест
(ОЗП, 58).
60 Језик свих овде узетих песника поштован је у целости, једино је накнадно
фонетизован, дат је српском савременом азбуком.

Перо се поби,
Ум изнеможе,
Лист снетева,
Старост достиже
(РКПМ, 96).
1.2. Увођење народног језика у српску барокну књижевност догодило
се у 17. веку, а разлог вероватно лежи у православној реакцији на католичку противреформацију61. Овај језик егзистира у српској писмености
још од најстаријих времена у текстовима пословног карактера (повеље,
писма, трговачки уговори, имовински документи итд.). Народни језик
је био вековима у употреби као језик народне књижевности, а био је и језик ренесансне књижевности у Дубровнику. Њиме је писао највећи број
српских барокних песника, поменућемо само неке: Јован Рајић62, Гаврил
Стефановић Венцловић63, Андрија Змајевић, Никола Буровић, Вицко Болица и др. Погледајмо како звуче стихови писани народним језиком:
(1) Весело прољеће бјеше с’ указало
И разлико цвијеће земљи радост дало.
Ливада одјевена травицом зеленом,
Ружица румена цвјеташе с племеном
Дробахна цвјетића и биља свакога
У жуберу птица мириса рајскога
(ЗАПБ, 45).
(2) Од велике жалости,
туге и невоље
Не сме да се помоли
никуда на поље
61 „Покрет за превођење у ширем смислу црквених књига на прост народни
језик постојао је у украјинским земљама још средином 16. века. У почетку,
као и свака новина, поготово у конзервативним црквеним круговима
наилазио је на отпоре и недоумице. Међутим, већ почетком 17. века идеја
о превођењу на народни језик била је широко прихваћена и почела је
доносити прве плодове“ (Миловановић 1982: 12).
62 „Чистота Рајићевог језика у зависности је од карактера писаног текста
или његове намене. Црквенословенски елементи се у одређеном
Рајићевом делу или саставу могу процентуално смањивати и повећавати
од, рецимо, неколико процената до неколико десетина процената. Јасно
је, самим тим, да и они улазе у одлику Рајићевог књижевног језика на
народној основици“ (Младеновић 1964: 153).
63 „(Венцловић) је, како пише М. Павић, на чистом народном језику писао
поезију, која је додуше увек имала своје библијске и друге праузоре, али
која је и на том новом језику остала поезија” (Павић 19661: 79).
„Све што год је Гаврило писао, писао је или србуљским језиком, или
народним говором (Јовановић 1911: 107).

Из својих мрачних палат’
окађених смарадом,
На дну пакла жалосног
напуњених јадом:
(РЈБЗ, 25).
1.3. Рускословенски језик (настао руском редакцијом старословенског)
почео је од треће деценије 18. века полако да улази у српску цркву, школу
и књижевност64. Појава овог језика код Срба била је узрокована ванјезичким чињеницама: верским и националним. Рускословенским језиком писао је незнатан број српских барокних песника. Најзначајнији међу њима
су Јован Рајић, Захарије Орфелин65, Христифор Жефаровић и др. Погледајмо како звуче стихови написани на рускословенском језику:
(1) О Сербије! што за сије,
тако оскорбљена;
Ни ли страна, та попрана,
Турком попаљена;
Мјесто зрачно, људма значно,
то Поље Косово,
в нем же Књази лежат нази,
всјем срдце готово
(ОЗП, 73).
(2) Уви нам болезненим, срдцем унивајем,
Егда друга нашего в земљи погребајем;
Отшед, ах отшед, на страну далеку
Јеју же не лет минути всјакому чловеку,
Откуду ах, на веки изити не може
Доко л придеш ва правде всем судити, Боже!
(НПМП, 147).
64 „У ‘словенској школи’ Максима Суворова (1726–1730), као и у ‘словенско-латинској школи’ Емануела Козачинског (1733–1737), такође у Сремским
Карловцима, ђаци – међу којима је било и одраслих: ђакона, архиђакона,
монаха, јеромонаха, свештеника – учили су и усвајали рускословенски
језик (или славенски како се тада називао), тј. ондашњи руски црквени
језик или руску редакцију старословенског језика. Тиме је практично
почело намерно напуштање од стране Срба дотадашњег, скоро шест
векова старог српског црквеног и књижевног језика, српскословенског
(српске редакције старословенског језика) – процес који је крајем прве
половине XVI II века већ био у завршној фази“ (Младеновић 1983: 3).
65 О животу и раду Захарија Орфелина треба се информисати у књизи
Т. Остојића Захарија Орфелин живот и рад му (Остојић 1923).

Као што се види, српски барокни песници имали су ту срећу (можда и
несрећу) да су могли да бирају један од три типа књижевног језика. Они
су то и чинили. Па се дешавало да у засебним поетским остварењима у
једном делу стоје два типа књижевног језика један поред другог (нпр.
код Венцловића). Мешања међу типовима књижевног језика (уз мале изузетке)66 није било. У самој чињеници у могућности избора једног од ових
језика лежи стилистички аспекат, јер је сваки од њих имао своју лексику, морфологију, фонетику, ортографију, па и фразеологију. На сам избор
једног од типова књижевног језика утицао је профил адресата, природа
теме (поруке) и сам адресант. Услед тога је и долазило до функционалне
разграничености ових трију типова књижевног језика.
2. Основна фигуративна стилска средства. Српским барокним песништвом доминира кићени маниристички стил. Концентрација изражајних стилских средстава и претераност у изразу основне су стилске особине српског барока67. Пошто велики део језичке изражајности почива
на типизираним средствима, логично је да једно од таквих изражајних
средстава буду и фигуре. Зато и наша истраживања српске барокне лирике показују да се она одликује богатством фигуративних изражајних
форми, мећу којима преовлађују: (1) метафора, (2) емфатични епитети,
(3) хипербола, (4) антитеза и (5) парадокс.
2.1. У песнички стилски репертоар барокних песника метафора улази као лајт-мотив „кола среће“. Код Венцловића поред „кола среће“, као
66 Навешћемо неколико примера у којима долази до мешања различитих
типова књижевног језика, али то је долазило, пре свега, из стилских
разлога.
(1) Или ка нека свирала,
дудук ли – ваља јој свирац
да је држи и својом мајсторијом
разлико и лепо свира ш њоме гласовито,
те свога господина да весели.
Духну на лице му дихање живота
и бист чловек в душу живу…
(ВГЦБ, 167).
(2) Внимај! Небу и земљи и свој твари цар
к нама говори! Внимај!
Велики пастир живу храну људма раздаје!
Внимај! Који је смрт уморио, свет надборио,
бесконачну радост и царство вечно нам,
неваљалим обриче!
(ВГЦБ, 162).
67 „Напуштајући неку врсту слободног стиха пре три стотине година, они су
то чинили у име укључивања у токове барокног песништва Европе“
(Павић 1970: 85).

константни метафорички израз фигурира „црни биво у срцу“. У маринистички бујним стиховима метафора постаје њихова неизоставна компонента, којом се једном значењу додаје час један, час други метафорички
колорит. Услед тога, метафора постаје нека врста основног конструктивног начела у поезији српских барокних песника, па је зато код њих
постојала изражена склоност да се помоћу елемената метафоризације
сви садржаји неке поетске целине пропорционално преобразе. Друкчије речено, српски барокни песници често су знали да целу једну тему обраде у метафорама.
(1) Ево сам то видим
да неки други завичај злочест,
у моме телу војује
супроћ мога умља.
И који је тај други,
поснажанији закон
од божија закона?
Јест и врло поснажнија
човечја жеља и зла ћуд,
којано нит се кога боја боји,
ни мора, ни дуге болести
и зле несреће,
ни саме вечне муке
(ВГЦБ, 87).
(2) Ситне ћу звијезде с неба сабајат
И онога јаснога мјесеца:
Од звијезда ћу цркву саградити,
Од мјесеца цркви бијела врата,
Очима ћу иконе писати,
По уму ћу летургију пјети, –
На коњицу хоћу цркви доћи,
С коња копљем цркву отворити
(АППМ, 109).
2.2. Веома распрострањен поступак метафоризације у српском барокном песништву чине емфатични епитети. Познато је да су барокни песници у жељи да афективно појачају поетски израз прелазили оптималну
меру употребе епитета. Зато је стил српских барокних песника презасићен овом фигуром, што је посебно уочљиво у панегирицима које су писали у славу великог српског жупана Немање и његовог дома и у славу
српских светитеља, нпр. код Христифора Жефаровића, Синесија Живановића, Пава Ненадовића, Ивана Ненадића, Захарија Орфелина, Јована Геор-

гијевића, Јована Рајића, Данила Петровића Његоша, Василија Петровића
Његоша, Андрије Змајевића, Арсенија IV Јовановића Шакабенте и других.
Поред овога, српски барокни песници употребом емфатичких епитета
придавали су посебан значај обичним речима (појмовима).
(1) … Књига сија мала
Велико же та име себе надписала.
Разгнув даљше и узрив сербско царство цело,
Весел, мњу, зело
Будет таков читатељ: јако темна мрака
Невежества сербскаго свобожден, а зрака
Слави дома Немањска от селе известен.
Се, кол ти честен
В славној сербској природи будеш ва веки;
Књигоју бо ти сеју учиш человеки
Како сербско дарство бе, и јего предали
Как приуспели
Илирици всја сија в књизе вадружени
Провинцији и части храброваружани
Својој власти покорит. Њине видет очи
Что сија прочи
В различнија, многија части разделиша,
Сербскују же преславну памет загладиша
Се до селе нашему роду тајно бјаше
Что садержаше
(НППМ, 160).
(2) Назадњом удари, а напрви посјече
За сто пут управи и сабљом просјече;
Прид њим се не знаше коња ни коњика,
Све земљи свраћаше, ах змаја војника!
На једнога не лако сабљом удараше,
А по два једнако на земљу мећаше;
Сва га војска страшно у очи гледаше,
А они не ласно који га чекаше
(ЗАПМ, 164).
2.3. Да би што више појачали свој израз и преувеличали особине предмета, интензитет радње и значај одређеног догађаја, српски барокни

песници неретко су прибегавали и хиперболи. Ова стилска фигура доминира најчешће у ламентима, где је у већ песимистички обојен контекст
уносила патетику (патос). Она постаје запажено изражајно средство у барокним плачевима, у Змајевићевом плачу над срушеним Дубровником, у
Орфелиновом Плачу Сербији, у Рајићевим стиховима Сербљија разграбљена и опустошена ридајет, који данашњем читаоцу одају снажан утисак
извештачености и натегнутости праћених високом патетичношћу.
(1) Оружја сва моја враг мој затупио,
перо моје са мојом сабљом заоштрио:
у крв моју умаче, на ме злобу пише,
чада моја ногами газећ, злобом дише…
Добри моји синови ни у што сви стали,
оружја са плећи врагом дат морало;
сисе они змијеве сисати гоне се,
са свих страна вражије напасти боје се
Восток, запад, полуноћ бојали се мене
славне, храбре Сербије, бивше тогда једне;
а сад седим жалостна, у ропству тужећи,
и за мојом храброшћу прегорко плачући
(ОЗПМ, 162).
(2) Посла на мја меч и глад, зуби звереј љутих
напоји мја водоју из потоков мутних,
В достојаније твоје јазици придоша
и всју свјатињу твоју вдруг опровергоша.
Трупија рабов твојих лежат побијених
в брашно птицам небесним, в смраде повержених
Крови их пролијаша јако воду зелну
а мене в плен ведоша јако рабу бедну
Појадоша мја љуте и опустошиша,
свех благ и притјажаниј в конец истоштиша
(РЈПМ, 162).
2.4. На стилски репертоар српских барокних песника, поред уметничких преокупација, битно је утицао и моменат живљења, где су били измешани живот и смрт, радост и туга, богатство и сиромаштво, вечност и
пролазност. Успостављене опозиције најбоље су се могле реализовати у
виду антитезе, којој су прибегавали сви барокни српски песници.
(1) Кано овца међу вуци,
ка голуб међу крагујци,

и звезда у црну облаку,
ружица у бодљиву трњу,
перуника у риту, –
прониклица правици у злу селу!
(ВГЦБ, 99).
(2) Знамо те јасну и светлу кано сунце,
сјајну једнако на зле
и на добре људе
(ВГЦБ, 155).
(3) На зими је он рођен
и у снегу купан
И сунцем је и мразом
од свуда пролупан
(РЈБЗ, 16).
2.5. За што дубљу и суптилнију унутарњу везу двају појмова, српски
барокни песници су користили парадокс, јер ова фигура најпре истиче
противречност па била она и привидног карактера, а затим поседује елементе изненадног и необичног. Њом се ипак нису користили баш сви
барокни српски песници.
(1) Да тко год стојање кано бежање размисли?
Тко за поуздано ка стојеће?
Ко ће разделити ова и она,
што се напред указују и помиљају се?
И овим ето, устопце да иде,
а на ове да и не гледа?
Тко мртву живу ли реч прима?
(ВГЦБ, 89).
(2) Мухамед у гордости
Немцу одговара:
Не мислиде што мислиш!
пак се јошт и кара
(РЈБЗ, 32).
(3) Ето ти га у тај дан
Мухамед достиже
И к Бендеру доступа
што даље, то ближе
(РЈБЗ, 46).

(4) Ту започе ридати
и злу срећу клети:
Куд се макнеш, свуда зло,
свуд запете сети
(РЈБЗ, 57–58).
3. Основна метричка стилска средства. Српско барокно песништво
се јавља у два засебна таласа. (1) Барокни медиевализам (као прелазни
период) карактеристичан је за оне песнике који се доста тешко опредељују за силабички римовани стих као средство поетичке форме. Они се
најчешће држе формалних обележја старог српског песништва, које се
исказује у облику блиском реторичном црквеном песништву и библијским версетима. Песници који су припадали овом усмерењу, за разлику
од претходног периода, прихватили су риму као стални поетски поступак, а међу њима су Венцловић и Шакабента. (2) Српско песништво зрелог барока одвија се у оквирима римованих силабичких стихова са непокретном цезуром: (1) једанаестерац, (2) дванаестерац, (3) двоструко
римовани дванаестерац, (4) осмерац, и (5) тринаестерац.
3.1. Једанаестерац као стих барокног песништва био је у почетку доста
колебљив. Јављао се код малог броја српских барокних песника. Налазимо га у песничким делима Гаврила Тројичанина, Кипријана Рачанина,
Никанора Мелетијевића, Јована Рајића и код неких бокељских песника.
(1) Изникла је међу нами сва вјера,
Подаћу ти од сокола три пера,
А ти мени од ружице три ките
И нека су сувијем златом овите
(АППМ, 156).
(2) Дај жени пити цијелога вина
Ако ћеш да рађе и то два сина.
Онден је писано, и то ће бити,
Да ћеш се скоро ти женити
(КАПБ, 397).
(3) Нећу бринут само веће за тебе,
вазда ће ми мисо бити код тебе!
Још се бојим, мој соколе питоми,
да ни когођ стару љубав не сломи.
Милостиво њој одгори(х) веома:
Не бој ми се, моја грлице питома,

пријед се небо раздијелило звијездами,
него љубав усађена у нами!
(НДПБ, 102).
3.2. Дванаестерац, као и једанаестерац, био је несталан стих, који се
често мешао са другим стиховима. Употребљавали су га Никанор Мелетијевић, Кипријан Рачанин, Гаврил Тројичанин, Вицко Болица, Партеније Павловић и др.
(1) Чловече, сва ће слава земља проћи,
а божиј суд страшни на испитаније доћи.
Чловече, држи се последњаго века,
познати ћеш безумије нињашњаго света
(МНПМ, 137)
(2) В купност Бог свеза уди с телеси
Распри не бити и писмен в словеси.
В лепоте вздје, чловек, буди,
Да взвеселит ти се срдце и груди
(РКПМ, 137).
(3) Христе васкрес живот нам дарујет
И лучше јоште дати обештујет,
Христе васкрес и не умрет и тому,
На Всегда будет жити в нашем дому
(ВГПМ, 137).
3.3. Двоструко римовани дванаестерац владао је у Боки под утицајем
дубровачког барокног песништва, најчешће у здравицама непознатих бокељских песника. Овим стихом написано је песничко дело Змајевићево,
неке песме Винка Болице, као и неки други песнички састави.
(1) Чути ћеш, сестрице, // од писма овога
оне твоје дружице // зазвање од Бога
хоћу ријет Озане, // ка меу звијери плахе
гори у Комане // роди се у Влахе;
како Бога види // на своју сву вољу
на ками гдје сиди // с круницом у пољу,
како њему хрли // и како потече,
да га прије загрли, // како он тад утече
(БВМП, 143).
(2) Путујућ с тишином // весело низ море
С мојоме дружином // рано прије зоре,

Возећи сврати се // корабљица моја
Гдје сада види се // узрок непокоја,
Који ће у мени // ћутат срце моје
Доклено жуђени // дни ме испокоје
(ЗАПБ, 45).
(3) Крепост је Божји дар, // собом се ки слави
Дијели Вишњи сгар // по својој љубави,
Ову свуколику // Он теби дарова.
Ер ти твом језику // поштења његова;
Кој је при теби // у слави и дици
Над свијем под неби // вриједним језици
(БЖПБ, 312).
3.4. У српском барокном песништву постојала је тенденција за осмерцем као стихом или полустихом, који је наслеђен из прошлости (забележен, измећу осталог, и у познатој песми Аз данас умирају). Њиме су
писали Иван Ненадић, Висарион Павловић, Јован Георгијевић, Никанор
Мелетијевић, Јован Рајић.
(1) А своје тијело божанствено
Ево теби сада оставља
Круха обличјем покривено
Да се душа тва забавља
(НИМП, 154).
(2) Буди благословен, Боже,
Јако ми писат поможе:
Спободи зрети кончину,
Даруј му јоште годину.
Писат в твоју част и славу,
К земљи преклањају главу;
Не лиши от желанија
И помоћи паденија
(ПВПМ, 110).
(3) Даруј мирно поживити, от беде одбрани,
Твојом руком и милошћу всесилно сахрани
Овог дома домаћина и остало друштво,
Све сроднике, пријатеље и свето је кумство…
(РЈПМ, 155).

3.5. Основни стих барокног српског песништва био је тринаестерац,
стих који је у потпуности обезбедио прихватање риме и увођење силабизма у српску поезију. Он је дошао са стране, односно из Пољске преко
Украјине под називом „вирш“. То је у ствари словенски хексаметар или
пољски тринаестерац, силабички стих са цезуром испред осмог слога. Први пут овај стих се јавља у српској поезији средином 17. века у Пентикостару штампаном по наређењу принцезе и песникиње Јелене Басарабе.
Од тада се српско песништво често користило овим стихом; поменимо
само неке песнике: Павао Ненадовић млађи, Гаврил Стефановић Венцловић, Захарије Орфелин, Христифор Жефаровић, Синесије Живановић, Јован Рајић, Андрија Змајевић, Иван Крушала, Јован Светогорац и др.
(1) Весела ти јутрос зора исхођаше ван
Поврх нашијех сину гора водећ био дан,
Весело ти сунце изиде, пака за њоме
Поља и луге тер обиде свијетлом зракоме
(ЗАМП, 155).
(2) Свега боја на врх тврђе жена се указа
У страшному величанству Турцим се показа;
Бијело рухо на се има, свијетло и сјајуће
Од одбране дијело каже свијем могуће.
Пристрашени Турци виде так(в)о чудество
Серце њима свијем следива ње величанство
(КИПБ, 65).
(3) Аште ада и гроба кључ те препуштајет,
Кључ врат спасе гредушта како взбрањајет.
Воду жени придши тлену почрпати,
Чрпљеши живу могушту душу омивати
(СЈМП, 145).
Овладавши овим силабичким структурама праћеним римом, српско
барокно песништво је подвргло (по први пут) српски језик строгој поетској дисциплини, што је уједно значило и освајање нових средстава
песничког изражавања.
4. Основна фоничка стилска средства. Звучни експеримент, иако карактеристичан за стару српску књижевност, јавља се у доста сложеном
облику и у барокном песништву. Наиме, многи поетски текстови писани
у време барока били су стварани за усмено излагање, па су стога нарочито ритмизовани и подигнути на ниво казивања у чијој је суштини било
остваривање музичких преокупација. У том смислу Гаврил Стефановић
Венцловић поставио је неку врсту формуле поетског израза у којој је

„мудрост слушања“ уздигао до култа, претпоставивши уметност слушања
уметности казивања (односно уметности поезије). Можда је овај моменат био одлучујући да многи српски барокни песници, ако не сви, често
употребљавају гласовне фигуре: (1) асонанцу, (2) алитерацију, (3) анафору, (4) епифору, (5) парономазију и (6) риму.
4.1. Није никакво чудо што је већи део српске барокне поезије (намењен слушалачкој – неписменој – публици), који је достизао врло висок
степен музикалности и експресивности песничког израза, баш остварен
употребом понављања вокала, асонанцом.
(1) Север мене не слуша
а Хеспер помаже…
(РЈБЗ, 7).
(2) Кад је слаба та сила
одавна застала…
(РЈБЗ, 6).
(3) И остали наш овај привремени пожитак
светоподобно и богоугодно би доконали,
и правовремену нашу војиштанску господу, –
(ВГЦБ, 126).
(4) Нејма ни сејања толико,
а ни хамбара за жито,
ни гумна спраљена, а ни српа ваљала;
(БГЦБ, 162).
(5) У кућу на вечеру к теби,
У цркву свету, сваку жртву претилу…
(ВГЦБ, 158).
4.2. Стилски поступак понављања консонаната у српској барокној поезији није у толикој мери примењиван као асонанца. То је и разумљиво,
јер кад се зна да је ово песништво тежило за тонским квалитетима, у
смислу музикализације контекста, консонанти иако подвлаче звучну изражајност стиха, као носиоци шумова, нису били подесна грађа. Но здружени са вокалима они су доприносили хармонизацији поетског говора.
(1) Сви готови чекају,
сигнал ослухују,
На опрезу сви стоје
своје да послују
(РЈБЗ, 35).

(2) И ми сами, сви сваки по себи, –
излази на сејање сејати своје семе!…
(ВГЦБ, 91).
(3) Те се умива с водом –
и ватра у води се разгорева…
(ВГЦБ, 160).
(4) Ка нека отока текућа
Од великога света пружила се
(ВГЦБ, 165).
(5) Уши имаш, послушај мобу нашу,
и прегни к нама твоје ухо
(ВГЦБ, 169).
4.3. Анафора као гласовна (фоничка) фигура била је чест стилистички
поступак који су примењивали српски барокни песници у својим поетским остварењима. Анафора као фигура понављања на почетку стихова
у српској барокној поезији јављала се у више различитих видова: (1) као
понављање скупине гласова на почетку више стихова, (2) као понављање
једне речи на почетку два или више стихова и (3) као понављање групе
речи на почетку два или више стихова. Ево неколико примера за употребу анафоре у различитим облицима.
(1) И не глагола јему ни јединем језиком.
И главу моју отсече,
и тело моје растеса полма,
и тагда начех глаголати јему
(АППМ, 107).
(2) Кад је војска побита,
кад деца пропала,
Кад је барут одузет
и снага отпала;
Кад топови умукли;
кад узета храна,
Кад је у табору
највећа одбрана
(РЈБЗ, 9).
(3) Христос васкрес живот нам дарујет
И лучше јоште дати обештујет,

Христос васкрес и не умрет к тому,
На всегда будет жити в нашем дому
(ВГЦБ, 157).
4.4. Епифора као стилско средство није у толикој мери у поезији српског барока долазила до изражаја као анафора. Разлог вероватно лежи
у томе што се тада рима појавила као стални поступак градње стихова.
Ипак она се не тако ретко јављала као понављање једне речи на крају двају стихова или као понављање више речи на крају два и више стихова.
(1) И који је тај други,
поснажнији закон
од божија закона?
(ВГЦБ, 87).
(2) Ја тебе наричем бездном.
А и сам себе називљем бездном
(ВГЦБ, 88).
(3)

Пут крајине града од Новога
Кад су дошли к понти од Кумбура,
Сташе звати аге од Новога
На Кумбура крваву границу
Кад зачуше аге од Новога
Да их зову млади Петрашђани
(…)
(БЛМП, 97).

(4) Рат на њега с запада,
који север брани.
Муја зато не мари,
готови се к брани
(РЈБЗ, 12).
(5) Ти си мјесту твому родну дика и слава,
Који турско робје водиш и куле ваљаш.
Турке сјечеш, Турке водиш и лагумаваш,
А у кући су Буровића једина слава
(БНМП, 341).
4.5. Парономазија или игра речима хомофонијски је поступак који је
у српској барокној поезији обично реализован у облику варирања или
понављања једног те истог сагласја, што се манифестовало низањем гласовно сродних речи или истих речи у различитим облицима.

(1) Ти Марије, Дијеве чисте,
чиста име наше носиш,
чиста дјела, ћуди исте,
чистијем лихцем ти поносиш
(БЛПБ, 348).
(2) Славна Дубрава
Рода славинскога,
Круна и слава
Народа мога
Зло је скршена
(ЗАПБ, 51).
(3) Речи, која нас ради плот би,
У плоти мојој буди реч;
Учини и возљубљеним
Слушатељима мојим
Да приме у уши речи моје,
Од тебе, Речи, дате!
(ВГЦБ, 134).
(4) При устех твојих Златоусте, златих
станет златно слово.
Вину хвала господња в устех твојих.
Златна хвала бе в устех твојих
Златоусте, златих.
Такожде и наших брених озлати,
да не будет брена!
Обшета Христос:
Аз дам вам уста кому какова:
теби Златоусте, жених вас злати
истино даде златна уста.
Златнога учитеља
златни ученик, златослав.
Сему златноме ученику
судби господње бише вазжделени
паче злата и топазија
(ВГЦБ, 151–152).

4.6. Још је један стилски поступак који је водио у даљу хармонизацију
поетског текста био познат српским барокним песницима, а то је поступак римовања. Римом су се служили српски барокни песници и у традиционалном невезаном слогу, а и у силабичкој версификацији. Међу тим
песницима свакако треба истаћи Гаврила Стефановића Венцловића68,
Кипријана Рачанина, Синесија Живановића, Јована Рајића, Висариона Павловића, Никанора Мелентијевића, Винка Болицу, Андрију Змајевића.
(1) Писат в твоју чест и славу.
К земљи преклањају главу;
Не лиши от желанија
И помоћи поданија
(ПВПМ, 110).
(2) Чловече, немој чловеку добро говорити,
а зло му мислити;
за то хоћеш по самрти за језик висити.
Чловече, немој криву клетву метати,
да те не буду дијаволи у вечни огањ претати.
Чловече, немој никад криво на суду рећи,
врази да те не буду у вечној муки пећи
(МНМП, 112).
(3) Виноград јасти људем полазан,
Вина пити много не васак буди љубазан.
Бујим јуним не сладка наука,
За своју вољу в веригах им мука.
Војну всегда имети достојит с ђаволом чловеку
Како предјет пут к небесному веку
(РКМП, 121).
(4) Весела ти јутрос зора исхођаше ван
Поврх нашијех сину гора водећ био дан,
Весело ти Сунце изиде, пака за њоме
Поља и луге тер обиде свијетлом зракоме
(ЗАПМ, 155).
5.0. Основна графичка стилска средства. Како је на једној страни постојао известан број поетских текстова намењених за звучну рецепцију
(за слушање), који је онда од песника захтевао посебан систем организације језичког градива утемељен на његовим фоничким и фонетским
68 „У његову (Венцловићеву) делу има читава скала римованих текстова,
чије се порекло креће од десетерачког народног стиха са римом и без ње,
до праве барокне поезије у везаном стиху“ (Павић 1966: 82).

особинама, тако су на другој страни постојали и песнички текстови који
су били намењени просвећеним реципијентима од којих се очекивало
да понуђену поетску уметнину приме на визуелан начин (чулом вида).
Тим поводом српски барокни песници су се трудили да сада другачијим
поступцима обликују свој поетски текст, који би делујући на читаоца
производио код њега благотворни утисак, а то се једино могло остварити графичким или сликовним средствима. Услед тога српски барокни песници су прибегавали графичким експериментима који су у поезији српског барока играли посебно важну улогу. Овде не треба сметнути с ума
једну већ помињану чињеницу да су скоро сви српски барокни песници
били истовремено сликари или гравери. Они су се најчешће користили
следећим сликовним фигурама: (1) carminom figuratom, (2) калиграмом,
(3) калиграфијом и (4) акростихом.
5.1. Carmina figurata представља вид изражавања који инсистира на
изласку из система линеарног и примени слике (или колажа) као комуникабилнијег средства за преношење поруке, при чему се вербални исказ замењује сликовним. Овакав поступак био је примењен и у српској
барокној поезији, а ишао је за тим да се помоћу спољне форме ликовних
(графичких) знакова делује на читаоца/гледаоца. Таква је песма Захарија Орфелина Поздрав Мојсеју Путнику, у којој се налазе стихови исписани у облику два симетрично постављена листа детелине, или у облику
лавиринта и других фигура. Ево неколико примера који илуструју примењен графички поступак.
(1) (а) Ангел хори в вишњеј гори
вострубите гласно,
буд’те дали солнцем хвали
сијајушћу јасно.
(ОЗП, 28).
(б) Пои богу епархие песен нову за сие
что он силен, изобилен,
тебе сија предрагија
от доброти
всја шћедроти
даровал днес јест.
(ОЗП, 31).
(в) Тајна сија бога
милостива, многа,
Правоверни пријдите,
вси согласно вопите:
виват Архипастир.
(ОЗП, 37).

(г) Верх свјакој радости,
полни сладости
и веселости,
скроби разрушител,
тми прогонител,
а умножител
свјата, сеј спасител
(ОЗП, 42).
(2) Убо прошу
Глас возношу
Тебе на небеси
Боже живи
Милостиви
Иж свјаческа веси,
Умнож’ лета
Сего света
Сем рабу твојему,
Господину
Сербском сину,
Пастирју нашему,
Паулу дивну!
Аки гривну
Сербском народу
Презлатују
Богатују
Даруј нам свободу!
(ОЗПМ, 173).
5.2. У време барока песме се почињу издавати као посебне графичке
целине украшене орнаментима и гравирама. Стематографија Христифора Жефаровића пре свега је збирка стихова, мада делује као раскошан
албум гравира и хералдике. Магичне квадрате срећемо код Жефаровића
и Орфелина, где се имена патрона и мецена могу читати од средишта у
свим правцима. Посебно место у графичким експериментима српских
барокних песника припада Гаврилу Тројичанину, који своје стихове односно песме исписује у необичним фигурама, најчешће у облику пужа,
капије, па чак и у облику посебних слова за чије је исписивање коришћен
велики број стихова. Сви наведени графички експерименти одговарају
калиграму, графичкој фигури веома блиској carmini figurati.
(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 визуелно стилско средство у поезији српског барока употребљава се још калиграфија (рукописно исписивање стихова са украшеним
и прецизно изведеним почетним словима). Калиграфија је у време српског барока, због недостатка штампарија, била веома изражено средство
исписивања стихова. Тако је целокупан песнички опус Гаврила Стефановића Венцловића, најзначајнијег српског барокног ствараоца, остала у
рукопису.
(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. Српски барокни песници знали су да се користе и акростихом. Врстом песме код које почетна слова стиха (строфе) читана одозго надоле
представљају неку реч или смисаону целину. Разлози за употребу акростиха код српских барокних песника могу бити различити. Највероватније су одраз скромности самог ствараоца који је желео да остане неупадљив (ако је било у питању његово име), или да унеколико прикрије
дародавца (мецену), а понекад и име љубљене жене. У акростиху писали
су ретки српски барокни песници: Козачински, Висарион Павловић, Захарије Орфелин.

(1) Блажен јеси, троблажен, соделави сија,
Многа лета ти буду и дни преблагија,
Елико јест и будут серпски народ жити,
Не престанут во веки име вси блажити
Људи от мала купно даже до велика,
Сам же бог всемогушти, Господ и владика,
Горњеј и нижњеј једин сатворитељ твари
Даст ти за твоја труди бесмртнија дари;
Речет гласно: придите зде обремењени,
Наследујте вам царство зело утруждени,
Аз јесм маздовоздатељ, аз јесм лоза права,
Ви же гроздије убо, ваша тамо слава
Да пребудет ва веки. Сије вам жел ју…
(КЕПМ, 167).
(2) Мојсеј Путник вишњаго милостију Бога
сеј бачки јест епископ, а њем ж доброта многа.
О, Радосте, Радосте, преторжественаја,
о, Радосте, Радосте, прејестественаја!
Илектрова Красота сего украсила,
јего ж милост божија нами днес јавила.
Славно име се Мојсеј, о име радосно,
паче всјакој радости ста се уж сладостно.
Еже тољ ми на долзе усердно желали,
ниње все прерадостно оное дождали.
Име јего ж всјех паче вси в купе хотјели,
того нам Бог даровал что и дозрјели
(ОЗПМ, 169).
Све графичке фигуре о којима смо говорили имају једну заједничку
црту, а то је да текст у чијој градњи оне учествују не преноси само свој
симболички садржај, већ стварају и одређену слику, што твори слојевит
песнички знак, који поетској информацији поред вербалне придаје и друге врсте комуникације.
На крају нашу систематизацију и категоризацију основних стилских
средстава у поезији српског барока: 1) основна језичка средства – (а)
српскословенски језик, (б) народни језик, (в) рускословенски језик; 2)
основна фигуративна стилска средства – (а) метафора, (б) емфатични
епитети, (в) хипербола, (г) антитеза, (д) парадокс; 3) основна метричка
стилска средства – (а) силабички једанаестерац, (б) силабички дванаестерац, (в) двоструко римовани дванаестерац, (г) осмерац (као стих
или полустих), (д) римовани пољски тринаестерац; 4) основна фонијска
стилска средства – (а) асонанца, (б) алитерација, (в) анафора, (г) епифо-

ра, (д) парономазија, (ђ) рима; 5) основна графичка стилска средства
– (а) carmina figurata, (б) калиграм, (в) калиграфија, (г) акростих – треба
схватити као условну, јер она и не претендује да буде коначна. Овоме још
треба додати да овако сложен репертоар основних стилских средстава
представља одраз целокупног српског барокног песништва.

III. Неке стилске особености новије српске поезије
Појам новија српска поезија може се сматрати условним. А под њим подразумевамо поезију насталу у време романтизма и модерне. Стога се у
њему и налазе три теме: (1) Стилске особености језика поезије вуковских
песника, (2) Стилистичко-семантички аспекти дисторзије придева у стиховним дискурсима српских модерниста, (3) О неким стилским особеностима анаграмирања у поезији српских модерниста.
(1) У оквиру теме Стилске особености језика поезије вуковских песника обрађивана је поезија Б. Радичевића, Ј. Ј. Змаја, Ђ. Јакшића и Л. Костића. Ту је запажено да су вуковски песници тзв. романтичари у свом поетском поступку преузимали из српске народне поезиjе читав репертоар
песничке грађе и израза: теме, мотиве, дикциjу, смиболику, лексику,
синтаксу, врсте стихова, песничке облике и форме. Али то преузимање
нити jе ишло спонтано нити природно. Jедан од разлога лежи и у томе
што ови песници нису довољно познавали jезик, народни jезик, на коjем
jе стварана усмена лирска и епска поезиjа, и што су пред собом имали
вема изграђен песнички jезик чиjа jе изражаjна средства тек требало
освоjити и усвоjити. Међутим, изражене емоциjе и сензибилитет српских
романтичара имали су свога одраза и на сам jезички израз, пошто су ови
ванjезички елементи битно утицали на избор лексичког материjала, метричких облика, ритмичких инерциjа, песничких форми. А све то скупа
увелико jе одређивало природу песничког jезика.
(2) У оквиру теме Стилистичко-семантички аспекти дисторзије придева у стиховним дискурсима српских модерниста говори се о инверзивним
придевима којима се накнадно одређују одређене или неодређене именице. На овај начин придеви задржаваjу сва своjа граматичка своjства,
али због промене синтаксичке функциjе долази до промене у њиховоj
семантичкоj структури – од означавања особине ка означавању поjма.
Разматране промене нису достигле ниво лексикализациjе, па придеви у наведеним позициjама задржаваjу статус ове врсте речи. Њихова
позициjа у датом контексту чини их другачиjим од придева у регуларноj
позициjи. Зато смо у раду за разматрану поjаву употребљавали термин
дисторзиjа, чиме истичемо значаj промене, „деформациjе“ у придевскоj
функциjи и значењу.
(3) У оквиру теме О неким стилским особеностима анаграмирања у поезији српских модерниста (Ј. Дучић, М. Ракић, В. Петковић Дис, С. Пандуровић, А. Шантић), који су стварали у духу естетичких начела француских
парнасоваца и симболиста и који су истицали у први план склад везане
форме, миран и формално углађен начин изражавања, сликовну и музич-

ку хармонију, те духовни аристократизам – бавили смо се једним од орнаменталних елемената који функционише као анаграм у виду гласовне
фигуре у којој се поступком измене реда слова у некој речи (веома ретко
у реченици) добија нова реч (или реченица). Иако је поступак анаграмирања био веома омиљен и често коришћен у доба барока, српски модернисти су у својим поетским остварењима неретко посезали за оваквим
начином гласовних структурирања. Пошто код нас анаграми нису били
предмет систематичнијег проучавања, покушали смо да проучимо ову
појаву и укажемо на њене основне формално-структурне, контекстуално-структурне, композиционе и семантичко-стилске особености.

1. Стилске особености језика поезије вуковских песника
У готово свим досадашњим испитивањима Вукове језичке делатности,
па и шире69, категорија језика је узимана и посматрана само са лексичкограматичког аспекта, што је искључивало сагледавање тоталитета његова филолошког рада. Када је у питању језик, онда је ту, поред апстрактног лексичко-граматичког слоја, било неопходно потребно укључити
и конкретни слој тадашњег књижевног српског језика. Ондашња, па и
данашња спорења око правописа, ортографије и других језичких проблема нису била од пресудног значаја за потпуније сагледавање онога што
је Вук Караџић урадио у домену лингвистичке доктрине. Међутим, сукоб
око народног језика, и то народног језика из народне поезије, па самим
тим и сукоб око саме народне поезије, сукоб око њене улоге у стварању
уметничке српске књижевности (и других књижевности: црногорске,
хрватске и муслиманске) имао је, а и данас има несагледиве последице.
Повод за сукоб који је избио између Вука и његових противника, поред осталог70, лежи и у томе што су српски писци и теоретичари прве
69 Скоро сва истраживања која се односе на језичку проблематику везану за
предвуковски, вуковски и повуковски период предност дају формалним
(фонетици, морфологији, лексици, синтакси), а не битним језичко-стилским особинама. Примера ради, навшћемо само неколико таквих
радова (Албин 1968; Грицкат 1987 и 1991; Илић 1964; Јерковић 1971, 1981 и
1990; Кашић 1984; Михајловић 1974 и 1984).
70 Треба напоменути да су невуковски песници (песници старије српске
и грађанске поезије) писали на два језика: народном српском језику
(простосерпском) и славеносрпском. Међутим, ниједан од ових језика
они нису ваљано познавали. Неприхватање Вуковог језика, који је
представљао херцеговачко наречје, било је сасвим разумљиво, јер је тај
језик био потпуно стран многима од њих. Иако се ни славеносрпски као
хибридни језик није довољно познавао, он се цео један век предавао с
колена на колено као светиња, као драгоценост књижевене традиције.
Овде треба истаћи да ни вуковски песници, у првом реду Радичевић
и Змај, нису тако добро познавали народни језик, већ су га највећим

половине 19. века били занесени књижевнотеоријским и естетичким
идејама које су владале у европској поетици 17. и 18. века или рационалистичкој естетици 18. века, па су због тога имали врло неповољно мишљење о народном језику, а поготово о народној књижевности, сматрајући
је нижом врстом песништва. Насупрот њима Вук је тежио за стварањем
националне уметничке књижевности у народном духу који се није огледао само у народном језику, него пре свега у народном језику као песничком језику српске народне поезије.
Српска народна поезија могла је преко изграђеног песничког језика
да понуди тадашњим српским песницима поред обиља свежих мотива,
специфичног духа народне наиве – и нове, готове форме песничког израза: нову песничку лексику, нову песничку синтаксу, нове песничке версификационе облике, нове песничке композиционе форме. Зато и не чуди
да су неки песници, тзв. српски романтичари: Бранко Радичевић, Јован
Јовановић Змај, Ђура Јакшић, Лаза Костић, под утицајем Вукових и Даничићевих идеја, преузимали из српске народне поезије читав репертоар
песничке грађе и израза; теме, мотиве, лексику, синтаксу, дикцију, симболику, врсте стихова и друге песничке форме.
Када се све ово има у виду, онда се може схватити да се ефекти Вукове језичке делатности не могу тражити само у граматичкој кодификацији народног језика као књижевног језика, него да их треба тражити и у
живој структури песничког језика, у свим његовим слојевима, на свим
његовим нивоима. При томе, све слојеве и нивое песничког језика треба
посматрати као органско јединство у њиховом међусобном прожимању
и деловању. Јер мисли, емоције, сензибилитет, фонетика, морфологија,
лексика, синтакса, метричке схеме, ритмичке инерције, песнички облици
и форме улазе у структуру песничког језика као нераздвојиви елементи,
и на плану израза и на плану садржаја.
Иако су теме и мотиви и код вуковских песника (Радичевића, Змаја,
Јакшића, Костића) и код невуковских песника (Мушицког, Стерије) били скоро истоветни, јер су и једни и други опевали љубав и родољубље
– мисли, емоције, сензибилитет вуковских песника су умногоме друкчији:
емоције су пуније, животније, природније; мисли много продубљеније и
ближе народном схватању живота и света; сензибилитет тананији, суптилнији, чувственији. Промена мисли, емоција, сензибилитета имала је
свога одраза и на сам језички израз, пошто су ови ванјезички елементи
делом учили из Вуковог Рјечника и његових збирки Народне поезије.
Познато је, наиме, да су ова два песника били скупљачи народних
песама (Радичевић) и речи из народних говора (Змај). Додајмо овоме
и Скерлићеве речи: „Осећајући да недовољно познаје народни језик,
који је за његово доба увелико постајао књижевни језик, Змај је, као и
Бранко Радичевић, у пуном смислу речи изучавао и учио Српски рјечник
Вука Караџића, и, штавише, и сам се бавио скупљањем речничке грађе“
(Скерлић 1967: 296).

битно утицали на избор лексичког материјала, метричких облика, ритмичких инерција, песничких форми. А све то скупа увелико је одређивало природу песничког језика.
Говорити о особинама песничког језика са позиција описа формалних
елемената имало би веома малу плодотворност. Чак и детаљан приказ и
попис свих граматичких категорија за структуру поетског исказа нема већег смисла. Стога треба прибегавати трагању за функцијама откривених
појава, за њиховим значајем и значењем у поетској структури. Имајући
то у виду, покушаћемо укратко да укажемо на неке фонетско-морфолошке, лексичке, синтаксичке и ритмичке особине песничког језика вуковских песника. Према наслову, оквирима и целини рада немамо обавезу
да систематски, детаљније и разноврсније анализирамо посматрани песнички материјал.
Вуковски песници су се због ослањања на уходану фигуративност народне дикције у свом поетском поступку обилато користили фонометаплазмама – граматичким формама насталим деформацијом неутралног
еталона (додавањем, изостављањем, заменом, мењањем и променом места одређеног структурног елемената71). Фонометаплазме72 као фонометаформе у песнички језик вуковских песника долазе из обичног, разговорног језика, где су настале као резултат непознавања или несхватања
стандарднојезичке норме. Према нашим истраживањима, у песничком
језику вуковских песника постоји онолико типова фонометаплазми колико постоји врста речи у српском језику73. Међутим, нас у овом раду више
интерсује функционална, а не формална страна ових фонометаформи.
71 Према начину модификације граматичких (неутралних) еталона у
поезији вуковских песника нашли смо пет типова фонометаплазми:
простриктивне, рестриктивне, супституционалне, мутационе и
транспозиционе.
72 Фонометаплазме о којима говоримо само су једним делом фонетске и
фонолошке у лингвистичком смислу, тј. само су једним делом настале
гласовним процесима, а многе међу њима резултат су морфолошких
промена. И једна и друга група веома су разноврсне, нпр.: фонетски
архаизми (дркће, стара основа дрг–); фонетске редукције генералног
или позиционог карактера (губљење х: тица и в: забаљао), условљене
нарочитом функцијом речи или облика (у императиву: бежмо, стан, у
честим речима посебне функције: неква, неквом, глај); настале у додиру
речи (ев, нег, ‘ве); семантички испаражњени творебени форманти
(посастанем се, наблизу, данак, бојак); форманти успостављени
аналогијом (ота према ова, она, тонеду према даду); синонимични
падежни наставци (на врати, к вратим); условне редукције слогова
засноване мање или више на дијалекатским појавама (зајста, пратјо,
заш, ништ); проширење партикула (менека, туна) – и др.
73 Свака врста речи у српском језику дала је свој тип фонометаплазме у
песничком језику вуковских песника: именичку, глаголску, заменичку,
придевску, бројну, прилошку, предлошку, везничку, партикулску, узвичну.

Тако смо анализирајући њихову улогу у поетским остварењима Б. Радичевића, Ј. Ј. Змаја, Ђ. Јакшића и Л. Костића утврдили да фонометаплазме
у поезији сваког од ових песника имају три основне функције: (1) стилистичку, (2) ритмичку и (3) звуковну (еуфонијску).
Фонометаплазме као деструкције било какве врсте не повећавају дискурзивну већ само стилистичку информацију, јер оне као форме форми у
песничком језику представљају свесно нарушавање стандарднојезичке
норме (и када долазе из народних говора, и када су дијалекатског порекла, и када припадају неком од наречја које има ранг стандарда, и када
чине састави део старе језичке норме). Деформацијом стандарднојезичког облика (на било који начин) концентрише се читаочева пажња на
формални део исказа, успорава темпо перцепције, чиме се и сама фонометаплазма актуелизује у контексту, а уједно и стилски маркира. Вуковски
песници се фонометаплазмама користе за усредсређивање читаочеве пажње на детаљ, за стварање посебне „атмосфере“, за именовање ликова,
слика, радњи једноставним и простим елементима, за пуно мотивисање
говора, менталитета и културе личности, за уношење у стил локалног говора и народног карактера језика, а каткад и за карактеризацију и индивидуализацију појединих особа. У том смислу навешћемо један пример
из Радичевићеве и један пример74 из Костићеве поезије.
(1) Кад сам синоћ овде била
И водице заитила,
Дође момче црна ока
На коњицу лака скока,
Поздрави ме, зборит’ оде:
„Дајде, селе, мало воде!“
Ове речи – слатке стреле –
Минуше ми груди беле –
Скочи млада њему стиго,
Диго крчаг, руку диго,
Рука дркта… крчаг доле…
Оде на две на три поле
(РБР, 51).
(2) Из једне само маске у другу:
веселимо се, свадба, покладе,
и ’нако је лакрдијама час.
Ох, тако ли је јамачан ми смер?
У шали ћу да стрмен обиграм,
у шали рећи тајне збиље реч,
74 Због ограниченог простора, иако је од сваког песника било могуће
узимати више примера, за сваку категорију наводимо само по два-три
примера.

у шали гледат суновратан пад!
У шали стићи свог живота над.
Сватовску тајну дужду издати
и ’вако могу, могу сваки час;
ал’ уверит га тек овако знам:
(КЛОДII, 123).
Употребљене фонометаплазме и у примеру (1): зборит’ (крњи инфинитив); скочи, стиго, диго (облици аориста без крајњег „х“); дркта (фонетски архаизам), и у примеру (2): ’нако (прилошка афереза), гледат (крњи
инфинитив), ’вако (прилошка афереза), ал’ (везничка апокопа), уверит
(крњи инфинитив) – симболишу начин изражавања лирског субјекта,
указујући истовремено и на његову посебност и аутентичност.
У песничком језику вуковских песника ритмичку функцију добија велики број фонометаплазми, које настају из разних дијалекатских облика, архаичних образовања, прекрајањем речи и неологизама, елизијама
и редукцијама гласова у различитим ситуацијама. Ритмичку функцију
могу стећи само оне фонометаплазме у којима долази до промене слоговне структуре у односу на примарни облик, што се адекватно одражава
на силабичку и метричко-ритмичку структуру стиха или ширег контекста. Појачану употребу фонометаплазми у поезији вуковских песника у
ритмичкој функцији претежно је условило поштовање правила везаног
стиха, односно његове метричко-ритмичке организације.
(1) Грмну пушка, гореду облаци,
Мртвог сунца крвави су зраци;
Ал’ кубура друго сунце ствара
А из војске Турчин проговара:
„Крај’не хоћу, делијо крвава!“
„Не дам Крај’не! Ево руса глава!“
(ЈЂПЈП, 33).
(2) О, Јулије, чу ли, драги брате,
Кадикада ја с’ ражљутих на те,
Планух на те ка’но огањ живи,
А, мој брате, за то ме не криви;
Та и оно ведро небо горе
Тако увек остати не море,
И оно се за часак навуче,
Бура дуне, громови захуче
Да помислиш свијет се распаде,
Ал’ замало – па свега нестаде,
Гром умукну, небо се разгали,
Па се хуци пређашњојзи смеје,

Сунце гране, па грејат’ навали,
Те још лепше него пређе греје
(РБР, 136).
У примеру (1) употребом простриктивне (гореду) и рестриктивне (ал’,
Крај’не) фонометаплазме Јакшић је успео да очува метричко-ритмичку
структуру асиметричног (4//6) десетерца и силабичност целог контекста. У примеру (2) рестриктивним (с’, ка’но, ал’, грејат’) и простриктивним (часак, пређашњојзи, пређе) метаплазмама Радичевић је у потпуности испоштовао структуру симетричног десетерца (5//5).
Звуковну (еуфонијску) функцију фонометаплазме у поезији вуковских песника најчешће исцрпљују у стварању истоветних римованих
гнезда. У таквим случајевима деформација обухвата само једну римовану јединицу како би се она гласовно и фонијски приближила другој римованој речи, чиме њихова римована гнезда постају идентична (дома
– ома, вође – дође; мет’о – лето, гледи – бледи; лис’ – мирис, јако – пак’о;
мали’ – прогутали, измалô – пало). Понекад, да би се успоставило што чистије римовано сагласје, песници бивају принуђени да интервенишу у
обе римоване речи.
(1) Све се тиша, све се мири,
– Свет је канда сад још шири –
А бескрајност у црнини
Жели негде да одане,
Па на моју душу пане,
Ту пребледе, као да је
Црња рани моћ, –
Гледи на ме, оставља ме, –
То се зове ноћ
(ЈЈЗП, 159).
(2) „И гледај цветић што си јутрос донô,
Ја т’ нисам можда чествовала дар,
На груди гледај како ми је клонô,
Опрости, причина је љубвен жар;
Јер кад те ј’ јутра час са собом понô,
На њему моје пасла сам ја очи,
У воду тако њега не умочи’“
(РБР, 78).
У примеру (1) мењајући примарне („одахне“, „падне“) у секундарне
облике (одане, пане), Змај је успео да оствари попуно идентична римована гнезда (-ане/-ане). У примеру (2) Радичевић саображава гласовно
сагласје римованог гнезда трију речи (донео – клонуо – понео) како би

остварио висок степен еуфоничности (-онô/-онô/-онô) у римованим јединицама.
На лексичко богатство и разноврсност у песничком језику вуковских
песника, између осталог, утиче и њихово очигледно настојање да архаизму, провинцијализму, варваризму, „непоетској“ речи разговорног језика дају пуну уметничку функцију. Услед тога свака оваква лексема, у
зависности од свога порекла, уноси у поетски контекст различите стилистичко-семантичке вредности. Тражећи ослонац у народној поезији
вуковски песници, неки више (Радичевић и Змај), неки мање (Јакшић и
Костић) – посежу за лексиком која „указује на типично анималистичкосимболичко, митско доживљавање света примитивца-дивљака“ (Живковић 1965: 49).
Тако Радичевић у својој лирици своди свет на неколико контрастних
појмова из природе и живота: гора/долина, поље/шума, река/поток, роса/
травица, сунце/дан, звезда/месец, жуто/зелено; драги/драга, мајка/отац,
брат/сестра, љубав/мржња, радост/бол.
Како стиже, сунце грану,
Светли с’ гора и долина,
А путнику душа плану,
Па закликта од милина:
Ој, сунашце што разгониш
Пусте ноћи силне таме,
Ој, ти небо, штоно рониш
Росне своје сузе на ме,
Ој, ти горо, штоно гајиш
Миле песме, миле птице,
Ој, ливадо, што се сјајиш
Пуна росе и травице, –
(РБР, 52–53).
То исто важи и за Змаја. Он у Ђулићима и Ђулићима увеоцима употребљава речник народног лирског песника: сунце и зора, месец и звезде, увело и расцвало цвеће, славуј и лептир, злато и бисер, вила и анђео. Змај је
поред натуралне симболике користио и неке књишке апстракције: прашне књиге и хартије, светиња, ужасно велики свет, бескрајност и сл.
(1) Ој месече, много ми је криво,
Драгу си ми у чело целив’о,
Ти у чело, а сунце у лице,
Рујна зора обе јагодице,

па то већем и комшије знаду, –
Пољупци се сакрити не даду
(ЈЈЗП, 112).
(2) Сунце с’ роди, па завири
У поноре мојих груди;
Пође даље путем својим.
Ја останем с јадом мојим
У ужасно вел’ком свету
Сам;
Сунце с’ диже, спушта, зађе, –
То се зове дан
(ЈЈЗП, 159).
Овакав народско-поетски карактер, истина у нешто мањој мери, добила је и Јакшићева и Костићева поезија. Међутим, Ђура Јакшић је због
свога „титанског незадовољства, жестоких страсти, експлозије гнева, буне против живота“ (Скерлић 1967: 306) у свој поетски израз унео и нешто
друкчије лексике, која означава оно што је у животу и природи необично,
неочекивано, снажно: јека, урликање, хук, грмнути, громовник, громови, бура, огањ, муња, олуја, гнев, јед, бол, крв, витештво – што је чинило битну
особину његове лирике.
(1) Звук трубе, хуји, пољана јечи,
Грми и пуца огањ и прах;
Ћутећи стојиш, падаш без речи,
Гинеш за народ, гинеш без стрâ
(ЈЂПЈП, 40).
(2) И само дотле до тог камена,
До тог бедема,
Ногом ћеш ступит, можда поганом,
Дрзнеш ли даље?… Чућеш громове
како тишину земље слободне
са грмљавином страшном кидају;
Разумећеш их срцем страшљивим
Шта ти са смелим гласом говоре,
Па ћеш о стења тврдом камену
Бријане главе теме ћелаво
У заносноме страху лупати…
Ал’ један израз, једну мисао,
Чућеш у борбе страшној ломљави:
„Отаџбина је ово Србина!“…
(ЈЂПЈП, 60).

Трагајући за новим песничким изразом, Лаза Костић је између осталог
правио и нове речи: изниклица, превесељка, нетренка, неокрунка, плакајница, покајка, плетисанка, узданак, ликомет, векотрај, скотомир итд.
(1) У по ноћи превесељке,
са нетренке теревенке,
загрејан се дигох дома.
На улици нема света,
само што по снегу шета
једна мома
(КЛОДI, 29).
(2) Срце моје самохрано,
ко те дозва у мој дом?
неуморна плетисанко,
што плетиво плетеш танко
међу јавом и мед сном
(КЛОДI, 29).
Ако се овим разноликим лексичким слојевима дода и слој чисто романтичарске лексике и израза: љуба, селе, чедо, лане, бајна нева, росно
цвеће, слатки пољубац, чаробни снови, тија нојца, гусле јаворове, кости
прађедовске, ране косовске, горке сузе – онда се без погрешке могу одредити основни појачивачи, интензивизатори поетског говора вуковских
песника, који су пре свега служили за „подизање израза“ и освежавање
стила.
Познато је да у српском епском десетерцу постоји строга силабичка
норма: његов десетосложни састав дели се на две засебне целине – једну
од четири и једну од шест слогова. Овај стих на нивоу ритмичко-интонационе организације не допушта преливе језичког материјала из стиха
у стих. Тиме је сваки полустих постајао посебан сегмент фразне мелодије, при чему су се цели стихови обележавали било антикаденцама било
каденцама, док се први полустих обележавао полукаденцом, односно
пригушеном, ослабљеном антикаденцом (Тарановски 1954: 25). Да би се
сачувала успостављена норма, која се испољавала у потпуној корелацији између синтаксичког и ритмичко-интонационог низа, избегавала се
сложенија хипотакса, а предност давала простијој паратакси (Петковић
1994: 194). Таква закономерност није допуштала преломе тесних синтаксичких веза на месту цезуре и клаузуле, па је народни песник прибегавао
једном особеном поступку – понављању и надодавању целих синтаксичких јединица75. Овако организован говорни низ, који произилази из саме
75 Навешћемо пример за асиметрични десетерац узет из српке епске
народне поезије.

природе стиховног ритма, усмерио је народног песника на коришћење
вербалних целина помоћу којих се слажу полустихови и стихови. Стабилизација конструктивних граница (граница стиха76 и граница између
полустихова) водила је и стабилизацији синтаксичких целина које су
постајале мера и норма епског десетерца. А све је то условило успорено
развијање синтаксичке јединице и несамостално кретање синтаксичком
низу, што је водило строгој селекцији и типизирању синтаксичких поредака и стварању веома окоштале, круте и вештачки грађене синтаксе77.
Вуковски песници, који су почели да се служе усменим стихом, морали су да се повинују његовом строгом канону: потпуном осамостаљењу
синтаксичког низа. Они су били принуђени или да користе исте начине
његовог обликовања или да ломе и прекрајају такав стих. Нема ниједног
вуковског песника који се није служио поступком понављања и надодавања синтаксичких јединица при стварању својих стихова.
(1) У тамници је сужањ, окован,
у тамници је глава народа,
у тамници је нада народа,
у тамници је судац богодан,
у тамници је Самсон, окован
(КЛОД, 100).
(2) Беjасте ли, браћо моја млада
Да л’ бејасте ви на гробљу када,
Ај, на гробљу, на голему?
– Та увек смо ми на њему.
Гробље ј’ земља ком се ходи;
Гробље ј’ вода ком се броди;
Гробље – врти и долине;
Град грaдила три брата рођена
до три брата, три Мрљавчевића:
једно бјеше Вукашине краље,
друго бјеше Угљеша војвода,
треће бјеше Мрљавчевић Гојко;
град градили Скадар на Бојани,
град градили три године дана,
три године са триста мајстора
(АЕНП, I 87).
76 Задњом границом епског десетерца код нас посебно се бавио М. Топић.
Он, између осталог, каже: „Дводелни ток је регулисан тако да је
унутрашњи сигнал увек подређен спољном. Каденца се може појавити
само на граници стиха“ (Топић 1976: 228).
77 „Усмени стих створио је синтаксу у синтакси: у њему је дошло до особите
фразеологије, окоштавања једног издвојеног скупа синтаксичких
образаца’“ (Петковић 1990: 201).

Гробље – брда и долине,
Свака стопа:
Гроб до гроба.
Гробље ј’ спомен доба свију;
Гробље – књиге што се штију;
(ЈЈЗП, 84).
Ако се вуковски песници нису служили поступком понављања и додавања, онда су прибегавали „сакаћењу“ говорног низа на свим нивоима:
фонолошком, морфолошком, синтаксичком и семантичком78, и то најчешће користећи поступак редукције и редупликације.
(1) Ал’ што певах // неће у гроб сићи
доћ’ ће птице // и доћ’ ће ветрићи
И доћи ће // громови озгора,
Тргнут’ песме // од немилих двора
(РБР, 65).
(2) Ал’ још теже мени пада
Што ја немам, кô некада,
Младо срце, моћне руке:
Отишô бих у хајдуке –
Стекао бих златне токе,
Крчмарице црнооке
И на дому гојне вôке
(ЈЂПЈП, 26).
Радичевић је био принуђен да у сваком од стихова примени одређену
врсту деструкције, односно редукције, којом је примарне (стандарднојезичке) облике (али, доћи, одозгора, тргнути) претворио у секундарне
(нестандарднојезичке) облике (ал’, доћ’, озгора, тргнут’), да би усагласио
метричко-ритмичку и синтаксичко-интонациону структуру несиметричног десетерца.
За песнички језик вуковских песника посебно је био карактеристичан
слој метричких и ритмичких инерција њиховог стиха. Нове мисли, емоције и сензибилитет који су обузели вуковске (романтичарске) песнике,
у односу на песнике друкчије оријентације, захтевао је и нове облике изражавања, што је условило и нову метричку и ритмичку организацију
језичког материјала. Ако би за тренутак упоредили хексаметре, елегијске дистихе, архилохијске строфе Лукијана Мушицког, или, у духу немачке метрике, веома правилне схеме других песника, на пример: Милоша
78 „Те појаве налазимо и код најбољих наших романтичара – код
Радичевића, Змаја и Јакшића“ (Петковић 1990: 198).

Светића, Вукашина Радишића, Ђорђа Малетића, Јована Суботића79, Стерије Поповића – без већих потешкоћа увидели бисмо „шта су значиле Вукове збирке лирских и епских народних песама за метричку правилност,
ритмичку живост и версификациону шароликост и богатство песама
вуковских песника према неправилности, укочености и механичности
песничког ритма предбранковских песника“ (Живковић 1965: 43).
Тако целокупно песничко дело Б. Радичевића означава читав један
преврат у српској лирици, која је до његове појаве била епигонска, чисто
формалистичка, занатска. Радичевић још на почетку свога стваралаштва,
уместо круте и учене версификације, прихвата лаки стил и природни
тон народне песме, што се посебно одразило у његовим песмама Гусле
моје, Девојка на студенцу, Ђачки растанак итд. У каснијем периоду Бранко је развијао и ширио своју песничку лектиру, уносећи у своја поетска
остварења сложенији и разноврснији облик (нпр. у песмама Туга и опомена, Берачице и сл.). Многе Радичевићеве песме и данас одају пријатан
утисак својом мелодиозношћу, развијеном ритмичком осећајношћу и
музикалношћу римованих сагласја.
Змај је, како каже Скерлић, „имао ретке асимилаторске способности,
и својим гипким духом лако се прилагођавао… туђој поезији. Он је народну песму тако срећно подражавао да неке његове песме чине утисак
потпуно народних“ (Скерлић 1967: 296). Ова Змајева особина најбоље се
може видети из његових Ђулића и Ђулића увелака, јер су све песме у њима грађене на метричко-ритмичкој подлози народне лирске поезије. Погледајмо како звуче његови стихови узети из Ђулића.
Кад си рекла бисер да је…
Ова речца, ова мала,
Ова ме је у највеће
Сиње море претворила.
(ЈЈЗП, 135).
Песмо моја закити се цветом,
Песмо моја замириши светом.
Још сва срца охладнела нису –
Познаће те, песмо, по мирису!
(ЈЈЗП, 138).
79 Поређења ради, навешћемо једну строфу узету из Суботићеве поезије
написану у једанаестерачким стиховима.
Откуда тако, ти мили путниче,
У живот овај посла л’ живот тебе?
Је ли то живот, је л’ то право биће?
Кад свет не видиш, видиш ли сам себе?
Отац у теби себе не познаје,
Кћер мати тражи, ту јој вид не даје!
(СЈАССП, 285).

Отуда не чуди да је за Змаја речено да је он једини српски песник који
се приближио књижевном идеалу свога времена – да је на основама народне поезије створио своју, уметничку поезију (Скерлић 1967: 296).
Можда се ниједан српски романтичарски песник није толико удаљио
од старе објективне, безличне, умерене и поучне поезије, као што је то
учинио Ђура Јакшић. Он народни бол претвара у лично безнађе, које је
праћено изливима необуздане страсти. Његови стихови често кипте од
силне чулне љубави, душевног очајања – изражених најчешће у живом,
полетном трохејском ритму усменог симетричног осмерца (4//4), симетричног (5//5) и асиметричног десетерца (4//6)80.
„Вина Мило!“ // – орило се
Док је Мила // овде била
Сад се Мила // изгубила
Туђе руке // вино носе.
Ана точи. // Ана служи,
Ал’ за Милом // срце тужи
(ЈЂПЈП, 25).
И овај камен // земље Србије,
Што, претећ сунцу, // дере кроз облак,
Суморног чела // мрачним борама
О вековечности // прича далекој,
Показујући // немом мимиком
Образа свога // бразде дубоке
(ЈЂПЈП, 60).
Грмну пишка, // гореду облаци,
Мртвог сунца // крвави су зраци;
Ал’ кубура // друго сунце ствара,
А из војске // Турчин проговара:
„Крај’не хоћу, // делијо крвава!“
„Не дам Крај’не! // Ево руса глава!“
(ЈЂПЈП, 33).
У оквиру натуралних слика и симбола креће се и Лаза Костић. Он као
и његови преходници започиње свој песнички пут пишући у духу народне поезије. Први његови почеци односе се на превод Илијаде у народним
80 Р. Кошутић наводи Ђурину песму Плен написану у трохејском симетричном дванаестерцу. Ево једне њене строфе.
Само писка слабих / орловића стоји,
Нема ко ће да их / врелом крвцом поји;
Већ одавна дома не враћа се стари,
Ил’ не има хране, ил’ за њих не мари (Кошутић 1976: 56).

стиховима. Бавећи се страном литературом, пре свега Шекспиром, Лаза
се привремено ослобађа утицаја народног песништва, и ствара чисте
јампске стихове. Међутим, он се често враћа народним мотивима и изразу народне песме. Његове драме Максим Црнојевић и Пера Сегединац
не само да одишу духом народне епике него, уз одређене стилизације,
истичу и све њене тонске квалитете. У ритмичку потку многих својих
песама Лаза Костић је уткао версификацијске обрасце народног лирског
и епског стваралаштва оплеменивши их новим поетским поступцима.
Поменимо само неколико таквих песама: Виле, На искап, Међу звездама,
Ти и твоја слика, Међу јавом и мед сном, Беседа, Самсон и Делила; Славуј
и лала, Дужде се жени, Santa Maria della Salute итд.
Песма Међу звездама испевана је у симетричном осмерцу (4//4).
Васиона // пукла пуста,
Већ у мени // душа суста
а срце ми // стално бије,
у главу ми // крвца лије,
ал’ ми вила // лице мије
хладом свога // крила мека,
и још нека // блага река
нека струка // из далека
свети мирис // памтивека
(КЛОДI, 30).
Наведимо неколико стихова из песме Дужде се жени написане у симетричном десетерцу (5//5).
Из мора никли // дворови бели.
Чим су се тако // дивно попели?
Јесу л’ их вали // собом изнели,
ил’ их је сунце // умило даном?
Ни вода влагом, // ни сунце сушом,
Венеција је // дахнула душом:
прошла је болест // вечита, дуга,
прошла је скоро // морија, куга.
Ђемија плови // богата, златна,
у море стере // везена платна,
море се пред њом // весело пени:
Дужде се жени
(КЛОДI, 125).
На крају, ако сведемо све ово што је досад речено, можемо закључити
да су вуковски песници, тзв. романтичари (Б. Радичевић, Ј. Ј. Змај, Ђ. Јакшић и Л. Костић), преузимали из наше народне поезије читав реперто-

ар песничке грађе и израза: теме, мотиве, дикцију, симболику, лексику,
синтаксу, врсте стихова, песничке облике и форме. Али то преузимање
нити је ишло спонтано нити природно. Један од разлога лежи и у томе
што ови песници нису довољно познавали језик, народни језик, на којем
је стварана усмена лирска и епска поезија, и што су пред собом имали
веома изграђен песнички језик чија је изражајна средства тек требало
освојити и усвојити. Међутим, вуковски песници су имали срећу да су
започињали свој стваралачки пут баш у време Вукове појаве и појаве романтичарских идеја управљених ка народном стваралаштву, које је код
Срба било на виском уметничком нивоу. Ови песници су имали и ту срећу што нису, као њихови претходници, били оптерећени прошлошћу, у
којој су владали друкчији принципи стварања и певања.

2. Стилистичко-семантички аспекти дисторзије придева
у стиховним структурама српских модерниста
Већ се одавно у научној јавности расправљало о синтаксичким питањима која су се тицала реда речи у српском језику. При томе се најчешће
тежило за откривањем прикривених законитости које су се односиле
на основна лингвистичка питања, питања историјског развоја овог проблема и питања која су третирала стање у књижевном језику. Иако је
литература о овоме прилично исцрпна, она је тек успела да покрене нека
лингвистичка и синтаксичка питања81, док је стилистичка (па и семантичка) проблематика потпуно остала по страни82. Теоријска поставка реда
речи у српском језику обично је разликовала два начина кодирања83,
који међусобно образују систем. Први подразумева основни распоред
81 Међу првима о појму реда речи у српском језику пише А. Вебер (Вебер
1959: 149–153), С. Новаковић (Новаковић 1868: 12–13), П. П. Ђорђевић
(Ђорђевић 1898: 167–231), Т. Маретић (Маретић 1899: 419–438), Е. Бернекер
(Бернекер 1900). Касније се многи синтаксичари (па и несинтаксичари)
занимају за ову проблематику. Навешћемо само неке (Белић 1958:
327–330; Јонке 1964: 273–282; Катичић 1969: 78–84; Павловић 1975: 219–249;
Ивић 1976: 29–46; Силић 1984: 7–65).
82 Ретки су примери у којима се бар делимично разматра ова проблематика
са стилистичког аспекта. Такви су радови Б. Поповића (Поповић 1960:
19–79) и С. Ившића (Ившић 1952: 10–18).
83 О два начина распореда речи у језику писао је далеке 1888. Делбрик
(Delbrück 1888: 15 и 16). Он разликује традиционални и оказионални
ред речи. Под традиционалним редом речи подразумева редован ред
речи, а под оказионалним такав ред речи који најистакнутију реч у
реченици, без обзира на њену синтаксичку функцију, ставља на прво
место. Делбрик сматра да се овакав распоред речи (традиционални и
оказионални) усталио још у индоевропском прајезику.

(правилни, редовни), а други модификацију првога, инверзију (промењени, обрнути); први је стилски неутралан, а други стилски обележен.
Предмет нашег разматрања у раду јесте једна од таквих појава која
се у досадашњој теорији означавала термином дисторзија84. Под овим
појмом подразумевала се нека врста изобличења, искривљења, деформације (Симеон: 1969). Ми је у раду разматрамо у вези са инверзијом придева која није примерена синтаксичкој структури српског језика. Сама
инверзија у поетским структурама у тесној је вези са разним поступцима
одвајања придева од именица85, који иначе у непосредној вези са њима
одређују неке од њихових особина.
Дисторзија придева, посматрана у ужем смислу, представља један од
поступака осамостаљивања86 ове врсте речи. Придев се формално одваја
од именице уз коју стоји, мада по позицији у контексту осим њене функције, преузима и онај део њеног садржаја који се актуелизује у одређеној
ситуацији. Позиционо и интонацијски издвојен придев садржи додатне
информације и због тога постаје носилац логичког наглашавања добијајући стилистичку изражајност. Заједничке карактеристике свих овако
истакнутих придева, за разлику од неистакнутих, јесу у томе што они
добијају нови семантички садржај и што они наглашавају управо детаљ
који означавају. По појмовној самосталности и независности ови придеви се изједначавају са придевском именицом87.
У поетским стиховним структурама у којима се поштује строга метричка организација често на синтаксичком плану долази до преструктурирања првостепеног моделативног језичког система како би се
84 Термин дисторзија придева употребљава и хрватски фонетичар и
стилистичар Б. Вулетић. Он овај појам дефинише овако: „Дисторзија
придјева један је од поступака осамостаљивања придјева, а веома је
сличан елиптичној реченици: придјев се формално одваја од именице
(зарезом/паузом), али се стварно још јаче везује уз именицу јер је садржи,
опетује у свом изузетно богатом говорном остварењу осамостаљеног
елемента“ (Вулетић 1988: 63).
85 Односом између придева и именице бавио се познати српски критичар
и теоретичар књижевног стила Б. Поповић. Он у свом огледу О положају
придева у групи са именицом указује на основне чиниоце који су утицали
да придев заузме један или други положај у односу на именицу, али само
у оквиру субјекатске или предикатске функције. (Поповић 1960: 19–79).
86 Поступак одвајања придева није ништа друго него замена функције:
придев се ставља у функцију именице. Разматрајући ову појаву, А. Белић
износи став: „Када се придев стари употреби као самостална реч, онда
она значи именицу ‘старац’… Ту имамо замену функције једне категорије
функцијом друге категорије“ (Белић 1941: 484). У новијим лексичко-граматичким приступима наведене појаве разматрају се као посебан тип
деривације означен термином синтаксичка деривација.
87 Термин придевска именица преузет је од Александра Белића (Белић 1941:
488).

што коректније реализовала прихваћена ритмичка интенција. Настала
преструктурирања нису проузрокована једино поштовањем примењене ритмичке организације језичког градива, него су она условљена и
другим разлозима међу којима су најчешћи семантички и стилистички.
Преструктурирање неутралног синтаксичког обрасца, испољеног у устаљеном реду речи примереног првостепеном моделативном систему (систему непоетског језика), понекад поједине речи из једне граматичке
врсте преводи у другу врсту речи са нешто измењеним граматичко–семантичким карактеристикама.
Пратећи ову појаву на материјалу поезије српских модерниста88 запазили смо да се придеви у највећем броју случајева одвајају од именица
запетом, опкорачењем (на граници двају суседних стихова) и уметањем
већег или мањег дела текста између именице и придева. У раду ћемо разматрати сва три начина одвајања придева од именица.
Када је у питању одвајање придева од именица запетом, ту постоје
два случаја.
У контексту једног стиха придевима у инверзији накнадно се одређује неодређена именица89.
(1) Као покајнице, у сећању сивом,
На заранку сунца, нада и живота,
Пролазе у болу, уморном и живом,
Са лицем на коме нестаје лепота,
(ПСП, 116).
(2) Плету се венци за јунаке многе,
Дижу се ситни, устају незвани;
Али ви, дивни, без руке и ноге,
Бићете наши јунаци незнани
(ПВП, 156).
(3) Напред! Али куда, и камо, и зашто?
И зар увек исто, и све тако вечно?
88 Ради се о поезији Јована Дучића, Милана Ракића, Владислава Петковића
Диса, Симе Пандуровића, Алексе Шантића, који су у највећој мери
стварали у духу естетичких начела француских парнасоваца и
симболиста. И сви су они, у мањој или већој мери, истицали у први план
склад везане форме, миран и формално углађен начин изражавања.
89 Када говори о апозитивима, М. Стевановић, између осталог, каже:
„Њихова [апозитива] одлика [је] што се као одредбе накнадно додају већ
одређеним појмовима“ (Стевановић 1974: 57). Како наша анализа показује,
ова констатација М. Стевановића није тачна, јер апозитиви накнадно
одређују и неодређене именице (појмове).

Па како то ипак боли неизлечно
Кад сврши сневање, и празно, и ташто…
(ДЈПI, 159).
У примеру (1) именица бол одређена је придевима уморан и жив који, постављањем у инверзију и одвајањем од именице запетом, добијају
ранг осамостаљених делова, а тиме и право појмовно значење, значење
именице. Наведени контекст парафразиран у развијену прозну форму,
по смислу би изгледао овако: Пролазе у болу, који одаје умор и живост…
Међутим, због строге метричко-ритмичке структуре стихова песник прибегава елиптичној конструкцији, где се поједини делови исказа изостављају да би се добио што концизнији и прецизнији поетски израз. У примеру (2) заменица ви одређена је инверзивним придевом дивни, који у
наведеном контексту има значење апстрактне именице „дивота“, која
функционише у смисаоној структури наведеног текста: Али ви, који се
одликујете дивотом, без руке и ноге, / Бићете наши јунаци незнани. У
примеру (3) глаголска именица сневање одређена је инверзивним придевима празан и ташт. Ова два придева у смисаоној структури наведеног текста имају значење апстрактних именица „празнина“ и „таштина“:
Па како то ипак боли неизлечно / Кад сврши сневање, које је испуњено
празнином и таштином. Да су у било којем од ових примера песници и
формално реализовали смисао својих исказа, дошло би до озбиљног нарушавања метричко–ритмичке организације90 стиховних контекста написаних у облику симетричног дванаестерца (6//6). Тако би се из веома
строгог сегментовања језичког градива прешло у доста слободан вид
изражавања, што у песничком тексту није дозвољено.
У контексту једног стиха придевима у инверзији накнадно се одређује већ одређена именица.
(1) Чека пред гробом и збори још тавно
Тугу живота и љубав спрам њега,
И чека своје. Кад допадне мукло
Све црно друштво, ужасно и дивље,
До ње, до гроба, – страх ледени проби
Душу и срце, зле слутећи коби,
А суро небо затрепери живље
(ПСП, 56).

90 На сличну појаву указује М. Стевановић: „Заједничке именице уз
властита географска имена (типа река Сава, село Степанчиково и сл.) у
српскохрватском језику се најчешће употребљавају у стиховима… да се
речју с потребним бројем слогова попуни стих или из другог метричко-ритамског разлога“ (Стевановић 1958: 31–32).

(2) Ја знам један долап. Црн, гломазан, труо,
Стоји као спомен из прастарих дана.
Његову сам шкрипу као дете чуо.
Стара груба справа давно ми је знана
(РМП, 99).
(3) Спава ми се. Још да легне тело
У тај сумор, мртав, што се вије.
У ту душу, у ропац, опело,
Да потоне све што било није,
(ПВП, 91).
У примеру (1) већ одређена именица друштво придевом црно накнадно се одређује и придевима ужасно и дивље. Међутим, ови придеви у овако конституисаном контексту не значе само једну особину одређиваног
појма већ означавају његову појмовну вредност изражену, у наведеном
примеру, у смислу који имају именице „ужас“ и „дивљина“, које функционишу у смисаоној структури парафразираног исказа: Све црно друштво,
које испуњава ужас и дивљина… У примеру (2) већ одређену именицу
долап бројем један (значи да је у питању само један такав долап, а не да
их има више, што указује на његову посебност), накнадно одређују три
узастопна придева црн, гломазан, труо, који као осамостаљени елементи имају значење засебних појмова „црнило“, „гломазност“, „трулост“. То
показује смисаона структура исказа: Ја знам један долап, Који се одликује
црнилом, гломазношћу, трулошћу… У примеру (3) већ одређена именица
сумор показном заменицом тај (што значи ниједан други) накнадно је
одређена придевом мртав, који као придодати издвојени елеменат добија појмовно значење именице „мртвило“. То показује смисаона структура исказа: Спава ми се. Још да легне тело / У тај сумор, који је испуњен
мртвилом…
Када је у питању одвајање придева од именица опкорачењем, разликују се три случаја.
На граници двају суседних стихова долази до опкорачења на месту
између именице и инверзивног придева. У оваквим примерима инверзивни придев најчешће одређује неодређену именицу91.

91 Истина, понекад се деси да придев одређује већ одређену именицу, као
што је то случај у стиховима Симе Пандуровића:
Слутим празнину будућих времена,
Слепило духа што ће доћи потом;
Ја њу не двојим сад од других жена
лепих, и јадних са њином лепотом
(ПСП, 85).

(1) Па ипак, нисмо ми ни за шта криви,
Господо. Јесу протекла пролећа
Немирна, лепа; али нека живи
Суморна мисô и нашег столећа!
(ПСП, 112).
(2) Кô зора на врху горе пламен букну,
И рачве букава рујни гримиз покри.
Сви држећи дивљаку са бодљом, у сукну
Сивом, око ватре они седе мокри
(ШАП, 149).
У примеру (1) именица пролећа накнадно је одређена придевима немиран и леп, који због своје удаљености од именице добијају смисао именица „немир“ и „лепота“. То се може видети из развијеног контекста:
Господо. Јесу протекла пролећа / која су испуњена немиром, лепотом… У
примеру (2) именицу сукно одређује придев сив, који због удаљености
од ње пре означава појам „сивило“, који је у њој садржан. То показује и
контекст када се по смислу развије на одређени начин: Сви држећи дивљаку са бодљом, у сукну / које се истиче сивилом…
На граници двају суседних стихова јавља се опкорачење на месту између именице и инверзивног придева и пауза истакнута запетом. У оваквим случајевима инверзивни придев одређује већ одређену именицу.
(1) Сишли смо с ума у сјајан дан,
Провидан, дубок, – нама драга, знан,
И светковасмо оцепљење то
Од мука, сумње, времена и сто
Рана, што крваве их вређао је свет, –
Љубави наше плав и нежан цвет
(ПСП, 50).
(2) О, чудна ноћ, о, чудан сат,
Тајанствен, црн, и глух,
У који као вити влат
Мој болни дршће дух
(РМП, 103).
(3) Мир, тишина смрти… Али испод мора,
Често ко да чујем глас далеког хора,
Тајанственог, страшног, у дугој тишини
(ДЈПI, 76).

У примеру (1) већ одређену именицу дан придевом сјајан накнадно
одређују инверзивни придеви провидан и дубок, који се налазе у другом
стиху. Они, пошто су одвојени и запетом од ове именице, стичу потпуну
независност од ње и добијају значења једнака реалним именицама „провидност“ и „дубина“, што потврђује и развијени контекст: Сишли смо с
ума у сјајан дан / који се одликује провидношћу и дубином… У примеру (2)
именицу сат одређену придевом чудан накнадно одређују три инверзивна придева тајанствен, црн и глух. Налазећи се у позицији иза именице,
раздвојени од ње клаузулом и зарезом, ови придеви добијају посебну самосталност означавајући појмове „тајанственост“, „црнило“ и „глухост“.
То на одређен начин показује и преформулисан контекст наведених стихова: О чудна ноћ, о, чудан сат / који је испуњен тајанственошћу, црнилом
и глухошћу. У примеру (3) именицу хор одређену придевом далек накнадно одређују придеви тајанствен и страшан, који својом издвојеношћу
од именице представљају самосталне појмове „тајанственост“, „страх“,
који се приписују именици хор. То се може видети из развијеног контекста двају наведених стихова: Често као да чујем глас далеког хора / који
одаје тајанственост, који побеђује страх, у дугој тишини.
На граници двеју суседних строфа долази до опкорачења на месту између именице и инверзивног придева, који одређује већ одређену именицу.
(1) Мој непријатељу са два ока жарка,
С ножима у отров замоченим, где си?
Ти пред чијим духом падне свака варка,
И о штит чији се разбију сви беси!
Лепи, силни, грозни! жељан сам те и ја,
Да банеш под маском друга или госта;
Да такав, полубог, половину змија,
Вребаш ме кроз лишће и чекаш крај моста
(ДЈПI, 181).
(2) Синоћ, кад се вратих из топла хамама
Прођох покрај баште старога имама;
Кад тамо, у башти, у хладу јасмина,
С ибриком у руци стајаше Eмина.
Ја каква је, пуста! Тако ми имама,
Стид је не би било да је код султана!
Па још када шеће и плећима креће…
– Ни хоџин ми запис више помоћ неће!…
(ШАП, 53).

(3) Завеса ноћи алејама сивим
Једино зимске руже још цепте
Страшћу, и ја што у сну своме живим
Опет, и звезде што нада мном трепте
Бледе и сетне. О, мој боже, ту је
Опет тај занос раздражљив, што пије
Моћ нерава ми слабих, као гује,
К’о женска тела, кад ме с њима крије
(ПСП, 84).
У примеру (1) именицу бес одређену заменицом сви, смештену на сами
крај претходне строфе, накнадно одређују три узастопна придева постављена на иницијалну позицију наредне строфе. Оваква удаљеност
придева од именице коју одређују даје им велику самосталност, која се
граничи са самосталношћу именица. Зато они не значе особине него означавају појмове „лепота“, „силина“, „грозота“. То показује парафразирани
контекст: Ти пред чијим духом падне свака варка, / И о штит чији се разбију сви беси // који су испуњени лепотом, силином, грозотом! У примеру
(2) властиту именицу Емина, постављену на сами крај претходне строфе,
накнадно одређује придев пуст (у значењу: врло леп, красан, диван) постављен на месту цезуре првог стиха наредне строфе. Удаљеност коју
повећава и белина између строфа указује на поступак осамостаљивања
ове придевске речи која добија значење једне или више апстрактних
именица: „лепота“, „красота“, „дивота“. То показује и парафразирани контекст: С ибриком у руци стајаше Емина. / Ја каква је, то лепота (красота,
дивота) људи! Тако ми имама, / Стид је не би било да је код султана!… У
примеру (3) неодређену именицу звезде из задњег стиха претходне строфе одређују инверзивни придеви бледе и сетне из првог стиха наредне
строфе. Контекстуална удаљеност мерена одреском текста „што нада
мном трепте“, уз то и пауза која дели две суседне строфе, условљавају то да инверзивни придеви добијају извесну самосталност и значење
именица „бледоћа“ и „сета“. Овим и наведени контекст може да добије
нешто друкчију структуру: Завеса ноћи алејама сивим / Једино зимске
руже још цепте / Страшћу, и ја што у сну своме живим / Опет, и звезде
што нада мном трепте // одају бледоћу и сету…
Када је у питању одвајање придева од именица поступком уметања
делова текста разликује се пет случајева.
Одвајање придева од именица одвија се у контексту једног стиха.
(1) О, како жудно страст нас гони жарка
Свршетку, крају. Па и бол ће проћи;
Све, чак и љубав. Гладне страсти гоне,
Гоне по мраку гробу што ће доћи;

Посмртна звона у даљини звоне,
А ветри хује поносно и страсно
Последњу песму свему што је било
(ПСП, 55).
(2) Она ће доћи, свијетла и чиста
Кô суза мајке, као љубав Христа,
Да сужње води из тамничких врата
(ШАП, 81).
(3) Ево ми собе! О дувару јоште
Икона виси, прашљива и сама,
И у ме гледа и шапће из рама
О добру среће, дјетињства, милоште
(ШАП, 70).
У примеру (1) именицу страст одређује инверзивни придев жарка,
кога од ње раздваја синтаксичка конструкција „нас гони“, што овом придеву даје неку врсту самосталности, а самим тим и ранг појмовног значења именице „жар“. Тако парафразирани контекст изгледа овако: О, како
жудно страст пуна жара нас гони / Свршетку, крају… У примеру (2) заменицу она одређују два инверзивна придева свијетла и чиста. Уметањем
дела текста „ће доћи“, ови придеви су у извесној мери осамостаљени а
тиме и значењски појмовно обележени као именице „светлост“ и „чистота“. Отуда би наведени текст могао изгледати овако: Она ће доћи, пуна
светлости и чистоте / Ко суза мајке, као љубав Христа. У примеру (3)
именицу икона одређују инверзивни придеви прашљив и сам. Уметањем
глагола „виси“ инверзивни придеви се удаљавају од именице коју одређују. Овим се они семантички осамостаљују и добијају функције смисаоно
самосталних именица „прашина“ и „самоћа“. То нам показује и парафразирани контекст: Ево ми собе! О дувару јоште / икона виси, прекривена
прашином и самоћом.
Одвајање придева од именица одвија се и у два суседна стиха.
(1) У покрову је, хладна, мртва, бледа,
Дивна к’о зраци помрлих идеја,
Сва љубав моја, у великом дану,
Мртва, – то јутро живота и среће,
У мору суза утопљена давно,
У мору суза и сурових беда, –
Старински понос мојих епопеја
(ПСП, 56).

(2) И пусти трулеж нека слепо гази
Љубав и душу, и натапа струну;
Задах нек на те своју сенку плази
Високу, крупну, као злоба пуну
(ПВП, 41).
У примеру (1) придевом сав одређену именицу љубав накнадно одређује инверзивни придев мртав, који се налази чак у другом стиху. Он је
одвојен од именице делом текста „моја, у великом дану“. Због тога се губи
непосредни контакт између именице и придева. Тако придев у оваквој
ситуацији добија самосталност и појмовно значење именице „мртвило“.
То се може видети у парафразираном контексту: Сва љубав моја, у великом дану, / обузета је мртвилом… У примеру (2) одређену именицу сенку заменицом свој накнадно одређују два инверзивна придева висок и
крупан, које одваја глагол „плази“. Због удаљености од именице и паузе
још више се потенцира њихова самосталност и независност. Ови придеви добијају значења именице „висина“ и „крупноћа“. То се види из преобликованог текста: Задах нек на те своју сенку плази / која се истиче
висином, крупноћом…
Одвајање придева од неодређене именице одвија се на дистанци у
контексту једне строфе.
(1) Када нам синови дођу са бојишта,
Запојени славом, к’о мирисом цвеће,
Уморни и лепи, и жељни огњишта –
Многи што одоше на ратна војишта,
Вратити се нама, вратити се неће
(ПВП, 159).
(2) Кô рањена тица, што би небу хтјела
Отима се душа из оловних дана,
Али кобни вјетар граби је са страна,
Па се натраг тргне промрзла и свела
(ШАП, 92).
У примеру (1) неодређену именицу синови из првог стиха накнадно
одређују инверзивни придеви уморан и леп, који се налазе у трећем стиху. Због превелике удаљености од именице коју одређују ови придеви,
на смисаоном плану, добијају ранг именица „умор“ и „лепота“. Тако би
реконструисани контекст наведене строфе имао овакав изглед: Када
нам синови дођу са бојишта, / Запојени славом, к’о мирисом цвеће, / опхрвани умором и испуњени лепотом, и жељни огњишта…92 У примеру (2)
92 Одвајање придева од именица у контексту једне строфе понекад
укључује комбинацију два случаја. Наиме комбинују се случајеви А и Б,

неодређену именицу душа из другог стиха накнадно одређују инверзивни придеви промрзао и свео, који су постављени на крају четвртог стиха.
Услед удаљености од именице коју одређују ови придеви, на семантичком плану, постају именице „промрзлина“ и „свелост“. Трансформисани
контекст строфе добио би следећи изглед: Кô рањена тица, што би небу
хтјела / Отима се душа из оловних дана, / Али кобни вјетар граби је са
страна, / Па се натраг тргне као промрзлина и свелост…
Одвајање придева од одређене именице јавља се на дистанци у контексту једне строфе.
(1) Јер моја је душа силом дивна седа
Што међ четир зида век проводи зао,
Некорисна, суха, бесплодна, и бледа,
Нит’ је кога знала, нит’ њу когод знао
(РМП, 91).
(2) Али ти си увек, мила жено, бдела
Бурном ноћи и кад дан злокобни сване
Отмена, умна, и часна и смела
Над домом нашим очима Дијане
(ПСП, 163).
У примеру (1) именицу душа одређену заменицом моја накнадно одређују чак четири инверзивна придева некорисна, суха, бесплодна, бела,
који чине састав целог трећег стиха. Именица душа, као што се види, налази се у првом, а инверзивни придеви у трећем стиху. Растојање међу
што показују и наведени стихови.
Да ми је љубав осетити благу
О којој не зна, а говори свет,
Наивну, белу, у животу злом!
Да ми је опет заволети драгу!
Јер свет је беда, прљавост и мрак,
И невољничка болница и срам
(ПСП, 194).
У наведеном примеру неодређену именицу љубав одређују три
инверзивна придева благ, наиван, бео. Међутим, као што се види,
позиција ових придева није истоветна. Придев благ део је контекста
првог стиха у којем се налази и именица коју он одређује. Остала два
придева наиван и бео смештена се тек у трећи стих, па су се нашли на
нешто већем одстојању од одређиване именице што их чини још више
самосталним. У сваком случају сва три придева означавају благост,
наивност, белину, који се приписују датој именици, што се може видети
из преформулисаног контекста: (Да ми је љубав осетити која је испуњена
благошћу / О којој не зна, а говори свет, / Која је испуњена наивношћу,
белином, у животу злом).

њима попуњава прилично велики део текста: „силом дивна седа / Што
међ четир зида век проводи зао“. Оволико растојање између именице и
придева који је одређују условљава да осамостаљени придеви означавају самосталне појмове „некорисност“, „сухота“, „бесплодност“, „бледоћа“.
То нам може показати парафразирани контекст строфе: Јер моја је душа
силом дивна седа / Што међ четир зида век проводи зао / од које нема
користи, и која се одликује сухотом, бесплодношћу и бледоћом, / Нит’ је
кога знала, нит’ њу когод знао. У примеру (2), слично претходном, одређену именицу жена придевом мила, постављену у први стих накнадно
одређују четири инверзивна придева отмена, умна, и часна и смела из
трећег стиха. Између именице и одредбених придева постоји знатан део
текста: бдела / Бурном ноћи и кад дан злокобни сване. Услед тога инверзивни придеви, на семантичком плану, добијају обележја самосталних
речи: „отменост“, „умност“, „часност“, „смелост“. Ову констатацију може
потврдити и преобликовани контекст: Али ти си увек, мила жено, бдела
/ Бурном ноћи и кад дан злокобни сване / док те красила отменост, умност, и часност и смелост / Над домом нашим очима Дијане.
Одвајање придева од именица одвија се у контексту двеју суседних
строфа.
(1) Она господари! ЈА сам ко Мазепа,
Привезан на коњу, у дубокој ноћи,
Што гледа за степом где промиче степа,
Без наде, без даха, без воље, без моћи,
Сатрвен и сможден, у очима страва –
Разјапљена уста, али грло неми –
Сам, једина душа испод неба плава,
сам на бесној мисли што у пропаст стреми!
(РМП, 88).
(2) ЈА ћу, к’о често, по познатом путу,
Док на трг буду ишли људи, жене,
С негодовањем, у старом капуту,
И с изнурењем ноћи пробдевене,
К’о ноћна привиђења у замкове своје,
Ићи, уморан, у свој празан стан,
Да легнем, с драгим споменом на твоје
Лице, – да опет сам преспавам дан
(ПСП, 99–100).
У примеру (1) личну заменицу ја из првог стиха претходне строфе одређују два придева смештена у први стих наредне строфе. Размак од цела

три стиха између именице и њених одредаба показује у којем степену су
они осамостаљени. На то упућује парафразирани контекст: Ја сам као Мазепа, / Привезан на коњу, // у дубокој ноћи / Што гледа за степом где промиче степа, / Без наде, без даха, без воље, бе моћи, / осећам сатрвеност
и сможденост, у очима страва… На сличан начин у примеру (2) личну
заменицу ја са иницијалне позиције првог стиха претходне строфе одређује инверзивни придев уморан из другог стиха наредне строфе. Размак
од целих пет стихова недвосмислено показује колико је покидана веза
између заменице и придева и у коликој је мери придев осамостаљен. На
то скреће пажњу и преформулисан контекст: ја ћу, к’о често, по познатом
путу, / Док на трг буду ишли људи, жене, / С негодовањем, у старом капуту, / И с изнурењем ноћи пробдевене, / К’о ноћна привиђења у замкове
своје, Ићи, носећи претешко бреме умора, у свој празан стан…
Из извршене анализе можемо извести следеће закључке. Инверзивним придевима накнадно се одређују одређене или неодређене именице. Инверзивни придеви се од именица одвајају запетом, клаузулном паузом, коју понекад појачава и употреба запете и уметањем једног дела
текста. Ови поступци се реализују на следеће начине: у контексту једног
стиха, и контексту двају суседних стихова; на дистанци: у контексту једне строфе, и у тексту двеју суседних строфа. Овакав начин конструисања
поетског контекста условљава да се придеви, иако несамосталне речи,
нађу у позицији самосталних врста речи – именица и исказују појмовна
значења актуелизована у поетском контексту.
Анализирани примери показују одређен начин и прву етапу у промени једне врсте речи у другу, промене придева у именице. Придеви
задржавају сва своја граматичка својства, али због промене синтаксичке функције долази до промене у њиховој семантичкој структури – од
означавања особине ка означавању појма. Међутим, разматране промене нису достигле ниво лексикализације па придеви у наведеним позицијама задржавају статус ове врсте речи. Њихова позиција у датом контексту чини их другачијим од придева у регуларној позицији. Зато смо
у раду за разматрану појаву употребљавали термин дисторзија, чиме
истичемо значај промене, „деформације“ у придевској функцији и значењу. Ова промена је само једна фаза процеса, који у завршној фази доводи
до лексикализације разматраних појава које се са лексичко-граматичког становишта одређују термином синтаксичка деривација. Особина
коју означава издвојени придев, а која је инхерентна именици која се
одређује, добија појмовни смисао са значењским компонентама које се
актуелизују у одређеном поетском контексту, чиме се стиче и изражена
стилистичка функција.

3. О неким стилским особеностима анаграмирања у поезији српских
модерниста
Српски модернисти (Ј. Дучић, М. Ракић, В. Петковић Дис, С. Пандуровић,
А. Шантић) стварали су у духу естетичких начела француских парнасоваца и симболиста93 и истицали у први план склад везане форме, миран и
формално углађен начин изражавања, сликовну и музичку хармонију, те
духовни аристократизам. Отуда у њиховој поезији као један од орнаменталних елемената функционише и анаграм као врста гласовне фигуре у
којој се поступком измене реда слова у некој речи94 (веома ретко у реченици) добија нова реч (или реченица). Иако је поступак анаграмирања
био веома омиљен и често коришћен у доба барока (Топоров 1987: 195),
српски модернисти су неретко посезали за оваквим начином гласовних
структурирања у својим поетским остварењима. Пошто код нас анаграми нису били предмет систематичнијег проучавања95, покушаћемо да у
93 Симболизам је узео маха већ деведесетих година 19. века. L’ Avant-Dire
Стефана Малармеа и Traite du Verbe Рене Гила појавили су се исте године
када и Мореасов Манифест симболизма, објављен на страницама Фигароа
18. септембра 1886. Стање европског духа (кризу и чамотињу) на прелому
два века наговештавао је у Француској Верлен у својој поезији.
94 Анаграм – фигура, врста парехезе у којој се значење ријечи описује
премјештеним словима; случај кад се двије или више ријечи састоје од
истих слова али у промијењеном реду; премјештање слова … којим се од
једне ријечи творе друге, нпр. од 1. лаудатор : адулатор; не мари марва за
једнога мрава; анаграм – ријеч, назив или фраза настала транспозицијом
слова које друге ријечи; обратно писање; преметаљка (врст пјесничке
загонетке); премјештање слова у ријечи (обично од почетка према крају)
да тако постане друга ријеч, нпр. Рим – мир, соба – боса (Симеон 1969: 63).
Анаграм. Овамо рачунамо тај случај, кад се по двие и више риечи
састоје из истих слова али у промиењеном реду… Код нас су риетки
примјери, који овамо иду:
Отвор’ врата, ватра ме сапали.
Не мари марва за једнога мрава (Зима 1988: 288–289).
Анаграм – премештање слова у речи чиме се образује нова реч („мука“
– „кума“) (Тимофеев, Тураев 1974: 14).
Анаграм – премештање слова или групе слова у речи, чиме се образују
нове речи другачијег значења („схема – смеха“) (Квятковский 1966:
28–29).
95 Треба рећи да се 2001. године појавила књига Стиховни анаграм и његове
варијације. Приступ овој проблематици је умногоме другачији од нашег.
Наиме, аутор Момир Пауновић прилази анаграму као врсти загонетке,
преметаљке и посматра је изоловано као одређену врсту енигматских
састава. Пауновић у првом делу своје књиге даје опште напомене о
анаграму (место анаграма у царству загонетки, настанак и развој
анаграма, појам анаграма) и указује на врсте анаграма (анаграм према
садржини¸ анаграм по структури, анаграма по броју варијанти, анаграм

оквиру материјала поезије српских модерниста проучимо ову појаву и
укажемо на њене основне формално-структурне96, контекстуално-структурне, композиционе и семантичко-стилске особености.
После штампања записа Ф. де Сосира о анаграмима интересовање
истраживача према овој појави је веома порасло и траје све до данас.
Међутим, тадашња истраживања су се обично бавила техником анаграмирања у конкретним поетским текстовима. Пажња истраживача је пре
свега усмеравана на формалну страну, односно на тумачење анаграма
као елемената поетског формализма, док су питања њихове природе и
функције остајала нетакнута. Како истиче Топоров, испуштало се из вида то да се анаграм испољава као средство провере везе између ознаке
и означеног97 (ако се говори о односима унутар текста), као и између текста и читаоца, и да има улогу дешифратора криптограматичког нивоа
текста (ако се говори о прагматичком аспекту семиотичког испитивања
текста) (Топоров 1987: 193).
Формално-структурне особености анаграма. На формално-структурном плану код српских симболиста функционишу три врсте анаграма: а)
потпуни анаграм98, б) делимични анаграм и в) привидни анаграм99.
према односу поставке и решења, анаграм по форми обраде), износећи веома интересантна запажања. Други део књиге је посвећен тајнама и чарима анаграма, где се износе опште напомене и чиниоци који одређују квалитет стиховног анаграма (поставка стиховног анаграма, актуелност
решења, стиховна обрада анаграма и других загонетки, основни елементи
енигматских стихова, модели стиховне обраде) и на крају дају изабране
стиховне анаграме и сродне стиховне загонетке). Међутим, ми анаграм
посматрамо као нераздвојну структурну целину песничког дела (песме),
где он не функционише као посебна стилска фигура.
96 Неки истраживачи проналазак анаграма везују за име Ликофрона из
Халкиде, а други сматрају да он потиче од старојеврејских кабалиста.
Анаграмима као посебној врсти игре речима у многим раздобљима
приписиван је религиозни и мистични карактер. Многи значајни
књижевници користили су анаграме својих имена као псеудониме: као
нпр.: Калвина, Волтер, Рабле. У анаграмима се често налазе и наслови
појединих књижевних дела, као и имена појединих личности (на пример
код Његоша у Лучи микрокозма Наполеон се назива Ноелопан, Цезар
– Разец, а Александар Велики – Аскела према Алекса) (Живковић 1985: 20).
97 Јакобсон истиче: „У свакој речи и, уопштено говорећи, у сваком
вербалном знаку звук и смисао, или, друкчије речено, означитељ и
означено представљају нераскидиву целину“ (Јакобсон 1986: 22).
98 М. Пауновић у својој књизи за ову врсту анаграма користи термин прави
или чисти анаграм (Пауновић 2001: 12).
99 За анаграме којима смо ми дали име: делимични и привидни, Пауновић
употребљава збирни назив: модификовани анаграми, које дефинише на
следећи начин: „Ови анаграми се такође заснивају на преметању слова,
али (за разлику од правих анаграма) немају потпуну подударност слова

a) Потпуни анаграм. Потпуни анаграм представља такву гласовну
структуру у којој делују две и више речи састављене од истих слова у различитом поретку и у којој поступак анаграмирања обухвата речи у потпуности. Примери нису бројни, али су заступљени код свих песника.
Дана – нада (ДЈПI, 91); свет – вест (ДЈПI, 121); дана – нада – дана (ПСП,
40); мати – тами (ПСП, 134); дане – наде (ПСП, 144); нас – сна (ПСП, 164);
нада – дана (ПСП, 195); дробе – добре (ШАП, 164); но – он (РМП, 37); расте
– старе (ПВП, 110); дане – наде (ПВП, 170).
Из наведених примера се види да већина анаграма, осим једног (но
– он), нема палиндромску структуру, не могу се читати здесна улево као
што се читају слева удесно. Очигледно је да све речи које улазе у састав
ових структура имају различита значења и да доминирају двоструки анаграми: дана – нада. Само у једном случају функционише троструки анаграм: дана – нада – дана, где је дошло до понављања једне лексеме.
б) Делимични анаграм. Делимични анаграм представља такву гласовну структуру у којој се једна реч (или више њих) у потпуности одсликава
у другој речи која има вишак неподударних гласова и у којој је поступак
анаграмирања захватио једну реч у целини, а другу само делимично. Примери су многобројнији од претходних и налазе се код свих песника.
Над – данак (ДЈПI, 75); засипа – спи (ДЈПI, 99); запад – пада (ДЈПI, 149);
дан – надживи (ДЈПI, 160); бедна – дане (ДЈПI, 158), свако – вас (ДЈПI, 173),
нада и ђердана (ПСП, 34); страви – ватри (ПСП, 145); нека – сенка (ПСП,
148); мене – занеме (РМП, 60); намерене – мане (РМП, 113); ми – име (ПВП,
45); дане – над – дане (ПВП, 46); бео – небо (ПВП, 57); дане – знаде (ПВП,
80); ладан – дана (ПВП, 108); ми – ми – име (ПВП, 140); рата – стара (ПВП,
152); неке – сенке (ПВП, 186).
Иако је делимични анаграм у приличној мери заступљен у поезији српских модерниста, он показује одређен степен унифицираности. Мада је
прави анаграм бројчано заступљенији од истог у категорији потпуног
анаграма, он је сведен само на два облика: двоструки (над – дан, ми – им)
и троструки анаграми (дане – над – дане; ми – ми – има). У појединачним
случајевима налази се и вишеструки анаграм (падне – дан – дадне – надиз поставке са словима из решења. Напротив, поставке и решења код
ових анаграма међусобно се разликују по броју слова (слово више или
мање) односно по врсти слова (једно слово замењено другим). Постоји
пет врста модификованих анаграма: – крњи анаграм, – проширени
анаграм, – логогрифни анаграм, – учаурени анаграм и – мрежена
варијанта анаграма“ (Пауновић 2001: 14). Овакава подела „неправих“
анаграма је детаљнија од наше, али је непрецизна и у њој се мешају
различите структурне врсте анаграма.

живи), који, као што се види, не би то био, као ни двоструки, да није дошло до понављања једног анаграмског елемената, односно једне речи.
в) Привидни анаграм100. Привидни анаграм представља такву гласовну
структуру у којој се ни једна ни друга реч у потпуности не одсликава у
оној другој и у којој је поступак анаграмирања захватио само делимично
анаграмиране елементе. Овакви примери се налазе код свих песника и
чине најбројнију категорију.
Стара – страшној (ДЈПI, 75); нема – мене (ДЈПI, 92); одмор – широм
– мора (ДЈПI, 139); црна – рана (ДЈПI, 166); некад – сенка (ПСП, 149); стари
– храст (ПСП, 170); баште – осташе (ШАП, 107); страни – трсната (ШАП,
114); топле – лепе (ШАП, 142); кад – дан (РМП, 51); жена – занеме – пена
(РМП, 60); мене – нема – мене (РМП, 105); траве – стари – страве (РМП,
107); онда – онда – дани (ПВП, 34); ми – белим – црним – очима – ми – мирис – ми – очима (ПВП, 56); таласа – славе (ПВП, 136).
Заступљеност правих анаграма, који немају облике речи потврђених
у српском језику, у оквиру делимичних анаграма је веома приметна. Међутим, они се своде на деветнаест различитих случајева, где су неки облици фреквентнији (нем– : мен–, осам пута; ена– : ане–, 5 пута), а неки се
јављају једанпут или двапут (рат– : тар–, једанпут).
Контекстуално-структурне особености анаграма. На контекстуално-структурном плану код српских симболиста функционишу четири
врсте анаграма: а) контактни, б) дистантни, в) контактно-дистантни
и г) расејани анаграм.
а) Контактни анаграм. Контактни анаграм представља такву гласовну структуру у којој се два или више чланова налазе у непосредном контакту: а) у једном стиху, б) у два и више суседних стихова.
1. Примери контактног анаграма у једном стиху нису бројни, али се
налазе код свих песника.
Падне једна (ДЈПI, 159); црна рана (ДЈПI, 166); свако од вас (ДЈПI, 173);
нас сна (ПСП, 164); нада и ђердана (ПСП, 34); ритам смрти (ПСП, 67); певају славуји (ПСП, 72); некад је сенка (ПСП, 149); кости старог Доситеја (ПСП,
191); жедан, хладне (ШАП, 86); неко викне (ШАП, 104); баште осташе (ШАП,
107); но он (РМП, 37); намерне мане (РМП, 113); кад дан (РМП, 51); поглед
нагло (ПВП, 44); светлост на завесе (ПВП, 81); мене нема (ПВП, 96).
Као што се из наведених примера види, синтаксички односи анаграмираних речи су различити. Понекад се између њих налази копулативни
везник (нада и ђердан; ветрова и говора) или запета (жедан, хладне; твоја, твој живот), некад то може бити и једно и друго (трепти, и стреми),
100 За привидни анаграм можемо рећи и да је квазианаграм, да није прави
анаграм, него производ поетског текста а не појава природног језика.

некад је то падежна конструкција (свако од вас; светлост на завесе; црна
из народа). Када је у питању најнепосреднија веза, онда се обично ради
о синтагми (црна рана; господином оним), а некад је то реченица (мене
нема; неко викне; певају славуји). Лако се да приметити да се контактни
анаграми остварују у виду двоструких и троструких веза, при чему доминирају оне прве. Погледајмо како су двоструке структуре анаграма
адаптиране у окружавајући текст.
(1) Ти си као звезда једног јутра славе,
А у мени оста као црна рана;
Ти си триста врела што брује и плаве –
Да сва буду једна суза отрована
(ДЈПI, 66).
(2) Ти си ми дошла са тих страна,
На престо моје маште села
У помпи нада и ђердана
И плавог цвећа с бледа чела
(ПСП, 34).
(3) Поноћ је. Лежим, а све мислим на те –
У твојој башти ја те видјех јуче,
Гдје береш крупне распукле гранате
(ШАП, 106).
У примеру (1) двојном анаграмском структуром црна рана посебно
се истиче необични спој речи у постизању експресивног значења остварене синтагме у којој рана добија квалификацију црног. У примеру (2),
који представља двојну структуру, релација међу деловима је друкчија.
Наиме, овде је у питању напоредни однос двају елемената, који на семантичком плану остварују антонимијски однос: апстрактно – конкретно (нада – ђердана). У примеру (3), у тројној структури, налазимо скоро
истоветну појаву као у прва два примера, с том разликом што је овде
квалификатив који се приписује одређеном појму удвостручен: крупне
распукле гранате. Оваквим поступком се донекле извршила детаљизација особине појма, чиме је он постао истакнутији него да је именована
само једна његова особеност.
2. Примери контактног анаграма у два и више суседних стихова представљају веома бројну категорију у поезији српских модерниста.
Дана – нада (ДЈПI, 91); свет – вест (ДЈПI, 121); стара – страшној (ДЈПI,
75); падне – дан – дадне – надживи (ДЈПI, 160); опијени – плине – мине
(ДЈПI, 171); дана – нада – дана (ПСП, 40); мртваци – ватре (ПСП, 136);
страха – прста (ПСП, 177); стража – стреми. Старо – крстови (ШАП, 161);

страсти – старост (РМП, 83); мене нема – мене (РМП, 105); ми – ми – име
(ПВП, 140); нема – мене (ПВП, 52); миром – море – лиром (ПВП, 65); стара
– страст (ПВП, 207); млада тела – тела млада (ПВП, 216).
Контактни анаграми се могу остваривати по хоризонтали, у непосредном контакту у две и више речи, и по вертикали, где су могуће различите комбинације. Најбројнији су двоструки по вертикали у два суседна
стиха.
(1) Угашеног дана задњи бледи пламен
Нема је нада мном ширина небеска,
(ДЈПI, 91).
(2) Али не подло, али не из страха,
Он ме је, знак мога прста, пушт’о
(ПСП, 177).
(3) Живим сарањен као у ноћи,
Ах, ти моћни људи из овога века
(ПВП, 234).
Нешто више су заступљене тројне структуре остварене по вертикали
у три суседна стиха.
(1) Тако опијени већ од прве чаше,
У екстази звука и сјаја што плине –
Пружићете бразду да свирепо мине
Њивом, где још чами зимско зрно наше
(ДЈПI, 171).
(2) О, ових дана, кад нас слабо слуша
И Бог, и нада, и разум очајан;
О, ових дана, кад се запенуша
Дубином душе гнев скривен и трајан;
(ПВП, 40).
Када су у питању четворне структуре, оне су ретко где разастрте на четири узастопна стиха. Овакав анаграм обично настаје комбинацијом хоризонтално-вертикалних поступака, а протеже се на три узастопна стиха.
Мали дрвен торањ, као стража нека,
Уврх села стреми. Старо гробље ћути,
А крстови, маховином огрнути,
Своје руке шире, к’о да сваки чека
(ШАП, 161).

б) Дистантни анаграм. Дистантни анаграм представља двојну структуру која се остварује на растојању од једног и више стихова. Овакви
случајеви спадају у запажену категорију анаграма у поезији српских модерниста.
Над – данак (ДЈПI, 75); море – умро (ДЈПI, 111); самотне – песма (ДЈПI,
153); вера – вреди (ДЈПI, 159); прам – смарагдове (ДЈПI, 195); дробе – добре
(ШАП, 164); огромни – клоним (РМП, 117); страшна – стари (РМП, 119); изнад – дан (РМП, 129); броји – гробу (ПВП, 78); расте – старе (ПВП, 110); дани – наде (ПВП, 34); рата – страх (ПВП, 143); Београда – ведра (ПВП, 143);
страдања – старих (ПВП, 216).
На основу анализираног материјала може се устврдити да се овакав
анаграм остварује на растојању једног, два, три и више стихова.
(1) Племићи и себри. Лежи страшна смеша.
Ноћ се хвата. Само муња каткад блесне.
Док последње жртве стари крвник веша,
(РМП, 119).
(2) И бесвјесног бола над тим пустим гробом,
Садећ плачну врбу у јесени дуге,
Гр’јех, кајање сања, и младост за собом?
И у мутни данак, и у вече тавно,
(ДЈПI, 75).
У једном примеру, и то код А. Шантића, дистантни анаграм је остварен у две суседне строфе, али на растојању од два стиха.
Моји су очеви из онијех страна
Гдје мотика звони и гдје красна бије;
Гдје зној с чела капље и гдје рало рије,
И тврде се груде дробе испод брана…
Моји су очеви из колиба груби’,
Гдје се гусле чују, приповјести, бајке,
Гдјено дјецу уче просте, добре мајке
Кам рођени како брани се и љуби…
(ШАП, 164).
в) Контактно-дистантни анаграм. Контактно-дистантни анаграм
спада у ретку категорију анаграма у поезији српских модерниста. Ова
анаграмска структура остварује се најчешће трочланим везама у који-

ма контактни део функционише или по хоризонтали (један стих) или по
вертикали два узастопна стиха.
(1) Напољу можда сунце греје,
А можда киша сипа капи
На мирна поља и на стреје,
Ил’ помрчина ко гроб зјапи
(РМП, 110).
(2) И та песма носи мени нове дане,
Мада су к’о јуче и сад стари зраци,
Док над мојом главом исти су облаци.
И та песма носи мени нове дане
(ПВП, 46).
Када су у питању четворне везе, ту су најуобичајенији случајеви комбиновања дистантних хоризонталних (у једном стиху) и контактних вертикалних (у два суседна стиха) на растојању од једног стиха.
Све што је у мени – самог мене гони…
Ах, радо бих плако – али нисам жена!
А и нашто сузе кад болова нема
За пропале часе – минула времена
(ПВП, 188).
г) Расејани анаграм. Расејани анаграм представља једва присутну категорију у поезији српских модерниста. Нађе се тек и понеки пример,
обично смештен у контекст једне строфе.
(1) Ти и данас волиш, као некад што си,
Носиш своју љубав – твоје место свето, –
К’о у младе дане, к’о у прво лето.
Ти и данас волиш као некад што си
(ПВП, 47).
(2) Прилази ми једна земља снова,
С белим небом и црним очима;
Прилази ми шум лепих ветрова:
Мирис туге видик ми отима
(ПВП, 56).
У примеру (1) анаграмска структура да/ад обухвата три од четири стиха у строфи. Само у другом стиху нема ниједног анаграмског елемента,
што чини дистантно-контактни вид анаграма по вертикали. У примеру

(2) анаграмска структура ми/им распростире се на све стихове у строфи,
стварајући тако контактни вид анаграма по вертикали.
Композициони анаграм. Композициони анаграм представља веома
бројну категорију у поезији српских модерниста. Јавља се на свим позицијама у стиху и у свим комбинацијама по хоризонтали (у једном стиху)
и по вертикали (у два и више суседних стихова), као и на дистанци. Све
категорије композиционог анаграма, поред осталих, имају посебно изражену ритмичку улогу у стиховним структурама, јер заузимају све ритмички активне позиције: почетак стиха, место цезуре, крај стиха.
1. Композициони анаграм у једном стиху. Ова категорија примера није посебно изражена у поезији српских модерниста. Остварује се у више
варијаната.
а) Крајеви двају полустихова; врста леонинског анаграма101:
Корачаше нема, // хладна, поред мене,
У помпи нада // и ђердана
Гдје је кô поток // текла срећа кротка:
И настаде тресак // и крвава трка
Ил’ то ужас прича, // разум да се мрачи,

(ДЈП, 92);
(ПСП, 34);
(ШАП, 95);
(РМП, 123);
(ПВП, 209).

б) Почетак и крај стиха; врста симплохног анаграма:
Бескрајне су наше среће небројане,
Дане првих снова, љубави и наде
„Ој, Мораво, моје село равно!“
Сатрвен и сможден, у очима страва –
’Ладан остатак снаге мојих дана,

(ДЈП, 173);
(ПСП, 144);
(ШАП, 154);
(РМП, 88);
(ПВП, 108).

2. Композициони анаграм у два и више суседних стихова. Ова категорија
је посебно изражена у поезији српских модерниста, али више разноврсношћу него бројношћу. Неки типови су присутни код свих анализираних
песника, а неки само у појединачним случајевима код појединих песника.
Оваква врста анаграма може се условно назвати прстенасти анаграм.
И опет се зачу из топола стари,
Сва долина страхом // испунити се једним,
И источну радост, и љубав, и страсти
Господара старих // поносне Алхамбре

(ДЈП, 102);
(ПСП, 126);

101 Термине као што су: леонински, симплохни, епифорски, прстенасти
анаграм успоставили смо према терминима – леонинска рима, рима
симплоха, епифорска рима, прстен рима (исп. Чаркић 2001).

Гвозденијех врата разбили смо браве,
И побили барјак // на бедеме стрме!
Што последњи бесте. У крвавој страви,
Када труло царство // оружја се маша,
Свој Вавилон – старе дане
И све наде – // затрпане

(ШАП, 157);
(РМП, 123);
(ПВП, 170).

3. Композициони анаграм у два и више стихова на дистанци. Оваква
анаграмирања су веома ретка у поезији српских модерниста. Нађу се тек
у понеком појединачном примеру.
а) На крају првог и почетку другог полустиха; врста прстенастог анаграма:
На сахрани маја била је и она;
Саранила дане // цвећа и младости
И са њима венце, и своје радости,
И све што је била // њена васиона
(ПВП, 54).
б) На две клаузуле; врста епифорског анаграма:
И плаве мисли, и све оне пруге
Велике среће; она живи дане
Што човек каткад у часима туге
Прозире, али лика им не знаде.
Животом драга, док нас не саране,
Грех и кајање руше нас и дижу,
(ПВП, 80).
Семантичко-стилске особености анаграма. Када су у питању семантичко-стилске особености анаграма, њих је могуће анализирати са више аспеката. Пошто оваква истраживања, колико је нама познато, нису
вршена, покушаћемо да укажемо на неке њихове основне карактеристике, које нам сугерише одабрани материјал. Наше полазиште садржи формални приступ значењу (Wierzbicka 1971), јер се ради о поетском тексту
у којем форма доживљава посебан вид семантизације. Имајући у виду
специфичан (поетски) контекст и специфичне (анаграмске = звуковне)
конструкције, семантичко-стилске особености анаграма треба посматрати у оквиру лексичке кореспонденције.
Да би се остварила планирана анализа, нужно је, прво, да се одреди
шта садрже формалне особености анаграма. Нама се чини да се оне састоје у накнадном успостављању непосредног контакта између израза и
садржаја, између ознаке и означеног, између звучања и значења – чиме

се остварују сложени поетски знаци102. Настале лексичко-семантичке
структуре производе више типова поетских знакова, у којима се на различите начине успоставља однос ознаке и означеног103, што ствара друкчије могућности семантизације, где се прилично често јавља асиметрија
између значења речи и њеног контекстуалног смисла (Ковтунова 1983:
89). Ову појаву посматраћемо у оквиру потпуног, делимичног и привидног анаграма.
1. Потпуни анаграм. На нивоу потпуног анаграма две и више лексичких јединица преко формалних елемената (поновљене гласовне секвенце) накнадно су доведене у непосредни контакт и тиме са плана израза
преведене на план садржаја. Међутим, семантизација формалних обележја не условљава промену односа ознаке и означеног у оквиру једног
језичког знака. Заправо, језички знаци у овом случају остају стабилни,
јер нису изведени из стања језичког аутоматизма. Ипак, неке промене се
дешавају у поетским контекстима. Наиме, промена формалних обележја
једног знака, како нам показују примери анаграма, неминовно условљава промену његовог садржаја. У том смислу издвојили смо три различита случаја.
1.1. Променом форме једне речи настала је нова реч која има властито
значење. Овде је важно то да речи које улазе у анаграмску структуру у
поетском тексту не мењају своја речничка значења.
(1) Моји су очеви из онијех страна
Гдје мотика звони и гдје крсна бије;
Гдје зној с чела капље и гдје рало рије,
И тврде се груде дробе испод брана…
Моји су очеви из колиба груби’,
Гдје се гусле чују, приповјести, бајке,
Гдјено дјецу уче просте, добре мајке
Кам рођени како брани се и љуби…
(ШАП, 164).
(2) Сад немам више оне старе плиме
За бол и љубав; нити данас расте
Цвеће слободе и осећај зиме,
102 О појму сложеног поетског знака читалац се може информисати на више
места у књизи Фоностилистика стиха (Чаркић 1995: 166, 176, 192, 195,
200–201).
103 Према речима Карцевског „ми непрестано транспонујемо,
употребљавамо пренесено семантичко значење знака… Но ми почињемо
примећивати то тада када је разлика између адекватног (обичног) и
привидног значења знака велика да код нас производи одређени утисак“
(Карцевский 1965: 88).

Као ни жеља за јесен и ласте.
Сад немам више оне старе плиме
(ПВП, 110).
У примеру (1) преметањем гласова у лексеми дробе (= дробити = ситнити, мрвити, кидати у честице, делиће)104 настала је нова реч добре, која
има властито значење (= добар = који је благе, човекољубиве нарави, који
не чини зло, човечан, племенит, предусретљив), значење које се ни у ком
случају не може довести у везу са семантичким потенцијалом прве речи.
Одређена гласовна (формална) подударност двеју речи има за циљ да посебно истакне њихову појмовну различитост – сличност ознака истиче
различитост означених, као и појмовну различитост оних означених уз
које стоје („тврде се груде – ипак – дробе“; „просте, – али – добре мајке“),
чиме се указује на важну семантичко-стилску улогу овог сложеног поетског знака у поетском контексту. У примеру (2) делује скоро истоветна
појава: анаграмску структуру чине глаголска реч (расте) и придевска
реч (старе), с тим што је придев старе поновљен услед понављања ширег контекста. Иначе, цео текст строфе је антонимијски интониран (бол
– љубав, цвеће – зима, жеља – јесен). У овако структурираном контексту
два анаграмска елемента немају антонимијски однос, пре би се могло
рећи да задржавају своја основна лексичка значења (стар = који је био у
прошлости, некадашњи; расти = постајати већи, виши).
1.2. Променом форме речи дана (која има и свој властити садржај = време од изласка до заласка Сунца) у нову форму нада добија се нова реч, нови језички знак са потпуно друкчијом семантиком (= психичко стање у
коме се с вером очекује да ће се испунити нешто радосно, пријатно). Овакав пут нове формализације и нове семантизације указује на језичко
стварање, где се ограниченим бројем формалних елемената (гласова) у
друкчијем поретку стварају нове форме са новим значењима. Али када
се са језичког пређе на поетско стварање, онда се ове две лексеме могу
посматрати као сложени поетски знак, у којем оне губе своју и формалну
и значењску самосталност, јер се стапају у један сложени знак чија је семантика негде између двају значења простих знакова. Према лексичком
значењу семантика насталог сложеног знака (нада – дана) требало би
да има позитивне конотације. Међутим обе речи у поетском контексту
имају супротно значење у односу на њихова лексичка.
Јер, верујте ми, свет је мрак ћелије,
Где чашу нада отров прелије
У трци дана, у лутању том;
И свет је греха и разврата дом,
104 Све дефиниције значења речи у заградама исписане курзивом
преузимане су из двају речника српског језика (Речник СА НУ 1959–2001;
Речник Матице српске 1967–1976).

Где влада лупеш, или блудница;
И свет је тешка страшна лудница,
И болница, и тамница за робље,
И тужно, вечно, прекопано гробље
(ПСП, 195).
У поетском контексту интонираном тамним тоновима доминирају
речи, појмови негативне конотације: ћелија, отров, грех, разврат, лупеш,
блудница, лудница, болница, тамница, робље, гробље, где речи нада и дан
такође, реализују негативне семантичке компоненте. Зато је и дошло до
анаграмског структурирања овог сложеног знака како би се посебно истакла и нагласила промена семантичког садржаја речи које улазе у његов састав. Оваква промена значења у контексту до супротног основном
значењу лексеме позната је као појава енантиосемије.105
И у другој анаграмској структури насталој од истих речи дане – наде,
али употребљеној у другом контексту и од другог песника, наилазимо
на скоро истоветну појаву промене значења.
Ето сузâ баш никако!
А радо бих ја оплак’о
Свој Вавилон – старе дане
И све наде – затрпане
Са животом; али тако
Сузâ нема баш никако
(ПВП, 170).
И у овој строфи узетој из поезије В. Петковића дани и наде не реализују основна значења, него одражавају општу семантику контекста која
садржи негативне конотације: дани су стари (поступак персонификације); наде затрпане (поступак превођења из апстрактног садржаја у
конкретно).
1.3. Само у једном случају, у оквиру потпуних анаграма, нашао се палиндром са структуром огледала. Интересантност оваквог модела лежи
у односу ознаке и означеног у оквиру језичког знака. Могућност читања
речи и слева удесно и здесна улево ствара услове за постојање двају ознака и двају означених у оквиру једног језичког знака106: но читано слева
105 О појму енантиосемије (энантиосемия) види више код И. Буркханова
(Буркханов 1995: 184–185).
106 Двострукост знака Ф. де Сосир види на други начин: „Означеник,
да то изразимо једном таутологијом, не постоји ван свог односа са
означитељем – ни пре, ни после, ни на неком другом месту; означитељ
и означеник бивају остварени независно један од другог. Означитељ
без означеника је тек предмет, он јесте али не значи; означеник без
означитеља је неизрецив, незамислив, чак непостојећи. Однос значења

удесно представља супротни везник, а читано здесна улево постаје нова
реч: он – која представља личну заменицу трећег лица једнине. Обрнута
је ситуација ако се у разматрање узме лексема он. Комплетни анаграм
није ништа друго до његов стварни садржај виђен у огледалу. Сам појам
огледала означава појаву обнаженог поступка ради сагледавања формално-семантичке суштине овог анаграма107.
Но он за мене сада значи
Тај неумитни живот што се
Никада јоште не помрачи
И који мутне струке носе
(РМП, 37).
У овако структурираном контексту анаграм палиндромске структуре но он има за циљ да посебно нагласи неочекивану супротност везану
за појам на који се та супротност односи, чиме се остварује стилистичка
вредност момента превареног очекивања.
2. Делимични анаграм. На нивоу делимичног анаграма кореспонденција се успоставља између дела и целине па услед тога семантизација
формалних обележја условљава промену односа ознаке и означеног у
оквиру једног језичког знака. Заправо, језички знаци, у овом случају, не
остају стабилни, јер су изведени из стања језичког аутоматизма проузрокованог сложеношћу формалних односа. То упућује на продукцију
нових значења у поетским контекстима. Наиме, довођењем двају и више простих језичких знакова преко заједничких формалних обележја у
непосредни контакт ствара се одређени семантички однос међу њима,
који може бити тројак.
2.1. Променом дела форме једне речи настаје гласовни склоп који достиже ниво новог језичког знака. Услед тога проистиче сложени поетски
знак од две ознаке и два означена.
(1) И да ће нас вечно страшна прошлост наша
У немире ноћи да тргне и сети,
Као звекет ланца старог робијаша
(ДЈПI, 82).

је, у извесном смислу, супротан идентичности са самим собом; знак је
уједно ознака и одсуство; он је изворно двострук“ (Сосир 1977: 175).
107 Овакав однос ознаке и означеног изазива чисто семантички, а
не стилистички ефекат, а особина је, пре свега, поетског текста, у
којем се постиже одређена експресивност. На овај начин се развија
контекстуална полисемија, што доприноси семантичкој кондензацији и
смисаоној дубини поетског текста.

(2) Хтео бих једну ноћ венчано белу,
Провидну, светлу, сву у месечини,
Да неземаљски изглед дâ твом телу,
И свакој ствари, и да ми се чини
(РМП, 74).
У примеру (1) два језичка знака: страшна и наша ступају у формалнокорелативне односе понављањем гласовне секвенце наша (која истовремено означава и облик присвојне заменице у српском језику), која је анаграмским преструктурирањем гласова добила форму –ашна у лексеми
страшна, чиме је остварено регресивно анаграмирање108. Истоветну појаву срећемо и у примеру (2), где је језички знак тело (телу) анаграмским
преметањем добио форму –етлу, која је ушла у формални састав језичког
знака светлу. Тако су два језичка знака ступила у посебне формално-семантичке односе само у датим контекстима. Може се поставити хипотетичко питање: у чему је специфичност оваквог анаграмирања? Суштина
његова састоји се у накнадном повезивању двају језичких знакова (који
нису у непосредном синтаксичком односу) да би се указало на њихову
посебну семантичко-стилистичку вредност. Поред тога, њихов формално-структурни однос открива потенцијалне могућности језичких знакова да се из њихове форме могу извести и друге ознаке за друге означене.
Све ове појаве указују на путеве језичког стварања, односно умножавања
језичких знакова. Из реченог следи да поступци регресивног анаграмирања (страшна – наша; светлу – телу) показују да први, примарни језички знак (страшна, светлу) у својој структури (ознаци) садржи још једну
ознаку (ашна, етлу), која је прикривена, латентна, али се она одређеним
преструктурирањем може превести у већ познат језички знак (наша, телу). Песник то у даљем тексту и остварује употребом језичких знакова
наша и телу. Цео овај поступак представља својеврсну игру форме и садржаја (ознаке и означеног), звучања и значења.
2.2. Променом дела форме једне речи настаје гласовни склоп који достиже ниво новог језичког знака. Тако се формира сложени поетски знак
од три ознаке и три означеника.
(1) Јер далеко тамо хаос је крвави
За слободу и за ропство, који хуји,
108 Наравно, постоји и прогресивно анаграмирање.
Што је најцрње за овај мах,
То је што немам ни мало моћи.
Тол’ко сам мали да ме је страх:
Живим сарањен као у ноћи,
Ах, ти моћни људи из овога века.
Више немам куда, умирем без лека
(ПВП, 234).

И урла и бесни у свеопштој страви
У орканској ватри, страсти и олуји
(ПСП, 145).
(2) И плаве мисли, и све оне пруге
Велике среће; она живи дане
Што човек каткад у часима туге
Прозире, али лика им не знаде.
Животом драга, док нас не саране,
Грех и кајање руше нас и дижу,
(ПВП, 80).
У примеру (1) прогресивним анаграмирањем настао је сложени поетски знак, чија структура садржи три ознаке и три означеника (страви
– ватри – трави). Готово истоветна је појава и у примеру (2), с том разликом што је овде у питању регресивно анаграмирање. Сложени поетски
знак од наизглед два знака (дане – знаде) садржи три: три ознаке и три
означена (дане – знаде – наде). И у једном и другом примеру откривени
прости знаци (њих шест) регуларно функционишу у савременом српском језику. Овакви анаграмски поступци на очигледан начин говоре о језичком стварању, о лексичком умножавању, о настајању нових језичких
знакова, о формално-семантичком удвостручавању, где наизглед један
језички знак у својој структури поседује још један језички знак (ознаку
и означено). Тако језички знак у одређеном поетском контексту поступком анаграмирања (преметања гласова или слогова) добија два ентитета (две ознаке и два означена): страви = страви и ватри; знаде = знаде и
наде. Међутим, ови језички знаци не би били то што јесу да поступак анаграмирања под утицајем одговарајућег поетског дискурса није произвео
други језички знак који делује као осамостаљени ентитет. Али, ентитет
са упућивачком функцијом, која има за циљ да укаже на двострукост форме и садржаја другог анаграмског елемента. Tакав језички знак постаје
посебно семантичко-стилски истакнут у поетском контексту.
2.3. Променом форме једне речи стварају се троструке и вишеструке
везе у којима су обједињена два анаграмска поступка. Тиме настаје сложени поетски знак од неколико ознака и неколико означених.
Хоћу моја љубав, кад све једном падне,
да у теби умре, као у дан сиви
Што мре грмен ружа: мирис који дадне,
То је болна душа која га надживи
(ДЈПI, 160).
У анализираном тексту анаграмска структура је настала обједињавањем двају поступака, обухвативши четири различита језичка знака

(падне – дан – дадне – надживи). Централно место у овако конципираној
структури заузима лексема дан јер свим својим гласовним потенцијалом
учествује у конституисању анаграма.
3. Привидни анаграм. На нивоу привидних анаграма лексичка кореспонденција се успоставља између делова језичких знакова, што условљава промену односа ознаке и означеног у оквиру једног језичког знака. У овом случају сви језички знаци који улазе у анаграмску структуру
остварују простор у којем обавезно настаје нова ознака и ново означено.
Ово је само још једна потврда да анаграмске структуре имају основну улогу да стварајући нове форме, производе и нова значења, која су једино
везана за поетски текст. Када је у питању привидни анаграм, понављање
заједничког формалног елемента у два и више језичких знакова ствара
међу њима одређени семантички однос, који може бити тројак.
3.1. У првом случају, у двострукој анаграмској вези, два језичка знака
доведена у непосредни контакт преко понављања истоветне гласовне
секвенце остају у оквирима успостављених односа ознаке и означеног.
Друкчије речено, статус ознаке и означеног је непромењен, исти је као
у природном језику.
(1) Гвозденијех врата разбили смо браве,
И побили барјак на бедеме стрме!
По вољи алаха, јутрос, мрки лаве,
Врхови Ловћена побједама грме
(ШАП, 157).
(2) Ја сам био сведок при судару раса
И видео снагу која рађа дела:
Планине и воде, вароши и села
Привуче загрљај огромних таласа,
Преносећи цвеће славе и ужаса
(ПВП, 136).
У примеру (1) поновљена гласовна секвенца анаграмски структурирана (вра – рав) условила је формално приближавање двају језичких знакова који нису у блиској синтаксичкој вези, али су зато у блиској логичкој
вези: врата : брава. У примеру (2) истоветном гласовном секвенцом анаграмске структуре (лас – сла) два језичка знака су ступила у непосредни
контакт да би се истакла њихова значењска супротстављеност у контексту. Оно што је важно истаћи за оваква анаграмска структурирања јесте
то да она, условно речено, не репродукују (не умножавају, нити преображавају) нове језичке знакове, не доприносе семантичком обогаћењу контекста, него имају чисто стилску функцију да истакну, нагласе поједине
речи дајући им већу вредност од оне коју имају у природном језику.

3.2. У другом случају, у двострукој анаграмској вези, два језичка знака
доведена у непосредни контакт преко заједничког формалног елемента
производе још један знак (једну ознаку и једно означено), који реално
функционише у српском језику.
(1) Ти си као звезда једног јутра славе,
А у мени оста као црна рана;
Ти си триста врела што брује и плаве –
Да сва буду једна суза отрована
(ДЈПI, 166).
(2) Некад је сенка старости падала
На моју младост, чисту срећу моју,
Док сад прошла младост, баца сенку своју,
Да би ми старост тугу задала
(ПСП, 149).
У оба наведена примера срећемо готово истоветну појаву. Анаграмске структуре су настале од речи које се као зависне синтагме налазе у
непосредном синтаксичком контакту (црна рана; нека сенка). Разлика
је само у томе што је у примеру (1) остварена прогресивна, а у примеру
(2) регресивна анаграмска структура. У примеру (1) двоструки анаграм
црна – рана указује на још један језички знак уграђен у формалну структуру другог анаграмског елемента (рана), а то је реч ран. И реч рана и
реч ран постоје у српском језику, и свака од њих има властито значење: рана = фиг. оно што изазива болно психичко, душевно осећање (туга,
увреда, несрећа, страх, брига); ран (рани) = који бива, који се дешава, који
настаје рано ујутро, у почетку јутра. У примеру (2) анаграм некад – сенка, такође, указује на присуство трећег језичког знака (нека) садржаног
у формалној структури речи некад. Оба ова језичка знака улазе у лексички фонд српског језика: некад (некада) прилог = пре, у раније време,
давно; нека (неки) заменица = неодређено који, неодређено какав; један
известан; било који, ма који. Ако упоредимо значења ране и раног, те некад и нека, лако се можемо уверити да не постоји семантичка сличност
међу њима. Међутим, овакав поступак анаграмирања имао је за циљ да
посебно нагласи лексеме рана и некад и укаже на њихов значај у поетском контексту.
3.3. У трећем случају, у троструким анаграмским везама, три језичка
знака доведена у непосредни контакт преко заједничког формалног елемента понашају се двојако: (1) или указују на присуство још неког знака
који улази у лексички фонд српског језика (семантички аспекат); (2) или
служе за накнадно истицање активираних језичких знакова (стилистички аспекат).

(1) Али ће, драга, друго време доћи,
И остаће ми, кад дан један гране,
Од те блажене и чедне три ноћи
Три разјапљене, ко ноћ црне, ране…
(РМП, 51).
(2) – Кад помислим, драга, да ће доћи време
Кад за мене неће постојати жена,
Кад ће чула моја да занеме,
И страсти да прођу као дим и пена,
(РМП, 60).
У примеру (1) активирана су три језичка знака: кад, дан, један. Пошто
гласовни састав анаграма сугерише два нова знака: ад (= подземни свет,
пакао) и да (= речца којом се изриче потврда, одобравање или везник у
зависним реченицама). Овим се од три језичка знака поступком анаграмирања ствара структура од пет односно шест језичких знакова. Овакав
сложени поетски знак има веома богат семантичко-стилски потенцијал,
који доприноси повећању количине значења поетског текста. У примеру
(2) такође су активирана три језичка знака: жена, занеме, пена, где није
дошло до лексичког умножавања. Зато је семантичко-стилска функција
овакве анаграмске структуре нешто мањег потенцијала. Њена основна
функција је да анаграмским структурирањем међусобно повеже два типа римовања (време – занеме; жена – пена) и укаже на важност речи жена, која стоји на месту преламања (укрштања) двају римованих сагласја,
чиме се она поставља у информативни центар не само наведене строфе
него и целе песме.
Након обављене анализе могу се сумирати постигнути резултати. У
поезији српских модерниста (Ј. Дучића, М. Ракића, В. Петковића Disa, С.
Пандуровића, А. Шантића) као један од орнаменталних елемената функционише и анаграм као врста гласовне фигуре у којој се поступком измене
реда слова у некој речи ствара нова лексема. Евидентно је да су српски
модернисти неретко посезали за оваквим начином гласовних структурирања у својим поетским остварењима. Пошто код нас анаграми нису
били предмет систематичнијег проучавања, покушали смо да у оквиру
материјала поезије српских модерниста проучимо ову појаву и укажемо
на њене основне формално-структурне, контекстуално-структурне, композиционе и семантичко-стилске особености. Према формално-структурним особеностима анаграма открили смо да у поезији анализираних песника функционишу три врсте: а) потпуни анаграм, б) делимични
анаграм и в) привидни анаграм. За сваки од ових анаграма навођен је
одговарајући број примера, а најинтересантније међу њима подвргли
смо додатној анализи. Према контекстуално-структурним особеностима анаграма пронађене су њихове четрири врсте: а) контактни, б) дис-

тантни, в) контактно-дистантни и г) расејани анаграм. Свакој од њих
поклоњена је одговарајућа пажња. У оквиру контекстуално-структурних
анаграма откривено је да композициони анаграм представља веома бројну категорију у поезији српских модерниста. Он се јавља на свим позицијама у стиху и у свим комбинацијама по хоризонтали (у једном стиху)
и по вертикали (у два и више суседних стихова), као и на дистанци. Све
категорије композиционог анаграма, поред осталих, имају посебно изражену ритмичку улогу у стиховним структурама, јер заузимају све ритмички активне позиције: почетак стиха, место цезуре, крај стиха. На плану
семантичко-стилских особености анаграма указали смо на неке њихове основне карактеристике, које нам је сугерисао одабрани материјал.
Применили смо формални приступ значењу пошто се ради о поетском
тексту у којем форма доживљава посебан вид семантизације. Имајући у
виду специфичан (поетски) контекст и специфичне (анаграмске = звуковне) конструкције, семантичко-стилске особености анаграма посматрали
смо у оквиру лексичке кореспонденције. Да бисмо остварили планирану
анализу, прво смо одредили да се формална страна анаграма испољава
у накнадном успостављању непосредног контакта између израза и садржаја, између ознаке и означеног, између звучања и значења. Уочили смо
да настале лексичко-семантичке структуре производе више типова поетских знакова, у којима се на различите начине успоставља однос ознаке
и означеног, што ствара друкчије могућности семантизације, где се прилично често јавља асиметрија између значења речи и њеног контекстуалног смисла. Ову појаву посматрали смо у оквиру потпуног, делимичног
и привидног анаграма.

IV. Неке стилске особености најновије српске поезије
Под појмом новија српска поезија подразумевамо српску поезију која
припада српској постмодерној и савременој књижевности. Отуда смо
се у поглављу Неке стилске особености најновије српске поезије бавили
следећим трима темама: (1) Неки стилски поступци паронимских зближавања речи у постмодернистичкој српској поезији, (2) О креативности
и оригиналности у стиховним дискурсима савремених српских песника и
(3) Неки структурни, конекторски и стилски поступци лексичких понављања у савременој српској поезији.
(1) У оквиру теме Неки стилски поступци паронимских зближавања речи у постмодернистичкој српској поезији сву пажњу посветили смо стилском аспекту паронимије. Наиме, утврдили смо да паронимија као стилски поступак приближавања речи према њиховој формалној сличности
представља веома запажену појаву у поезији српских постмодерниста.
Она истиче у први план семантичке односе речи које имају паронимска
обележја, а уз то и њихове синтаксичке, ритмичке, композиционе моменте. Тако смо открили да се паронимска зближавања речи највише исказују у виду неколико стилских поступака: (а) моноасонаце, (б) биасонанце,
(в) полиалитерације, (г) риме, (д) парономазије и (ђ) игре речима.
(2) У оквиру теме О креативности и оригиналности у стиховним дискурсима савремених српских песника на формално-семантичкој структури
трију песама, узетих из поезије В. Лукића, С. Раичковића и А. Вукадиновића, указали смо на који се начин испољава креативност и оригиналност у
стиховним дискурсима. Наша истраживања су показала да у стиховним
дискурсима постоји велики број стереотипа (канона, конвенција, норми)
које намеће одређени временски период, одређени жанр, одређени књижевни покрет, одређена литература, структура природног језика, лични
избор. Разне врсте ограничења производе одређене норме којих су ствараоци дужни да се придржавају. Поштовањем наметнутих стереотипа
спутавала се индивидуалност и оригиналност стваралаца и поништавала њихова потенцијална креативност. Зато су поједини песници који су
поседовали необуздану стваралачку енергију почели да изражавају свој
активан став према разним стереотипним облицима.
(3) У оквиру теме Неки структурни, конекторски и стилски поступци
лексичких понављања у савременој српској поезији бавили смо се лексичким понављањима која се због специфичности контекста преносе и на
стиховни и строфни ниво, а јављају се у виду: (а) појединачних, (б) синтаксичких (синтагме, дела реченице, реченице), (в) стиховних и (г) строфних
понављања. Зависно од врсте контекста и структуре лексичких понавља-

ња, конекторска функција као општа разлаже се на појединачне функције: (а) организациону, (б) ритмичку, (в) семантичку и (4) стилистичку.
Уз то доказали смо да постоји више стилистичких поступака лексичких
понављања, који се именују различитим стилским фигурама: (а) антанакласа, (б) полиптотон, (в) анафора, (г) епифора, (д) епанафора, (ђ)
симплоха, (е) епизеукса, (ж) анадиплоза, (з) градација, (и) регресија, (ј) антиметабола и (к) окруживање.

1. Стилски поступци паронимских зближавања речи у
постмодернистичкој српској поезији
Опште црте. Пароними као превасходно елеменат лексичког система109
природног језика могу се посматрати као чисто формалне релације (пароними у ширем смислу) и пароними као чисто семантичке релације
(пароними у ужем смислу). Поред тога у појам паронима могу се укључити и критеријуми којима се изражава формална или семантичка страна
релације: формална – речи истог корена, речи сличне морфолошке структуре, речи сличне звуковне структуре; семантичка – речи различитих
значења, речи чија се значења делимично подударају. Отуда се пароними
на основу формалних елемената могу довести у везу са хомонимима
(чисто формалне релације), а на основу семантике у везу са синонимима
(чисто значењске релације) и антонимима (чисто значењске релације).110
Све ово условљава да теорије о паронимима карактерише веома велика
разноликост111.
109 „Тек је антропоцентрични приступ у проучавању језичких (односно
лексичких) система допринео да се овај лексички феномен сагледа
као системски организована целина која поседује статус лексичке
категорије“ (Радић-Дугоњић 1999: 79).
110 У теоријско-терминолошким разграничењима паронима обилато смо
се користили студијом Међујезички хомоними и пароними у руском и
српскохрватском језику Милене Радић-Дугоњић (Радић-Дугоњић 1991).
111 Према Речнику-приручнику лингвистичких термина пароними се
дефинишу на следећи начин: „Речи истог корена, блиске по звучању, али
различите по значењу или делимично подударне по своме значењу…
Поједини истраживачи у парониме убрајају и речи различитог корена
које су блиске по звучању, због чега је допуштено њихово мешање у
говору“ (Розенталь, Телемкова 1976: 13). У Руском језику (Енциклопедија)
наилазимо на овакву дефиницију: „Пароними … су речи које поседују
сличности у морфолошкој структури, и, – према томе – у звучању,
али се разликују по значењу… У лингвистичкој литератури постоји
и шире схватање паронима као речи које имају само сличности у
погледу звучања. У том смислу пароними обухватају како речи које
су случајно међусобно блиске по звучању (трава – дрова, половник
– полковник) тако и речи истога корена“ (Руский язык 1979: 141). И у

Оквир језичко-лексичких истраживања. Обједињавање лексема на
основу њихове случајне звучне подударности потиче од Шарла Балија и
европских структуралиста. Бали пише: „То су псеудохомоними. У сваком
од тих парова срешћемо барем једну књишку или недовољно културну
реч, и стога недовољно културни људи употребљавају једну реч уместо
друге“ (Балли 1955: 193–194). Овакав став је присутан и у руској науци (у
којој је овој појави посвећена велика пажња), посебно код руских англиста и германиста (Ахманова 1974; Колесников 1978; Критенко 1974; Давидов, Феденев 1979; 1980). Највише пажње проблемима паронима у руској
лингвистици посветила је Вишњакова (Вишнякова 1967: 424–432; 1974: 189;
1975а: 66–72; 1975б: 70–73; 1975в: 71–81; 1981а; 1981б; 1984). У временском периоду од петнаестак година унеколико је еволуирало схватање Вишњакове
у вези са овом лексичком категоријом. У 1974. години Вишњакова истиче следеће особине паронима: „I – сличност значења, II – разликовање у
делимичним допунским смисаоним нијансама (слично као код синонима, што су пароними, уосталом, некад и били), III – означавање не само
различитих, нити сличних, већ чак и супротних појава, IV – припадност
истом корену, V – специфичност валентности“; следеће, 1975. године, Вишњакова унеколико мења редослед битних обележја паронима: „I – припадност истој врсти речи, II – сродност звучања, III – сродност корена,
IV – немогућност супституције, V – поседовање самосталне синтаксичке
валентности“; да би десет година касније, 1984. године, издвојила њихова следећа обележја: „I – различито значење, II – сличност изговора,
III – блискост на основу лексичко-граматичке припадности и сродности
корена и IV – сличност у звучању која доводи до њиховог мешања у госрпској речничкој литератури постоје дефиниције паронима. Тако у
Лексикону страних речи и израза Милана Вујаклије пароним се одређује
као „реч која је исто изведена као и нека друга реч, изведена реч, нпр.
говорити, говор, говорник, договор, разговор; реч која исто гласи, али
се разликује по пореклу, правопису и значењу; нпр. грâд – гр`àд, дýга
– д`у̀га, млáдеж – мл`àдеж, зèлен – з`ѐлēн, г`о̀рē – г`о̀ре итд.“ (Вујаклија 1961:
686). Готово истоветну дефиницију паронима налазимо и у Речнику
српскохрватског књижевног језика: Пароним је „реч сродног постања са
неким другим речима: говор – говорити – говорник – договор.“ Пароним
је „истозвучна реч са којом другом речи, али се од ње разликује по постању
и значењу: грâд – гр`àд; зèлен – з`ѐлēн“ (Речник 1971: 340). У монографији
Пароними у настави руске лексике Борислав Тошић износи овакво
мишљење: „Вриједи тврдња да су пароними блиске по вањском облику
ријечи, али све сродне и сазвучне ријечи нису пароними; пароними су
истокоријенске ријечи, али и међу истокоријенским ријечима постоје
односи који се никако не могу сврстати у паронимију; пароними се
мијешају при употреби, али све ријечи које подлијежу погрешној замјени
нису пароними, пароними се разликују по значењу, по сфери употребе и
стилистичким карактеристикама, али по томе се приближавају, с једне
стране, синонимима, а с друге стране, антонимима итд.“ (Тошић 1985: 160).

вору“.112 Оваква разграничења паронима базирана су претежно на семантичким односима двеју и више речи, али се не искључују ни формални
елементи113. Отуда Вишњакова у речнику паронима руског језика дели
парониме на „тоталне парониме (праве, апсолутне или максималне)
– речи истог корена са акцентом на истоме слогу, који припадају истом
логичко-граматичком реду (истој врсти речи, истом роду, врсти итд.) и
изражавају различите семантичке појмове; непотпуне парониме – двочлане групације речи сличног звучања у којима семантичко разграничење
опсега значења није извршено до краја, доводећи до њиховог зближавања;
делимичне парониме (приближне или квазипарониме). То су речи истог
корена које, иако различите по акценту, карактерише заједничка појмовно-логичка саодносност и потенцијална подударност у лексичкој
спојивости“ Вишнякова 1984: 5–6). Даљу разраду овог лексичког система
извела је Л. Г. Јаркова методом компонентне анализе, где је применом семантичких фактора разложила паронимске чланове на семантичке множиоце и поделила их на: апсолутне и релативне (Яаркова 1979: 2). Сасвим
супротну позицију у односу на Вишњакову и Јаркову заузима Е. В. Кузњецова. Она помера своје гледиште у односу на језгро и периферију. За њу је
језгро паронима исто оно што су за Вишњакову непотпуни пароними, а за
Јаркову релативни пароними (Кузнецова 1983: 69). Уз то Кузњецова релативним паронимима прикључује и еквиполентне и привативне паронимске релације. Оваквим гледиштем она прилично сужава појам паронима.
Међутим, за разлику од руске литературе, где је овом појму посвећена
велика пажња, у западној науци на парониме (и паронимију) скоро да се
не обраћа никаква пажња114. Истина, неки енглески и амерички аутори
сматрају да је паронимија настала као резултат деривационих процеса
(Leech 1981; Ross 1981: 136–141; Cruse 1991: 130). И у српској науци о језику нико се није посебно бавио паронимима или паронимијом115, ипак у неким
112 Сва три цитата преузета су из књиге Међујезички хомоними и пароними у
руском и српскохрватском језику Милане Радић-Дугоњић (Радић-Дугоњић 1991: 34).
113 Међутим, овде треба имати у виду и једно веома интересантно
Лотманово запажање: „Сродност плана садржаја двеју речи може да
не нађе одраза на плану израза, а сродност плана израза (гласовна
понављања, хомоними итд.) могућа је без икаквог односа према плану
садржаја“ (Лотман 1976: 205).
114 Тако на пример пароними и паронимија се не дефинишу у
Енциклопедијском речнику модерне лингвистике Д. Кристала (1995), ова
појава се не помиње ни у књигама посвећеним семантици и лексици
Џ. Лајонса (Lyons 1977 и 1978), Ф. Д. Палмера (Palmer 1980), Џ. Р. Улмана
(Ullman 1961).
115 Наведимо, на пример, књигу Семантика и прагматика речи Твртка
Прчића, у којој нема ниједне речи посвећене паронимима или
паронимији (Прчић 1997). Изузетак, истина, представља рад Рајне

речницима можемо прочитати одређена запажања о овој језичкој појави. Тако у Енциклопедијском рјечнику лингвистичких назива Рикарда Симеона срећемо следећу формулацију: „Пароним [је] ријеч слична својим
вањским обликом другој; [пароним је] ријеч изведена из исте примарне
ријечи као и нека друга ријеч. Пароними су слични по облику али се разликују по значењу“. Док за паронимију Р. Симеон тврди: „Паронимија се
састоји у повезивању ријечи изведених из истог коријена: ноћ ноћевати,
муку мучити, мркли мрак, зиму зимовати“ (Симеон 1969: 24).
Оквир поетских истраживања. Пошто паронимија у виду паронимске
атракције представља веома раширену појаву у поезији, и то посебно у
поезији двадесетог века, она данас привлачи све већу пажњу истраживача. У том смислу се разрађују питања везана за језички статус паронимске атракције, за њене морфолошке особености, за њене основне јединице, за њену општу типологију, као и за питања о њеном стилистичком и
семантичком функционисању у поетском тексту. Посебно овим питањима у руској лингвопоетици бави се В. П. Григорјев (Григорьев 1975; 1977;
1979). Веома интересантна мишљења могу се срести и код других руских
истраживача (Апресян 1974; Ревзин 1977; Минаева, Феденев 1982; Ткаченко
1982; Самойлов 1982). Другу позицију у односу на Вишњакову заузима Григорјев. Паронимијом он сматра „зближавање у тексту паронима, у које
спадају – претежно – речи различитог корена а сличног звучања. Термин
паронимија се овде употребљава као синоним за термине парономазија
и паронимска атракција“ (Григорьев 1979: 262–264). Међутим, Минајева
и Феденев сматрају да су пароними „ма које речи које због сличног звучања могу да се мешају у говору“ (Минаева, Феденев 1982: 93). Имајући
све ово у виду Северскаја у раду Паронимска атракција у поетском језику М. Цветајеве износи овакав став: „Водећи рачуна о тим особеностима,
можемо назначити следеће перспективе у развоју теорије: 1) разграничење паронимије и парономазије – с једне стране, и ПА 116 – с друге, као феДрагићевић О једној врсти лексичке паронимије (Драгичевић 1996). Овде
свакако треба споменути да у књизи Данка Шипке Основи лексикологије
и споредних дисциплина наилазимо само на констатацију шта су то
пароними. „Пароними су двије лексеме сличне, односно (дјеломично)
подударне форме у било којој њеној реализацији, а различитог значења.
Ради се по правилу о етимолошкој сродности или истоветности, што
је и разграничавајући фактор од хомонимије, нпр., завезати : свезати,
споменар : споменик, добро (именица) : добро (придјев средњег рода),
млада (именица) : млада (придјев женског рода). У реализацији су пароними релевантни само у појединим играма ријечима, умјетничким
остварењима, те грешке (малапропизмима), па им се, стога, посвећује
знатно мањи простор него хомонимима“ (Шипка 1998: 55). Насупрот
овоме, у књизи Даринке Гортан-Премк Полисемија и организација
лексичког система у српском језику нема ни речи о паронимима (Гортан-Премк 1997), а било је места с обзиром на тематику књиге.
116 ПА = паронимска атракција

номена језика и говора; решење овог питања има највећи принципијелни значај; 2) испитивање ПА као појаве која задире у све нивое поетског
језика; 3) конкретан опис садржине и суштине семантичких процеса;
4) разрада типологије ПА с тачке гледишта особености формирања звучних семантичких редова у тексту“ (Северская 1984: 212). О проблемима
тачног разграничења између паронима и других видова гласовних понављања пише Кукушкина у раду О претпоставкама паронимије у лирици
А. Блока. Она између осталог примећује: „прво, непостојање прецизне дистинкције између паронимије као феномена који карактерише поједине
облике речи и дубинског фонетског понављања, које је типично за поетски текст без дељења на речи; друго, готово потпуно одсуство наглашених семантичких сличности или паронимских опозиција […]. Треће, оне
чињенице које би у другом поетском систему могле да буду третиране
као паронимске чињенице код Блока се појављују на фону веома активног традиционалног фонетског понављања, као и лексичког понављања“
(Кукушкина 1979: 203–204). У српској литератури која третира књижевну
проблематику једино у Теорији књижевности Радмила Димитријевића
постоји тумачење појма паронима: „Пароними […] су речи етимолошки
истог порекла или сличнога облика, али различитог значења. Тако: велики – великан, променити – изменити, омрзнути – омразити, сиротан
– сиромашан, позајмити – узајмити и сл. Због непознавања језика, тј. значења појединих паронима може доћи до њихове погрешне употребе, која
доводи до нејасности мисли. И пароними могу послужити за игру речима и каламбуре (промена, измена, замена)“ (Димитријевић 19694: 113–114).
Док, на пример, код Луке Зиме у његовој књизи Фигуре у нашем народном
пјесништву (Зима 1988) и у Речнику књижевних термина не постоје забележени термини: пароним или паронимија (Речник 1985).
Оквир стилистичких истраживања. И. Б. Голуб у Стилистици савременог руског језика (Лексика. Фоника) прилази паронимији доста уско и
ставља је под „исту капу“ са парономазијом. „Речи истог корена, блиске
по звучању али неподударне по значењу (узнать – признать, одеть – надеть, подпись – роспись), називају се пароними […] Пароними припадају,
по правилу, истој врсти речи и у реченици врше аналогне синтаксичке
функције“ (Голуб 1976: 55). Иако види очигледну сродност и сличност међу овим двема појавама117, Ирина Голуб ипак на формалном плану разликује парономазију од паронимије118. Розентаљ у Практичној стилистици
руског језика има шири, уопштенији приступ паронимима. Он, по угледу
117 „Као и код паронимије, лексички парови код парономазије припадају
истој врсти речи и у реченици врше аналогне синтаксичке функције“
(Голуб 1976: 57).
118 „Код парономазије, речи се – обично – разликују по једном гласу, а
ређе – по алтернацији истог броја гласова […] Такве речи могу имати
истоветне префиксе, суфиксе, завршетке, али коренови њихови су – увек
– различити“ (Голуб 1976: 57). И после двадесетак година Ирина Голуб

на неке лингвистичке истраживаче, дефинише их као „речи које су блиске по звучању али различите по семантици“ (Розенталь 1987: 80). Розентаљ, за разлику од Ирине Голуб, поистовећује паронимију и парономазију: „Парономазија […] која се састоји у блиском лоцирању речи сличних
по звучању али различитих по значењу“ (Розенталь 1987: 80). И у српској
стилистици у књизи Метафорски лингвостилеми Милорад Ћорац сходно
познатој литератури заузима одређени став према паронимима. Он сматра да су пароними битно стилско средство: „Стилско важно средство јавља се често паронимска реч. То је реч слична другој речи својим спољашњим обликом, али различита од те речи по свом значењу. При употреби
паронима може доћи до грешке. Пароними се употребљавају најчешће
за игру речи. Они су врло блиски хомонимима, само што је звучна подударност могућа у потпуно истом спољашњем облику као код хомонима,
док је то немогуће увек код паронима, јер се они јављају само на основу
сличности, а не на основу апсолутне подударности. Међутим, и та сличност облика чини их сродним хомонимима“ (Ћорац 1982: 136–137).
Оквир функционалних истраживања. О паронимима се говорило и са
функционалне стране, где се пажња обраћала више на начин функционисања него на саму функцију (функције). А када се у центар истраживања
постављала функција паронима, обично се говорило о њиховој природи
која се исказивала у виду тропа. Проучаваоци говорећи о функцијама ове
појаве често су заборављали да се она остварује једино у контексту, и да
њене функције треба истраживати искључиво у контексту и у односу на
контекст (исп. Северская, Преображенский 1995–1987: 262). Међу различитим функцијама паронима најчешће је анализирана њихова семантичка
функција или се трагало за оказионалним и симболичким значењима
(Шульская 1979). Међутим, пароними су обично разматрани у изолованом контексту (Гельгардт 1956; Кожевникова 1964; Невзглядова 1968).
Из овог кратког прегледа досадашњих проучавања паронима и паронимије може се извести закључак да ова лексичко-језичка појава није
довољно проучена, а и оно што је до сада урађено веома је несистематично и у приличној мери разнородно. Проучавања ове појаве текла су
у више праваца и то је проузроковало шаренило теза и мишљења која
су из одређених аспеката имала оправдања, али су на општем плану више доприносила пометњи и неуједначености. Када се у свести поново
пређу наведена истраживања, лако се запажа да се најчешће полазило
од семантичких критеријума. Наравно семантичке критеријуме пратили су и формални критеријуми. Међутим, ту је долазило до великих разлика. Под појмом паронима (или паронимије) укључиване су лексеме
у којима је било случајних, оказионалних гласовних понављања па све
до хомонима. Поред тога, често је долазило до мешања паронимије као
лексичко-језичке појаве са различитим фигурама, а најчешће са пароноизноси готово исти став у вези са паронимијом и парономазијом (Голуб
1997: 43–51).

мазијом. На семантичком плану, као што смо истакли, проблеми овакве
врсте су мањи, ту су размимоилажења истраживача незнатна. Оно што
по нашем мишљењу треба схватити јесте то да паронимија припада лексичком систему природног језика и да је као такву треба третирати као
што се третирају појаве хомонима, синонима, антонима, а то аутоматски
условљава да се она, на формалном плану, не поистовећује са било којом
врстом гласовних понављања, што је веома често чињено од стране истраживача. У том смислу неопходно је да се одреде формалне границе
паронимије: доња и горња; доња, која се не сме мешати нити поистовећивати са гласовним понављањима (асонанцом, алитерацијом) и горња,
која не сме улазити у област хомонимије. Наравно, овде не може бити
говора о строгој, апсолутној разграничености, јер постоје примери који
спадају и у једну и у другу категорију. Контекст би требало да буде одлучујући у оцени да ли је у питању једна или друга појава. Овде увек треба
имати на уму да је паронимија лексичка појава и да у њој функционишу
лексеме, а не графеме (фонеме, гласови), и да стога не може бити речи о
некој врсти случајности, него, напротив, о намерности писца текста да
се приближавањем двеју речи са одређеним степеном формалне сличности укаже на њихову функцију (семантичку, стилску) у одговарајућем
контексту.
Како нам наслов овог рада налаже, нашу пажњу у даљем тексту посветићемо стилском аспекту паронимије. Већ смо видели да у оквиру
стилистичких истраживања аутори (нпр. Голуб, Розентаљ, Ћорац) паронимији прилазе веома уско, и у највећем броју случајева поистовећују
је са парономазијом, што је наравно погрешно. Треба имати у виду да је
паронимија превасходно елеменат лексичког система природног језика,
а да је парономазија једна од стилских фигура, која истина представља
један од начина испољавања паронимије у поетском дискурсу. Логично
је да у оваквом једном раду нећемо бити у могућности да прикажемо све
стилске поступке паронимских зближавања речи у постмодернистичкој
српској поезији. Разлози су многобројни: 1) требало би више простора;
2) требало би користити више песничких имена; 3) можда би ову појаву
требало тражити и у неком другом књижевном периоду српске поезије.
Међутим, наше истраживање извршено на овако одабраном материјалу
показује да се паронимска зближавања речи највише исказују у виду неколико стилских поступака – моноасонанце; биасонанце; полиалитерације;119 риме; парономазије, игре речима. Услед тога овим стилским појавама
(или поступцима) биће посвећена посебна пажња у нашем раду.
1. Моноасонанца. Ова појава представља понављање једног вокала најчешће у оквиру двеју речи120. Друкчије речено, паронимско приближава119 О појавама (или појмовима) биасонанца, полиасонанца и
полиалитерација читалац може више сазнати у: Чаркић: 1992 и 1995.
120 Нешто опширније о моноасонанци читалац може наћи у: Чаркић 1992:
8–9, 12–14, 23, 31, 34, 73, 77–78, 86, 90, 103, 108, 165, 214, 303, 311, 314, 318, 325.

ње лексичких јединица засновано је на њиховој истоветној вокалској
структури, нпр.: мама – тата. Дакле, овде није реч о оној врсти асонанце
коју срећемо у теоријама књижевности и која се дефинише као понављање једног вокала у половини и више слогова у једном стиху. Овакав тип
асонанце понекад се протеже и на суседне стихове, а може да обухвати
и целу строфу, па и песму. То значи да оваква асонанца функционише на
нивоу стиха, а не у оквиру појединих речи, па зато не спада у лексичку,
већ у чисто гласовну појаву. Примера има код свих анализираних песника. Међутим, због економије простора и овде као и убудуће наводићемо
по четири примера, који ће на најбољи начин презентовати паронимију
у поетском тексту.
(1) Трулу му кожу спирају таласи пристижућ издалека,
као мека длака ил руно, алга по њему леже;
(ПРО, 36).
(2) Ко ће да ћути иза мокрог луга
У росном пољу до брега?
(ДМН, 43).
(3) И као да нека огромна звучна аждаја
Запала у жагор
Па се присећа и урла
(ВСЧ, 303).
(4) Мојој мисли на тебе нежној и смерној
не знам узрока, ни часа зачетка,
она је као заручнички прстен на руци верној
кружна: нема ни краја, ни почетка
(МДП, 40).
Наведени примери указују на то да се ова појава најчешће остварује
по вертикали, односно у два суседна стиха (чешће) или у два стиха на
растојању (ређе), а могуће је да се она оствари и по хоризонтали – у једном стиху. У примеру (1) двојним понављањем вокала „а“ (аа/аа) у речима „длака“ и „алга“, песник је желео да оваквим поступком истакне посебну мекоћу речи „длака“ (мада длака може бити и веома оштра) како
би је по тој особини поређењем довео у везу са речју „алга“. У примеру
(2) паронимско зближавање је настало двојним понављањем вокала „о“
(оо/оо) у облицима речи „мокрог“ и „росном“, које као одредбе именица
„луг“ и „поље“ заједничким именитељем: каквоћом видно истичу њихову контекстуалну синонимичност. У примеру (3) тројним понављањем
вокала „а“ (ааа/ааа) у речима „аждаја“ и „запала“ посебно је наглашена
синтаксичка веза између субјекта и предиката „аждаја запала“. У приме-

ру (4) двојним понављањем вокала „а“ (аа/аа) у речима „часа“ и „краја“
накнадно је истакнут моменат зачетка и моменат почетка у облицима
речи „зачетка“ и „почетка“, које су већ истакнуте тиме што чине римовани пар: „зачетка“ – „почетка“, и што изражавају одређени синонимски
однос – моменат настајања.
2. Биасонанца. Паронимско приближавање речи на принципу биасонанце је веома распрострањена појава у нашем материјалу. Наиме, примери оваквих зближавања најчешће се јављају у двосложним лексемама
које имају различите вокале постављене у истоветни низ121, нпр.: клупа
– струна. Важно је истаћи да се овакви случајеви, за разлику од претходних, обично дешавају у непосредном контакту: најчешће један или два,
ређе више суседних стихова. То је разумљиво, јер што је квантитет и квалитет звучања слабији, раздаљина међу паронимским зближавањима се
скраћује. Примери су заступљени код свих песника.
(1) Вијај облаке пролетне, румене,
питај их за рај.
Не треба нам жена кад цвета, ни кад вене
Не бацамо децу у звездан бескрај
(ЦМЛ, 34).
(2) Бат громке стопе радника
Бољи живот
Да рад буде само човечанска нужност
а не скотско сурово мучење
бат бат
(МДБ, 78).
(3) Празна соба стане да режи
Увучем се у своју кожу
(ПВП, 37).
(4) Ил жал се стани у мени:
с неба ме стрела ранила,
тамна ме земља печила,
те песма ми је сузицом
и капљом крви кићена?
(НМП, 39).
Из наведених примера није тешко закључити да се паронимска приближавања остварена биасонанцом најчешће одвијају у две речи које су
постављене у непосредни контакт, и да су те речи у чврстој синтаксичкој
121 Овакви паронимски примери неодољиво подсећају на вокалску риму.
Више о вокалској рими читалац може сазнати у: Чаркић 2001: 38–39.

вези. У примеру (1) понављањем вокалске секвенце „еа“ (еа/еа) активиране су две речи: „жена“ и „цвета“, које имају синтаксички однос субјекта
и предиката. У примерима (2) и (3) изрази „громке стопе“ и „своју кожу“
паронимски су назначени понављањем вокалских секвенци: „ое“ (ое/ое)
и „оу“ (оу/оу), а истичу синтаксички однос одредбе и речи која се њоме
одређује. У сва три анализирана примера паронимска зближавања су се
одиграла по хоризонтали, односно у контексту једног стиха. Међутим,
у примеру (4), за разлику од претходних, паронимска зближавања оваквога типа прешла су из парне везе у паронимски низ од четири лексеме: „неба“, „стрела“, „земља“, „песма“, заснован на понављању вокалске
секвенце „еа“ (еа/еа/еа/еа). Овим је и паронимско зближавање добило
друкчију функцију која се испољава у не само накнадном повезивању
одређених лексичких јединица и њиховом истицању у датом контексту
него и у чвршћем повезивању суседних стихова, где се са хоризонталне
прешло на вертикалну везу.
3. Полиалитерација. Паронимска приближавања на основу понављања три и више истих консонаната122 у принципу у две речи (веома ретко
у више) представља веома раширену појаву у одабраном материјалу.
(1) И тако,
док земља је ова земља наша стара,
са стенама својим и тврдим и сурим,
с травом у ветру што се купа ено на брежуљку првом,
и неравним зубима што пресеца сваки осмех;
(МДБ, 103).
(2) На ову жудњу и на кобни овај глас:
„О, ти, о, ти, учешће чије заструји кад-где у мени
У стварност врати лик свој сатрвени,
И не спречи, не спречи, једини за мене спас“
(ПРО, 105).
(3) Без корена без гране без круне
Стаћу ослоњен на себе
на своје чворуге
(ПВП, 139).
(4) Свирам смрт,
ал ми гудало расипа нехотичне звуке.
А зидове мртве и облаке што плове
благо ми милују руке.
(ЦМЛ, 75).
122 О појму полиалитерације читалац може више сазнати у: Чаркић 1992: 10,
117, 123, 125–126, 128, 130, 132, 138, 142, 151, 156, 195, 211–213.

Како наведени примери показују, паронимска зближавања оваквога
типа најчешће се остварују по хоризонтали, односно у једном стиху. Много ређе она се испољавају по вертикали у суседним стиховима или стиховима на растојању. Што се саме структуре тиче, поновљена гласовна
секвенца се остварује у изоморфном виду123 „мрт/мрт“; „крн/крн“ (остварен непосредни контакт и исти редослед поновљених сугласника) и метатезном виду124 „трв/втр; стврн/стрвн“ (остварен непосредни контакт,
а промењен редослед поновљених сугласника). У примеру (1) понављањем тројне сугласничке секвенце метатезног типа трв/втр у двема речима „травом“ и „ветру“ настало је паронимско зближавање које је имало за циљ да истакне створену поетску слику „с травом у ветру“, чиме
се појачава њена ефективност у контексту. У примеру (2) понављањем
четворне сугласничке секвенце метатезног типа стврн/стрвн остварено је паронимско зближавање двеју речи „стварност“ и „сатрвени“, и тако створен један посебан композициони склоп, повезан почетак и крај
једног стиха (означен почетак и крај ритмичке јединице), што подсећа
на симплоху, или још боље риму симплоху125. У примеру (3) понављањем
тројне сугласничке секвенце изоморфног типа крн/крн настало је паронимско зближавање двеју речи „корена“ и „круне“, које у структури стиха као носиоци прве и задње акценатске целине, имају исту улогу као
у претходном примеру: да обележе крај и почетак ритмичке јединице;
јављају се дакле и у стилској функцији означавања симплохе или риме
симплохе. У примеру (4) понављањем тројне сугласничке секвенце изоморфног типа мрт/мрт настало је паронимско зближавање двеју речи
„смрт“ и „мртве“, које у композиционој структури строфе имају улогу повезивања стихова на одстојању. Наиме, у наведеној строфи употребљена
је наизменична рима: смрт – звуке – плове – руке, где је римован други и
четврти стих, док су први и трећи остали без риме. Да би на неки начин
надоместио овај, условно речено намерни пропуст, песник се послужио
додатним поступком, поступком паронимског зближавања двеју речи
које би као вид консонантске риме126 повезале први и трећи стих. Овим
је катрен, у композиционом смислу, добио на компактности и целовитости, јер је поступак међусобног повезивања парних и непарних стихова
спроведен доследно. Поред композиционе, овај паронимски пар има и
семантичко-стилску функцију. Довођењем у непосредну везу двеју речи
„смрт“ и „мртве“ подвлачи се њихова семантичка сродност, која у датом
контексту има ранг синонимије. Њихово лексичко-речничко значење
123 О изоморфном типу полиалитерације читалац може више да се
информише у: Чаркић 1992: 123, 128, 145.
124 О метатезном типу полиалитерације читалац може више да сазна у:
Чаркић 1992: 123, 129, 147, 148, 151.
125 О рими сиплохи читалац може видети више у: Чаркић 2001: 181–182.
126 О консонантској рими читалац може више да сазна у: Чаркић 2001: 96.

изазива негативне конотације, те тако појачава негативан емоционални
набој садржаја целе строфе, што овим лексемама даје истакнут стилски
значај, односно уводи их у стилогени слој текста.
4. Рима. Што се тиче риме, у овом случају с правом бисмо је могли назвати паронимска рима. Наиме, ради се о римованим јединицама са крајева стихова (клаузула), где се римују целе лексичке јединице; међутим, ту
није реч о поновљеним речима, нити је у питању хомонимска рима, него
баш како смо мало пре истакли – паронимска рима. Песници чију смо поезију узимали за анализу нису употребљавали риму као стални поетски
поступак: она се код неких јављала веома ретко, код неких нешто чешће,
док је код других рима употребљавана у каснијим периодима њиховог
стваралаштва. Зато ће нашем истраживању бити подвргнути они песници код којих је рима била устаљенији стилски поступак.
(1) И одједном чудно се нешто догодило,
као реч чаробна нека да се рекла:
оживела је на зиду слика
и река широко потекла,
и кишом у њу поувирали
листови поумирали
(МДП, 72).
(2) Изљубих целу прошлост по поду своје собе,
руке ми беху крваве којима нисам убио,
јечао сам тада бесвесно над трагом своје ругобе:
довукао сам се до албума, ту нашао њен лик и љубио:
сваки други би се за то на месту моме убио,
а ја сам се једино у присебности својој губио
(ПРО, 114).
(3) Нема места међ душама нашим ни зглоба,
понор страшни између најближих зија.
Зар сам знала ја кад ти је душа бивала змија,
кад је у њој била љубав, када радост, кад злоба?
(МДП, 79).
(4) А ми њима охочемо са брда:
„Охооо, жабокречинооо,
лабр-лабр-лабрда,
хоћемо – како нећемо,
пуштамо вас из кавеза
против Совјетског Савеза,
од пусте се разбољесмо милости,
ал’ нам овдје, мили дости и гости,

оставите пушке и кости!
Причекајте докле мало окопни,
некоме ће бити данак покопни!“
(КСП, 53–54).
У примеру (1), где влада испрекидана рима127, на клаузулама два задња
стиха појављују се римеме: поувирали – поумирали. Нема двојбе да се овде ради о римовању целих речи, али у којима је дошло до неподударања
гласова в/м на истим позицијама у римованим речима, што је проузроковало настанак паронимске риме. У примеру (2), у строфи од шест стихова,
употребљена је потпуна рима128. Дакле, римују се све клаузуле стихова у
строфи. Тако испада да се међусобно римују први и трећи: собе – ругобе;
други и четврти: убио – љубио, а пети и шести стих: убио – губио. Према
овоме рима се, изузев у првом и трећем стиху, може подвести под термин
паронимске риме, јер се у оба римована пара римују целе речи, с тим изузетком што је разлика међу њима у иницијалном гласу: у првој речи стоји
нулта фонема (ø), а у другој је реализован глас (или фонема) љ односно г
(ø/љ: „убио – љубио“; ø/г: „убио – губио“). Међутим, дистрибуција риме у
овој строфи може се схватити и другачије, и то овако: римују се међусобно први и трећи: собе – ругобе, а други, четврти, пети и шести стих: убио
– љубио – убио – губио. Други дистрибутивни модел риме изгледа логичнији, јер се четири речи повезују у један заједнички низ чија је основна реч
„убио“ којом се жели истаћи семантички однос лексема „љубио“ и „губио“.
Четири пута поновљена реч убио још више подвлачи трагични садржај
строфе, а релација речи љубио губио наглашава основни разлог настајања трагике, при чему је лирски јунак љубећи изгубио. У примеру (3), у
катрену, оба римована пара имају ранг паронимске риме: зглоба – злоба,
зија – змија. Као и у претходним случајевима паронимска рима је настала римовањем двеју речи, а не њихових делова (што рима обично подразумева). Разлика је само у једном гласу. Наиме, алтернација је изражена
односом г/ø: зглоба – злоба; ø/м: зија – змија. Интересантно је споменути
да је паронимска рима (или паронимско зближавање речи римовањем)
захватило све стихове у строфи, што је редак случај код испитиваних песника. Најчешће се оваква рима јавља у два или више стихова који чине
само део строфе. У примеру (4) налазимо веома интересантну ситуацију.
У строфи од једанаест римованих стихова паронимско зближавање речи
у виду паронимске риме спроведено је у прва два (са брда129 – лабрда) и
задња два стиха (окопни – покопни). Паронимско зближавање римованих
127 О појму испрекидане риме читалац може више сазнати у: Чаркић 2001:
84–85.
128 О појму потпуне риме видети више у :Чаркић 2001: 149–150.
129 Римована јединица са брда представља вид саставне риме. О том појму
риме читалац може више сазнати у: Чаркић 2001: 194–196.

јединица настало је алтернацијом с/л (са брда – лабрда) и ø/п (окопни
– покопни). Садржај строфе (првих девет стихова) писан је у веома шаљивом тону, у који се потпуно уклапа и први паронимски римовани пар:
са брда – лабрда. Међутим, задња два стиха наглашавају веома озбиљну
ситуацију, јер се у строфи (као и у целој песми) говори о рату. На озбиљност ситуације упућује посебно римовани пар окопни – покопни. Ако са
семантичке тачке гледишта посматрамо римоване јединице, запазићемо
да прве по реду речи „са брда“ и „окопни“ имају неутралну конотацију,
док друге две по реду речи „лабрда“ и „покопни“ имају веома изражена
конотативна значења: „лабрда“ има шаљиво значење, а „покопни“ трагично значење. Све ово говори да песник (као и други цитирани песници) строго води рачуна о томе шта и на који начин наглашава, како би
тим поступком скренуо пажњу читаоцима о важности појединих поетских израза којима се користи у свом стваралаштву.
5. Парономазија. На ову стилску фигуру различити истраживачи различито гледају. Неки под њу подводе све оне речи које слично звуче, а
различито значе; неки, пак, под овом фигуром виде само речи које слично звуче, а различито значе, изузимајући све оне речи које слично звуче, а чија је сличност проузрокована истим кореном или истом основом.
Највећи број истраживача таква звуковна приближавања речи убраја у
парегменон.130 Прво мишљење створило је код неких проучавалаца заблуду да се две сасвим различите појаве паронимија и парономазија могу међусобно изједначавати. У нашем случају паронимија је лексичка појава, а
парономазија стилска фигура преко које се (на један од начина) испољава паронимија. Парономазија је фигура која је као стилски поступак код
посматраних песника веома заступљена, и то у разноврсним звуковним
приближавањима двеју, понекад и више речи (речи истог корена, речи
сличне морфолошке структуре, речи сличне звуковне структуре). Отуда
је настао проблем како одабрати најадекватније примере који би на најбољи могући начин презентовали ову појаву у посматраном материјалу.
Међутим, као и до сада, послужићемо се навођењем четири примера.
(1) Буди се башта
ниси знао да мирно читаш књигу
отворену на коленима артичкога џина
недовршен ошамућен замајан лепезом наде
што се подиже с дна неког
130 Испореди, на пример, ове случајеве код Луке Зиме:
Тебе просе просци на све стране;
Мудар пламен из уста му плану;
Те кад би се игре наиграли;
О лијепе љепотице;
Ил ми се уклони ил ми се поклони (Зима 1988: 284).

(несносног) безмерја
безмирја
(МДБ, 194).
(2) Усред беспућа
Уздигнута рука
Блеснула је шаком
Синула прстима
(ПВП, 90).
(3) Не враголи ми,
не смеј се, враголанко.
То у родини она
болује сету без лека
(НМП, 44).
(4) Осећао је неко свеопште предање и распредање
И мислио је: ах, колико, колико
Стрпљивог, неодложног посла има Господ Бог
да то држи – одржи, одмрси – не помрси,
(ВСЧ, 307).
У примеру (1), у строфоиду писаном слободним стихом без употребе
риме, наилазимо на паронимско приближавање речи на крајевима завршних стихова, што је ове стихове, а и саме речи посебно истакло у датом контексту. Са формалне стране, настало приближавање носи висок
степен гласовне подударности; разлика је једино у два вокала на истој
позицији у речима: е/и („безмерја“/„безмирја“). Именица безмерје значи
нешто што је безмерно, неизмерно, бескрајно, огромно, док именица безмирје131 значи немир, неспокојство, узнемиреност, узрујаност. На семантичком плану ове две речи доведене у накнадни непосредни контакт
изражавају контекстуалне антониме јер означавају: прва – конкретност,
друга – апстрактност. У примеру (2), као и у претходном, у строфоиду у
слободном стиху без риме, у задња два стиха, сада на иницијалним њиховим позицијама, десило се паронимско приближавање двеју речи: „блеснула“ и „синула“. С формалне стране неподударност гласова у њима је
прилично изражена: блеø/øøøи („блеснула/синула“). Међутим, гласовну
неподударност покрива обличка истоветност: у обе речи ради се о перфекту свршеног вида (или радном глаголском придеву). Посматране са
семантичке тачке гледишта, две речи изражавају не само контекстуалну него рекло би се и лексичку, речничку синонимију. Наиме, реч блеснути значи јако синути, засијати, заблистати, а реч синути значи блеснути, засијати, засветлети, што представља висок степен семантичке
131 У грађи Речника СА НУ није забележена реч безмирје.

подударности. У примеру (3), такође у строфоиду са слободним неримованим стихом, у два суседна почетна стиха, одиграло се паронимско
приближавање двеју речи настало извођењем једне из друге (заједничка
основа „враг–“). Овај поступак имао је за циљ да посебно истакне садржајни контраст прва два у односу на друга два стиха. И заиста у прва два
стиха доминира веселост, раздраганост баш захваљујући „враголанки“
која „враголи“, док у задња два стиха доминира неспокојство, узнемиреност проузрокована „болешћу сете без лека“. У примеру (4), за разлику
од претходна три (где смо имали паронимска приближавања двеју речи у два суседна стиха, дакле, вертикална, контактна) налазимо тројно
паронимско приближавање. На плану строфе или строфоида (то је контекст у којем смо посматрали све типове паронимских приближавања
речи), овде се ради о контактно-дистантним приближавањима, јер се
она одвијају у првом и задњем (четвртом) стиху. У сва три случаја: (а)
предање/распредање; (б) држи/одржи; (в) одмрси/помрси – гледано са
формалне стране, ради се о творбеним лексемама насталим префиксацијом, јер префикси и представљају једину формалну разлику која се
придодаје основним речима, а која је истоветна у сва три паронимска
пара: пре-дање/рас-предање; ø-држи/о-држи; од-мрси/по-мрси. Поступком префиксације у истоветне речи унета је семантичка неистоветност,
која је у случајевима (а) и (б) условила значењске различитости, јер лексеме предање и распредање, као и држи и одржи различито значе, док је
та семантичка различитост код случаја (в) довела до крајње значењске
супротности, јер су речи одмрси и помрси толико супротног значења да
су лексички, речнички антоними.
2.6. Игра речима. Игра речима представља веома сложену појаву јер се
остварује помоћу свих оних фигура које су засноване на хомофонијским
и/или хомографијским елементима. У својој класификацији стилских
фигура Л. Зима под игру речима подводи: антанакласу, полиптотон, парегменон, етимологизирање, парономасију, анаграм (Зима 1988: 279–289),
док М. Ковачевић у својој класификацији овим фигурама додаје још: емфазу, каламбур и антиметаболу (Ковачевић 1998: 140). Пошто игра речима у оквиру семантичке функције132 укључује категорије полисемије, хо132 Поред семантичке функције, игра речима има и естетску и стилистичку
функцију. „Естетска функција се испољава у оствареној хармоничности
и благозвучности које проистичу из саме структуре игре речима. Игра
речима, на плану израза, укључује хомофоне и хомографе, чинећи
ужи (па и шири) контекст естетски веома обликованим. Стилистичка
функција се испољава у сукобу формалне подударности и значењске
неподударности поновљене језичке јединице. Истоветност ознаке (или
ознака), у непосредном контексту, сугерише и истоветност означених.
Међутим, тренутак спознаје о неистоветности семантичког садржаја
поновљених језичких јединица постаје основ стилематичности и
стилогености не само дате хомофонијске и/или хомографијске структуре
него и ширег контекста“ (Чаркић 2000: 59).

монимије и паронимије, ми ћемо је у овом случају посматрати нешто уже,
дакле само у виду паронимије. У нашем материјалу игра речима је веома
присутна као стилски поступак паронимских приближавања речи.
(1) Тама нема ни вида ни топлоте ни
Руку
Да меси то тесто успомена и визија и
Трајања.
И знаш да мораш знати што не знаш
И сазнати путем који не знаш
(МДБ, 117).
(2) Свирам смрт,
ал ми гудало расипа нехотичне звуке.
А зидове мртве и облаке што плове
благо ми милују руке.
Једнако ћарлија, као далек врт,
трагом мојим, сенка моја,
пуна жита и неба ведра,
врела као једра недра твоја
(ЦМЛ, 75).
(3) Чујте цвркут – распрс грла,
чујте прхут – распрх перја:
овог сунца, првог сунца у години,
сва ћу прснут
у иверја!
(КСП, 81).
(4) Пеците, жеге, –
пламена не спекосте плам;
ледите, циче, –
леда не следисте лед
(НМП, 117).
У примеру (1), у задња два стиха, варирањем облика речи знање остварен је паронимски низ: знаш – знати – не знаш – сазнати – не знаш, који
функционише као игра речима: заправо игра звучања и значења. У оваквом начину структурирања двају задњих стихова изграђен је необичан ироничан контекст: „И знаш да мораш знати што не знаш / И сазнати путем који не знаш“, којим је унета извесна доза емоционалности у
прилично једноличан, монотон начин казивања. У примеру (2), такође
у задња два стиха, паронимским приближавањем речи, игром речима,
остварено је успело поређење између двеју значењски удаљених речи:

небо и недра. Понављањем формално сродних израза: ведра – врела – једра – недра створен је утисак да су и садржаји које ове речи носе слични,
приближни. Наиме, дошло је до неке врсте изједначавања одредаба ведра, врела, једра, тако да су и основне речи небо и недра, као елементи
поређења, постали међусобно семантички блиски, сродни. У примеру (3)
међу пет лексичких јединица успостављено је паронимско зближавање,
што је произвело својеврсну игру речима базирану на сличном звучању.
Оваквим поступком створена је сложена формално-садржајна структура
која доминира строфом. Зближавање речи на основу њихове звуковне
сличности имало је за циљ да истакне семантичко ткање наведеног контекста путем нијансирања значења употребљених речи. Дакле, речи које
су семантички разнородне а приближне сличношћу звучања откривају и
потенцијалну могућност њихове значењске сродности. Слагање њихове
семантичке сродности није текло према хоризонталним, синтагматским
критеријумима: цвркут – распрс; прхут – распрх, него према вертикалним, парадигматским, односно формалним критеријумима: цвркут
прхут; распрс распрх прснут. Реч прснут као задња, завршна у низању лексема у игри речима као да представља заједнички именитељ
претходним речима, јер садржи формалне елементе (гласове) који чине
део њихове гласовне структуре. У примеру (4) стилским поступком игре
речима обухваћен је цео строфоид, с том разликом што су две основне
речи „жега“ и „цича“ изван игре речима, мада се она управо односи на
њих. Наиме, двоструком игром речима (1) „пеците пламена не спекосте
плам“, (2) „ледите леда не следисте лед“ остварено је ефектно истицање
антонимског односа (топло – хладно), који је остварен између двеју речи: „жеге“ и „циче“.
На крају да сведемо резултате наше анализе. Прво, гледано са формалног аспекта, анализа је показала да паронимију, са једне стране, не треба
доводити у везу са свим врстама гласовних понављања, већ само са оним
која имају одређен степен намерности, очигледности (а не случајности,
оказионалности) и која не прелазе оквире лексичких јединица. То су у
нашем случају моноасонантска, биасонантска и полиалитерациона гласовна понављања. С друге стране, паронимију не треба уводити у област
хомонимије, јер су то две различите лексичке појаве природног језика.
Друго, гледано са значењског аспекта, наша анализа је потврдила да
су досадашња истраживања у том смислу исправна и да се семантички
односи реализују у виду различитих значења која могу да резултирају
антонимским односима, или у виду значења која се делимично подударају и која могу да резултирају синонимским односима. Треће, гледано
са стилистичког аспекта, наша анализа је оповргла досадашња истраживања у којима се у највећем броју случајева паронимија и парономазија
међусобно поистовећују. Полазећи од чињенице да је паронимија лексичко-језичка појава, а парономазија стилска фигура, већ у старту нашег
истраживања пошли смо од претпоставке да је парономазија само један

од начина испољавања паронимије. Захваљујући томе открили смо да се
паронимија као лексичка појава остварује на више начина у поетском
дискурсу. Према одабраном материјалу и нашој анализи показало се да
се најчешћи облици испољавања паронимије, односно паронимског приближавања речи дешавају у виду посебног типа моноасонанце, модела:
часа – краја, посебног типа биасонанце, модела: жена – цвета, посебног
типа полиалитерације, модела: смрт – мртве, посебног типа риме, односно паронимске риме, модела: зија – змија, парономазије, модела безмерја – безмирја, игре речима, модела: ледите леда не следите лед. Из
свега овога може се извести генерални закључак. Паронимија као стилски поступак приближавања речи према њиховој формалној сличности
представља веома запажену појаву у поезији српских постмодерниста.
Она као таква истиче у први план семантичке односе речи које имају паронимска обележја, а уз то и њихове синтаксичке, ритмичке, композиционе моменте који су важни као конструктивни елементи контекста
у којем се налазе.

2. О креативности и оригиналности у стиховним дискурсима
савремених српских песника
У стиховним дискурсима, као можда ни у једним другим, постоји велики број стереотипа133 (канона, конвенција, норми) које намеће одређени
133 Појам стереотип, који се дефинише као отрцан, баналан, укалупљен
израз или поступак, најчешће се доживљава са негативном конотацијом
и доводи у директну везу са клишеом (устаљеним стилским и структуралним поступцима који су изгубили свој уметнички значај и изражајност,
али се и надаље употребљавају попут механичког обрасца; у лингвистици у клишее се увршћују: идиоми, сви очврсли фразеологизми, изреке,
пословице (Петковић 1995: 95) и шаблони (непроменљивим, готовим обрасцем којега се многи слепо придржавају, отрцаном, баналном фразом
или таквим начином мишљења и изражавања). За разлику од оваквих
ставова, постоје и друкчија мишљења бар када се ради о научном стилу
(Котюрова 1998). Отуда и у нашем случају, посебно када је у питању књижевно-уметнички стил, појам стереотип исказује позитивне конотације
и унеколико се изједначава са каноном (као скупом естетичких правила,
образаца који владају у поетским структурама), конвенцијом (која проистиче из дуже традиције једног начина књижевног стварања које нуди
своје изражајне могућности и каснијим ствараоцима) и нормом (као унапред постављеним правилом или скупом правила која обавезују ствараоца на одређене књижевне поступке, али који не ограничавају развијање
песничке личности, јер поетско дело израста или у сагласности с нормом
или у одступању од ње, али оно у сваком случају дијалектички нарушава
норму својом индивидуалношћу и непоновљивошћу). Имајући све ово у
виду, у даљем тексту, термине канон, конвенција, норма треба сматрати
синонимима стереотипа.

временски период, одређени жанр, одређени књижевни покрет (правац),
одређена литература, структура природног језика, лични избор. Отуда
при обликовању језичког материјала разне врсте стереотипа производе
одређена ограничења којих су ствараоци (песници) дужни да се придржавају. Међутим, у оквиру сваког стереотипа постоји довољан простор
за уметникову (ствараочеву) креативност и оригиналност. Зато не чуди
што се и појмом креативности и појмом оригиналности посебно бави и
психологија стваралаштва. У делу психолошких истраживања, која су
посвећена уметничком стварању, велика се пажња усмерава на појам креативности. У том смислу многи су психолози настојали да формулишу и
одреде шта је то креативност (Barron 1968; Guliford 1957: 110–117; Ghiselin
1963: 30–43; Mac Kinnon 1963: 166–174; Rogers 1959; Simon 1967: 43–53; Torrance 1972: 203–218). Тако је амерички психолог Тејлор (Taylor 1959: 51–82),
анализирајући преко стотину разних дефиниција, дошао до сазнања да
креативност више варира по дубини и обиму него по разноврсности.
Он је утврдио пет основних форми креативности: експресивну, продуктивну, инвентивну, иновативну и емергентну. Свака врста креативности има свога удела у стваралачком чину који није могуће остварити
и без присуства оригиналности. Стога се у психологији стваралаштва
и овом појму придаје запажена улога (Barron 1955; Квашчев 1976). Под
оригиналношћу се најчешће подразумева релативно ретко и необично
понашање за извесне услове, и истиче да је оригиналност нужна, али да
није довољна за креативност. Јер на креативност утичу и многи други
фактори, као што су флексибилност, стваралачка фантазија, имагинативно понашање, толеранција према неодређености, отвореност према
искуству, флуентност идеја.
У стиховном стваралаштву, зависно од степена креативности (па и
оригиналности), често долази до мањег или већег нарушавања успостављених стереотипа, који се јављају у виду прецедентних текстова (Караулов 1987: 54) одређене културе134, односно непоштовања прихваћене
норме135, конвенције, канона. Песник може да у оквиру постављене конвенције, придржавајући се њених основних начела, изрази своју уметничку креативност. Али, он при том нпр. мора поштовати одређена правила писања стихова и њихово компоновање у песму. То претпоставља да
134 Појам прецедентних текстова Караулов узима, између осталог, у
смислу општепознатих текстова индивидуалног писаног стваралаштва
одређене језичке заједнице, које песник као уметничка (креативна)
личност употребљава у виду стереотипа где поштује његове одређене
обрасце, показујући тиме познавање духовне културе (која се чува и у
језику), као и своју припадност тој култури.
135 „Норме књижевног језика не могу имати непосредне везе са оним
особинама уметничког језика које су карактеристичне или за стилистику
засебног остварења или за индивидуални пишчев стил уопште“
(Винокур 1974: 267).

песник треба да има у виду основне залихе формотворних схема (стереотипа) као подлоге на којој настаје структура поетских остварења и из
које израста морфологија појединих књижевних жанрова. Ако се песник
при стварању песничког дела (било да је у питању једна песма или цела збирка стихова) служи начелима једне од класичних версификација
(квантитативне, силабичке, силабичко-тонске), он та начела у појединим елементима може изневерити, али не сме ићи дотле да би их разградио или негирао. Тако стваралац не негирајући успостављене норме,
конвенције, каноне у зависности од дубине и ширине операционих захвата обележених уметничком потенцијом, успева да актуелизује стару
форму, да динамизује окошталу структуру, да уведе нови скуп измена у
самом систему стереотипних изражајних средстава, да успостави нешто
друкчије унутрашње односе међу коришћеним елементима и да оствари њихове додатне функције. Тек тада се може говорити да је песник
постигао одређен степен креативности, а самим тим и одређен степен
оригиналности и индивидуалности.
Иако постоје многе стереотипне (традиционалне, канонизоване) форме о којима с разлогом треба говорити, овом приликом нашу пажњу усмерићемо само на облик везаног римованог стиха и облик сонета. Разлог је
прост: ова два облика подразумевају поштовање строгих (стереотипних)
правила која се испољавају у избору метра, врсте стиха, строфе, начину
римовања, устаљеног облика песме. Гледано у историјској перспективи,
појава оваквих тектонски строгих композиција, у односу на претходне
(са веома слободним структурама и облицима), резултат је креативности и оригиналности136 стваралаца. Доследно поштовање традиционалних (стереотипних) песничких облика, успостављених у једном временском периоду, у каснијој фази развоја стиховних форми, не само да би
значило појаву структурног и формалног изоморфизма него и стварање
потпуне ритмичке монотоније. Зато је стереотипна форма (стиха или песме) временом губила на актуелности и на информативности. Услед тога
је сваки креативни стваралац у већ постојећу форму уносио и део своје
индивидуалности и оригиналности137, јер је „најинформативније… оно
што је најоригиналније, па самим тим и највредније“ (Петковић 1990: 37).
То је био и један од разлога зашто је долазило до мањих или већих одступања од стереотипне форме, при чему се од лакше (аутоматизоване)
136 „Начело оригиналности у књижевности иде напоредо са претезањем
лично-индивидуалног стваралачког начела. У европској књижевности
оба ова начела све више добијају на значају после класицизма, а пуну
превагу односе у време књижевне авангарде“ (Петковић 1990: 37–38).
137 При личном избору долазили су до изражаја психолошки
(интелектуални, емоционални, духовни) и социјални аспекти песничке
личности, као и функционалностилски и емоционално-експресивни
аспекти употребе језика, те специфичности структуре текста, његовог
доживљавања, разумевања и деловања.

прелазило у тежу (дезаутоматизовану) форму. Све се ово дешавало само
на појединим нивоима поетске структуре, што је условљавало промене
синфункције, јер се мењао однос неког елемента према другим елементима у истом систему. Тако је долазило до нарушавања стереотипне форме, али при том није доведена у питање њена егзистенцијалност. Ипак,
током историјског развоја стандардни (стереотипни) облици учесталим
њиховим нарушавањем прелазили су у друге облике, да би и ови касније
постали стереотипни. У том смислу строфе су, на пример, биле ослобађане чврсте архитектонике и превођене у строфоидне, па у астрофичне
структуре.
Овако нешто догађало се и на плану стиховних облика. Везани стих,
настао понављањем одређених елемената у оквиру сталних, типизираних поступака, доведен је прво у стање благе, а потом у стање потпуне
разградње. Тиме су створени његови нови облици, који су у историјском
континуитету развоја стиха ишли од структуре ослобођеног све до структуре слободног стиха (Гаспаров 1989). Иако је слободни стих задржавао
основне елементе везаног стиха (стиховни ритам и графички непотпуне
редове), он се у неким елементима озбиљно приближио прози. Моменат
непоштовања строгих принципа, који је захтевао облик (метричког) везаног стиха, водио је у унутрашњу динамизацију стиховног низа стварањем великог броја нових тонских и ритмичких вредности. Нарушавања
у оквиру канонизованих стиховних структура задржавала су се углавном на померању цезуре, изостављању иктуса, преношењу акцената са
јаког на слабо време стиха. Овакви поступци нису разграђивали постојећи ритам, јер се задржавала основна ритмичка инерција (трохејска
или јампска).
Рима се још од средњег века138 развија у многим европским књижевностима у једну од главних особина стиховног израза. Тако да се она, као
један од сталних елемената спољашњег ритма везаног стиха, усталила
у време барока. Међутим, са појавом симболизма, када слободни стих
ослобађа традиционалну поезију од старих закона версификације, долази до флексибилнијег третирања риме (Гаспаров 1979: 39). Песници су
одступали од строгих правила њене употребе. Рима је тако добијала све
слободнији изглед да би од успутног и необавезног поетског реквизита
престала да постоји као ритмички фактор стиха.
Нешто слично дешавало се са канонизованим лирским обликом, са
сонетом. У време петраркизма, и непосредно после њега, дошло је до
интернационалне афирмације и развоја сонета као најчешћег облика
лирске песме. Сонет добија свој стални, стереотипни облик: четири стро138 „Увођење риме у поезију приписује се оцу Амброзију из четвртог века“
(Голомбек 1939: 729). На појаву риме указује чак и Аристотел у својој
Реторици, али она као таква није функционисала као свесни поступак.
„Риму можемо наћи и код старогрчких песника и код Овидија, али као
случајни и успутни начин ритмичке организације“ (Петковић 1975: 146).

фе – две са по четири и две са по три једанаестерачка стиха, фиксиран
распоред рима: абба, абба, цдц, дцд. Овим је сонет стекао ранг коначне
форме и као такав постао обавезан лирски облик. Строгим поштовањем
наметнутог стереотипног облика спутавала се индивидуалност и оригиналност стваралаца и поништавала њихова потенцијална креативност.
Зато су поједини песници који су поседовали необуздану стваралачку
енергију почели да изражавају свој активан став према сонетној форми. Овакво понашање појединих стваралаца одраз је интелектуалних и
психичких особина, тј. когнитивног и мотивационо-циљног нивоа њихове креативне личности. Познато је да су неки од таквих стваралаца
користећи сонет чинили одређене поетске опструкције у оквиру задате
схеме. Па је долазило до спајања катрена и терцина: 8+6, 8+3+3, 4+4+6;
издвајања дистиха на почетку 2+4+4+4 и крају 4+4+4+2, стварање монострофичног сонета: 14, – што је условљавало нарушавање уобичајеног
начина римовања.139 Оваквим операционим захватима сонет је добијао
различите композиционе облике унутар истоветне форме. Међутим, у
историји развоја сонета познат је и поступак који је водио промени његове спољашње форме, где се од устаљених 14 ишло на 15 или 16 стихова, и
стварао тзв. сонет продуженог трајања140. Често се мењала и врста стиха,
уместо једанаестерца, употребљавали су се деветерци, десетерци, дванаестерци, тринаестерци. Неретко су се у оквиру једног сонета користиле
и комбинације различитих врста стихова.
Дакле, кад год је долазило до стереотипизације неке форме или метричко-ритмичке структуре, које су добијале ранг обавезности, после
извесног времена наступао је период одступања од те форме или структуре, али се најчешће остајало у постојећим оквирима. Понекад су та одступања била толика да се није нарушавала само стереотипна форма или
структура, него је то водило у њено разграђивање све до стварања нове
(друге) форме или структуре. Веома је лако уочити различите видове одступања, било од традиционалне структуре неког (везаног) стиха, било
139 Међутим, већ у самом почетку долази до многоструког варирања оваквог
начина распореда рима у терцинама цдц, цдц; цдд, цдц, а почев од 14. века
допуштају се и по три риме: цде, цде; ццд, еед; цде, едц; цде, дце; цде, цед
– с тим што се у француској и немачкој поезији наилази и на употребу
четири риме, и то у катренима: абба, цддц, ефг, ефг. Варијације су честе
и у енглеском сонету, који се састоји од три катрена са укрштеном римом, и са завршном парном римом: абаб, цдцд, ефеф, гг. Постоје и друга
одступања од устаљеног распореда рима и комбинација строфа.
140 Проширења могу бити различита. На пример: сонет с репом, са додавањем посебног једанаестерца, који се римује са завршним стихом последњег терцета. Почев од 16. века јавља се и сонет са већим бројем терцета,
са седмосложним стихом који се римом надовезује на последњи стих са
новим паром седмерца (код Августа Вилхема Шлегела), па сонет у којем
се после сваког неједнаког стиха у терцету убацује седмерац (код Џ. М.
Хопкинса, итд.).

од устаљеног лирског облика (сонета) – али је веома тешко пронаћи ваљане разлоге за такво поступање песника. Нама се чини да постоје два
основна узрока који наводе ствараоце да нарушавају традиционалне и
канонизоване облике или структуре.
Један од узрока проистиче из чињенице што поједини песници нису
у стању да се у потпуности користе таквом формом или структуром и
да свој поетски (уметнички) садржај који нуде читаоцу на коректан начин уграде у постављене оквире. Стога су, мање или више, одступали од
њих зависно од оспособљености да у довољној мери овладају језичким
градивом и неопходним поетским поступцима. Други разлог лежи у томе што песници у процесу обликовања поетског материјала, најчешће
из креативних (уметнички валентних) разлога, повремено одступају
од формалног или структурног стереотипа. Они поступају тако да би,
на једној страни, канонизовану форму или структуру учинили још обнаженијом, видљивијом, конкретнијом (вид стилистичке информације,
која говори о самој форми, структури). А на другој страни, да би читаоцу
скренули пажњу на важан детаљ, појединост или суштаственост у свом
тексту141, који читалац не би требало да пропусти, јер би при томе остао
сиромашнији за знатну количину семантичке информације.
На формално-семантичкој структури трију песама, узетих из савремене српске поезије, покушаћемо да укажемо на који се начин испољава
креативност и оригиналност у стиховним дискурсима.
У песми Понављање градива В. Лукића вербални материјал је распоређен у облику сонета, који је изграђен римованим симетричним осмерцем размештеним у

Док цветају нове риме
И док нов се цезар јавља
Дрипац жели своје име
Да у књигу пише славља

врста стиха
(8)
4//4
(8)
4//4
(8)
4//4
(8)
4//4

А робови као увек
У тамном се куту смеју:
Нема спаса ни за лек –
Тиранина опет сеју.

(8)
(8)
(7)
(8)

4//4
4//4
4//3
4//4

Холи силник је на трону
И усправно главу држи.
У тишини клици тону

(8)
(8)
(8)

4//4
4//4
4//4

141 „Текст се може одредити као саопштење у писаном облику,
карактеристично по смисаоној и структурној довршености и по
одређеном односу аутора према саопштеноме“ (Лосева 1980: 4).

Освешћене језа пржи…
Застава се вије бола,
Старе сузе, гробља нова!
(ЛВБ, 67).

(8)
(8)
(8)

4//4
4//4
4//4

два катрена и две терцине. Распоред рима је као у најстрожим сонетним схемама. Ритам је трохејски организован, јер од 43 акцента 39 акцената (или 90,70%) пада на непарне, а само 4 (или 9,30%) на парне слогове.
Гледано према изнетим подацима, посматрана песма је испевана по строгим правилима која захтева облик сонета и структура везаног римованог
стиха. Међутим, дуж целе песме то није у потпуности остварено. У другој
строфи (катрену), у трећем стиху, на месту клаузуле у улози риме нашла
се једносложна уместо очекиване двосложне речи, и тиме акаталектички симетрични осмерац (4//4) претворила у каталектички осмерац или
седмерац типа (4//3): „Нема спаса ни за лек“. Моменат превареног очекивања може подстаћи реципијента да се запита: зашто се то десило? Да ли
је ово песникова омашка или намера којом нас жели упозорити на нешто
важно? Разоткрије ле се творна идеја песме, указаће се њена и формална
и садржинска структура у правом значењу. Наведени поступак имао је
циљ, с једне стране, да „закочи“ читаочеву перцепцију, да га „врати“ на
прочитани део текста, да се његовим сталним „запињањима“ и „застајкивањима“ учине видљиви сви елементи поетске структуре142; а с друге
стране, да се потпуно оголи устаљена форма песме и укаже на њене потенцијалне могућности које при обликовању језичког материјала долазе до изражаја143. Тек потпуним проживљавањем целокупне садржине
песме Понављање градива могу се сагледати сва њена основна обележја,
која искључиво, као обликовна средства, имају стилистичку функцију,
јер указују на формалну страну вербалног материјала, на начин његовог
одбира и размештаја у прихваћену поетску структуру.
Када се са плана израза пређе на план садржаја, лако се запажа да је
стих „Нема спаса ни за лек“ директно утицао на промену ритмичке сукцесије, која на семантичком плану резултира новом количином информације, јер накнадно говори о структури језичког кода. У том смислу и
142 При интерпретацији текста на комплексни приступ указује М. Кожина:
„Природно је да је, при реализацији комплексног прилаза, неопходно
навести податке, како се указивало, не само из теорије информација и
опште теорије комуникације, психолингвистике, него и из гносеологије,
логике, психологије, науке о устројству и развоју других наука, као и из
неких других сродних дисциплина“ (Кожина 1992, 44).
143 „Способност стварања уметничких облика састоји се у томе да се
лингвистичким средствима у сазнању читаоца (слушаоца) актуелизује
систем таквих екстралингвистичких сликовитих веза које га неће
оставити равнодушним, него ће пробудити у њему емоције, привући
пажњу и изазвати интересовање за приказано“ (Винарская 1989: 27).

лексема „лек“ као једина једносложница у непрекидном низу римованих
двосложних јединица: „риме, име, јавља, славља, увек, лек, смеју, сеју, трону, тону, држи, пржи, бола, нова“, добија посебно значење у односу на
целокупан семантички слој песме. Две речи („увек“ и „лек“), дошавши
римовањем у еквивалентну вертикалну позицију, успостављају чврсту
лексичко-синтаксичку везу „увек лек“, где као сложени поетски знак
означавају појам (који експлицитно није изражен у тексту песме), чије
се значење може довести у везу са семантиком речи „нада“, „вера“ и сл.
Међутим, на синтагматском плану лексема „лек“ улази у стиховну конструкцију „Нема спаса ни за лек“, која у српском језику има значење фразе „нема (спаса) ни за лек“ = нема (спаса) уопште, никако. Да би изразио
своју идеју о немогућности постојања било каквог спаса, или било какве
наде у спас, песник је (највероватније несвесно, по свом стваралачком
импулсу) на највидљивијој конструктивној граници стиха (на клаузули)
нарушио формални и структурни изоморфизам песме. Тиме је скренуо
пажњу на семантичку вредност стиховног материјала, који представља
центар, жижу информације целокупног поетског садржаја. На овај начин
песник је у песимистички обојен израз, заснован на понављању истих односа изражених релацијом „цезар – робови“, уградио стих–идиом, којим
се казује да је свака помисао на промену одувек успостављене дихотомије – они који владају : они којима се влада – бесмислена, да је то чиста
утопија, нереална нада. Ипак, при сваком новом устоличењу владара код
његових поданика јавља се лажно ишчекивање, које у истом тренутку нестаје, јер човек који постаје владар („цезар“) преображава се, као и сваки
његов претходник, у „дрипца“, „тиранина“, „силника“. Отуда је разумљива
песникова интервенција у виду креативног поетског поступка, којим је
читаоцу желео да скрене пажњу на стилистичку и посебну семантичку
вредност лексеме „лек“ и целог стиха-фразе: „Нема спаса ни за лек“.
У песми Камена успаванка С. Раичковића вербални материјал је такође распоређен у облику сонета, који је изграђен различитом врстом
везаног стиха (десетерац, једанаестерац, дванаестерац), распоређених
наизглед без одређеног система.

Успавајте се где сте затечени
По свету добри, горки, занесени,
Ви руке по трави, ви уста у сени,
Ви закрвављени и ви заљубљени,

врста стиха
(11)
5//6
(11)
5//6
(12)
6//6
(12)
6//6

Зарастите у плав сан камени
Ви живи, ви сутра убијени,
Ви црне воде у беличастој пени
И мостови над празно извијени,

(10)
(10)
(12)
(11)

4//6
4//6
6//6
5//6

Заустави се биљко и не вени:
Успавајте се, ко камен, невени,
Успавајте се тужни, уморени.

(11)
(11)
(11)

5//6
5//6
5//6

Последња птицо: мом лику се окрени (12)
Изговори тихо ово име
(10)
И онда се у ваздуху скамени
(11)
(РСП: 239).

6//6
4//6
5//6

Међутим, када се боље задубимо у саму структуру песме, откривамо
одређене законитости које прожимају њен вербални простор у целости.
Иако је наизглед сачувана спољашња структура сонета: два катрена и
две терцине са употребом риме, одступања су уследила у употреби стихова. Наиме, постоји устаљено правило да се сонет најчешће пише истом
врстом стиха, и то обично једанаестерцем. Овде је, као што смо већ истакли, песник употребио три врсте стихова: трохејски десетерац типа
4//6, јампски једанаестерац типа 5//6 и трохејски дванаестерац типа
6//6. Од 14 стихова седам је једанаестераца (што чини половину). Другу
половину сачињавају десетерци и дванаестерци. Свака од четири строфе у својој структури садржи једанаестерачке стихове, с тим што трећу
строфу, прву терцину, чине само једанаестерци, док прва има два, друга
један и трећа један једанаестерац. Ова три стиха су тако међусобно постављена у сонету да чине неку врсту плетенице којом се успоставља непрекинути континуитет од прве до последње строфе. Сонет почиње са
два једанаестерца, а завршава се једним једанаестерцем. Свака строфа
поседује различиту стиховну структуру: прву чине два једанаестерца и
два дванаестерца, другу два десетерца, један једанаестерац и један дванаестерац, трећу три једанаестерца, четврту један дванаестерац, један
десетерац и један једанаестерац. На основу оваквог распореда стихова
успоставља се одређена корелација између друге и четврте строфе: оне
имају сва три употребљена стиха у овој песми (десетерац, једанаестерац,
дванаестерац), што представља неку врсту понављања песме у малом (у
једној строфи). Прва строфа у односу на сонет представља минус један
елеменат, јер је сачињена од два једанаестерца и два дванаестерца. Трећа строфа, у овом смислу, представља минус од два елемента – сачињена
је од три једанаестерца. Све ово говори о томе да строфе на плану песме
имају одређену аутономију и да представљају засебне целине које имају своју архитектонику, али и да су истовремено и делови једне целине
којој су подређене. Пошто је успостављена потпуна корелација у односу
парносложних (десетерац и дванаестерац = 7) и непарносложних стихова (једанаестерац = 7), остварена је и највиша могућа корелација у месту
акцената, јер од укупног њиховог броја 55 – на непарне отпада 28 (или
50,91%), а на парне 27 (или 49,09%). Ако овим бројкама додамо још и број
слогова у сонету, који износи 155, и ако израчунамо колико отпада на

парносложне, а колико на непарносложне стихове, видећемо да је и на
овом плану дошло до највишег степена корелације. Наиме, на седам једанаестераца отпада 77 слогова, на четири дванаестерца 48, а на три десетерца 30, што је укупно 78 слогова. Однос непарносложних и парносложних слогова износи 77 : 78 (или 49,09% : 50,91%). Када се сада ове бројке
додају на оне које изражавају присуство акцената на парним или непарним слоговима, добија се апсолутна равнотежа: 50,00% : 50.00%, што је
само потврда парносложности и непарносложности стихова у овој Раичковићевој песми. Имајући ово у виду, могло би се закључити да се С. Раичковић у свом сонету Камена успаванка бавио математичким прорачунима, а не писањем песме. Општој уравнотежености елемената који улазе у
састав ритмичке структуре ове Раичковићеве песме свакако доприноси
и метричка константа остварена у виду другог полустиха као стиха од
шест слогова. Када је у питању план израза, битан моменат представља
поступак римовања. На први поглед испада да је рима остварена у складу са канонским принципима римовања стихова у сонету. Међутим, то
није тако. Овај принцип је нарушен два пута. Прво, остваривањем монориме: затечени – занесени – сени – заљубљени – камени – убијени – пени
– извијени – вени – невени – уморени – окрени – име – скамени, где су сви
стихови међусобно повезани. Оваквим поступком римовања премошћена је строфна организација сонета. Наиме, строфе постоје и не постоје.
Очигледно је да постоје јер су графички назначене, а очигледно је да и
не постоје јер систем римовања доводи у питање строфну организацију
текста, пошто су сви стихови (изузев предзадњег) међусобно римом повезани у непрекидни низ, тако да се стиче утисак да је овај сонет написан у монострофичној форми.
Када се са плана израза пређе на план садржаја, лако се запажа да је
сонет испеван на принципима антонимских паралелизама, који понекад
имају оксиморонска значења. Сам наслов камена успаванка у споју двеју
речи истиче антонимичност изражену у тежини и конкретности (камен),
на једној, и лакоћи и апстрактности (успаванка), на другој страни, који се
може схватити и као оксиморонска конструкција, јер изражава уочљиво
различита, тешко исказива значења. Прва реч у синтагми камена успаванка, као одредба, својим семантичким потенцијалом указује на ирационални, мистични садржај основне речи – речи успаванка. Међутим, нас у
овом тренутку не интересује комплетна семантичка структура Раичковићевог сонета, него само један моменат (или елеменат) који је у директној
вези са његовом креативношћу (којом се овде бавимо), а то је римовани
парадигматски низ остварен у виду монориме. Сам поступак моноримовања говори о изједначавању свих римованих јединица, чиме се истиче
њихова истозначност. Друкчије речено, све речи у монорими чине један
сложени поетски знак састављен од 13 простих језичких знакова (елемената): затечени – занесени – сени – заљубљени – камени – убијени – пени
– извијени – вени – невени – уморени – окрени – скамени. Семантику овако

конструисаног поетског знака могуће је тражити негде између двеју крајности којима се обележавају односи двају крајње поларизованих појмова: биће–небиће, живот–смрт, динамика–статика. У тако успостављене
семантичке односе уклапа се и једина неримована реч име, која припада
парадигми бића, живота, динамике. Оно што је од посебног значаја за
семантику целог сонета представља очигледни поступак елиптичне риме144, којим се на семантичком плану сонета истиче супротстављеност
речи име (као неримовани појам) свим другим речима на клаузулама стихова (као римованим појмовима). Поставља се логично питање: зашто
се песник послужио оваквим поступком? Разлог је свакако „семантичке
природе“145. У парадигми риме однос риме и нериме изражен бројчано
износи 13 : 1. Да би се успоставила значењска равнотежа на нивоу ова два
плана, реч име треба да поседује такав семантички потенцијала који би
био једнак семантичком потенцијалу тринаест римованих речи. Отуда
се може схватити од коликог је значаја ова реч за цео контекст песме и
да она у њему представља жижно место, центар информације. Ако претпоставимо да је ово име – име песника, онда са сигурношћу можемо тврдити да је он као стваралац супротстављен (па можда и изложен) свему
ономе што се налази између вечности (коју симболизује камен) и тренутка (који симболизује успаванка). Заправо, он (песник) је истовремено и
тренутак (јер је творац успаванке) и вечност (јер стварањем тренутка
вечности прелази и сам у вечност), о чему нам казују два последња стиха сонета: Изговори тихо ово име / И онда се у ваздуху скамени. Дакле, да
би нам на прави песнички начин дочарао (а не научно доказао) да свако
стварање, сваки стваралачки чин води ка вечности, Раичковић се послужио одступањем од успостављеног принципа монориме, нарушивши један канон, једну норму коју је сам у почетку прихватио да би постигао
одређени степен креативности и оригиналности.
У песми Слово Григорија Дијака А. Вукадиновића вербални материјал
није тако строго распоређен као у претходно два анализирана сонета.
Али, и овде је у питању одређени стереотип, односно тип римованог симетричног осмерца (4//4), који песник, истина, понекад ломи и претвара у четверац.

Свуд около време звера
Звер се смрти не помера

врста стиха
(8)
4//4
(8)
4//4

Ја сред своје
Слике, даљине, куће, боје –

(4)
(9)

4//0
5//4

144 О појму елиптична рима види више у Појмовнику риме (Чаркић 2001:
67–69).
145 Интересантно мишљење о разлозима одступања од риме на клаузули
претпоследњег стиха износи А. Јовановић (Јовановић 1997: 192–193).

Ја сред своје
Све реч по реч у покоје

(4)
(8)

4//0
4//4

Свуд около време мрака
(Крепи крилом Бог дијака)

(8)
(8)

4//4
4//4

Боже, зло је!

(4)

4//0

Златну искру душе своје
Утках овде –
Ето то је.
(ВАР, 49).

(8)
(4)
(4)

4//4
4//0
4//0

Уз то, ни тип строфе није стабилан: среће се моностих146, дистих, терцет и катрен147. Ритам је организован на трохејској основи, јер од 33 акцента њих 25 (или 75,76%) пада на непарне, а 8 (или 24,24%) на парне слогове. Повећан броја акцената на парним слоговима указује на то да су неки
иктуси са јаког прешли на слабо време стиха. Рима је присутна у песми, и
као један од видљивијих поетских поступака учествује у ритмичкој организацији стиха и у композицији строфне структуре. Тек када се изнети
подаци до којих се дошло егзактним путем имају у виду, за ову песму се
може рећи да је написана класичним стихом у строфичној форми. Али,
пажљивим ишчитавањем и праћењем ритмичког сегментовања њеног
текста примећује се да је у другом стиху катрена ритмичка сукцесија прекинута, јер је цезура померена иза петог слога (:„Слике, даљине, // куће,
боје“, са акцентима на 1, 4, 6 и 8 слогу). Од започете трохејске инерције, у
наведеном стиху, прешло се у јампску, да би се по његовом завршетку поново успоставило трохејско низање. Овим је, на ритмичком плану, стих
146 Строфа у виду моностиха („Боже, зло је“) јесте строфа и није строфа.
Према систему римовања које је примењено у песми она представља
први стих последње строфе (катена). Али, белина која одваја први стих
од његове организационе целине (остварене римом), чини га ипак
посебном структуром (која има ранг строфе, јер се он нашао између
двеју апсолутних пауза – белина), што самом стиху (као строфи) придаје
посебан поетски потенцијал. Оваква структурна померања директно
утичу на стварање одређене значењске изнијансираности контекста и
доприносе повећању семантичке вредности целокупног текста.
147 Међутим, ако се посматра само систем римовања, структура строфног
састава песме била би сасвим друкчија од ове која је условљена
функционалним белинама. Строфа од једног стиха би, као што смо
рекли, постала саставни део последње строфе, при чему би настале
четири строфе са сасвим одређеном структуром, која се испољава у
наизменичном низању (дистих–катрен–дистих–катрен): дистих – рима:
звера – помера; катрен – рима: своје – боје – своје – покоје; дистих – рима:
мрака – дијака; катрен – рима: зло је – своје – овде – то је.

„Слике, даљине, куће, боје“ доведен у опозицију са другим стиховима песме. Такав песников поступак имао је за циљ да успори, закочи нашу перцепцију, како би нам скренуо пажњу на стилистичку функцију форме
која, у првом реду, утиче на посебан одбир језичког материјала и његов
специфичан распоред у одабраној поетској структури. Друкчије речено,
песник је зависно од унутрашње и спољашње форме био присиљен да
узима само оне лексичке јединице које ће одговарајућим распоредом у
стиху акценте у великом броју нанети на непарне слогове, одржати стално место границе међу речима иза четвртог слога (цезура), задржати паран број слогова по стиховима (осам или четири), очувати постојаност
риме и испоштовати парносложност акценатских целина. А све је ово наметнула природа стилотворне форме која као функционално средство
добија посебну улогу, како у обликовању појединих сегмената текста,
тако и у градњи целокупне текстовне структуре песме.
Када се уочено одступање од успостављене норме пренесе на план садржаја, види се да оно има своје прагматичке, комуникативно-делатне
потребе (потребе за успостављање контакта, за информације, за деловање), заправо има и своју семантичку оправданост. Наиме, у контексту
песме Слово Григорија Дијака, у којем владају парносложнице (20 правих
и 7 неправих двосложница и 5 неправих четворосложница), појавила се
и једна права тросложница – даљине, са акцентом на унутрашњем слогу.
Овај структурни (формални) елеменат речи даљине видно је удаљава од
других употребљених лексичких јединица (и акценатских целина) и указује на њен посебан значај у оствареном поетском дискурсу. Ако за тренутак из најужег контекста искључимо лексему даљине, настали исказ
попримиће облик сличан обичној, разговорној конструкцији, који само у
нијансама носи поетска померања (:„Ја сред своје слике… куће, боје“). Вратимо ли се оствареном песничком тексту „Ја сред своје / слике, даљине,
куће, боје“, одмах пада у очи његова потпуна поетизација: на плану форме и на плану садржаја, јер се из основа мењају примарна значења свих
пунозначних речи. Посредно остварена веза двеју лексема усред даљине,
која добивши и трећи елеменат усред своје даљине, губи дискурзивно значење и постаје носилац поетске информације. Нашавши се у окружењу
других лексема („слика“, „кућа“, „боја“), чији је заједнички именитељ „свој“
(или облик „своја“), лексичка јединица даљина стиче потпуно супротно
значење148 од свог основног значења (наиме, постаје ознака „близине“),
које није забележено у семантичкој структури српског језика. Тако се лексема даљина као најважнија реч посматраног текста, одигравши улогу
148 Овде је у питању појава неке врсте енантиосемије: Способност језичког
знака (лексеме (1), морфеме итд.) да изражава супротна значења.
Енантиосемија је у првом реду карактеристична за лексичке јединице, у
вези с чим је другачије називају антиномијом унутар речи. Антиномија
се при том посматра у широком смислу речи, као било која врста
супротности по значењу (Буркханов 1995: 184).

стилског и семантичког сигнала („пребацивача“), у потпуности адаптирала у стиховни контекст и изједначила са речима-појмовима („своја
слика“, „своја кућа“, „своја боја“). Овим је и сам стих „Слике, даљине, куће,
боје“, поред посебне ритмичке, добио и особену семантичку структуру,
која се најлакше запажа у контексту песме, јер чини једини део исказа који у веома песимистички обојен дискурс уноси оптимистичке тонове.
А. Вукадиновић је употребио још један креативни поступак, који на
формалном и семантичком плану има сличне конотативне вредности
као и претходни. Наиме, у систему римовања песник се користио, изузев
у једном случају, типом изоморфне риме, чија су гласовна сазвучја потпуно идентична: (звера – помера: –ера/–ера; своје – боје – своје – покоје:
–оје/–оје/–оје/–оје; мрака – дијака: –ака/–ака; зло је – своје – овде – то
је: –оје/–оје/–оје). При оваквом начину римовања само је лексема „овде“
својим друкчијим гласовним саставом остала изван римованог ланца149,
што је у извесном смислу одступање од прихваћене норме, прихваћеног
принципа римовања. Тако је ова лексема не само у односу на све клаузуле (риме) у песми него и сав други језички материјал добила посебну
функционалну обележеност, којом се у потпуности изједначила са речју „даљине“. Иако две лексеме („“даљине“ и „овде“) нису у непосредном
синтаксичком контакту и блиском значењском односу, оне су оваквим
песниковим поступком (моменат превареног очекивања који има стилистичку вредност) доведене у исту семантичку раван, која је изражена у
виду контраста (:„даљине“ = тамо : овде). Ако би се упустили у анализу
значењске структуре целе песме, лако бисмо доказали да је она утемељена на антонимским односима, контрастима типа: овде – тамо, блиско
– далеко, доле – горе; покој – неспокој, светлост – мрак, зло – добро, итд.
Довољно је само да напоменемо да је на плану микроконтекста („Ја сред
своје / Слике, даљине, куће, боје“) реч „даљине“ путем енантиосемије
постала свој антоним (даљине – близине = тамо – овде), а да су на плану
макроконтекста (контекст целе песме) речи „даљине“ и „овде“ такође
успоставиле антонимски (просторни) однос: тамо – овде, који је унео
нову количину значења у информациону структуру песме.
На крају да закључимо. Наша истраживања су показала да у стиховним
дискурсима постоји велики број стереотипа (канона, конвенција, норми) које намеће одређени временски период, одређени жанр, одређени
књижевни покрет (правац), одређена литература, структура природног
149 Треба истаћи да лексема „овде“, иако нема римовано гнездо као остале
римеме, није искључена из система римовања (није неримема), јер
се својом самогласничком структуром повезује са осталим речима,
стварајући тако накнадни, квалитативно нов тип римоване везе заснован на вокалској унификацији: зло је – своје – овде – то је (-ое/-ое/-ое/-ое). Остварене нијансе на плану израза имају и своју адекватну
вредност на плану садржаја. Но, то би могао бити предмет посебне,
минуциозне анализе.

језика, лични избор. Отуда при обликовању језичког материјала разне
врсте ограничења производе одређене норме којих су ствараоци (песници) дужни да се придржавају. Строгим поштовањем наметнутих стереотипа спутавала се индивидуалност и оригиналност стваралаца и поништавала њихова потенцијална креативност. Зато су поједини песници
(ствараоци) који су поседовали необуздану стваралачку енергију почели
да изражавају свој активан став према разним стереотипним облицима.
Отуда је и ова кратка анализа незнатног дела текстовне структуре трију
песама (Понављање градива, Камена успаванка и Слово Григорија Дијака)
показала да сва три песника, употребљавајући одређене форме песме и
стиха, користе креативне поетске поступке којима нарушавају ове стереотипне облике на њиховим најосетљивијим местима (на конструктивним
границама: место клаузуле и место цезуре) како би указали на одабране
(канонизоване) поетске поступке којима је структура песме изграђена
и тиме скренули пажњу на додатни део стилистичко-семантичке информације коју она пружа реципијенту (читаоцу или слушаоцу).

3. Неки структурни, конекторски и стилски поступци лексичких
понављања у савременој српској поезији
Иако се лексици као посебној лингвистичкој грани поклања довољна
пажња, пре свега у оквиру лексикографије и лексикологије, па и природног језика као система, лексичком нивоу на плану поетског (песничког)
текста мало је посвећивано времена. Наравно у склопу стилистичких
истраживања, поготову у различитим стилистикама које су третирале
поједине језичке, односно стилистичке нивое, било је говора о поетској
лексици, али пре свега као стилском изражајном средству, односно лексици која појачава емоционални и експресивни набој поетског текста
(Гвоздев 1955; Васильева 1976; Голуб 1976; Барлас 1978; Григорьев 1979150;
Кожина 1983; Розенталь 1987151; Ћорац 1982152; Симић 1993; Тошовић 1995153).
150 У својој књизи Поетика речи (Поэтика слова) В. П. Григорјев, говорећи о
разним аспектима употребе речи у поетском језику (па и у самом стиху),
губи потпуно из вида лексичка понављања.
151 Розентаљ у својој Практичној стилистици руског језика само у поглављу
под називом Стилистичке фигуре, говорећи о анафори, епифори и
паралелизму, дотиче се лексичких понављања.
152 У књизи Метафорски стилеми М. Ћорац једно поглавље посвећује
лексикостилемима, али у њему нема ни говора о лексичким
понављањима. Истина, у поглављу о синтаксостилемима он говори о
репетицији, односно о поновљеним члановима реченице и о поновљеној
реченици (Ћорац 1982: 418–431).
153 У веома обимној студији Стилистика глагола Б. Тошовић једно поглавље
посвећује Лексичкој стилистици глагола. Међутим, ту не налазимо ништа

Чак и у стилистикама у којима се проучава искључиво лексика, лексичким стилистикама, нема ни речи о лексичким понављањима (Бельчиков
1988). Слична је ситуација и у студијама у којима се изучава експресивна
и емоционална лексика са лексичко-семантичког аспекта, и ту нема ни
помена о лексичким понављањима (Апресян 1995; Ристић, Радић-Дугоњић 1999; Ристић 2004)154. Иначе, лексичка понављања, као и свака друга
што би се односило на понављања глагола као једне од лексичких
категорија која има и стилистичку вредност. Наиме Тошовић, говорећи о
лексичкој стилистици глагола, поводећи се за дотадашњим мишљењима,
сматра да она „представља дио лингвостилистике који се бави
проучавањем стилистичког потенцијала глагола на лексичко-семантичком плану. Ова област – каже Тошовић – разматра глагол као
структурностилистичку категорију у оквиру лексичко-стилистичких
појава (полисемије, синонимије, антонимије, хомонимије, паронимије),
лексичкостилистичких слојева (неутралне и експресивне лексике,
дијалектизама, жаргонизама и сл.) и као функционалностилистичку
категорију (као лексички систем који функционише у стилу)“ (Тошовић
1995: 30).
154 Ипак, није све тако. У књизи Стилистика современного английского
языка И. В. Арнољд посвећује одређену пажњу лексичким понављањима,
и то у поглављу под називом Использование многозначности слова
в сочетании с повтором (126–130). Ту он, између осталог, каже: „О
функцијама и начинима понављања говорићемо у више наврата, а овде
да кажемо толико, да под лексичким понављањима подразумевамо
понављање речи или синтагми у оквиру једне реченице, пасуса или
целога текста. Величина растојања међу поновљеним јединицама и број
понављања могу бити различити, али морају бити таквим да их читалац
може приметити (Арнольд 1990: 126).“ И А. Вјежбицка у својој књизи
Cross-Curtural Pragmatics читаво једно поглавље (Boys will be boys: even
‘truisms’ are culture-specific – Wierzbicka 1991: 391–452) посвећује лексичким
понављањима, и то у овиру реченица типа: човек је човек (man is man);
дечаци су дечаци (boys are boys). Оваква лексичка понављања посматрају
се као специфичне синтаксичко-логичке језичке структуре. О лексичким
понављањима говори и Р. Димитријевић у својој Теорији књижевности.
Он, између осталог, примећује: „Понављање речи је изражајно средство
које представља један вид таутологије, само с том разликом што се овде
понавља једна иста реч, док се код таутологије са више речи синонима
казује иста представа или појава. Понављањем се појачава и истиче
извесно осећање, мисао или слика. Писац или говорник под снагом
емоције или слике осећају да једном употребљена реч не одражава ту
емоцију или слику у пуној њиховој снази, те ту исту реч једном или више
пута понови. Као снажно изражајно средство понављање даје живот и
сугестивност стилу и често се употребљава“ (Димитријевић 1969: 209).
Такође, у појединачним радовима неких руских истраживача, као на
пример Кукушкине (Кукушкина 1980/1982: 232–241; 1981/1983: 233–243;
1985–1987/1989: 246–261), Красњанског (Краснянский 1981/1983: 244–256)
и Кузменка (Кузьменко 1981/1983: 256–265), у оквиру синтаксичких

(на пример: гласовна понављања) имају веома важну улогу у структурирању поетског текста. Отуда Ј. М. Лотман с правом истиче да „разноврсна
понављања (па и лексичка) чине веома сложено смисаоно ткиво, које се
намеће општејезичкоме ткиву и тиме ствара особиту, само стиховима
својствену концентрацију мисли“ (Лотман 1976: 186).
Од посебне је важности то да се има у виду да је поетски (песнички)
текст (дискурс) посебна и непоновљива текстолошка творевина која има
властите принципе структурирања. Отуда је „стих чврста, завршена, у
себе затворена структура, обликована на основи коегзистенције узајамног деловања, повезаности и динамичке поступности строго одабраних
језичких средстава која су у њему прерасла у елементе поетског израза“
(Чаркић 1996: 99). Сви елементи који указују на суштину стиха, као специфичног говорног типа, остварују се друкчијом организацијом језичког
материјала која је „поетски задата, а не језички дата“ (Петковић 1975: 238).
То значи да стих као строго организован језички сегмент сасвим јасно истиче своју унутарњу квантитативну конфигурацију и кореспонденцију
(број слогова, број акцената). Овим се у стиху успоставља мера која понављањем постаје основни принцип његове организације. Овде треба имати у виду, када је у питању стих, да постоје две врсте стихова: везани стих
и слободни стих, који се по својој унутрашњој структури и спољашњем
облику веома разликују. Везани стих своја кохезиона (везивна) средства
остварује путем трију конструктивних граница (почетак стиха, место цезуре, крај стиха), строгом метричком организацијом, изосилабичношћу,
изотоничношћу, римом, док код слободног стиха (римованог и неримованог) одсуствују сви ови елементи, тако да он своја кохезиона (везивана) средства, између осталих, остварује путем лексичких, синтаксичких,
стиховних и строфних понављања155. Имајући ово у виду, подвргли смо
анализи лексичка понављања у савременој српској поезији, у којој је претежно употребљаван слободни стих са римом и без ње.
Лексичка јединица, лексема као елеменат лексичког система природног језика своје функционисање у тексту (дискурсу), па и у стиховном
дискурсу, остварује на вишем, синтаксичком нивоу. У нашем случају, њено деловање, због специфичности контекста, преноси се и на стиховни и
на строфни ниво, као основне облике песничког казивања. Услед тога се
лексичка понављања, гледано структурно, могу јављати у виду: (1) појединачних, (2) синтаксичких: (а) синтагме, (б) дела реченице, (в) реченице,
(3) стиховних и (4) строфних понављања.
1. Појединачна лексичка понављања. Појединачна лексичка понављања представљају веома бројну категорију лексичких понављања у
понављања, понављања сликовитих комбинација, семантичке
организације песме, спорадично се говори о лексичким понављањима.
155 Наравно, сва се ова понављања могу срести и у везаним стиховима, али
су она, као њихово везивно ткиво, од секундарне важности.

савременој српској поезији и налазе се код свих анализираних песника.
Илустрације ради навешћемо три примера156.
(1) Пурпурно је пурпурно,
жуто је само жуто
а црвено – црвено
(РСЛП, 262).
(2) Застане путник ноћи. Ил можда то учини случајно…
И ништа не гледа, а опет гледа значајно
(ДМУ, 15).
(3) Шта значи та непогода под твојим обрвама
то ћутање као да је тужна свечаност
да ли је одиста над тобом небо напукло
и зашто да сечеш свој врат
када га можеш сакрити уз помоћ дланова
иза мојих немирних усана
иза сваке речи коју ти кришом изговарам
(НЖС, 42).
У примеру (1) појединачна лексичка понављања су у служби истицања субјекта и предиката (пурпурно је пурпурно; жуто је жуто; црвено [је]
црвено). Дакле, ова понављања су синтаксички активирана, а уз то имају
и изражену композициону и ритмичку функцију јер се налазе на иницијалним и финалним позицијама у стиховима у виду симплохе. У примеру
(2) лексичко понављање остварено у виду епизеуксе има за циљ да посебно истакне предикат (гледа… гледа), односно семантичку разлику једног
истог појма, која достиже ниво антонимичности („ништа не гледа, а опет
гледа значајно“). У примеру (3) појединачно лексичко понављање је употребљено у виду анафоре како би се истакао предлог (иза), односно просторни односи у два последња стиха у песми, а уз то и њихов семантички
садржај довео у непосредни контакт, који је овим доведен до контраста
(иза усана – иза речи = иза конкретног : иза апстрактног).
2. Синтаксичка понављања. У оквиру синтаксичких понављања запажена су три степена ових понављања: понављања у виду (а) синтагме,
(б) дела реченице и (в) реченице.
а) Понављања у виду синтагме. Синтагматска понављања су такође
бројна и функционишу код свих истраживаних песника.
(1) (…)
Поправио сам сат и мерим моје време
156 И у даљем тексту ради економије простора користићемо највише три
примера за сваку навођену појаву, односно поступак.

Моје време надире опет у лице, као вода
(…)
(ЛИО, 90).
(2) Наоружај мало кућу
Наоружај мало шуму
(ВАП, 52).
(3) Јер сложеност је почетак растојања, узрок сукоба,
сукоб узрок раздвајања, раздвајање разлагања,
а разлагање је потпуно противно Богу
(НСТ, 39).
У примеру (1) понављања у виду синтагме (одредба–именица = заменица–именица) падају на веома важна места у две суседне строфе: на
крај претходне и почетак наредне. Тиме су она, пошто се јављају у облику анадиплозе, добила изразиту организациону и ритмичку функцију.
У примеру (2) лексичка понављања у виду синтагме (глагол–одредба =
глагол–прилог) долазе на почетке двају суседних стихова и тако делују
у виду анафоре. Овим она задржавају организациону и ритмичку улогу,
али имају и за циљ да посебно нагласе речи (кућу, шуму) које падају на
клаузуле тих стихова. У примеру (3) синтагматско лексичко понављање
(одредба–главна реч = именица–именица + промена позиције) остварено је у виду здружених анадиплозе и антиметаболе, што им омогућава
да задобију организациону, ритмичку и експресивну улогу.
б) Понављања у виду дела реченице. Овакав вид понављања веома је
заступљен у савременој српској поезији, посебно када се ради о поезији
која је писана слободним стихом.
(1) И боли ме мелодија
које више нема
и боли ме слика
коју више нико
не уме да отпева
и боли ме рука
која је изгубљене речи
сликала
(НЖС, 41).
(2) Свеприсутне воде су се помутиле
Свеприсутне воде су се узбуркале
Љускари алге одрази уче се поново пливању
Нестали су сви који су друго обећавали
(СВП, 60).

(3) Марко лови кошуту од злата
да јој сплете венац око врата
да јој сплете од класала жита
два језера у струку повита
да јој сплете бисер од леденца
мало Сунце на рамену зденца
(ГМН, 79).
У примеру (1) остварено је синтаксичко понављање у виду дела реченице, где је непоновљен објекат (и боли ме) како би својом изменом био
што истакнутији (и боли ме мелодија… и боли ме слика… и боли ме рука).
А начином дистрибуције у контексту ова понављања стичу изразиту организациону функцију, а истичући објекат стичу и семантичку и стилистичку функцију. У примеру (2), у два суседна стиха, слична је ситуација
као у претходном примеру. Разлика је једино у томе што је овде изостало
понављање дела предиката (Свеприсутне воде су се помутиле / Свеприсутне воде су се узбуркале). Тако је, на семантичком плану, остварена
опозиција: помутиле – узбуркале, која више нагиње контекстуалној синонимији, него антонимији. У примеру (3) понављањем дела реченице (да
јој сплете), односно дела стиха из строфе у строфу којим се оне међусобно повезују. Ако се узме у обзир да су строфе заправо римовани дистиси,
што значи и да је на нивоу строфа дошло до одређене организације, онда
се с правом може тврдити да је наведени песнички текст веома осмишљено организован, чиме је стекао висок степен естетичности.
в) Понављања у виду целих реченица. И оваква понављања представљају бројну категорију у савременој српској поезији, поготово у песмама писаним слободним стихом, те имају видну конекторску функцију, чинећи
запажено средство везе међу стиховима и строфама.
(1) Спавај, мали принче: док крилима очи
твоје склапају
анђели тишине и спокоја, недужним Те
сном дарују. Спавај,
мали принче: у топлој постељи…
(ОМГ, 11).
(2) Где се све од песка па до неба плави
Ви нисте на јави. Ви нисте на јави
(РСК, 32).

(3) Ти који ходиш Српском стани на Каракају
(…)
Мртви у црном крају Ти који ходиш Српском
(НРН, 10).
У примеру (1) лексичка понављања у виду реченице (Спавај, мали принче) не захватају обим целог стиха. Чак друга поновљена синтаксичка
конструкција опкорачује два стиха (Спавај, / мали принче). То је успоставило колизију између метричко-ритмичке и синтаксичко-интонационе
структуре, што је посебно динамизовало поетски текст. Различите позиције поновљене реченице, такође, стварају утисак о динамизираној
(покретљивој) организацији наведеног текста. У примеру (2) реченичко
понављање заузима простор једног стиха. Овим је метричко-ритмичка и
синтаксичко-интонациона структура у потпуном сагласју. Наиме, почетак и крај лексичко-синтаксичког понављања почетак је и крај стиха (Ви
нисте на јави. // Ви нисте на јави). Уз то, крај прве синтаксичке јединице
поклапа се са местом цезуре (медијане), тако да је успостављено потпуно
сагласје између два стиховна нивоа. Њиховим смештањем у само један
стих овај чини посебно маркираним и истакнутим у односу на све друге
стихове у песми. У примеру (3) лексичко-синтаксичко понављање (Ти
који ходиш Српском) нашло се у првом и последњем стиху у песми. Оно
не покрива простор целог стиха, него само један део, и то не било који.
У првом стиху то је његов почетак, а у последњем стиху то је његов крај.
Структурирано у виду окруживања (прстена) ово лексичко-синтаксичко понављање заузима најистакнутије позиције у структури песме, чиме
постаје њено веома значајно конструктивно средство.
3. Понављања у виду целих стихова. Оваква понављања су веома честа
у анализираној поезији. Посебно се јављају у облику рефрена или припевка. Понекад се остварују и у облику прстена, где се понавља први и последњи стих у строфи. И налазе се код свих анализираних песника.
(1) Кадифен Дунав, Војводина мава.
(…)
Кадифен Дунав, Војводина мава
(ТМК, 35).
(2) Далека светла дома мога
и рана цваст дрена и глога.
Мајка на прагу, на престолу,
хлеб и здела млека на столу.
(…)
И мирис стручка босиока,
и мирис стручка босиока
(РСЛП, 129).

(3) (…)
Убиле су га пушке пшеницом набијене.
(…)
Убиле су га пушке пшеницом набијене.
(…)
Убиле су га пушке пшеницом набијене.
(…)
Убиле су га пушке пшеницом набијене
(СЉХ, 5).
У примеру (1) лексичко-стиховно понављање (Кадифен Дунав, Војводина мава) својим положајем у песми (почетак и крај = први и последњи
стих) постаје посебно значајан градивни формално-изражајни фактор,
јер отвара и затвара њен садржај. Овим песма постаје веома компактна и
завршена, затворена целина. У примеру (2) лексичко-стиховно понављање (И мирис стручка босиока), заузимајући позицију двају последњих
стихова у песми, говори о његовом особеном значају у целокупном формално-изражајном ткиву песме и на семантичком плану оно представља
противтежу свом садржају који му претходи. У примеру (3) лексичко-стиховно понављање затвара сваку строфу, јер чини њихов задњи стих. Улога рефрена даје му веома истакнуту стилско-семантичку вредност.
4. Понављања у виду целих строфа. Оваква врста понављања у савременој српској поезији није тако присутна као претходне врсте. И не налази
се код свих анализираних песника. Тачније речено, од петнаест песника,
колико је подвргнуто анализи, налази се само код тројице, и то: Алека
Вукадиновића, Милосава Тешића и Ђоке Стојчића.
(1) Ја сам који сам Боже
У тихом свом квадрату
У светом свом пејзажу
(…)
Ја сам који сам Боже
У тихом свом квадрату
У светом свом пејзажу
(ВА ПА, 44).
(2) Кућа у пламену!
Бивствовање моје бивано!
(…)
Кућа у пламену!
Бивствовање моје бивано!
(СЂК, 54).

(3) У решету празно сито
Зри пшеница, дробно жито
(TMK, 76).
У решету празно сито
Зри пшеница, дробно жито
(ТМК, 77).
У примеру (1) лексичко-строфно понављање постављено је тако у песми да се наизменично смењују поновљене и непоновљене строфе, што
ствара укрштену структуру у којој се значењски акценат поставља на
поновљене строфе. Оне због тога садрже важнију поетско-стилистичку
поруку од строфа које нису поновљене. Овако строфно ткање доприноси
посебној уређености песме. У примеру (2) лексичко-строфно понављање
заузима позиције прве и последње строфе у песми. Тиме је скренута пажња на почетне и завршне елементе у градњи строфне структуре песме,
и тако дата предност њеном почетку и завршетку у односу на средишњи
део. Уз то је истакнуто да су почетак и крај формално истоветни, али на
садржајном плану сигурно исказују одређене разлике, јер су им и позиције у структури песме различите. У примеру (3) лексичко-строфно понављање нашло се у две узастопне песме под редним бројем II и III, које
улазе у састав циклуса Блешти коцка с три квадрата. Наиме, ради се о
сонетним формама чија се структура испољава у три катрена и једном
дистиху. Дакле, у две узастопне песме спољашња структура је иста, а формално-садржајни слој је различит. Ипак, у њиховој завршној фази дошло
је до међусобног контакта баш преко лексичко-строфног понављања, односно формално-садржајног слоја, чиме су ове песме постале елементи
једне веће поетске структуре која се условно може назвати двосонет.
Лексичка понављања зависно од њиховог начина распростирања и
врсте контекста у којем се налазе могу бити: хоризонтална (контекст
једног стиха) и вертикална (од контекста два и више суседних стихова
до строфе, већег дела песме, па и до целе песме).
1. Хоризонтална лексичка понављања у зависности од тога да ли се међу њима успоставља непосредни контакт или се она нижу на одређеном
одстојању могу се поделити на контактна и дистантна.
1.1. Контактна хоризонтална лексичка понављања. Оваква врста
лексичких понављања присутна је код свих анализираних српских песника157.
(1) Ружо ружо ружо сјајна
(ВАП, 153).

157 Међутим, због економије простора наводићемо само по три примера.

(2) Одвикавам се од љубави, љубави моја,
(РСЛП, 280).
(3) О џара, џара, џара
кроз црни димњак шара
О чара, чара, чара
диму тако пут отвара
(ПМН, 34).
У примеру (1) троструким понављањем лексичког облика „ружо ружо
ружо“ успоставља се веза (конекција) између степенованог значења једног појма, које се пење од позитива ка суперлативу. Семантичко кретање је усмерено од значења обичне руже ка значењу сјајне, изузетне руже. У примеру (2) понављањем лексеме „љубави, љубави“ успостављена
је веза (конекција) између општег и појединачног. Први облик љубави
у контексту означава љубав уопште, било коју љубав, док други облик
љубави уз одређење моја, изражава конкретну, личну љубав. У примеру
(3), у строфи, остварена је двострука триплетна веза (конекција) „џара,
џара, џара… / чара, чара, чара“ скоро у целости испуњава контекст првог
и трећег стиха. Оваква врста конекције истиче у први план дуготрајност
радњи које су означене глаголским облицима џара и чара како би се
остварио замишљени циљ: да шара кроз црни димњак отвори диму пут.
Сва три наведена случаја обједињује заједничка идеја да се понављањем
истоветне форме, која означава један објекат изван језичке стварности,
укаже на његове унутрашње значењске разлике, било његовим степеновањем, било довођењем у везу општег и појединачног, што све заједно
говори о семантичкој кохезији.
1.2. Дистантне хоризонталне лексичке везе. Ова врста лексичких понављања такође је веома присутна у анализираној поезији и налази се
код сваког песника.
(1) И све речи нису више речи,
(РБМ; 53).
(2) Духови друма, пиргави духови брзих облака
(ЛИО, 211).
(3) Сан у планини – то је сан у почелу
(НРЛ, 76).
У примеру (1) понављањем истоветног облика лексеме речи на дистанци у стиху истиче се супротан значењски однос, енантиосемија, појма
реч: „речи нису више речи“. У примеру (2) понављањем лексичког облика
духови овом појму се приписује разнозначност истицањем разлике доле

(блиско) – горе (далеко). У примеру (3) понављањем лексичког облика
сан један исти појам се објашњава самим собом: „Сан у планини – то је
сан у почелу“. Овакав вид конекције има за циљ да повеже садржаје двају полустихова, да интензивира њихова значења и да посебно нагласи,
истакне основни појам, који доминира контекстом стиха. И у овом случају, као у претходном, лексичка понављања употребљена су у функцији
семантичке кохезије различитих нијанси истог појма и чвршћег повезивања садржаја двају полустихова истог стиха.
2. Вертикална лексичка понављања. У зависности од тога да ли се ова
понављања појављују у стиховима који се нижу један за другим или се
јављају у стиховима на одређеном одстојању она се могу поделити на
(1) контактна, (2) дистантна, (3) контактно-дистантна (и обратна) и
(4) расејана.
2.1. Контактна вертикална лексичка понављања. Оваква лексичка понављања најчешће се налазе у два узастопна стиха, а ређе у три, а понекад захватају и целу строфу па и веће делове стиховног текста. Иначе,
налазе се код свих анализираних песника.
(1) Не ова песма; на који корак од шкриљца,
На корак изван речи, и ево: страница
(РБМ, 41).
(2) Колико жарица толико варица
колико жарица толико овчица
колико жарица толико кравица
(БПХ, 29).
(3) Из буђавих земуница,
из чађавих кућа,
из дубоких букава,
из ружних снова,
боси из пепела,
из вашљивих одела,
из мишјих рупа,
из облака
(СЉХ, 152).
У примеру (1), понављањем лексеме корак, указује се на њену важност
у датом контексту, а успоставља се и веза међу два суседна стиха, чиме
се приближавају њихови садржаји, који су у одређеној диспропорцији:
„корак од шкриљца : корак изван речи“, при чему је у једном те истом појму, појму корак откривена његова и конкретна и апстрактна значењска
димензија. У примеру (2) триплетним понављањем дела реченице „колико жарица толико“ не само да су веома чврсто повезана три суседна

стиха него је ефикасно истакнута семантичка вредност клаузула трију
стихова: „варица : овчица : кравица“. Оваква веза је поткрепљена и римом
којом су сва три стиха међусобно повезани. Лексичко понављање по вертикали „жарица, жарица, жарица“ на месту цезуре трију стихова успоставља везу и са римованим јединицама „варица – овчица – кравица“, чиме
је остварена специфична структура двоструко римованог дванаестерца.
У примеру (3) понављањем предлошке лексеме из међусобно је повезано
осам узастопних стихова. Понављањем једног истоветног елемента у виду лексичке анафоре остварена је конекција између различитих појмова.
Оваквим поступком све неспојивости доведене су у хармоничан међусобни склад, изградивши чврсту, стабилну поетску структуру која уз све лексичке и семантичке неусаглашености делује прилично компактно.
2.2. Дистантна вертикална лексичка понављања. Овакав вид лексичких понављања обично се остварује у најмање три стиха до контекста
целе песме. Примери су бројни и присутни су код свих истраживаних
песника.
(1) Знам шта ми смета да спојим оба света
И она два, стара, из ко зна ког века, плава
– Мучи ме једна птица из усамљеног лета
Смета ми један аскета изнад кога се одмара трава
(ДМН, 12).
(2) Шуме, поља, неба зраци
Реч најтежа: име зоре
Сажетости, црни знаци
Речи! Хоће да изгоре!
Можда ја већ у том часу
Не знам моје речи шта су
(ВАП, 10).
(3) Једна вода које се присећам: лист
(…)
Или вода зноја, и влага која на зиду
(…)
Вода у плитким увалама, као вечерње небо,
(…)
Најзад, вода у млеку, у крви моје мајке
(ЛИО, 11).
У примеру (1), у катрену, лексичким понављањем (ми смета… смета ми158) успостављена је веза између првог и четвртог стиха. Оваква
158 Оваква врста лексичког понављања одговара стилској фигури под
називом антиметабола, коју различити аутори различито дефинишу.

лексичка веза има очигледно за циљ да накнадно успостави контакт
између међусобно неримованих стихова (света – трава) у римованом
стиховном дискурсу и оствари што компактнији садржај строфе. Наиме,
употребљени систем лексичке везе ступа у одређене односе (овде је у
питању колизија између лексичких понављања и риме) са римом која
делује као веза између првог и трећег (света – лета), те другог и четвртог стиха (глава – трава). У примеру (2), у секстини, однос лексичких
понављања и риме је унеколико друкчији него у претходном случају. У
наведеном шестостишју владају два система риме: 1) укрштени и 2) парни, чиме се строфа дели на катрен и дистих. Понављањем различитих
облика лексеме реч (реч, речи, речи) међусобно се повезују други, четврти и шести стих. Оваквом лексичком везом успоставља се потпун корелативни однос између лексичких понављања и риме (реч – речи : зоре
– изгоре), и накнадно повезују два елемента секстине (речи – речи : зраци
– знаци, зоре – изгоре, часу – шта су) настала комбинацијом различитих
система римовања. Као што се види, у прва два примера лексичке везе
су оствариване у контексту строфе. Међутим, у примеру (3), у питању је
контекст целе песме. Понављањем лексеме вода у свим строфама у песми успостављен је корелативни однос међу њима, чиме је цео садржај
песме постао компактнији.
2.3. Контактно-дистантна (и обратна) лексичка понављања. Оваква
лексичка понављања обично захватају део песме, а понекад и целу песму.
Она нису одлика свих анализираних песника.
(1) Између тврђаве и врта, колико могућности,
Колико крви коју ветар, киклопски несигуран,
Цепа звучно као мокру заставу од свиле,
Колико неуцртаних паралела, колико,
Узвика на клупама, колико кула истопљених
Као восак, у страсти ваздуха, колико страсти
У понављању реченице: одавде може да почне свет,
Колико цвећа на влажној кожи љубавника,
(ЛИО, 52).
(2) Лазаре на земљи
и Лазаре на води!
Лазаре у лози виновој,
у хлебу и соли!
Лазаре у вину
и Лазаре у кошници!
Лазаре јутром и вечером,
крај ватре
и на мећави!
(РСЛП, 183).

(3) Стани, ало! Натраг, ало!
Сукњу дижем изнад главе, ало!
Гледај, ало! Нагледај се, ало!
Добро гледај, ало, да би знала,
ако би загризла на шта си зинула,
каква би те алa прогутала!
(СЉХ, 213).
У примеру (1), у осам узастопних стихова, лексема колико понавља се
седам пута. Она изостаје једино у трећем и седмом стиху, чиме је створена двострука контактно-дистантна веза. Оваквим видом интерполирања
лексеме колико цео наведени контекст је формално и значењски прожет
њеном семантиком. Због свога особитог значења и начина употребе она
функционише као експресив у виду изненађења, запањености (= „колико
могућности, колико крви, колико… паралела, колико узвика, колико кула, колико страсти, колико цвећа“). Све то емоционално боји целокупни
контекст, прибављајући му тако и посебно додатно, стилистичко значење. Уз то, оствареном конекцијом не само да су међусобно повезани различити појмови него је и сам контекст добио на компактности, целовитости и јединствености. У примеру (2), у већем делу песме, остварено је
понављање лексеме Лазаре, којим је у контактно-дистантној конекцији
међусобно повезано шест од седам узастопних стихова. Оваквим поступком сачињена је изузетна поетска структура у којој су различити појмови доведени у исту раван („ Лазаре на земљи / Лазаре на води! / Лазаре
у лози виновој, / у хлебу и соли! / Лазаре у вину / Лазаре у кошници! /
Лазаре јутром и вечером, / крај ватре / и на мећави!“). Овим као да се хтело рећи: Лазаре на сваком месту и у свако време; Лазаре свеприсутни и
свевремени. Тако је поновљена лексема Лазаре, на плану израза, постала
веома снажно конекционо средство, а на плану садржине, јављајући се
као контекстуални стожер око кога се врти цео садржај, постала центар
информације и веома снажно изражајно средство, заправо његова експресема. У примеру (3), у шестостишју, лексичка јединица ала поновљена је
седам пута у прва четири, и задњем шестом стиху. Особеним структурирањем контекста, односно интерполирањем у њега лексеме ала постепено се ствара значењско-емоционална градација („Стани, ало! Натраг
ало! / Сукњу дижем изнад главе, ало / Гледај, ало! Нагледај се, ало! / Добро гледај ало!“) која се на граници преласка лексичких понављања из
контактних у дистантна преобраћа у парадокс („да би знала, /… каква
би те ала прогутала“159). Овим лексичко понављање у функцији конекције повезује два различита стилска поступка: градацију и парадокс, у
којима се поновљена лексема јавља као њихова експресема, односно поетско изражајно средство. У сва три наведена примера, између осталог,
159 Из овога проистиче наравоученије: без обзира колика била ала, и над
њом има ала, која је може прогутати.

поновљена лексема има улогу лајтмотива, јер у наведеним дискурсима
она означава понављање, а истовремено и варирање одређеног изражајног средства, којим се омогућује унутрашње повезивање разнородних
детаља уметничког текста у јединствену целину.
2.4. Расејана лексичка понављања. Оваква вид лексичких понављања
по обичају захвата контекст целе песме, ређе само њене делове. Одлика
су већег броја анализираних песника.
(1) Реч је судбина за истину грозна
Реч крије своје биће као сужња
Све што реч осветли бар мало поружња
Све што реч и нађе то једва препозна
Речи витопере судбину човечју
Јер ма куд да зађеш црна реч у углу
Пред тишином те извргава руглу
Због твоје прељубе са пролазном речју
(АДС, 46).
(2) Прво нисам знао коме сам крив,
сад не знам коме нисам.
Крив сам свом оцу ко и он своме оцу,
и крив свом сину ко мој отац мени,
крив и свом занату и алату,
и оном што сам имао, и оном што сам немо,
и оном што сам јео и пио,
и оном што је мене јело и пило,
крив сам и овој слами на којој спавам,
и овој врећи којом се покривам,
свима и свему сам крив,
ал самоме себи сам најкривљи, ко и свако!
(СЉХ, 138).
(3) Ништа стравило вода стравило ваздух стравило
дух стравило шуме стравило планине стравило
покрет стравило снага стравило живот стравило
звери стравило потоци стравило стазе стравило
птице стравило ноћи стравило дани стравило
људи стравило жене стравило деца стравило

године стравило села стравило градови стравило
ствари стравило оруђа стравило оружја стравило
књиге стравило справе стравило звезде стравило
демони стравило анђели стравило богови стравило
огромно стравило бесконачно стравило немогуће стравило
(ТНЖ, 88).
У примеру (1) лексичка понављања расејана су по целом контексту
песме, и то у виду појединачних (реч… реч) и групних (све што реч… све
што реч). Она су, како се види, претежно смештена на иницијалне позиције контекста са тежњом да се приближе финалној позицији. Међутим,
финалну позицију заузима рима која у оквиру своје организационе функције међусобно повезује стихове у строфе. Ипак, на једном месту, и то
најважнијем у датом контексту, а то је задња финална позиција у песми,
дошло је до директног контакта, заправо поклапања између лексичких
понављања и риме. Наиме, лексема реч понављањем нашла се на позицији риме (човечју – речју), чиме су два различита стилистичка поступка,
али са истом наменом: повезивањем делова поетског текста, међусобно
изједначена. Овим је поетски текст претрпео двоструку компресију: (1)
на иницијалним позицијама (лексичка понављања) и (2) на финалним
позицијама (рима). Тако је успостављена потпуна равнотежа на две најважније конструктивне границе поетског текста, његов почетак и његов
крај. У примеру (2) лексичка понављања су толико прожела поетски контекст да се пре може говорити о оним лексичким јединицама које нису
ушле у систем лексичких понављања160. Наиме, од 86 употребљених лексема њих 65 (или 75,58%) у систему је понављања, а 21 (или 24,42%) изван је
система понављања. Према изнетим подацима може се схватити колико
је висок степен конекције у наведеној песми Љ. Симовића. На овај начин
из групних лексичких понављања посебно се својим присуством издваја једна лексема, а то је реч крив (она се јавља у различитим облицима),
која својим увећаним присуством емоционално и семантички боји цео
контекст песме, постајући тако њеном експресемом161. У примеру (3) наизменичним низањем различитих појмова које увек прати једна иста
одредба изражена лексемом стравило створена је уникална песничка
творевина. Наиме, у првих десет стихова реч стравило стоји као одред160 Овде нам пада на памет мисао коју је изрекао Хопкинс: структура поезије
је структура непрекидног паралелизма насталог понављањем истих или
сличних сегмената текста (Hopkins 1963: 78).
161 Термин експресема преузет је од В. П. Григорјева. Он у својој књизи
Поэтика слова овај термин дефинише на следећи начин: „Експресема
садржи у себи ‘лингвистичко’ и ‘естетско’ у њиховој конкретној узајамности, и представља јединство општега, особенога и појединачног, типичног и индивидуалног, материјалног и идеалног, форме и садржаја“ (Григорьев 1979: 140).

ба уз најразличитије појаве (или појмове), на пример: „ништа стравило…
ваздух стравило / дух стравило… планине стравило / покрет стравило…
звери стравило… / дани стравило / људи стравило… / књиге стравило…
/ демони стравило… богови стравило“. Основни циљ оваквог начина
структурирања текста састоји се у томе да се у најразличитијим појавама и појмовима открије истоветна особина (или димензија). У овом случају она је изражена негативном конотацијом изреченом обликом речи
стравило (= страва, страшило, привиђење). Међутим, у задњем, једанаестом стиху, не мењајући конструктивни поступак, створена је обрнута
ситуација: одредба стравило постаје управна реч, а различити појмови,
стојећи уз ту реч, откривају њена основна својства („огромно стравило
бесконачно стравило немогуће стравило“). Дакле, оваквим понављањем
настала је специфична конекторска веза којом се желело истаћи исто у
различитом, односно немогуће учинити могућим.
Након ове кратке анализе одабраног материјала могу се извући следећи закључци. Лексичка понављања, како смо у уводном делу овог рада
показали, ретко су била предмет истраживања. О њиховој конекторској
функцији у песничком тексту, колико је нама познато, нико није писао.
Међутим, ова понављања представљају један од константних поетских
поступака примењиваних у свим песничким школама и правцима. Зато
она и чине један од важнијих конструктивних елемената стиховних творевина. Лексичка понављања било појединачна, било део синтаксичких,
стиховних или строфних понављања веома су присутна у савременој
српској поезији највише из разлога што је та поезија претежно писана
слободним стихом без употребе риме. У оваквој врсти стиха (и поезије)
лексичка понављања представљају веома запажено средство композиционе организације поетског текста. То је посебно изражено онда када
лексичка понављања заузимају неку од маркираних позиција у стиху:
иницијалну, медијалну, финалну. Међутим, лексичка понављања учествују у градњи песничког текста и онда када се у њему употребљава везани
стих и рима. Тада се она јављају као додатно средство, успостављајући
одређене односе, пре свега са римом која међу многим својим функцијама (нпр. звуковна, ритмичка, граматичка, синтаксичка, семантичка) има
и организациону функцију, тј. функцију повезивања стихова у строфе.
Лексичка понављања међусобно повезују различите елементе поетског
текста, и то на различитим удаљеностима, јављајући се тако као веома
снажно конекторско средство, којим се уз обликовање врши и компресија поетско-језичког материјала, чиме он добија на компактности. Наравно, организациона улога лексичких понављања повлачи за собом и
друге функције: ритмичку – када су лексичка понављања на маркираним
позицијама у стиху; граматичку – активира се род, број, падеж; синтаксичку – успостављају се накнадни односи субјекта и предиката, субјекта
и објекта, предиката и објекта итд.; семантичку – истоветним формама у
различитим контекстима се изражавају различите компоненте значења

истог појма; стилистичку – свака од поновљених лексема постаје експресема бојећи поетски контекст емоционалношћу и експресивношћу. Зависно од врсте контекста и структуре лексичких понављања, конекторска
функција као општа разлаже се на појединачне функције, које се најчешће испољавају у виду (1) организационе, (2) ритмичке, (3) семантичке
и (4) стилистичке. Ретко када се дешава да се реализује само једна од
ових функција, и оне чешће делују у заједништву, чинећи тако поетски
дискурс веома сложеним и многозначним. Оно што изгледа важно, а везано је за конекторску функцију лексичких понављања, јесте то да се
ова функција универзално испољава у повезивању форме и садржине
песничког дела, јер спаја план израза и план садржаја у њему.
У анализираним поетским текстовима савремене српске поезије постоји више стилистичких поступака лексичких понављања, који се именују различитим стилским фигурама. Међу њима су најзаступљеније:
(1) антанакласа, (2) полиптотон, (3) анафора, (4) епифора, (5) епанафора, (6) симплоха, (7) епизеукса, (8) анадиплоза, (9) градација, (10) регресија,
(11) антиметабола, (12) окруживање.
1. Антанакласа. Ова фигура представља врсту парехезе. У класичној
поетици и стилистици она има неколико имена: анаклаза, антистаза,
дијафора, дистинкција, контенција, копулација, рефлексија, традукција.
Ова фигура настаје када се две по облику једнаке (или подједнаке), а по
значењу различите речи употребе у једној те истој изреци или одломку
говора (пасусу, строфи и сл.), или пак ако се једна те иста реч употреби
у два различита значења или у другој синтаксичкој функцији (Симеон
1969/1, 76). У антанакласу Л. Зима убраја следеће случајеве: понављање
исте речи у различитим синтаксичким функцијама, понављање речи
истих основа, али различитих граматичких облика, које исто гласе, понављање речи различитих основа и различитих значења, које случајно
исто гласе162 (Зима: 1988: 281). Наш материјал показује скоро искључиво
случајеве у којима се понавља иста реч у истом граматичком облику, али
у различитим синтаксичким функцијама, а веома ретко понављање речи
различите основе и значења, које случајно исто звуче.
(1) Жива водо, сама себи обало,
Водо запаљена изнутра као црква
(ЛИО, 70).

162 Овакви случајеви су веома ретки у савременој српској поезији. Наводимо,
илустрације ради, пример узет из поезије Алека Вукадиновића.
Међу две горе шта је горе
Са чела пчела ноћ до зоре
(ВАП, 3).

(2) Пурпурно је пурпурно,
жуто је само жуто
а црвено – црвено
(РСЛП, 262).
(3) Живот
је
Игра
и ово
је Игра
а
Игра
је
Чигра
(ПМН, 9).
У примеру (1) у два суседна стиха, у једној синтаксичкој целини, поновљен је вокативни облик лексеме вода у два различита значења. У првом
стиху у питању је необична, жива вода (= изворска, свежа вода), док је у
другом стиху у питању обична вода. Тиме је антанакласом остварен један поетски израз који прати одређени степен експресије, проистекао
из истицања истоветности форме, а различитости значења. У примеру
(2), у три узастопна стиха, дошло је до понављања истоветне језичке
(синтаксичке) структуре у којој су истоветни облици речи употребљени
у различитим синтаксичким функцијама: функцији субјекта и функцији
предиката (Пурпурно је пурпурно / жуто је жуто / црвено [је] црвено)163.
Одређена доза експресивности овде проистиче из потенцирања (понављања) истоветног у различитој служби, улози. У примеру (3), иако је
принцип исти: понављање истог у различитом, остварена је двострука
веза истог и различитог. Наиме, у прва два исказа „Живот је игра“ и „Ово
је игра“ истоветним обликом игра у истоветној функцији (предикатској)
истиче се различитост: апстрактно (живот) – конкретно (ово). У исказу
три, у односу на претходна два, поновљена лексема игра употребљена је у
функцији субјекта („Игра је чигра“). На овај начин су прва два исказа доведена у колизију са трећим исказом – игра, игра (предикат) : игра (субјекат).
Дакле, у овако структурираном поетском дискурсу остварена је дупла
порција експресивности проистекла из двојне везе истог у различитом.
Али при том поетска структура није претрпела расцепљеност, раздвојеност, већ напротив постала је још компактнија, јер су две крајње речи
контекста живот и чигра овим доведене у исту значењску и конструктивну раван, и то са жељом да се изрази мисао: живот је чигра, односно
живот је вечита вртешка, живот је вечито окретање укруг.
163 О оваквим структурама, али у оквиру природног језика, пише Вјежбицка
(в. фусноту бр. 154).

2. Полиптотон. И ова фигура, као и претходна, представља врсту парехезе, тј. низа фонетичких фигура које се састоје у подударању једнаких
и сличних речи, а уједно различитих у значењу или облику. У класичној
поетици и стилистици понекад се може срести и израз полиптот (Симеон 1969/2: 83). Неки истраживачи уместо термина полиптотон или полиптот употребљавају термин полиптоза. Полиптотон се најчешће јавља у
фразама које имају значење суперлатива „краљ краљева“, „песма над песмама“ (Речник 1985: 576). Полиптотон се нарочито истиче кад се реч у
различитим облицима понови више пута (глава у торби / смеје се глави
на коцу, / глава с коца / руга се глави на пању; СЉХ, 187).
(1) Путем води, а не види га,
ко ни ми што лице своје не видимо,
ко што га никада
ни видет нећемо
(РСЛП, 67).
(2) Док љубав лута од чула до чуда
Спровешће нас нешто у ништа под паском
Служећи се вешто смрћу као маском
А и та смрт једва да је вредна труда
(АДС, 79).
(3) У загрљају кише само нас виде очи
Које не знамо више, на измаку свих доба;
на кишном прагу сами, с кишом што вазда иде.
Киша нас звонка мами сред закључаних соба
(РБМ, 11).
У примеру (1), у четири узастопна стиха глагол видети поновљен је
три пута у различитим облицима: види – 3. л. јед. през.; видимо – 1. л. мн.
през.; видет – крњи облик инфинитива. Тројним понављањем различитих облика глагола видети кроз негацију овог појма изграђена је одређена врста градације, где истакнута негативност нараста од почетка ка
завршетку контекста. Иначе, опозиција је успостављена на релацији једнина – множина: види – видимо, видет. Оваквим поступком се истиче не
само разлика у значењу исте речи него и указује на њен значај у контексту као и на њену стилистичку вредност, јер она кроз нарастање јачине
свога интензитета емоционалношћу боји цео контекст. У примеру (2) у
два различита падежна облика смрћу (инстр. јед.) и смрт (ном. јед.) употребљена је реч смрт у два узастопна задња стиха катрена. Композиција
строфе истиче реску подељеност, практично супротстављеност садржаја
прва два и друга два стиха. У прва два стиха доминацију преузима реч
љубав, а у друга два реч смрт. На значењској опозицији: љубав – смрт из-

грађен је целокупни семантички садржај строфе. Ако изоловано посматрамо два последња стиха, где влада појам смрти, уверићемо се да и та
реч која је поновљена у различитим контекстима (трећи и четврти стих)
и различитим падежним облицима (инструментал, номинатив) има различито, чак контрастно значење. Да бисмо то доказали, потребно је опет
да се вратимо садржају прва два стиха. Дакле, „док љубав лута од чула до
чуда, нешто нас спроводи у ништа вешто се служећи смрћу као маском“.
Оваквим исказом смрт је добила на изузетном значају, јер је послужила
као средство које је моћно да нас преведе у ништа (у ништавило). Међутим, у четвртом стиху, који је постављен као супротност, антитеза претходним трима стиховима, смрт је потпуно обезвређена, јер „једва да је
вредна труда“. У оваквим играма (односима) форме и садржаја настају
додатна, поетска и стилистичка значења, која увелико обремењују семантички потенцијал поетског текста. У примеру (3) читавом строфом
доминира појам киша. Наиме, не само да се понавља једна реч у различитим облицима (кише, кишом, киша) него се употребљава придев: кишни.
Чак и у стиху (други стих), где није употребљен облик речи киша, јавља
се унутрашња рима (кише – више), чиме је и овај стих укључен у формално-садржајни миље строфе. Тако је киша постала нека врста лајтмотива
контекста целе строфе.
3. Анафора. Анафора је термин античке реторике за одређене фигуре
понављања: синонимија, паралелизам, епанафора, епихиза, интерација,
репетиција, епибола. У ширем, данас застарелом значењу она је исто што
и паралелизам; у ужем значењу она као лексичка анафора164 представља
понављање исте речи, односно групе речи на почетку више стихова или
строфа у поезији или више реченица или реченичких делова у прози
(Речник 1985: 20). Лука Зима под анафором подразумева позиционо више
различитих случајева: на почетку, у средини и на крају два и више стихова, као и на почетку и на крају двеју и више строфа (Зима, 1988: 289–291).
Иначе, анафора у савременој српској поезији, посебно у тзв. слободном
стиху, представља веома присутну појаву, и налази се код свих анализираних песника165. У нашем случају под анафором се подразумева најчешће
понављање једне речи на почетку двају или више стихова.

164 Постоји и појам синтаксичка анафора, која представља понављање
једнаких синтаксичких конструкција на почетку стихова, а још чешће
на почетку строфа или одломака пјесме или пак на почетку прозних
периода или већих одломака (Симеон 1969/1: 62).
165 Она се понекад комбинује и са другим фигурама. Тако у поезији Бранка
Миљковића анафора делује заједно са прстеном.
Будим је због далеких ствари које личе на ове овде
због људи који без чела и имена пролазе улицом
због анонимних речи тргова будим је
(МБС1, 97).

(1) Камен ватре се прима на грани мразној и сивој,
Камен се усправља да зрачи,
(РБМ, 55).
(2) А цили вили или вилица
а цили жили жилица
а цили пили пилица
а цили мили или Милица
(ПМР, 46).
(3) Ваздух који дишемо,
ваздух нас и трује;
вода коју пијемо,
вода нас и гуши;
земља којом ходимо,
земља опет бивамо;
јер земља је свему свету,
и нама, у нама
(РСЛП, 89).
У примеру (1) у два узастопна стиха на иницијалним позицијама понавља се реч камен. Као што се види, поступак римовања није примењен
у наведеном двостишју, а по унутрашњој структури стихова реч је о слободном стиху. Дакле, анафора је употребљена пре свега као организационо начело које повезује узастопне стихове на њиховим почецима. На
поетско-стилском плану интересантност чини употреба лексеме камен.
У првом стиху она се користи у виду метафоре: камен ватре, а у другом
стиху у виду персонификације: камен се усправља. Ова два момента примењена су ради поетизације и стилизације садржаја двају стихова. У примеру (2) на иницијалним позицијама четирију узастопних стихова, у виду
анафоре, понављају се две речи: а цили. Цео формални израз наведеног
текста представља својеврсну игру речима, односно игру звучања, тако
да се чини да је овде план израза засенио план садржаја. Али, како изгледа, песник је то и желео, јер је у питању брзалица, тренинг за брзо и тачно
изговарање веома сродних речи. Ипак, на семантичком плану изграђене
су посебне структуре у којима се различито сводило на исто, што је оригиналан облик семантичког контраста. Наиме: и вили, и жили, и пили, и
мили = цили; као што је: и вилица, и жилица, и пилица, и Милица = цили.
У примеру (3) у шест узастопних стихова на иницијалним позицијама
остварена је анафора. Међутим, она је настала употребом понављања
различитих лексема, јер се ради о својеврсном лексичком паралелизму:
ваздух – ваздух, вода – вода, земља – земља, да би се у следећем, седмом
стиху и трећи пут поновила реч земља, али не на иницијалној позицији,
него у унутрашњости стиха, што је иницирало настајање нове структуре

остварене понављањем по хоризонтали: „и нама у нама“. Структура ове
анафоре остварује посебну значењску димензију засновану на односу:
позитивно – негативно (ваздух дишемо = живот : ваздух нас трује = смрт;
воду пијемо = живот : вода нас гуши = смрт; земљом ходимо = живот : земља бивамо = смрт).
4. Епифора. Епифора подразумева подударање последњих делова стиха, ретка, фразе, тј. понављање једнаких гласовних низова (делова речи166,
читавих речи167 и израза168 или низова речи) на крају више стихова или
реченица. Према Р. Симеону, епифора као и анафора може обухватати
„проширене дијелове реченице, читаве реченице и стихове, а каткад чак
и низове од 2, 3, па и 4 стиха… И припјев, тј. допјевак (рефрен), додатак
на крају китице, и припјевак, тј. додатак на крају свакога стиха, такођер
су врст епифоре“ (Симеон 1969/1: 312). У сличном смислу је размишљао
и Л. Зима, али наравно пре Р. Симеона. Он, такође, говорећи о епифори,
истиче: „Овамо иде и припјев. Шеноа (Антолог. XXVI) разликује допјевак
(рефрин), додатак на крају китице, и припјевак т. ј. додатак на крају свакога стиха. Ми рачунамо једно и друго под епифору“ (Зима 1988: 293). У
нашем материјалу епифора је веома присутна појава169, поготово у стиховима у којима није примењен систем римовања.
(1) Твојим очима гледам,
Али као да први пут гледам
(РСЛП, 252).
(2) Није ни једно од бића
што је изнад свих бића
(НСТ, 38).
(3) У свакој дупљи излегао се снег,
сва огњишта је погасио снег,
кључ и катанац: снег,
(СЉХ, 170).
166 Оваква понављања означавају врсту анафоре познату под именом
гласовна анафора.
167 Ово није ништа друго до лексичка анафора, којом се овде бавимо.
168 Понављање израза спада у врсту синтаксичке анафоре.
169 Пронашли смо и посебан вид епифоре који смо назвали унутрашња
епифора. Оваква епифора је прилично заступљена у анализираној
поезији.
(1) И време нам се меша // тек ту где крв се меша
(ЛИО, 89).
(2) Све лети, вране // – и не само вране,
(СЉХ, 146).
(3) Шта ћу онда, // куд ћу онда?
(СЂК, 49).

У примеру (1) у два суседна стиха на њиховим клаузулама понавља се
глагол гледати у облику 1. л. јед. презента гледам. Овакав начин понављања лексичких јединица има пре свега организациону улогу да међусобно
повеже стихове. Међутим, организациона функција епифоре није исто
што и организациона функција риме, јер рима, за разлику од епифоре,
повезује међусобно стихове у строфе. На садржајном плану контекст првог стиха због своје необичности „Твојим очима гледам“ захтева додатно објашњење, које је и уследило у другом стиху „Али као да први пут
гледам“. Тако цео контекст сугерише идеју да тежиште информације и
сама експресија исказа пада на реч која се понавља, јер се њом исказује
тврдња: боље се и јасније види када се гледа туђим очима. У примеру
(2), слично претходном, на клаузулама двају узастопних стихова понавља се лексема биће у истом падежу (генитив), истој бројној вредности
(множина), истом облику (бића – бића), али различите значењске нијансе. Наиме, у првом стиху ради се о аблативном генитиву са значењем издвајања једног појма између других појмова – једно од бића, а у другом
стиху, такође, о аблативном генитиву али са компаративним значењем
– изнад свих бића. У примеру (3) у три узастопна стиха на њиховим клаузулама понавља се лексема снег. Епифоре настале тројним узастопним
понављањем има веома мало у анализираној поезији. Ова фигура се најчешће исцрпљује у двојном узастопном понављању. У дотичном примеру
она повезује три узастопна стиха која су тиме издвојена из неримованог
контекста. Међутим, сам однос форме и садржаја, где је форма истоветна,
одаје различите степене значења, које нараста од нижег ка вишем, тако
да овде у значењском смислу наилазимо на одређену врсту семантичке
градације, која је праћена и извесном дозом експресивне тензије. У фигуративно-значењском домену појам снег функционише у оквирима персонификацијско-метонимијских односа: „излегао се снег /, (па) погасио
огњишта снег/, (па постао) кључ и катанац снег“.
5. Епанафора. Према Р. Симеону, ова фигура представља врсту понављања када више реченица почиње једном те истом речју. Како каже Симеон, неки сматрају ову фигуру као понављање истих речи на почетку
више чланова стиха, за разлику од анафоре, где се понављање одвија на
почетку више стихова. Међутим, у Речнику књижевних термина епанафора се друкчије дефинише. Епанафора је „подврста анафоре, кад се на
почетку стихова или реченица не понављају исте ријечи, него синоними“
(Речник 1985: 173). Наш материјал у великом обиљу садржи облик епанафоре како је ова фигура дефинисана код Р. Симеона. Заправо, она је
најчешћа на позицијама почетака полустихова у два суседна стиха, што
показују и следећи примери:
(1) Ви руке по трави, // ви уста у сени.
Ви закривљени // и ви заљубљени
(РСК, 19).

(2) Ни данас // ни сутра
ни овде // ни тамо
(РСЛП, 60).
(3) Ко у постељи, // ко на лађи
ко од секира, // ко од сабаља,
(СЉХ, 59).
У примеру (1) у два узастопна стиха на иницијалним и медијалним
позицијама понавља се заменица 1. лица мн. ви. Основна одлика оваквог
начина структурирања текста јесте да се истакне његова ритмичка организованост. Јер како видимо, сва ритмички истакнута места су формално обележена: иницијална и медијална – лексичким понављањима, а финална – римом. Овако обнажена форма свакако да има свога одраза и на
поетски садржај. У чему је он? Пре свега да се понављањем исте форме
искаже различит садржај. Тако се све семантичке различитости (руке и
уста, закривљени и заљубљени) доводе у хармоничан суоднос пошто све
оне имају један заједнички именитељ, а то је поменута заменица ви. И
у примеру (2) наилазимо на истоветну ситуацију. Понављањем везника
ни, такође на ритмички активним местима: иницијалном и медијалном,
истиче се ритмичка уређеност текста. Овде понављање исте форме доводи у везу временске (данас – сутра) и просторне (овде – тамо) супротности, претварајући их у истоветности постојаним њиховим одрицањем. У
примеру (3), готово у истоветном поступку понављања, где се на иницијалним и медијалним позицијама понавља начинско-поредбени везник
(као) у облику метаплазме ко. Осим тога што је у служби израженог ритмичког средства, јер обележава ритмички активна места: иницијално
и медијално, он је и јако експресивно средство пошто одржава емоционалну тензију на завидној висини. Као начинско-поредбени везник он
исказује сличност или једнакост двају и више појмова. У нашем случају
изједначавају се различита места (исто је као у постељи као и на лађи)
и различите особине (као да је од секира; као да је од сабаља).
6. Симплоха. Симплоха настаје здруживањем анафоре и епифоре, односно понављањем речи на почетку и крају два и више стихова. За ову
фигуру Р. Симеон тврди да је „стилистичка фигура у којој се спаја истоврсна синтаксна структура или понављање почетака реченица (в. анафора)
с исто тако истоврсном структуром свршетка реченице (в. епифора). Та
фигура настаје тако да се анафора и епифора здруже, тј. по двије изреке
(каткад и више њих) почињу истим ријечима, а на крају су им једнаке ријечи“ (Симеон 1969/2: 371). У савременој српској поезији ова фигура није
тако бројна, али се код неких песника јавља чешће, код неких ређе170.
170 Посебну врсту симплохе нашли смо у поезији Ивана В. Лалића и Ђоке
Стојчића.

(1) Пипи пиј и пип
Пипи Јипи пип
Пипи пипа пип
(ПМР, 32).
(2) Сам остаде у сријему рајко
Сам остаде са борија рајко
(НРЛ, 125).
(3) Вуче ватру за собом
Вуче воду за собом
Вуче црну земљу за собом
(ТНЖ, 21).
У примеру (1), у тростишју, остварена је својеврсна игра речима заснована на звуковним понављањима у виду асонантско-алитерационе везе
– пи(п). Као резултат оваквог гласовног понављања настала је симплоха
којом се покривају две најважније конструктивне границе у стиху: његов
почетак и његов крај. Наравно, да је у овако структурираном контексту
његова семантика у другом плану. Превасходно се инсистира на брзом
и тачном читању звуковно (формално) веома блиских и истих речи. Оваква поезија има за циљ да скрене пажњу читаоца на њену формалну, изражајну и сугестивну страну. Дакле, није у питању игра звучања и значења, како то у поезији обично бива, него је у питању игра звука и његове
форме, тако да се све одиграва на плану израза. У примеру (2) комбинацијом синтаксичких и лексичких понављања остварена је симплоха. Синтаксичка понављања заузимају иницијалну позицију, а лексичка финалну позицију. Међутим, и синтаксичка понављања у суштини су лексичка
понављања. Употребљеним понављањем желело се нагласити ко остаје
сам, али где. Тако је настала опозиција између субјекта и предиката (рајко остаде) на једној и прилошке одредбе за место (у сријему; са борија)
на другој страни. Синтаксичка опозиција резултирала је и семантичком
опозицијом, иако је она веома тешко приметна. Она се састоји у разлици:
где (у сријему) и од куда (са борија). Отуда би прозна верзија стиховног
текста изгледала овако: Сам остаде у Сријему Рајко, који је дошао са Борија. У примеру (3) имамо истоветну ситуацију као у примеру (2). Разлика једино постоји у замени места. Наиме, овде су лексичка понављања
(1) Већ четврту ноћ, већ пету ноћ
(ЛИО, 49).
(2) Трен и само трен // у загрљају вољене,
(СЂК, 36).
Овде се, као што се види, симплоха остварује на нивоу полустихова у
једном стиху. Дакле, њоме се обележавају почеци полустихова речју „већ“,
а крајеви полустихова речју „ноћ“.

заузела иницијалну, а синтаксичка понављања финалну позицију. Ако
условно искључимо део текста који је изван структуре симплохе, добићемо исказ: вуче за собом, који се у три узастопна стиха три пута понавља.
Тако је створена веома монотона поетска слика (или празан поетски садржај): вуче за собом, вуче за собом, вуче за собом. Међутим, када се у њен
фокус угради елеменат који недостаје (шта вуче), онда се монотона поетска слика (празан поетски садржај) преображава у веома моћно поетско
средство (слику, садржај), јер то што неко вуче није нешто обично, него
су то: ватра, вода, земља. Заправо три елемента која чине суштину света
(недостаје ваздух). У сва три примера симплохе њен садржајни потенцијал улази у директан сукоб са садржајним потенцијалом преосталог контекста, при чему се отвара поетско-стилска димензија текста.
7. Епизеукса. Код Луке Зиме стоји да је епизеукса фигура „која се састоји у том, да се у једној изреци иста риеч (или више њих) узастопце без прекидања или највише једном риечју прекинута понавља“ (Зима 1988: 297).
Слично мишљење налазимо и код Р. Симеона. „Она [епизеукса] настаје
кад понављане ријечи непосредно једна за другом слиједе, не рачунајући
при том умијешане партикуле; фигура која се састоји у том, да се у једној
изреци иста ријеч (или више њих) узастопце без прекидања или највише
једном ријечју прекинута понавља“ (Симеон 1969/1: 316). У нашем материјалу епизеукса је заступљена код свих анализираних песника.
(1) О знамо ми, знамо, знамо,
Ал ипак корачамо
(РСК, 20).
(2) И шапћи, шапћи немилице:
о ја сам мали, мали, мали
(НРЛ, 191).
(3) Звона звоне
цин, цин, цин,
чин, чин, чин,
тин, тин, тин,
фин, фин, фин,
Ти си татин
и Мамин син
(ПМН, 32).
У примеру (1) три пута се понавља лексема знати у облику 1. л. мн. презента знамо. Овакав вид понављања има за циљ да истакне поновљену
реч, да укаже на њену важност у контексту. У дотичном случају учињено
понављање долази у колизију са текстом који следи, стварајући са њим
одређену врсту супротности, што само динамизује цео текст и чини га

експресивнијим. У чему је колизија? У томе што знамо, али иако знамо, не
вреди нам ништа што знамо, јер ипак радимо то што не желимо, а то је да
корачамо, односно да се приближавамо нечему непожељном. У примеру
(2) понављањем двеју речи (шапћи и мали) у два суседна стиха остварена је такође колизија или наглашена различитост између поновљених
речи. Мада оне у природном језику не функционишу као изражене различитости, више су приближне по значењу, јер именују умањена својства
(шапћи, мали). Међутим, остварени контекст иницира ту наглашену различитост: само ти шапћи и даље шапћи, али ја сам нажалост мали, стварно мали, безнадежно мали, да ти не могу ништа. Овде су семантичка
супротност и стилска вредност израђене на подизању (шапћи, шапћи) и
спуштању тензије (мали, мали, мали). У примеру (3), у наведеном цитату из поезије Милена Павловића Агатона, чак у четири узастопна стиха
понављају се речи које испуњавају цео контекст тих стихова. Опет је у
питању формално-звуковна играрија својствена поезији М. Павловића
која има дубоки смисао. Да би показао колико је у животу родитеља све
подређено новорођеном сину, песник подешава звона да тако звоне да
би у њиховој разноврсној звоњави ипак одзвањао звук налик одјеку речи син – ин. Тако у већем делу песме Звона одзвања јека-одјек –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, / …татин / …Мам-ин с-ин“.
8. Анадиплоза. Ова фигура настаје удвајањем, удвостручавањем. Она
је у античко доба означавала општи појам за понављање истих речи које
су се тако наглашавале и истицале. У том смислу стари римски и грчки
стилистичари изједначавали су је са палилогијом,171 епизеуксом, анастрофом. У модерној стилистици анадиплоза се различито дефинише, али
углавном као посебна песничка фигура понављања у којој се последња
реч (или група речи) једног стиха (или реченице) јавља као почетна реч
(или група речи) следећег стиха (или реченице). У овом значењу анадиплоза одговара савременој употреби палилогије (Речник 1985: 19). Отуда
и Л. Зима сматра да анадиплоза настаје када „једна или више риечи, које
на крају једне изреке стоје, понављају се у почетку друге изреке“ (Зима
1988: 298). Р. Симеон у свом Енциклопедијском рјечнику лингвистичких
назива наводи да у старокласичној поетици има за анадиплозу више назива: епанастрофа, анастрофа, антиметабола, епанадиплоза, редупликација, палилогија (Симеон 1969/1: 61). У самој дефиницији ове фигуре
Р. Симеон не одступа од наведених мишљења. Наш материјал показује

171 У Теорији књижевности Р. Димитријевића анадиплоза се искључиво
назива палилогијом. Димитријевић овако дефинише палилогију:
„Палилогија […] је такође фигура понављања која стилу даје емоционалну
обојеност и тоналност. Палилогија је понављање једне исте речи, или
групе речи, на крају једног стиха и почетку идућег стиха, или на крају
једне и у почетку идуће реченице“ (Димитријевић 1969: 215).

завидно присуство анадиплозе, али је нужно истаћи да она није код свих
песника подједнако заступљена172.
(1) Не делећи, а оно што је раздељиво,
раздељиво је само умом, јер
Божанство је недељиво у својој подељености:
(НСТ, 40).
(2) Отац олује, шумни бог,
бог коме сунце изгрева из круне,
(СЉХ, 181).
(3) Путују стазе време траје
Траје крај света не престаје
(ВАП, 9).
У примеру (1) понављање облика речи раздељиво на два ритмички
истакнута места у два суседна стиха (крај претходног и почетак наредног стиха) имало је за циљ да посебно нагласи и истакне ову лексему у
односу на друге које имају сродна (делећи, подељености) или супротна
значења (недељиво). Тако поновљена реч, због своје позиције у стиху,
има ритмичку и организациону функцију, али и видно утиче и на семантичко-стилистички садржај наведеног двостишја, а вероватно и ширег
контекста. Она са другим блиским речима по значењу или форми гради
развијени вид парономазије173, којом се формално и садржајно прожима
наведени текст. У примеру (2) анадиплоза остварена понављањем лексеме Бог повезује два суседна стиха у којима одсуствује рима. Поред организационе (конекторске) и ритмичке настало понављање има и одређену
семантичку улогу, која се изражава у виду контраста. Наиме, шумни бог,
бог олује у сваком случају изазива негативне конотације, јер представља
неку мрачну, негативну силу. Док бог коме сунце изгрева из круне свакако
172 Уз уобичајени облик анадиплозе, у анализираном материјалу пронашли
смо и посебан њен вид који смо именовали као унутрашња анадиплоза,
која се реализује, као што се види, на медијалној позицији стиха,
обележавајући крај првог и почетак другог полустиха истог стиха.
Примера унутрашње анадиплозе има, али не код свих песника.
(1) У зло доба // доба ово рушни
(ВА ПА, 75).
(2) Дрво у жудњу, // жудња у воће
(РСЛП, 250).
(3) Ја свима рађам, // рађам и дању и ноћу,
(СЉХ, 208).
173 Више о паронимским зближавањима речи у поетском тексту читалац се
може информисати у чланку Стилски поступци паронимских зближавања
речи у постмодернистичкој српској поезији (Чаркић 2005: 91–111).

изазива позитивне конотације, јер представља нешто светло, афирмативно. Међутим, када се пажљивије посмотри контекст, запажа се да су ово
само две опречне особине једног бога, бога оца, да је он заправо јединство
супротности. Све ово усложњава и нивелише семантички и стилистички
потенцијал поетског текста. У примеру (3) готово на истоветан начин је
остварена анадиплоза. Ипак, овде понављање речи траје (3. л. јед. презента), гледано организационо и ритмички, накнадно повезује два суседна
стиха, који су већ међусобно повезани римом (траје – престаје). Погледа
ли се пажљивије, може се закључити да наведени текст делује као једна
целина изграђена од синонимичних елемената: све траје, све се креће,
ништа не престаје, чак и крај света не престаје, већ траје.
9. Градација. Градација представља фигуру понављања исте речи, изреке или низа речи на разним местима у стиху. Понекад она изгледа као
продужена анадиплоза, у којој се у низу стихова (или реченица) стално
враћају исте речи на крају претходног и почетку идућег стиха (или реченице). Пошто градацију различити истраживачи различито схватају, па
је сходно томе и различито именују, постоји више назива за ову фигуру:
(анти)климакс, степеност, узлаз, ступновање, ступњевање, застепеност,
инкремент, епауксеза (Симеон 1969/1: 439). Данас се градација употребљава у два основна значења. (1) као једно од најважнијих начела композиције књижевног дела које треба да сталним појачавањем естетских
дојмова задржи напетом пажњу читаочеву, и (2) као фигура понављања
која добија различите видове продужене анадиплозе (Речник 1985: 225).
У нашем материјалу градација није посебно распрострањена, и налази
се само код мањег броја анализираних песника.
(1) Земљо глади, зар ниси само
тек тело наше у смирају
и лек? Земљо тела,
увек пред свитање!
(РСЛП, 87).
(2) АнкО анкО
Анко АнанКо
Анко окна
Дан ко окна
окна на окна
Анко локна
Дан ко локна
окна Анко
окна ДанКо
окна СанКо
окаТа тако
окна танКо
(ПМР, 52).

(3) Ноћ
у крају
Ноћи
У крају лампе
Лампа
Стрела у крају
Стреле
(ВАП, 74).
У примеру (1) градација је настала тако што су појединачно употребљене речи земљо (први стиха) и тело (дуги стих) поновљене у контакту Земљо тела (трећи стих). Дакле, градација, нарастање овде је имало
чисто физички облик. Ишло се од појединачног ка удвојеном, од мањег
ка опсежнијем. На семантичком плану појединачно употребљени појмови земље и тела окружавајућим контекстом међусобно су поистовећени „земљо глади, зар ниси само / тек тело“, да би то поистовећивање у
трећем стиху добило прави облик „земљо тела“. У примеру (2) градација
је у најбољем смислу речи прерасла у продужену анадиплозу, заправо у
неку врсту плетенице, којом је испреплетено дванаест узастопних стихова. Када се погледа наведени текст, који представља скоро целу песму
Окна данКо, лако се запажа да су све употребљене речи ангажоване овим
поступком: „Анко анко / Анко АнанКо / Анко окна / Дан ко окна / окна
на окона / Анко локна / Дан ко локна / окна Анко / окна ДанКо / окна
СанКо / окаТа тако / окна танКо“. У примеру (3), слично примеру (2), градација прераста у плетеницу, али не толиких размера. Овде је седам узастопних стихова међусобно повезано, уз употребу дванаест речи, које су
све ангажоване у градњи настале градације – плетенице. Суштину ове
градације чине речи: ноћ, крај, лампа, стрела. Међутим, њиховим стављањем у различите контексте, различите позиције, њиховим ломатањем
по стиховима, оне, иако обичне, постају јако изражајно средство. Отуда
се може замислити колика је стваралачка снага песникова која покреће
све формалне реквизите (речи) да учествују у изградњи поетског текста,
извлачећи из њих сав скривени семантички, стилистички и естетски потенцијал. Свако понављање речи, превртање из стиха у стих, открива
чудесне и безграничне њихове унутрашње, невидљиве моћи.
10. Регресија. У основном значењу регресија као стилска фигура представља понављања која се од опсежнијих крећу ка редукованијим. Л. Зима
овако дефинише регресију: „Често бива, да се узпоређене (координиране) риечи исте врсте најприје скупа кажу, а за тим подијељене свака у
другој изреци повраћају“ (Зима 1988: 308). Међутим, како тврди Р. Симеон
у стилистици у виду инволуције, регресија се изједначава са антиметаболом (Симеон 1969/2: 274), тј. употребом речи најпре у нормалном, а затим и у обрнутом следу (Да слике буду језик, а језик буде слика: ЛИО, 264).
Неки истраживачи чак користе назив регресија за анадиплозу, епанадозу,

палилогију. Гербер сматра да је термин регресија сасвим непотребан, јер
то није фигура, већ особито приказивање, којим се прво изражава заједничким изразом укупно, а затим оно што је од његових делова посебно
(Greber 1871: 38). Наш став је да ако се регресија може сматрати фигуром,
зашто не би и супротан случај – случај регресије. Уопштено посматрано,
регресија као фигура у песничким структурама савремене српске поезије није посебно запажен поетско-стилски поступак. Налази се тек код
неких песника, и то у мањем броју.
(1) Силазак лишен речи, лишен гласа,
Силазак празних руку, чин пре чина;
Силазак с горком ватром око паса
И уједима црних летипаса
У месу што се отвара ко глина
(ЛИО, 61).
(2) За гроб његов нисмо знали где је,
нити да ли је његов гроб – његов,
нити да ли је његова земља – његова
(РСЛП, 176).
(3) Астал одма иза фуруне, у ћошку.
Дођем, поседим, сат, сат ипо, зависи.
Показивали ноћу сателит на небу,
шта има да гледам?
Џаба ти ако видиш на небу,
а у кревету и лонцу не видиш!
И џаба ти ако си казо у цркви,
а на пијаци ниси!
Спустим цигаре овде, шибицу овде,
помакнем пикслу овамо, чашу овамо,
и ћутим.
гледам у свој сопствени распоред
(СЉХ, 100).
У примеру (1), у првом стиху, изречена је синтагма силазак лишен, да
би већ у истом стиху била разбијена на појединачне елементе, јер се у
њему понавља само реч лишен. У даљем тексту, у наредна два стиха, дошло је до понављања само лексеме силазак. Овим је регресија накнадно
повезала три узастопна стиха који делују у строфи од пет стихова повезаних римом. Анафорско понављање речи силазак чини мост између две
групе римованих стихова (гласа – паса – летипаса; први, трећи и четврти
стих; чина – глина; други и пети стих), те тако строфа делује као веома
компактна целина. Поред тога, иницијална позиција и поступак понавља-

ња истичу лексему силазак изнад других лексичких јединица и дају јој
првенство у контексту строфе. На овај начин и прва три стиха су добила
превласт у односу на друга два. Јер стварно суштина поетског збивања
се и одиграва у прва три стиха, док су друга два у функцији додатних објашњења. У примеру (2), такође у првом стиху, синтагма гроб његов, иако
поновљена у виду антиметаболе његов гроб, сужава се само на одредбу
његов, да би се ова одредба у следећем стиху, у друкчијем облику (његова),
везала за другу реч, која има непосредну семантичку везу са речју гроб,
а то је реч земља. У формалном и значењском заокруживању наведеног
контекста учествују и синтаксичка понављања (нити да ли је… нити да
ли је) смештена до иницијалне позиције другог и трећег стиха. Њима се
још више истиче улога регресије у семантичкој градњи наведеног текста. У примеру (3) дошло је до здруживања градације и регресије. Наиме
градација се преобразила у регресију, а регресија у градацију: на небу
џаба ти ако видиш на небу видиш / џаба ти ако. Оваквим поступком
међусобно је повезано четири стиха у неримованој песми, чиме су они
добили на значају у односу на све друге стихове у њој. На семантичком
плану ова група стихова (којој се може додати и други стих, јер одржава
семантичку везу са градацијом и регресијом преко глагола гледати) стоји у значењској опозицији са наредном групом стихова, којом се изражавају овоземаљске ствари, а не небеске.
11. Антиметабола. У овој фигури, како каже Зима, често се здружују
анадиплоза с окруживањем (Зима 1988: 305). Она настаје тако што се две
речи једне или двеју изрека у следећој изреци преврнутим редом понављају. Неки истраживачи уместо термина антиметабола употребљавају
термине анадиплоза, метатеза, пермутација. „Због хијастичнога реда подударних ријечи таква се антиметабола може схватити као своје врсти
хијазам“ (Симеон 1968/1: 79). З. Шкреб у Речнику књижевних термина ову
фигуру сматра за подврсту двочлане антитезе, у којој се оба њена члана
понављају измењујући синтаксичку функцију. Он даље тврди да „од Јеванђеља до Комунистичкога манифеста сви су се значајни говорници, писци,
филозофи, учењаци, политичари радо и често служили антиметаболом“
(Речник 1985: 37). И у нашем материјалу антиметабола је често присутна.
Налазимо је, у мањој или већој мери, код свих анализираних песника.
(1) Ко то кога дозива:
мати дете своје
ил дете матер своју?
(РСЛП, 179).
(2) Јер сложеност је почетак растојања, узрок сукоба,
сукоб узрока раздвајања, раздвајање разлагања,
а разлагање је потпуно противно Богу
(НСТ, 39).

(3) А нана Нина нуна
нуна нина Нана
(ПМН, 36).
У примеру (1) антиметабола се нашла у два узастопна стиха као део
упитне структуре, и то више у делу где се разрешава дилема постављена у чисто упитном делу исказа. По правилу структура антиметаболе састоји се од два дела. У првом делу су два елемента: један који је у односу
на други независан, а други који је у односу на први зависан – у другом
делу мењају улоге, онај што је био независан постаће зависан, а онај што
је био зависан постаће независан. Тако у овом примеру однос субјекта
и објекта се узајамно мења: субјекат постаје објекат, а објекат субјекат
(мајка дозива дете своје дете дозива матер своју). Чини нам се да се
поступком антиметаболе изједначавају две по рангу различите ствари,
позиције. То нам на један веома очигледан начин показује пример (2).
Наиме, у њему се антиметабола нашла на позицији анадиплозе у два
суседна стиха. За разлику од претходног примера, овде две лексеме мењају улогу управне одредбене речи: узрок сукоба / сукоб узрока. Иако су
две речи промениле позиције тако да је независна прешла у зависну, а
зависна у независну, смисао исказа се није променио: сукоб је последица
узрока. У примеру (3), ако се изузму звуковне играрије, семантика два
суседна стиха заснована на антиметаболичној структури нана нина нуна / нуна нина нана изражава наизменично деловање једног на други
појам. Кад је један појам у позицији субјекта, он делује на објекат, а када
објекат пређе у позицију субјекта, он делује на некадашњи субјекат, сада
објекат. Суштина је у томе да свако, зависно од положаја, добија право
дејства на другога. А исто тако да свако (макар ко био) зависно од положаја трпи на себи дејство другога.
12. Окруживање. Окруживање је реторичка и песничка фигура која
се различито називала: круг, окруженост, окружење. Она се састоји у понављању једне речи на почетку и крају једног стиха, реченице, периода, строфе. Разни истраживачи различито су је називали: просаподоза,
епанадиплоза, инклузија, епаналепса, парентеза, анадиплоза, палилогија,
епанастрофа. У руској лингвопоетици и стилистици ова фигура је добила нови термин – прстен (кольцо) (Квятковский 1966: 135–136). Гледано
чисто структурно, окруживање (прстен) може бити веома различито.
Оно се јавља у више типова: (а) у виду лексичких понављања; (б) у виду
синтаксичких понављања; (в) у виду стиховних понављања, и (г) у виду
строфних понављања. Сваки од ових типова садржи већи број варијанти.
Једну од класификација прстена као фигуре сачинио је М. В. Жирмунски
(Жирмунский 1975), и она се унеколико подудара са овом нашом. Окруживање (прстен) је веома присутно у анализираном материјалу, а најчешће

се јавља у виду појединачних лексичких понављања174, док су остали типови ове фигуре много ређи.
(1) О, тако, међу младим влатима
Старити само, тако старити
(РСК, 76).
(2) Стојим на истом месту
на ком је жупан стајао;
гледам исте звезде
које је жупан гледао
(РСЛП, 216).
(3) Ватро Боже
Кругови се моји множе
ватро Боже
Кућо Тмино
Окружи се бог даљином
Кућо Тмино

174 Наводимо седам различитих варијаната окруживања заснованог на
лексичким понављањима. Као што се може видети, свака од ових
варијаната заокружује поједине делове два узастопна стиха.
(1) Кад већ постоји стас слапа
И капа света, // слап бора
(РСК, 13).
(2) И гледам те у очи, // увек мало разроке,
Очи у којима светлуца и хлади се срџба
(ЛИО, 37).
(3) Свако је дрво – Божији храм,
и извор сваки // – дечије очи
(РСЛП, 248).
(4) Хладан је њима сваки камен
На друмовима, // хладна свака звезда
(ЛИО, 179).
(5) А самом је себи // можда само варка
Можда се са својим животом тек чарка
(АДС, 58).
(6) Кад први хришћани заклали су јање
Тад је само јање // стигло на заклање
(НРЛ, 69).
(7) И, дубље у даљини, // небо мрачно и непознато
и, на узмаку неба, // море и нови свет:
(СЉХ, 26).

Кућни жали
Круг за кругом где смо стали
Кућни жали
Боже – у шта
Сурвава се даље Сушта
Боже – у шта
(ВАП, 113).
У примеру (1), као што се види, окруживање је обухватило почетак и
крај једног стиха („Старити само, тако старити“). Примарна улога оваквог структурирања текста јесте у томе да се обележи почетак и крај
основне ритмичке јединице, а то је стих. Дакле, његова је основна функција ритмичка. Наравно, ту су присутне и друге функције, као стилистичка, естетска и семантичка, али оне су у другом плану. У примеру (2), у катрену, окруживање је редуплицирано јер је обухватило два и два стиха,
чиме је на организационом плану строфа подељена на два дистиха. Иначе, окруживање је тако структурирано да прво повезује почетак првог
и крај другог стиха, а затим почетак трећег и крај четвртог стиха. Интересантно је и то што је удвојено окруживање обухватило синтаксички
паралелизам. А све ово истиче веома сложену и правилну уређеност, организованост текста, што доприноси израженијој његовој стилогености
и естетичности. Поред тога, лексеме које улазе у структуру окруживања
на семантичком плану исказују опозитни однос настао на релацији садашњост – прошлост (стојим – стајао; видим – видео). У примеру (3) поступак окруживања је спроведен у целој песми. У свим терцинама први и
трећи стих је поновљен, тако да једино средишњи стих представља нови
контекст. На овај начин постојано се потенцира текст првог стиха понављајући се у трећем стиху. Средишњи стих служи песнику као нека врста
објашњења онога што је постављено у првом, а поновљено у трећем стиху. Поновљени стихови су текстуално краћи од средишњег стиха, па тако делују сугестивније и уносе одређену дозу експресивности у строфни
садржај. По истом принципу су грађене строфе као и цела песма. Појмови
(речи) који се понављају су: Бог и кућа. А они су тако распоређени у песми
да чине нови вид окружења, јер је појам Бог дошао у спољње строфе (прву и четврту), а појам кућа у унутрашње строфе (другу и трећу). Наравно,
оваква структура је права реткост, али зато представља право мајсторство поетског стварања. Семантичка димензија ове песме постављена је
на опозитном односу, односу горе – доле (Бог = горе : кућа = доле).
Након проведене анализе могу се извести одређени закључци. Истраживање је било усмерено у правцу анализирања сваког одабраног примера, што је показало да свака фигура, сваки њен пример поседује извесну
уникалност засновану на специфичности контекста, структури фигуре
и њеном месту у тексту. У том смислу све анализиране фигуре је могуће

поделити на оне у којима је њихов примарни карактер изражен у организационој функцији, док остале присутне функције долазе у други план.
Такве су фигуре као: анафора, анадиплоза, епанафора, епифора, окруживање, симплоха. Код других фигура као: антанакласе, антиметаболе,
градације, епизеуксе, полиптотона, регресије у први план избија њихова
стилистичка функција, док остале функције долазе у други план. Међутим, евидентне су универзалне, заједничке функције присутне код свих
ових фигура, које чине њихов интегрални део, а то су: конекторска, организациона, семантичка, естетска, стилистичка функција. Конекторска
функција се углавном испољава у међусобном повезивању одређених
делова текста или појединачних речи у чвршће композиционе целине.
Овим такви делови текста добијају израженију улогу у контексту од других делова текста који нису захваћени овим поступком. Организациона
функција проистиче из јаке позиције коју поновљена лексема заузима у
одговарајућем поетском тексту (стиху, строфи), а она се обично подудара
са јаким границама у стиху: његова иницијална, његова медијална, његова финална позиција. Овако насталу организациону функцију увек прати
и ритмичка функција, јер јаке границе стиха подразумевају и ритмички
активна места, тако да овакве лексичке фигуре обавезно обележавају почетке или крајеве ритмичких јединица, полустиха или стиха. Семантичка функција проистиче из принципа да се у нечем истоветном налази и
нешто различито. Отуда приближавање истоветних или сличних форми
(понављање лексичких јединица) обавезно истиче и њихове семантичке разлике које се међусобно удаљавају чак до антонимских вредности.
Естетска функција проистиче из посебне уређености поетског текста,
из његове композиције, која је остварена лексичким понављањима, а
посебно оним која се налазе на јаким границама у стиху и која подвлаче његову особену ритмичку организованост. За стилистичку функцију
се може рећи да је у свакој од ових функција, и да је истовремено изнад
свих њих. Она се, наиме, реализује, остваривањем сваке од њих. Узмимо,
на пример, конекторску функцију, која се испољава у повезивању одређених делова текста или посебних лексичких јединица. Само ово повезивање говори да је у питању посебна врста текста, односно врста текста
са израженом стилогеношћу. Свако понављање, па и лексичко, носи са
собом одређен експресивни и емоционални набој, што није ништа друго до стилска обојеност. Свака посебна, накнадна организованост текста
упућује нас на то да се ради о стилски маркираном тексту. Свако постојање контекстуалних значења открива додатна, заправо стилска значења.
Свако присуство естетике није ништа друго него исказивање изузетног,
скоро савршеног, непоновљивог, дакле стилског.

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 essential 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 elements 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 language and literature; the meaning of a word outside context; its etymological
or figurative meaning; diﬀerent 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, expression 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 expressive, connotative or impressive, and referential or objective functions). Roman 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 language, 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 diﬀerent 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 accents) 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 specific 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 ecclesiastical 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 subject, predicate, object, attribute and adverb; from the point of view of semantics, 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 diction (anaphora, epistrophe, symploce, anadyplosis) and figures of structure
(inversion, polysyndeton).

(2) In the section on Some stylistic devices in the early Serbian ecclesiastical poetry we searched for internal and essential similarities between biblical texts and the early Serbian ecclesiastical poetry. We discovered that many
formal and expressive devices are primarily repetitions of sounds, either initial 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 lexical 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 consonants and vowels that appear side by side in the text (the assonance-alliteration 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 influenced 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 oﬀer, 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 metrical 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, Jovan 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 material 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 language 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 aﬀected 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 adjectives 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 diﬀerent 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 anagrams 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 forming 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, contextual-structural, compositional and semantic-stylistic characteristics.
5. In Chapter 4, entitled Certain stylistic characteristics of contemporary Serbian poetry, three subjects were treated: (1) Certain stylistic methods of paronymic 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 paronyms 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 approximation of words is manifested mainly through the stylistic methods of (a)
monoassonance, (b) biassonance, (c) polyalliteration, (d) rhyme, (e) paronomasis 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 written 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. Diﬀerent 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 poets, 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 repetition, the connective function branches into individual functions: (a) organizational, (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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горгијанске фигуре 48.
готика 8.
готски стил 90.
гравира 110.
градација 48, 165, 210, 214, 216, 226–227,
229, 233.
грађанска поезија 117.
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.
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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.
слоговно понављање 81–85.
сложена хипотакса 125.
сложени знак 27, 45, 155–156.
сложени поетски знак 154–155, 157–159,
162, 190, 192.
сложеница 61, 74, 89.
слојевит песнички знак 114.
служба 75, 77, 90.
случајно гласовно понављање 170.
смисао 17, 24, 44–45, 48, 71, 145.
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