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Уво
Студија Стих и језик представља покушај да се на стручан начин
проговори о језичком слоју у стиховном тексту, и то у конкретној
анализи уз консултацију постојећих проверених теоријских поставки
из одговарајућих области. Наша тежња у већ објављеним књигама
посвећеним дискурсу стиха остваривала се у трагању за универзалним, али и специфичним, језичким елементима који функционишу
на посебан начин у поетском делу. У овој смо књизи најпотпуније
и најразноврсније проучавали неке веома битне језичке елементе у
српској поезији, односно трима најважнијим моментима у њеном развитку (српска духовна поезија, поезија српског романтизма и поезија
српске модерне), и са поетичке и са лингвистичке тачке гледишта. У
самој анализи следили смо за стиховном структуром и у њој откривали одговарајуће законитости, правила, уопштавајући их, па су стога
наша истраживања у највећој могућој мери аутентична, јер произилазе
из реалне анализе стиховног текста. Потпуно смо одбацили метод
примењивања већ готових приступа, наше проучавање се састојало у
директном општењу са самим поетским текстом у коме су уочаване
нове чињенице из којих су произилазиле нове релевантне теоријске
поставке и оригинални закључци, а уз то је стваран што адекватнији
и што прецизнији појмовни апарат.
Када је осмишљавана ова књига, имале су се у виду три веома сродне
већ објављене студије настале на српском говорном подручју: у Сарајеву, Загребу и Београду. То су: Језик и књижевно дјело Зденка Лешића,
објављена у Сарајеву, Језик и књижевно дјело Крунослава Прањића,
изашла у Загребу и Језик у књижевном делу Новице Петковића, штампана у Београду.
Разлоге зашто је написао Језик и књижевно дјело Зденко Лешић образлаже следећим речима: „Ова књига је настала с намјером да онима који

Stih i jezik v05.indd 7

20.11.2013 16:59:13

УВОД

се из различитих разлога занимају или морају занимати за проблеме
језика и књижевног дјела учини ову проблематику приступачнијом.
Због тога је аутор настојао да систематски изложи најважнија питања
која се тичу односа између језика и књижевног дјела, природе језика
уопће која је непосредно везана за језик као медиј умјетности ријечи, те
стила као појма језичке организације књижевног дјела“ (Лешић 1979: 5).
Крунослав Прањић о својој књизи Језик и књижевно дјело између
осталог пише: „Заједништво је овим текстовима двоструко: – тематско:
говоре о сувременим појавама у језику, које се појаве опримерују на
грађи претежно из сувремених писаца; – методолошко: начело анализе
јесте лингвостилистичко, такво које у закључцима увијек потјече од
уважавања језичнога податка, а податак се тај прво члaни и објашњује
у реду којем припада у језику опћем, па онда према функцији што је
има у књижевноме контексту којему је дио. Једноме би ови текстови
радо придонијели: неутрализирању антагонизма међу ‘језичарима’
и ‘књижевњацима’, превладавању и образовно стјецана менталитета
што се очитује предрасудом: да је граматика душман доживљавању
пјесништва“ (Прањић 1985: 7)1.
О својој студији Језик у књижевном делу Новица Петковић не говори ништа, али се у кратком изводу (вероватно рецензента Јована
Христића) на клапни насловне корице нашао запис: „Књига Новице
Петковића писана је изузетно студиозно, озбиљно и са великим познавањем савремене литературе, како из области лингвистике, тако
и из области поетике. Номинално, она се бави највише теоријом тзв.
руских формалиста који су међу првима покушали да темељно проуче
природу песничке употребе језика, али је истовремено и покушај да
се песничка (односно најшире говорећи, књижевна) употреба језика
проучи и опише у свим њеним видовима. И то је оно што нас се прво
доима код читања ове књиге: не једна теорија која се жели једнолико
применити на све песничке текстове, него – пре теорије – стварање
једног адекватног појмовног апарата помоћу кога се може релевантно
говорити о језику књижевног дела“ (Христић 1975: 0).
Свакако треба поменути и књигу Душана Јовића, објављену такође
седамдесетих година као и претходне три. О њој сам аутор пише: „Сви
радови у овој књизи тичу се лингвостилистике и резултат су властитих
1
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истраживања. Окосницу књиге чини скуп радова о поетици Васка Попе,
обимнији рад о језику и стилу књижевнога дела Видосава Стевановића
и рад који се односи на методологију изучавања језика народне поезије.
Остали радови говоре о појединим делима или феноменима, а неки су
теоријскога карактера […] Основни циљ свих радова је истраживање
онога типа граматике који је у основи поетике. Покушало се утврдити
које су основне дистинкције између граматике поетике и нормативне
граматике. И даље одговорити на питање какво је место поетског језика у односу на језик и говор у Saussurovoj интерпретацији […] Књига
је само прилог лингвостилистичким истраживањима, покушај да се
у структури књижевнога дела утврде битни носиоци поруке, да се
установи хијерархија феномена који поруку конституишу, те да се на
основу таквих истраживања нађе и сопствени пут у изучавању поетике
и језика“ (Јовић 1975: 3).
Међутим, све ове четири књиге посвећене језику у књижевним
делима нису у српској науци о књижевности и науци о језику нашле
плодно тло. Иако српска књижевност, гледана у својој свеукупности:
и историјски и естетски – поседује врхунске квалитете, који могу задивити сву искрену и културну Европу, њено проучавање је остало у
границама чистих књижевно-теоријских опсервација, које су, нажалост,
претежно импресионистичке, и које се као такве не дотичу суштине
постојања српске литературе. Истраживања српске књижевности
од стране књижевних теоретичара, а поготово критичара претежно
проистичу из личног доживљаја истраживача2, и пре су „копање по
сопственим цревцима“ него објективно, стручно промишљање. Примери из проучаване књижевности се ретко наводе, а и када се наведу,
2

„Проучавање књижевности присвојило [је] себи, као знанствене појмове,
појмове с других подручја, не трудећи се при томе да их прецизно знанствено
дефинира. Први од споменутих двају појмова, сентименталан, тицао се
модела свијета пјесничког дјела, други, језичне његове фактуре. Али, како
је током посљедњега стољећа знанствено проучавање књижевности стало
тежити за тим, и да што већу пажњу посвети медију израза књижевнога
дјела, тј. језику и пјесничком језику, и да створи што прецизнији појмовни
апарат за то – нису ни од антике баштињен разрађен инвентар језичних
микроструктура који се традицијом преносио под термином реторике, ни
неколико обухватних појмова поред тога, бити кадри да задовоље захтјеве
и потребе тежње стручњака за већом зананственошћу у проучавању
књижевности. Прибјегавало се у тој невољи и оскудици већином обухватним
метафоричким појмовима које је сваки стручњак могао употребљавати
мање-више са својим нијансама значења, па од тога није било велике користи“
(Шкреб 1981: 149).
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они немају никакве везе са текстом и изнетим ставом „истраживача“.
Нажалост, српски тумачи српске књижевности много више воде рачуна
како ће нешто рећи, него да то што они пишу има везе са књижевним текстом о коме говоре. Ништа није боља ситуација ни у српској
лингвистици у којој доминирају дијалектолози, који се још увек баве
сакупљањем грађе са терена на старовремени начин. У ствари, они на
терену препознају гласове, врсте и облике речи сопственог језика, и
то презентују у својим „научним“ студијама и докторатима. Остатак
српске лингвистике махом представљају граматичари нормативисти.
Онда се поставља сасвим логично питање: ко се од таквих лингвиста
може упустити у тумачење језичког слоја у поетском тексту.
Језички слој као подручје лингвистике обухвата и поетску структуру,
јер лингвистика као глобална наука о вербалној структури сматра
поетику као свој интегрални део. Отуда се намеће питање: да ли се
литерарни текст може свести само на језички феномен. У књижевној
творевини њен материјални састав се остварује у језику, у материји која
није сама по себи дата, већ представља низ говорних реализација структурно организованог знаковног система. Док садржина (супстанца)
остаје изван лингвистичког видокруга, дотле форма (поступци обликовања) улази у њега. Међутим, треба имати у виду да језичке форме
нису истовремено и књижевне форме, јер је књижевност специфична
човекова „обликотворна“ делатност. Лингвистика дубоко задире у
област поетике, пошто се занима за поступке књижевног обликовања,
које је дато у језичким облицима и остварено помоћу језичких облика.
Веза између књижевно-стилске норме и обичног говорног низа спада у
видокруг и поетике и лингвистике, те би у њему требало да књижевни
теоретичари и лингвисти нађу заједнички интердисциплинарни предмет. Књижевни текст као естетско остварење условљава специфичну
перцепцију, која има елементе двосмислености.
Пошто је поетски текст вишеслојан, несумњиво је да бар један
његов слој припада језику. Међутим језички слој није издвојен од
других слојева књижевног текста; они су међусобно условљени и повезани, тако да делују у јединственој корелацији и хармонији. Овде
се не говори о томе да језичка анализа стиховног текста подразумева
свеукупно његово тумачење, него се има у виду да се стиховни текст
не може адекватно протумачити без анализе језичког слоја у њему.
Естетски слој поетског текста произилази из говорно-поетског низа
који је производ начина структурирања фонетско-артикулационих

Stih i jezik v05.indd 10

20.11.2013 16:59:13

УВОД

елемената, формалнограматичких односа и формалнограматичких
значења. Ови елементи, односи и значења више или мање су истакнути у зависности од врсте књижевног текста: они се на различите
начине и у различитом степену испољавају у драмском, у прозном и
у стиховном тексту. Формалне релације језичког слоја: фонема, речи,
синтагми, реченица, мањих и већих делова текста (пасуса, поглавља;
стихова, строфа, песама) најизразитије су у поетском, стиховном тексту. У великим песничким делима песник помоћу језичког система
покушава да артикулише нови смисао3.
Откриће система у језику и његове унутрашње структурне организације покренуло је ланчане реакције изучавања језика у књижевном
тексту. Најпознатији представник француског књижевног структурализма Ролан Барт дефинише књижевност као особит језик, као
систем знакова, али истиче да „њено биће није у њеној поруци, већ у
том систему“ (Барт 1971: 169). Барт даље сматра да се моделативни моменат у језичком знаковном систему у целини преноси на књижевни
моделативни систем, и практично ставља знак једнакости између језика
и књижевности (језик = књижевност), што наравно ни у ком случају
не може бити тачно. Међутим, Ј. М. Лотман одређује књижевни текст
као другостепени моделативни систем јер се у њему „моделују сви
слојеви и све стране које поседује природни језик“ (Лотман 1970: 30).
Још је у оквирима Опојаза4 покренуто питање лингвистичке основе
нове концепције поетике, односно схватање поетског језика као специфичног дискурса. При том ваља рећи да је од посебне важности то
што су чланови Опојаза књижевни текст разматрали као поруку која
је по правилима одређеног језика структурирана и за чије је правилно
разумевање потребно познавање датог природног језика.
3

У том смислу Фохт сматра да „велико значење језика можемо уочити тек кад
знамо да он није само израз, него и садржај. Садржај је, наиме, лице језика
окренуто према универзуму, а израз је друго лице његово које гледа према
говору“ (Фохт 1972: 240).

4

Опояз (Общество изучения теории поэтического языка). У оквирима Опојаза
наши су се раме уз раме лингвисти и теоретичари књижевности код којих се
јавила потреба за новим приступима књижевном тексту, а посебно поетском
језику, као и тежња за одбацивањем историјско-генетичког метода. „У
почетном разграничавању поетског дискурса, нарочито на фонолошком
нивоу, били су врло значајни радови Л. Јакубинског и Ј. Поливанова, а у
области ритма и структуре стиха – радови О. Брика и Б. Томашевског. Радови
ове групе књижевних теоретичара и лингвиста у периоду од 1916. до 1930. дали
су једну довољно конзистентну поетичко-лингвистичку теорију“ (Петковић
1975: 20–21).
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Треба имати у виду да је у Русији у другој половини 19. и почетком
20. века доминантно учење о поетском језику представљала теорија
А. А. Потебње о структури речи и о њеној унутрашњој форми. У свом
раду Мисао и језик (Потебня 1913) он је изложио своје погледе на природу и развој језика, као и своје схватање поетског и прозног језика.
Посебно је важан његов став о томе какав је однос између језика и
поезије, како је структурисана реч, чиме се одликује језик у поетској
употреби и шта подразумева унутарња форма речи5. Није спорно да
је језик низ знакова, али у поетској употреби (у поезији) буди се свеколико богатство језика, његова младост, снага и лепота, које покрећу
један народ ка даљој спознаји и откривају му нови духовни хоризонт.
Природни језик је постојана датост, која се може подврћи анализи,
али се ова постојана датост стално мења. Зато Хумболт када одређује
језик, даје овакву његову формулацију: „Он сам није дело (ergon), него
делатност (energeia)“ (Humboldt 1968: 46). У песничком језику форма
језика је активирана у виду његове делатности, и њу не треба тражити
у граматичким облицима, него у начину на који поетски језик повезује
артикулисане гласове са извесним духовним садржајима. У језику
ништа не постоји осим форме, једино материјално могу бити гласови
уопште. Употреба форме језика у најтешњој вези је са погледом на свет.
За наше схватање језика и поезије (стиха) веома је важно мишљење
Андреја Белог изнето у књизи Симболизам (Белый 1910). Покушај Белог
да заснује симболистичку књижевну науку постављен је на естетичким
струјањима с краја 19. и почетка 20. века у Немачкој. Код њега се могу
наћи све фазе у развоју естетике од Кантовог априоризма до Фехнеровог
покушаја да постави експерименталну естетику на психолошко-физиолошким основама. Међутим, А. Бели задржава властите ставове о
спољној форми, коју он схвата у облику простора, и о унутарњој форми,
коју он поистовећује са временом. Време као чисто кретање он налази
у музици, коју проглашава као највишу форму уметности, као идеал,
којем треба да тежи поезија. Простор је по њему оваплоћење материје,
њене неодуховљености, њеног отпора, који свака уметничка форма
треба да савлада. Бели у својим опсервацијама о уметности не говори
о њеном смислу, јер је он за њега несумњиво религијско-мистичног
карактера, сматрајући да се књижевна наука треба да бави анализом
материјализованих симбола. Он истиче анализу тих језичких мате5
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ријализованих симбола и форми, критикујући постојећи догматизам
и импресионизам. Овим је А. Бели подстакао многе да се окрену ка
конкретнијем изучавању језичког слоја у књижевном тексту.
Још једно значајно учење о настанку и природи поезије и поетског
језика десило се у другој половини 19. века, опет у Русији, а везано је
за име А. Н. Веселовског. Овај аутор у својој студији Три главе из историјске поетике полази од једноставне разлике између језика поезије
и језика прозе6. Веселовски је сматрао да очигледне поступке који се
налазе у поетском језику: тропе, фигуре и ритам, који представљају скуп
форми, могу се проучавати двојако: генетички и упоредо. Он сматра да
постоје два стила: поетски и прозни, и они се морају прилагодити својим садржинама: поетској и прозној. Ако до тог усаглашавања не дође,
књижевна или вербална творевина мора бити одбачена као неуспела.
Веселовски верује да је пут језика пут од поезије ка прози, где се поетски
језик одређује као вербални облик у коме се поново враћа графички
моменат. Он даје велику предност музичком елементу над сликовним
моментом, инсистирајући на ритму у складу са француским парнасовцима. У поезији човеков израз почиње да се организује ритмички, у
виду акценатско-енергетског и фонетског паралелизма (рима, алитерација итд.), као и садржајно-психолошког (синтаксички и мотивски
паралелизам), што повлачи за собом и дотично садржајно-значењско
поређење. Из овога проистиче за поетски језик суштаствена могућност
да се достигне металогијско значење и оствари његова сликовитост.
Тако поетски језик преко ритмичког паралелизма обнавља графички
моменат у језику, односно његову симболичку слику.
Сасвим нови приступ језичком слоју у књижевном тексту настао је
под утицајем Курса опште лингвистике Ф. де Сосира. Његов ученик
И. С. Карцевски упознао је чланове Московског кружока и Опојаза са
поимањем језика као знаковног система и статичким методом анализе.
Бодуен де Куртене иницирао је проучавање функционалних стилова у
језику, којим ће се касније бавити његови ученици Шчерба, Јакубински
и Поливанов, док ће међу њима Јакубински примењивати нове експерименте у поезији. Симболисти су са своје стране проверавали улогу
формалних језичких елемената у изградњи поетске структуре, али
њихово свођење речи на музикалне и симболичке односе створило је
расцеп између чисто физичког, знаковног и значењског у језику. Ако
6

„Језик поезије се у изобиљу служи сликама и метафорама, које проза избегава“
(Веселовский 1950: 347).
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се поближе испитује њихова поезија, показује се да су они изградили
такав облик поетског језика који претежно укључује формалне и конотативне елементе, односно оне компоненте у речима које су биле
погодне за остваривање потребног ритмичко-мелодијског доживљаја,
док су денотативне компоненте речи биле увелико занемарене.
У поетском тексту постоји општеприхваћена норма, која подразумева установљење језичке хијерархије, праћено одступањем од ње,
односно успостављањем одређеног односа према њој. А свако такво
одступање у поетском тексту бива семантизовано, ствара нови план и
условљава динамизовану перцепцију. Захваљујући Јакобсону проблем
норме у књижевном тексту почео је систематски да се расветљава, што
је усмерило истраживаче на испитивање начина на који поетски текст
функционише у оквиру свеукупног језичког система. Тезама Прашког
лингвистичког серкла истичу се две социјалне функције језика: комуникативна, која је усмерена на предмет означавања, и поетска, која је
усмерена на сам језички знак. У складу са програмом Прашког лингвистичког серкла испитивања су кренула ка расветљавању природе и
функције књижевног језика, језичке норме, као и проучавању поетског
дискурса. У том смислу Б. Хавранек издваја три основне тенденције
у оквиру књижевног језика: интелектуализацију, аутоматизацију
и актуелизацију (Hávranek 1963: 30–60). За поетски текст посебно је
важна актуелизација која чини видљивим сама језичка средства: на
пример – необичан обрт, необичан језички облик – издвајају се из
аутоматске употребе и сама по себи постају интересантна, јер на себе
скрећу пажњу реципијента.
Васкрсавање канонизованих облика, доминанта и степенасто потчињавање, раслојавање језичке структуре могли су да се нађу у учењима
Шкловског, Тињанова, Ејхенбаума и Јакобсона. Међутим, у студији о
интонацији као елементу поетског ритма Мукаржовски (Mukařovský
1948) истиче сукоб двају низова: језичког и стиховног, продужавајући
истраживања која су започели Брик, Ејхенбаум и Тињанов. Сада се у
први план намећу две напоредне норме: стилско-поетска и нормативно-језичка. Строже организован језички слој у поетском тексту има у
њему кохезиону улогу и даје му јединство, па је с тога он динамичан, јер
садржи и истодобни процес конвергенције и дивергенције. Постојање
двеју норми – језичке и књижевно-стилске и укрштена актуелизација
и потчињавање њихових компонената по Мукаржовском дају динамичку књижевну структуру, али и „недељиву као уметнички факт, јер
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сваки њен елеменат добија значење само у свом односу према целини“
(Mukařovský 1948: 111).
Сасвим су у праву сви они који сматрају да се поетски текст не може
у довољној мери разумети ако се не узме у обзир важност језичког
слоја у глобалној структури књижевног дела. У феноменолошком
раслојавању књижевног дела Р. Ингарден је назначио следеће слојеве:
„(1) слој гласова и гласовних творевина и карактера вишег реда; (2)
слој значењских јединица: смисла појединих реченица и смисла целих
склопова реченица; (3) слој схематизованих аспеката у којима се испољавају разноврсни предмети приказани у књижевном делу; (4) слој
приказаних предметности, које се испољавају у интернационалним
околностима створеним путем реченица“ (Ингарден 1971: 10).
Сваки језички факт који се уноси у песничко дело доживљава се
као језички факт, као члан језичког система природног језика, али
функције које он има у том систему не губе се, него се задржавају и
надаље, успостављајући везу са новим функцијама које добија у поетској
творевини. Ако се има у виду да његове нове функције проистичу из
претходне употребе у песничким делима и из његовог односа са другим
језичким елементима у дотичном песничком делу, чист лингвистички
(граматички) приступ таквој језичкој чињеници није могућ, односно
није плодотворан. Отуда је сасвим разумљиво да општејезички израз
никада није једнак емотивном, поетском изразу у датој стиховној
структури. Јер се језички елеменат у поетској структури преображава у
поетску чињеницу, која стиче додатне функције, а самим тим и додатна
значења. Зато вероватно Тињанов књижевну чињеницу одређује овако:
„Постојање чињенице као књижевне зависи од њеног диференцијалног
квалитета (тј. од корелације или са књижевним или са ванкњижевним низом), другим речима – од њене функције“ (Тынянов 1929: 35).
Поједини слојеви у поетском делу: језик, метар, стих, строфа, песма,
мотив, тема, композиција јесу књижевно-уметничке чињенице које
то поетско дело чине веома сложеном, динамичном, функционалном,
али изменљивом датошћу.
У нашим истраживањима полазимо од добро познате чињенице да
се књижевно дело као уметничко за разлику од дела других уметности
остварује језиком и да оно само постоји у језику. Услед тога сваки приступ поетском делу подразумева познавање и схватање његове језичке
структуре, без обзира да ли се тумачи сама та структура или нешто
друго. Јер све што у поетском делу постоји остварено је помоћу језика,
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а и само схватање и разумевање поетског дела достиже се језиком. Све
што у поетском делу постоји (личности, пејзажи, ентеријери, догађаји,
осећања, идеје итд.) изграђено је помоћу језика (фонема, речи, синтагми,
реченица, реченичких скупова итд.). И сам доживљај поетског дела
остварује се помоћу језика. Језик је једина грађа којом песник материјализује своје дело. Зато постоји песникова тежња да успостави што
потпунију сагласност, односно хармоничност између материјала који
поседује и уметности у чијим оквирима ствара. Друкчије речено, уметник, овде песник, толико се труди колико је у његовој стваралачкој моћи
да успостави што већу хармоничност између форме (облика стварања)
и садржаја (језика који има свој ванјезички садржај). Песник стварајући
своје уметничко дело у појединим ситуацијама празни дотадашњи садржај језика, при чему он постаје празна форма, коју песник накнадно
испуњава својим, поетским садржајем. Отуда језик у песничком делу
носи и стара, добро позната општа значења, али он у поетском делу
добија и нова, до тада непозната значења, поетска значења.
Када се све ово има у виду, онда нам ове речи Новице Петковића
звуче пророчки: „Даљи развој књижевне науке, а посебно изучавање
поетског дискурса, несумњиво ће зависити од односа са лингвистиком и од развојног смера саме лингвистике. Јер се управо у изучавању
поетског дискурса лингвистика и поетика сусрећу и укрштају: имају
заједнички аналитички објекат. Додуше дволик, али га управо као
дволик морају и да прихвате“ (Петковић 1975: 407).
Из овога проистиче низ питања која је пре тридесетак година у име
многих поставио Зденко Лешић: „Како схватити природу језика у књижевном дјелу? Да ли у том контексту ријечи и реченице функционишу
на исти начин на који функционишу у друкчијим контекстима? Да ли
постоје стварни стандарди на основу којих бисмо разоткривали језичку
структуру која припада књижевном дјелу од оне која припада, на примјер, дјелу науке, историје, биографије или критике?“ (Лешић 1979: 8).
Пошто наша студија третира два основна појма: стих и језик (и то
песнички језик), даћемо мисаону синтезу њихових битних обележја и
основних значења.
Стих. 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
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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 својство7.
Међутим, сви ови елементи указују на суштину стиха, као специфичног говорног типа, чија се посебност остварује друкчијом орга7

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.
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низацијом 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.
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, у стих који је по својој унутрашњој организацији, уз извесне
разлике8, био доста близак уметничкој прози9. Зато су многи истраживачи ритам слободног стиха често поредили са ритмом непоетске
8

„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).

9

„Одавно је, разумије се, утврђено да умјетничка проза у односу на ритам као
систем, уопће није индиферентна, неорганизована маса“ (Тињанов 1990: 45).
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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 облике10. Иако постоји доста
сличности у унутрашњој организацији слободног стиха и ритмичке
прозе, слободни стих се од овакве прозе разликује графичким сечењем11, 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 творевине12.
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 звуче13) 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 (еуфонија и рима)
особинама, 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-алитера10 „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).
11 „Слободни стих захтева посебну графичку организацију да би могао да буде
појмљен као облик стиховног говора“ (Лотман 1976: 98).
12 „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).
13 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.
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циона 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) понављања14 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 о арбитрарности (произвољности, конвенционалности) језичког знака. Звучне фигуре делују у виду
гласовне хармоније, која се обично разлаже на просте или „имитативне“
(слика или израз15) и на симболичне („метафоричне“) саодносе или везе
често симетрично груписаних звукова, из којих, не само да резултира
„музика стиха“ него се изражава и звуковна (звучна16) 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.
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
14 „Обрасци настали понављањем сличних чланица биће истовремено и
природнији и упадљивији у поезији него у другим врстама језика“ (Келер
1990: 93).
15 „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).
16 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.
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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 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 три основна 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,
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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 формалнојезичкој 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.
Песнички језик. Употреба и порекло овог термина долази из времена када се књижевност назива 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
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основним својствима, где је истицана његова упечатљивост, пластичност и индивидуалност (Мукаржовски 1986: 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 којем 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 како је његова основна функција комуникативна, онда
је песнички језик средство за уметничко споразумевање, које, поред
комуникативне, добија и уметничку функцију. Зато се пред песнике
(књижевнике) постављају многи задаци. Један од њих је да синтаксичком и ритмичком стилизацијом природног језика пренесу свој поглед
на свет, своју емоционалност и речима дају 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. Језичке јединице (морфеме,
речи, синтагме, реченице и сл.) нису бесадржајне него носе значења
из природног језика, и при обликовању песничког језика не смеју се
занемаривати. 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
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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.
Књижевници (песници) 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 улажу особит напор како би дошли до
сазнања, на свим језичким нивоима, како могу да померају и преуређују
његове структурне елементе, да би појачали његову информативност
и да би истовремено задржали његову комуникативност. Одређеним
преобликовањем природног језика у јединице песничког текста, добија
се при том посебна информативност условљена 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 знакове 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, може се 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
различитих информација. Све информације у поетским делима ма-
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теријализоване су преко природнојезичких елемената доведених у
смисаону зависност радикалном модификацијом парадигматских и
синтагматских законитости функционисања јединица природног језика. При оваквом начину функционисања јединица 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 паралелизма (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 редуданца 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
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се најчешће налази у песничком делу. Мера за ред и распоред изражава
структурне моменте уметничког (песничког) дела, представљајући
неку 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 естетско-семантички 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 друкчија. 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
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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. Само 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 кодирана. 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
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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
значења 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, 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. Илустра-
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ције 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, која 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). 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, драма, које користе
језичка средства на различите начине. У зависности од тога која је
врста песничког стваралаштва у питању, песнички језик се прибли-
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жава 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
1986: 60). Као важан фактор продуктивности песничке информације и
комуникације јавља се 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-фолошке, 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.
На самом почетку уводног дела истакли смо да ће се у овој књизи
најпотпуније и најразноврсније проучавати битни језички елементи у
трима најважнијим периодима развоја српске поезије: српска духовна
поезија, поезија српског романтизма и поезија српске модерне.
Први период припада српској духовној (црквеној) поезији писаној
на српскословенском књижевном језику, који је створен у време примања хришћанства17 и трајао је све до 18. века. Ова српска поезија као
17 „Да је српска црква старија и од римске и грчке, осим потврде папе Јована
II, писане краљу српском Михаилу, којом тврди, да је српска црква старија
и од грчке и од римске, сведоче толике силне бивше епискупије, постојавше
до Константина Великог међу којима само да поменем: Средачку (Софијску).
Скопљанску, Нишку, Београдску, Морозвиждску, Ремешку итд., сведоче још
толики свеци и мученици!
Прва [је] престолница тих чистих српских архијепискупа од првог па
до четвртог века данашња Митровица у Срему; од четвртог до шестог
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духовна, у односу на сву српску световну поезију, има посебан поглед
на свет, из кога проистиче и посебно схватање живота и смрти. Услед
тога и расположива језичка средства се користе на начин који одговара
дотичном погледу на свет, односно дотичној поетици. Овај период у
историји српске књижевности и историји српског књижевног језика
представља веома важан моменат у развитку српске духовности и
српске културе уопште.
Други период припада српској романтичарској поезији, времену када
се у целој Европи стварала национална свест посебних народа и када су
се песници ослободили божанског уплива при стварању поезије. Тада
се правио коренит заокрет ка сопственом народу, који постаје центар
интересовања романтичарског песника. У то време у српској поезији
долази до великог преврата, јер тадашњи песници са недефинисаног,
неуређеног, ненормираног славеносрпског језика, прелазе на народни
језик, који је нормирао Вук Стефановић Караџић. Међутим, овде морамо рећи да је очувана нека врста поетског континуитета, тако да се у
поетском језику српских романтичара нашло веома много фонетских,
граматичких, лексичких облика, који су вековима живели у српском
народу и у српском усменом стиховном и прозном стваралаштву. Овде
је важан и тај моменат, јер ће вуковски језик постати основица српског
књижевног језика до данас, као и код новонасталих народа од српског
народа: Хрвата18, Бошњака (босанских муслимана), Црногораца.
Митровица у дну Косова на утоку Ситнице у Ибар; од шестог до седмог
Јустинијанија прва; од седмог до осмог Дукља на Шар планини; од осмог
до десетог Солун; од десетог до дванајестог века Главеница у Д. Дебрци,
Бискупштици такође у охридској нахији, Преспа; и од дванајестог до
осамнајестог века Охрид.
Све докле Константин велики император источно-римски, мановенијем и
вољом божијом, а благодарећи својој мајци Јелени, која је се као српкиња и
родила у Јелечу (данас развалине више Новог Пазара у нахији новопазарској)
и васпитала у Звечану, и оном предграђу му Митровици, столици
Архијепискупа српскога народа, тадањег робља римског, а код помињатих
архијепискупа, као православна и тајна хришћанка и Српкиња – није јавно
не само примио српско православље и хришћанство, него и учинио, да је у
тој половини римске империје, православно хришћанство, робујућег српског
народа вера државна; па је и пре тога државног примања било тисућама
тисућа тајних и подземних православних српских храмова, у овим свима
српским земљама, који се још и данас, у млогим крајевима наши налазе и
ископавају са свим цели и читави“ (Милојевић 1881: 6).
18 Да су и данашњи етнички Хрвати пореклом Срби, показује следећи навод:
„Док су се Срби у црквеном односу колебали између Рима и Цариграда, т.ј.
хоће ли бити католици или православни, друго српско племе – Хрвати, под
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Трећи период припада модерној српској поезији, времену од краја
19. и почетка 20. века, када се у Европи јавља идеалистичка и метафизичка филозофија и модерна уметност неоромантичарског карактера.
У поезији почиње да влада нови сензибилитет, који се изражава новим
уметничким средствима и облицима, богатством изражајних форми
и разноврсности мотивско-стилских обележја. Српска модерна се
уклапа у контекст европских модернистичких токова, али се изражава
на посебан и специфичан начин. Она представља посебно раздобље
у развијању српске националне књижевности, док поезија ослобађа
песнички израз дотадашњих стега и креће путем естетичких критерија.
Српска поезија тог времена, у стваралачком и естетском смислу достиже
највише врхове европске књижевности и стаје у њене прве редове.

утицајем римскога духовенства у току времена, одвојише се од своје браће
Срба и пређу на страну Рима и римског учења. Довде Хрвати и Срби били
су, може се тврдити, један народ, подељен на неколико самосталних општина
живећи, заједничким историјским животом и предањем. Али од 925 год. када
је по наредби папе сазван био у Сплету црквени сабор, на коме су папини
изасланици осудили словенску службу и избацили је из црквене употребе,
браћа по рођењу и језику, и по својој пређашњој судбини и Историји расташе
се и одоше сваки на своју страну, како у политичком тако и у црквеном
животу. Хрвати признадоше папу и римско учење на латинском језику, а
Срби задржаше словенску службу и православно учење св. цркве“ (Смирнов,
Победоносцев 1900: 104). О Бошњацима и Црногорцима као посебним
народима, излишно је уопште и говорити, јер су посебни народи „постали“
крајем 20. века политичким манипулацијама западних великих сила, а све
ради цепања српског националног бића и српских историјских територија.
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I.
Ср ска уховна оезија
У српској духовној поезији песнички жанрови су углавном представљени у литургијском песништву, химнографији. Стара српска поезија
је на том подручју следила онда познате обрасце као што су минеји,
триоди, октоиси. У овој врсти средњовековног стваралаштва било
је много сличности у распореду и композицији појединих целина, у
стилским фигурама, па и самом изразу. Дакле, у песничким жанровима
остварена је широка идентификација српског постојања и живљења.
Нека поетска обележја литургијског песништва указују на узроке тог
идентификовања. Треба имати у виду да у ондашње време религиозна
песма није носила индивидуални карактер19. Канонски однос цркве
према поезији, њен литургијски чин, изведен је из једне дубље црквености самог песничког стварања. Црква се доживљавала као нешто
надлично, као целост и јединство једне заједнице, пошто је она део свих
хришћана – без обзира колико их је, где живели и када живели. Самоунижење и обезвређење свога личнога, и настојање да се своји недостаци
и грехови избришу и утопе у оно што је свеопште – то је упадљива
карактеристика оријенталне хришћанске молитве. На плану форме
постоји више облика у српској химнографији. Текст српске духовне
(црквене) поезије у средњем веку није писан у виду строгих стихова,
јер се стих не може издвојити као метрички организована целина, иако
19 Међутим, у српском старом песништву почесто се могу срести текстови „који
превазилазе канонске и друге церемонијалне књижевне конвенције, текстове
у којима је личност песникова успела да пробије кору хијератичкога облика
и да се објави својим интимним унутрашњим дрхтајем, неочекиваним
потезом своје маште, или, најзад, тренутком реалистичке опсервације, која
даје веродостојност осталом делу песме и освежава њен емотивни набој“
(Павловић 1972: 89).
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риме има у приличној мери, она није довољно систематизована и не
налази се често на крајевима стихова, зато се може с правом рећи да
стиха нема у класичном смислу. Међутим, хоризонтални редови у неком
смислу јесу стихови или „колони“, али су се они ипак разликовали од
класичног или силабичког стиха. Пошто није било равнодушно према
ондашњим друштвеним збивањима, српско црквено песништво било
је везано за српску земљу (српске земље) и веома заинтересовано за
српски народ. То се јасно види у првој српској духовној песми, у Савиној Служби Симеону Немањи, где се говори „да ‘богомудри Симеон‘
’умртви’ ‘змаја противничког’ који је подигао ‘напасти различите на
стадо његово’ и да ‘мир […] отачаству испроси’“ (Радојичић 1972: 83).
Монах Јефрем (негде из 14. столећа), који је био и српски патријарх,
оставио је иза себе огромно песничко дело: три канона – Христу, Богородици и Канон за цара; сто седамдесет осмогласних стихира – Богородици, Христу, Крстобогородичне стихире. По своме књижевном и
литургијском типу све су ове песме молебни канони и стихире. Оваквој
врсти песништва по атмосфери и мотивацији, мада у сасвим другом
жанру, припада Исповедна молитва (Трифуновић 1962: 103–110), дело
непознатог српског аутора из друге половине 14. века. Састављена
према основном обрасцу покајничког исповедања из номоканонских
епитимијника, који се могу наћи међу српским рукописима 14. столећа.
Ова молитва је јединствен пример како се реторским фигурама, хомојотелеутоном и римом, раскошним језиком, симетричним понављањем
и променљивим ритмом постиже повишена емоционалност једног
усхићеног кајања, које се разрешава постигнутим миром са Богом и
самим собом. Монах Силуан познат је по стиховима из Пролошког житија светог Саве и Пролошког житија светог Симеона. Силуану су по
писању правих стихова приближавају двојица монаха: Григорије Рашки
и Јаков Серски. Њихови стихови се одликују римом и симетричном
версификацијом.
Основни и веома сложен жанр литургијског песништва је служба.
Она представља књижевно-литургијску целину састављену из већег
броја литургијских песама, молитава и обредних структура у строго
утврђеном поретку (Мирковић 1965: 8–12). У служби је заступљен
скоро сав репертоар жанрова литургијског песништва. Служба се
развија акумулацијом и одбиром текстова тако што су се у првобитну
јеврејско-хришћанску и монашку структуру богослужења уграђивале
нове творевине, односно нове молитве и песме, чиме је она добијала
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на сложености и обиму. Првобитно језгро, текст псалма и библијских
ода, са читањима из Светог писма и обавезним молитвама и беседом,
остали су и даље окосница богослужења, али допуњени текстовима,
песмама и молитвама нових црквених песника. По својој функцији
служба може да припада одређеним циклусима или круговима црквеног
ритуала, по календарском реду за покретне и непокретне празнике, а
може да буде и пригодна. Ипак, она је најчешће везана за култ неког
свеца или празника. Том приликом се компонује од текстова из раних
литургијских књига по строго утврђеном правилу, изложеном у типику.
Служба као сложена структура састоји се из три основна поджанра:
тропара, стихире и кондака. Тропар је краћа црквена песма састављена од неколико стихова или колона, намењених певању. Црквено
песништво се поје, па су облици црквених песама, њихова поетска
структура, подређени тој функцији. Тропар је песма која је мелодијски организована тако да се њени стихови или колони јављају у исто
време и као мелодијски одсеци (Стефановић 1970: 129–140). Ова песма
се одликује утврђеном мелодијом, чија је симболична ознака дата уз
сваку песму, односно „глас“. Тропар је жанр који се одликује похвалним,
православним карактером. Тропари се међусобно разликују према
теми или литургијском месту, односно функцији. Тако постоји више
поджанрова тропара: васкрсни, отпусни, богородични итд. Стихира је
строго везана за друге текстове, у начелу за стихове из псалма, не разликује се од тропара, осим по свом контексту, по нешто дужем обиму
и по другој мелодијској формули. Ни стихира није једноставан жанр;
њени поджанрови су: подобни, самоподобни, самогласни итд. Кондак је
првобитно била велика и сложена песма, а касније њу чини један строфоид, везан са другим жанром, са икосом, који је песничка варијација
на тему кондака, а овај химнично прославља свеца или догађај. Кондак
са икосом гради сложену песничку структуру акатист, док се тропари
са ирмосом на теме из осам или девет библијских песама (ода) слажу
у комплекс канона. Међутим, на српску духовну поезију обраћано је
веома мало пажње, јер је њено истраживање сложено и заметно.
Језик у српској духовној поезији (и уопште у старој српској књижевности) беше онај језик који се користио у цркви, а то је у ствари
стари српски језик, језик који се није много разликовао од тадашњег
српског народног језика. Док је код Срба разлика између црквеног и
народног језика била незнатна, дотле је код других словенских народа
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та разлика била скоро непремостива20. „У то време, дакле, то [је] био
говорни тамошњи језик, који се, наравно, и даље развијао; да црквени
језик није био код Немањића туђ језик у цркви, већ као домаћи, посве
близак; да су тим књижевним језиком писали у српској старој држави
и богумили, којима је било стало да буду схваћени од простог пука, а
ово опет значи да је тај говор и даље био у живој, а не само у црквеној
употреби; најзад, да се тај језик продужио стално развијати све до
епопеје десетерачке, која је, дакле, испевана не говедарским дијалектом,
већ старим, развијајућим се језиком, од много столећа неговања, гајења,
употребе и калемљења“ (Винавер 1972: 244).
У промењеним политичким и културним приликама српских земаља
после Маричке битке (1371), а посебно после Косовске битке (1389), стара
духовна и световна књижевност је добила потпуно нове токове. Из тога
раздобља које траје негде око четрдесет година, у оквиру духовне књижевности, створена су дела изузетне вредности и сасвим нових књижевних одлика. Променили су се неки стари а појавили нови жанрови,
развили су се до тада непознати стилски поступци, књижевни језик
се обогатио новим изражајним средствима. Овај период у одређеном
смислу представља нови правац у развоју српске духовне књижевности,
20 Овде треба рећи да истраживачи српске духовне књижевности, као и сви
српски и несрпски историчари српског језика нису у праву када говоре о
посрбљавању старословенског језика и стварању српскословенског језика.
Наиме, истина је на другој страни. Заправо никада није постојао тзв.
старословенски језик, већ само старосрпски језик. Отуда бројне сличности
између тзв. старословенског и народног српског језика показују да је тзв.
старословенски језик само старији облик српског језика. Тако да у време
појаве српскословенског језика као књижевног језика Срба на Балкану није
постојала разлика између овог језика и српског народног језика. Тек њиховим
функционалним удаљавањем настају разлике, које су посебно уношене у
српскословенски, који је постајао језик цркве. А тиме и добијао улогу језика
који се све више удаљавао од конкретног живота тадашњих људи, стремећи
ка вишим, духовним сферама, постајући тако обичном човеку магловит и
све више неразумљив. Ову нашу тврдњу поткрепљује цитат првог српског
школованог филолога Ђ. Даничића: „Руси су се пишући књиге колебали
неколико стотина година – русили словенски језик без правила неколико
стотина година док су словенски језик у својим књигама порусили онако како
су га Срби имали посрбљена у прво време своје књижевности. А управо ни
до данас јоште није тај црквени језик у Руса дошао до правила онако сталних
и онако разумом сложених у каквима га налазимо у српској цркви још у
прва за сад позната времена наше књижевности“ (Даничић 1972: 241). Ово
само показује да се не ради о словенском него о српском језику, и ако је било
порусавања тог језика од стране Руса, није било никаквог посрбљавања од
стране Срба, јер је то у истину био српски језик.
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у којој се могу пратити два главна тока: један, у којем се рађа косовски
култ, са светим кнезом Лазаром као средишњом личношћу; и други,
који преноси наслеђе и поруку претходних времена и наставља да
гради српску културу на традиционалним темељима средњовековне
духовности, по својој природи православне. Сва ранија столећа од
10. века, а посебно 13. и 14. век, стварају и конституишу ту културу.
Са последњим деценијама 14. века почиње епоха борбе, у којој се та
изграђена и конституисана култура брани и потврђује пред налетом
једне сасвим нове, друкчије, непријатељске цивилизације.
Оно што је још страшније за Србе, јесте то да они своју културу,
право на слободни живот, на своју територију, на свој језик и на своју,
православну веру – морају жестоко бранити и данас – на почетку 21.
века.
У овом поглављу биће обрађено пет различитих тема посвећених
језичким фактима у српској духовној поезији распоређених у пет
огледа: Плетеније словес; Хомојарктон и хомојотелеутон; Модели
риме; Дихотомије; Структура акатиста. Као материјал послужила
нам је српска духовна (црквена) поезија штампана у три тома: Србљак
(књига прва); Србљак (књига друга); Србљак (књига трећа). Сва три
зборника чине: Службе, Канони, Акатисти писани руком Григорија
Цамблака, Данила Бањског, Данила Пећког, Димитрија Кантакузуна,
Зографа Лонгина, Марка Пећког, непознатог Девичанац, непознатог
Крушедолца, непознатог Крупиновљанина, непознатог Милешевца,
непознатог писца, непознатог Раваничанина, непознатог Шишатовчанина, Пајсија Јањевца, Саве Немањића, Савиног ученика, Теодосија
Хиландарца.

1.1. П
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 врхунац достигао у византијској црквеној
прози и поезији. Већ са првим преводима пренет из Византије у српске
земље, овај стил је посебно у српским књижевностима био заступљен
у току целог средњег века. Он је био карактеристичан за оне књижевне
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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, исти етимолошки једнаки наставци итд.), у тананости
њене семантике (синонимска, таутолошка и др. повезивања), 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 суштине21. 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.
Када се говори о српској духовној (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
српска духовна поезија имала своје сталне облике (стихира, тропар,
кондак итд.). Ови основни облици средњевековне српске духовне
поезије у извесном смислу представљају минијатурне песме, пошто
делују као самосталне целине22. Међутим, ове самосталне целине се
удружују у једну већу тематско-мелодијску композицију, при чему
настају сложени средњовековни песнички облици: службе, канони,
акатисти, молепствија, тако да се у овом случају срећемо са правим
појмом песме, грађене на јединственој мелодији, која је у сталном од21 „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).
22 Као такве примере Ђ. Трифуновић наводи Тропар светоме Симеону од светога
Саве и Цамблаков Тропар Стефану Дечанском (Трифуновић 1965: 47–48).
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носу са српскословенским језиком и живим народним говором добила
националне, српске призвуке. Мелодија има посебну улогу у старој
српској духовној 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 мелодију23 са одређеним гласовним карактеристикама (сетан
глас, величанствен глас, тужан глас24 и сл.). Најстарији српски песници
богослужбене поезије, песници 13. века, своју мисао најчешће своде у
симбол25. Стога не чуди што се они највише затварају у речи, заносећи
се понављањем целих лексичких јединица, понављањем њихових корена
и понављањем гласова и гласовних секвенци.
Користећи се поступком плетенија словес26, српски средњовековни
песници (који су махом били свештеници) неретко су посезали за гласовним фигурама (а) чији формални облик не достиже ниво лексичке
јединице и (б) 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 појању27, у звучном (гла23 „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).
24 „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).
25 О изразитом симболизму у поезији 13. века, којим се остварују закони броја
и хармоније средњовековне естетике, пише Ђ. Трифуновић у свом огледу
Стара српска појна поезија (Трифуновић 1968: 271).
26 „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: 253).
Један део плетенија словес, односно синониме, перифразе и паралелизме
детаљно је обрадила О. В. Карпов у својој књизи: Синонимы, перифразы и
параллелизмы в Житии св. Стефана епископа Пермского (Карпов 2003).
27 „Пошто се ради о поезији за појање, и само песничко стварање се углавном
схвата као појање. Писање поезије ће најчешће означити глаголима –
‘успојати’, или ‘појати’ […] Синтагматским спрегом речи исказује се стварање
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совном) изразу, нашу пажњу усмерили смо на она звучна средства која
наговештавају особеност песничког структурирања језичког градива.
Зато смо поставили себи задатак да у старој српској духовној 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
средства28 својствена стилу плетенија словес, која су као звучно-мелодијска решења29 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).
Да би појачали звучну компоненту, а с тим и експресивност текста,
песници старе српске духовне поезије прибегавали су различитим
звучним ефектима (различитим облицима еуфоније), односно различитим гласовним фигурама: асонанци, алитерацији, асонантско-алитерационој вези30, хомојарктону, хомојотелеутону, парономазији, рими
најчешће као јединство речи и звука – појање принети, песму принети, песму
плести, песмама блажити, песмама штовати, узгласити песму, плести песму“
(Трифуновић 1968: 254). „Да би се песнички текст могао појати, потребно
га је изградити 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).
28 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 њих 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).
29 „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
претходника посебну пажњу посвећивао ритмичко-звучној, мелодијскоинтонационој страни својих текстова“ (Гил 1996, Преузето из превода Бисерке
Рајчић: „Летопис Матице српске“, бр. 1, 1996, Нови Сад, стр. 160).
30 Термини асонантско-алитерациона веза, моноасонанца, биасонанца,
полиасонанца, моноалитерација, биалитерација, полиалитерација, лексичка
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– гласовним фигурама чији формални облик не достиже ниво једне речи.
Они су ово чинили из убеђења да стихови посвећени светоме треба да
одразе делић његове суштине и да буду тако написани да одабраним
речима изазову онакво поштовање какво је изазивао и он сам.
Међу наведеним гласовним фигурама посебно место припада асонанци, као једном од елемената звучне структуре стиха31. Ова фигура је
била у честој употреби у старој српској духовној поезији, а обично се
јављала у виду понављања једног или два вокала. Код појаве асонанце
битно је имати у виду да се она распростире дуж стихова, где границе
речи нису битне за њено одређење. Навешћемо два примера у којима
је употребљена комбинација моноасонанце „а“, „е“ и „и“, биасонанце
„ао“, „ео“, „иа“ и полиасонанце „еиа“.
(1) Преподобнаја и преблаженаја32,
богоноснаја и богомудраја,
равноапостолна и чудотворца,
пастира же и учитеља,
многохвалимаја и многоименита оца,
Симеоне и Сава досточуднаја,
от нас песан сију пријемше,
спасајте раби своје
(Н ПК , 208).
(2) На небесних кругох вазлетев добродетељију,
божаставни Стефане, зашал јеси ва мрак
имже ваистину не ва гаданих, трблажене,
на ва благодети јави се,
Божија сијанија пријемље
(Д Б С , 78).
У примеру (1) из Канона светоме Сави од непознатог писца у осам
узастопних стихова влада више облика асонанце: моноасонца „а“, у
плетеница, унутрашња лексичка понављања, лексичка понављања у
композитама – наши су, и могу се схватити као условни.
31 „Асонанца и алитерација, то јест подешавање да се у једном стиху понавља у
речима по неколико пута исти вокал или консонант, и данас постоје у поезији,
али су у оно доба били главни песнички украси“ (Ковачевић 1972: 72–73).
32 За сваку гласовну фигуру у основном тексту, економије ради, наводимо само
по два примера.
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првом и осмом стиху; моноасонца „е“, у седмом стиху; биасонанца
„ао“, захвата други, трећи, пети и шести стих; биасонанца „иа“ пети
стих. Оваквим начином асонантских ткања у оствареном контексту
настале су четири лексичке парадигме или четири сложена поетска
знака, односно четири лексичке плетенице:
„а“
„е“
„ао“

„иа“

преподобнаја–преблаженаја–спасајте–раби;
песан–пријемше;
богоноснаја–богомудраја–равноапостолна–чудотворца–
многохвалимаја–многоименита–оца–Симеоне–Сава–
досточуднаја;
пастира–и–учитеља.

Ако се пажљивије загледамо у наведени текст, можемо запазити да
су скоро све пунозначне речи захваћене асонантским понављањима,
тачније од 21 пунозначне речи само су њих три („нас“, „сију“, „своје“)
остале изван асонантских понављања, док је чак 18 лексема обухваћено
асонанцом33. Међутим, и ове три лексеме изван асонанце имају изражену
моноалитерацију „с“ (нас–сију–своје). То показује колико је моменат
плетенија словес изражен у цитираном тексту: све су пунозначне речи
преко асонанце или алитерације накнадно активиране. Четири лексичке
парадигме или четири поетска знака на плану целог текста чине један
глобални поетски знак са особитим, контекстуалним значењем, у чији
информативни фокус долазе лексеме које садрже највиши вокалски
потенцијал поновљивости.
У примеру (2) из Службе светом краљу Милутину од Данила Пећког
у пет узастопних стихова јавља се асонанца у четири различита облика:
као моноасонанца „а“, у другом и четвртом стиху; као моноасонанца „и“,
у петом стиху; као биасонанца „ео“, у првом стиху; као полиасонанца
„еиа“, у трећем стиху. На основу истоветног асонантског елемента
формирају се четири лексичке парадигме или четири сложена поетска
знака, односно четири лексичке плетенице:
„а“

божаставни–Стефане–зашал–ва–мрак–на–ва–благодети–јави;

33 Ако однос лексема са присутном асонанцом и лексема без присуства асонанце
изразимо у бројним вредностима, добићемо следећи резултат: асонантске
лексеме 18 (или 87,71%); неасонантске лексеме три (или 14,29%)
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„и“ божија–сијанија–пријемље;
„ео“ небесних–кругох–вазлетев–добродетељију;
„еиа“ имже–ваистину–не–ва–гаданих–трблажене.
Овде је асонанца нешто распрострањенија него у примеру (1), јер су
све лексеме, изузев две („на“ и „се“) укључене у асонантска понављања34.
То недвосмислено показује и доказује да је асонанца веома присутно
гласовно понављање у овим дискурсима. Доминантна појава асонанце
у оба наведена примера јасно потврђује важност ове гласовне фигуре у
стиховним структурама српске духовне поезије, као и на ужитак који
она производи својом упечатљивом благозвучношћу и мелодиозношћу.
Поред асонанце, српски песници су из истих разлога често користили и алитерацију, односно понављање једног, а нешто ређе два и
више консонанта. Код алитерације веома је битно то да се она остварује
у оквиру граница речи, јер се у њима формирају различити облици
алитерације, а ова гласовна фигура се у ширем тексту распростире
по хоризонтално-вертикланом принципу. Навешћемо два примера у
којима је употребљена комбинација моноалитерације, биалитерације
и полиалитерације.
(1) Светилник те многосветли,
светитељу, знајем:
молитви чедо,
пустиње васпитеније,
чистоте обиталиште,
иноким сапосника,
и ништим питатеља,
светитељем светлост,
темже те, оче, верни појем
(Т ХС а , 284–286).
(2) Јуношаски ва старости
тесније пути шествовати изволив,
ка пространству раја
и древа животнаго достиже,
идеже ниња наслаждајем радујеши се
34 Ако се и овде послужимо статистиком, добићемо тачне податке о присуству
асонанце: асонантске лексеме 22 (91,67%); неасонантске лексеме две (8,33%).
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и нам сих достигнути
ка Христу, Симеоне, моли се
(Т ХС и , 178).
У примеру (1) из Службе светоме Сави од Теодосија Хиландарца у
девет узастопних стихова распростире се полиалитерација „свт“, која
се условно може сматрати и као морфема, која се јавља и у облику
својих аломорфа: „ст“, „т“, „с“, „в“. На овај начин се успостављају лексичке парадигме или сложени поетски знакови, који зависно од ранга
поновљене секвенце припадају вишој или нижој лествици значења.
Наиме, у накнадно формираним сложеним поетским знаковима (или
лексичким парадигмама), важећим само у датом контексту, а на основу
алитерационих понављања, делује пет сложених поетских знакова или
пет лексичких парадигми, односно пет лексичких плетеница:
„в“ светилник–многосветли–светитељу–молитви–
васпитеније–светитељем–светлост–верни;
„с“ светилник–многосветли–светитељу–пустиње–
васпитеније–чистоте–сапосника–светитељем–
светлост;
„т“ светилник–те–многосветли–светитељу–
молитви–пустиње–васпитеније–чистоте–
обиталиште–ништим–питатеља–светитељем–
светлост–темже–те;
„ст“ светилник–многосветли–светитељу–пустиње–
васпитеније–чистоте –светитељем–светлост;
„вст/свт“ светилник–многосветли–светитељу–васпитеније–
светитељем–светлост.
На основу издиференцираног глобалног поетског знака уочавају
се лексеме: „светилник“, „многосветли“, „светитељу“, „васпитеније“,
„светитељем“, „светлост“ – њих шест, које се понављају по пет пута.
Међутим, међу њима, као и у целом тексту строфоида, најзначајнија
је лексема, „светлост“, јер она у свом гласовном (фонолошком) потенцијалу садржи и биалитерацију („ст“) и полиалитерацију („свт“), које
функционишу у контексту.
У примеру (2) из Службе светоме Симеону од Теодосија Хиландарца
у седам узастопних стихова делује пет различитих облика алитерације:
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моноалитерација „р“, „с“, „т“, биалитерација „ст/тс“ и полиалитерација „рст/стр“, које формирају пет сложених поетских знакова или пет
лексичких парадигми, односно пет лексичких плетеница:
„с“ јуношаски–старости–тесније–шествовати–
пространству–достиже–наслаждајем–се–сих–
достигнути–Христу–Симеоне–се;
„р“ старости–пространству–раја–древа–радујеши–
Христу;
„т“ старости–тесније–пути–шествовати–
пространству–животнаго–достиже–достигнути–
Христу;
„ст/тс“ старости–тесније–шествовати–пространству–
достиже–достигнути–Христу;
„рст/стр“ старости–пространству–Христу.
Условна, квазиморфема „рст/стр“, носећи своја четири аломорфа „ст/
тс“, „с“, „р“, „т“, гради глобални поетски знак сачињен од 19 лексичких
јединица (простих знакова), где се неке од њих више пута понављају,
чинећи га још сложенијим. Гласовна секвенца „рст/стр“, као квазиморфема, подиже лексему у којој се налази на највиши значењски ниво у
датом контексту, а то су лексеме. „старост“, „пространство“ и „Христос“.
Две од њих три: „старост“ и „пространство“, поред полиалитерације
„рст/стр“, садрже још и биалитерацију „ст/тс“, што увећава њихов значај
у оствареном контексту. Ако се на тренутак вратимо наведеном тексту, лако можемо доказати да су лексеме „старост“ и „пространство“
семантички заиста веома значајне, јер је лексема „старост“ одредница
самог „Симеона“ (лика коме је ова песма, служба посвећена), а друга
лексема „пространство“ одредница је именице „рај“.
Ради појачавања звучне компоненте и умножавања смисла свога
израза српски духовни песници често су се користили и асонантскоалитерационом везом, односно понављањем најмање једног вокала и
једног консонанта у непосредном контакту.35 Навешћемо два нешто
шира контекста у којима делују различити видови ове гласовне фигуре:
35 Овакву гласовну појаву Жирмунски у својој Теорији стиха (Теория стиха)
назива и ембрионалном римом: Эмбриональные формиы рифмы неоднокротно
были отмечены исследователями уже в древний период русской книжной
словесности. В большинстве случаев такие рифмы возникают как

Stih i jezik v05.indd 45

20.11.2013 16:59:14

СРПСКА ДУХОВНА ПОЕЗИЈА

(1) Обноштноје стојаније,
непрестаноје пеније
и благонадежније молитви Сава савршаје,
теплије слзи и благодаренија от срца,
Симеонова ваздиханија очиштенију грехов
и благодети васељеније
и дрзновенију ка Богу
ва помошт пријел јест
(Т Х З , 438–440).
(2) (…)
О, богоносни и многохвални,
отачаству својему тврди поборници,
о, сугуба двојице,
ви јависта се мисланије цркви светилници,
црквам ваздвиженије,
светитељ велелепота,
царскоје венцем украшеније,
људи узакоњеније,
иноких сабраније,
ништих утешеније,
(…)
(Д Б С , 90).
У примеру (1) из Заједничког канона светоме Симеону и светоме Сави
на осам гласова од Теодосија Хиландарца у осам узастопних стихова
делује асонантско-алитерациона веза заснована на консонантима: „г“,
„ј“, „н“, „р“ и вокалима „е“, „и“, „о“, при чему настаје седам лексичких
непроизвольный результат синтаксического параллелизма в повышенном
риторическом стиле (Жирмунский 1975: 398). Међутим, ми, за разлику од
Жирмунског, сматрамо да је асонантско-алитерациона веза присутна и
у савременој поезији, и да се она од осталих, њој сличних фигура, као на
пример: рима, хомојарктон и хомојотелеутон, разликује својом позицијом
у речима. Асонантско-алитерациона веза у принципу заузима неку од
унутрашњих позиција, али се може појавити и на почетку или крају неке речи,
хомојарктон се јавља само на иницијалној позицији у речи, хомојотелеутoн
само на финалној позицији у речи, док се рима, као и асонантскоалитрациона веза, може јавити на свим позицијама у речима. Услед тога
почесто долази до делимичног или потпуног подударња (или поклапања)
међу овим фигурама, а та места се могу схватити као тачке у којима долази до
њиховог међусобног уплитања, преплитања – стварања плетеница.
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парадигми или седам сложених поетских знакова заснованих на идентичним гласовним (фонолошким) понављањима:
„го/ог“ благонадежније–благодаренија–благодети–Богу;
„иј“ стојаније–пеније–благонадежније–теплије–
благодаренија–ваздиханија–очиштенију–васељеније–
дрзновенију–пријел;
„је“ обноштноје–стојаније–непрестаноје–пеније–
благонадежније–савршаје–теплије–васељеније–пријел–
јест;
„ниј“ стојаније–пеније–благонадежније–благодаренија–
ваздиханија–очиштенију–васељеније–дрзновенију;
„но“ обноштноје–Симеонова–дрзновенију;
„ној“ обноштноје–непрестаноје;
„ре“ непрестаноје–благодаренија–грехов.
Из лексичких парадигми и текста строфоида све асонантско-алитерационе везе заузимају унутрашње позиције у речима. Међутим,
облици асонантско-алитерационе везе „ниј“ и „иј“, делимично се подударају са хомојотелеутоном који се налази на крајевима следећих лексема: „стојаније“, „пеније“, „васељеније“, „благодаренија“, „ваздиханија“.
Истоветна је ситуација и са обликом „је“ асонантско-алитерационе везе,
јер се и она делимично подудара са хомојотелеутоном у оним речима у
којима на крају стоји гласовна секвенца „је“, изузимајући две лексеме:
„пријел“ и „јест“. По својој гласовној структури два облика („иј“, „но“)
асонантско-алитерационе везе налазе се у другим облицима („ниј“,
„ној“) ове гласовне фигуре.
У примеру (2) из Канона светом Сави од непознатог писца у 10
узастопних стихова остварена су различита асонантско-алитерациона ткања помоћу којих је изграђено седам лексичких парадигми или
седам сложених поетских знакова. Све асонантско-алитерационе везе
засноване су на комбинацији консонаната: „в“, „г“, „ј“, „н“, „т“, „ц“ и
вокала „а“, „е“, „и“, „о“. Овде, за разлику од примера (1), није дошло до
делимичног подударања асонантско-алитерационе везе са било којом
од гласовних фигура: римом, хомојарктоном или хомојотелеутоном:
„ав/ва“ многохвални–јависта–црквам–ваздвиженије;
„ве“ светилници–светитељ–велелепота–венцем;
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„ет/те“ светилници–светитељ–утешеније;
„ин/ни“ богоносни–многохвални–поборници–мисланије–
светилници–ваздвиженије–украшеније–узакоњеније–
инокох–сабраније–ништих–утешеније;
„иц“ поборници–двојице–светилници;
„ниј“ мисланије–ваздвиженије–украшеније–узакоњеније–
сабраније–утешеније;
„ого“ богоносни–многохвални.
Поглед на лексичке парадигме открива многе интересантности, од
којих је најважнија та да песник различитим гласовним структурирањем развија седам лексичких низова или сложених поетских знакова.
Лексички је најразвијенија парадигма заснована на асонантско-алитерационој вези „ин/ни“, која уједно улази у састав гласовне секвенце
„ниј“. Све остале лексичке парадигме обухватају мањи број лексичких
јединица, а парадигма са гласовном секвенцом „ого“ има само две лексеме. Без обзира на број лексема, сваки од сложених поетских знакова
носи своје контекстуално значење, које, иако веома латентно, може се
ипак открити.
Важно место у гласовним структурирањима српске духовне поезије
заузима и хомојарктон, односно тип гласовних понављања који је
позиционо везан за иницијални положај речи. Ево таква два примера
у којима је дошло до појаве различитих облика ове гласовне фигуре:
хомојарктон у облику моноасонанце, у облику биасонанце и у облику
асонантско-алитерационе везе.
(1) (…)
видешти стрију својего
ва обитељ своју пришадша,
вазвесели же се и црков
видевши те, светитељу,
исповедајушти се глагољушти:
Величит слава моја Господа
подавши ми жениха
(…)
(С НС , 44–46).
(2) Ликуј, Сирмије, страно српскаја
весели се, светаја митрополије,
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храме Божије Матере, красуј се,
положенијем светих моштеј
Стефана благочастиваго,
Максима блаженаго,
Анђелини преподобније,
Јована праведнаго,
молет бо се о људех својих
јако отачаствољупци,
да ва мире песан појем:
Славна Богу сатворшему преславнаја
(НКС , 92).
У примеру (1) из Службе светом Симеону од Саве Немањића у седам
узастопних стихова налази се хомојарктон у облику моноалитерације
„в“, „г“, „м“, „п“, „с“; биалитерације „св“ и асонантско-алитерационе
везе: „ва“, „виде“, „же“ – чиме је створено девет различитих лексичких
парадигми или девет сложених поетских знакова, важећих само за дати
контекст. Овим су све лексеме, изузев две: „обитељ“ и „те“, гласовно
активиране:
„в“
„г“
„м“
„п“
„с“
„св“
„ва“
„виде“
„же“

видешти–ва–вазвесели–видевши–величит;
глагољушти–Господа;
моја–ми;
пришадша–подавши;
стрију–својего–своју–се–светитељу–се–слава;
својего–своју–светитељу;
ва–вазвесели;
видешти–видевши;
же–жениха.

Поглед на приказане лексичке парадигме засноване на понављању
иницијалних гласова открива нам да се у једном случају поједине лексеме појављују у више парадигми, повезујући их међусобно у једну
лексичку целину; у дугом случају, када су у питању две лексеме у једној
парадигми, онда су то речи које се у принципу налазе у различитим
стиховима. Оба ова поступка служе чвршћем повезивању и контракцији постојећег контекста. Од девет лексичких парадигми само у три
постоји више од две лексеме: код моноалитерације „в“, и „с“, и биали-
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терације „св“ – што указује на лексичку неразвијеност ових сложених
поетских знакова.
У примеру (2) из Службе светом деспоту Стефану Бранковићу од
непознатог Крушедолца у 12 узастопних стихова јавља се хомојарктон,
који се испољава у више различитих облика: моноалитерације „б“, „в“,
„ј“, „м“, „п“, „с“; биалитерације: „пр“, „св“ и асонантско-алитерационе
везе „бла“, „бо“, „ма“, „по“, „пре“, „свет“. Када се у 12 узастопних стихова
без прекида јавља један од облика хомојарктона, ако се томе дода и
чињеница да се од 41 употребљене речи у њих 35 налази ова фигура,
а да је само у пет лексичких јединица изостала њена појава: „ликуј“,
„храме“, „красуј“, „Анђелини“, „да“, – за овакву појаву мора се устврдити
да је доминантна:
„б“
„в“
„ј“
„м“
„п“
„с“
„пр“
„св“
„бла“
„бо“
„ма“
„по“
„пре“
„свет“

Божије–благочастиваго–блаженаго–бо–Богу;
весели–ва;
Јована–јако;
митрополије–матере–моштеј–Максима–молет–мире;
положенијем–преподобније–праведнаго–песан–појем–
преславнаја;
Сирмије–страно–српскаја–се–светаја–се–светих–
Стефана–се–својих–славна–сатворшему;
преподобније–праведнаго–преславнаја;
светаја–светих–својих;
благочастиваго–блаженаго;
Божије–бо–Богу;
Матере–Максима;
положенијем–појем;
преподобније–преславнаја;
светаја–светих.

Дакле, понављањем иницијалних гласова у 35 лексичких јединица настало је, ни мање ни више, него 14 лексичких парадигми или 14 сложених
поетских знакова, чиме је настала веома комплексна гласовно-лексичка
плетеница која својом свеприсутношћу наведени текст одржава веома
компактним и семантички јединственим. Оба примера хомојарктона
чине алитерације и асонантско-алитерационе везе. То сигурно долази
отуда што речи у српскословенском језику веома ретко почињу вокалом, а то је вероватно и особина савременог српског књижевног језика.

Stih i jezik v05.indd 50

20.11.2013 16:59:14

ПЛЕТЕНИЈЕ СЛОВЕС

У гласовној структури српске духовне поезије запажен положај
припада и хомојотелеутону, гласовној фигури која заузима финалне
позиције у речима. Ова фигура, као и претходна, јавља се у више
различитих облика: као моноасонанца, као моноалитерација и као
асонантско-алитерациона веза. У виду хомојотелеутона јављају се и
целовити облици појединих речи: „и“, „же“, „нам“, „се“, док у два случаја
делује гласовна подударност на релацији целовита реч према завршном
делу друге речи – „данас : нас“, „преблажене : не“.
(1) Огражденије и покров нам са Богом суште,
страсними бурами и вастанми
ратујуштих нас и бедствујуштих
не оставите погибнути
но предварите Христа молеште
ва пристаниште благије вољи јего спасти
и окрмитеља бити нам
иже ва помошт вас призивајуштих
(…)
(ТХ З , 356).
(2) Данас веселит се црков Богоматере
имејушти ва себе
многоцелабније мошти праведнаго Јована,
светом васељенују озарајушта,
души и телеса наша просвештајушта
људи же своје знаменми и чудеси удивљајушта,
различнаја дарованија васем от њего просештим подавајушта,
црков же своју от васакије скрби и беди избављајушта
и служаштије ва њеј монахи и белци
душевнаго веселија наслаждајушта,
тем молим се, преблажене,
не престај моле се о нас чловекољупцу Богу
даровати душам нашим мир и велију милост
(Н КС , 128).
У примеру (1) из Заједничког канона светоме Симеону и светоме
Сави на осам гласова од Теодосија Хиландарца у осам узастопних стихова хомојотелеутон делује у облику: моноасонанце „а“, „е“, „и“, „о“;
моноалитерације „м“, „с“ и асонантско-алитерационе везе „јуштих“,
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„ми“, „те“, „ти“, „ште“ – чиме је остварено 11 лексичких парадигми или
11 сложених поетских знакова:
„а“ са–Христа–ва–окрмитеља–ва;
„е“ огражденије–суште–не–оставите–предварите–
молеште–пристаниште–благије–иже;
„и“ и–страсними–бурами–и–вастанми–и–погибнути–
вољи–спасти–и–бити;
„о“ но–јего;
„м“ нам–Богом–нам;
„с“ нас–вас;
„јуштих“ ратујуштих–бедствујуштих–призивајуштих;
„ми“ страсними–бурами–вастанми;
„те“ суште–оставите–предварите–молеште–
пристаниште;
„ти“ погибнути–спасти–бити;
„ште“ суште–молеште–пристаниште.
Ако се пажљиво посматра наведени текст строфоида, може се уочити
да су скоро све речи гласовно активиране, док код њих две: „покров“
и „помошт“ ниједан глас није нашао свој еквивалент у некој другој
речи, чиме би се успоставио сложени поетски знак. Настале лексичке
парадигме групишу се према једном или више заједничких гласовних
елемената у сложене гласовно-лексичке плетенице. Па се тако из наведене парадигме остварују четири плетенице: 1) „а“, „ас“; 2) „е“, „ије“,
„те“, „ште“, 3) „и“, „ми“, „ти“; 4) „јуштих“; „ите“, „ујуштих“ „ште“. Из
овога се да закључити да су плетенице под бројевима два и четири
лексички најбогатије, а плетенице под бројевима један и три нешто
лексички сиромашније. Уколико се жели да се одреде најзначајније
лексеме у наведеном контексту, треба пратити њихово појављивање у
успостављеним лексичким парадигмама. Оне лексеме које се најчешће
понављају сигурно представљају најважнија семантичка и најзначајнија
информациона места датог текста.
У примеру (2) из Службе светом деспоту Стефану Бранковићу од
непознатог Крушедолца у 13 узастопних стихова, односно у једном
комплетном строфоиду остварен је веома развијен и разноврстан
фомојотелеутон комбинован од различитих облика – моноасонанце
„а“, „е“, „и“, „о“, „у“; моноалитерације „ј“, „м“, „т“ и асонантско-алите-
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рационе везе „го“, „ија“, „ја“, „је“, „ју“, „нас“, „не“, „ти“, „шти“, – чиме је
остварено 17 лексичких парадигми или 17 сложених поетских знакова:
„а“ ва–Јована–озарајушта–телеса–наша–просвештајушта–
удивљајушта–различнаја–дарованија–подавајушта–
избављајушта–ва–веселенија–наслаждајушта;
„е“ се–Богоматере–себе–многоцелабније–же–своје–же–
васакије–служаштије–преблажене–не–моле–се;
„и“ имејушти–мошти–души–и–људи–знаменми–и–чудеси–
скрби–и–беди–и–монахи–и–белци–даровати–и;
„о“ праведнаго–њего–душевнаго–о;
„у“ васељенују–своју–чловекољупцу–Богу–велију;
„ј“ њеј–престај;
„м“ светом–васем–просештим–тем–молим–душам–нашим;
„т“ веселит–от–от–милост;
„го“ праведнаго–њего–душевнаго;
„ија“ дарованија–веселија;
„ја“ различнаја–дарованија–веселија;
„је“ многоцелабније–своје–васакије–служаштије;
„ју“ васељенују–своју–велију;
„нас“ данас–нас;
„не“ преблажене–не;
„ти“ имејушти–мошти–даровати;
„шти“ имејушти–мошти.
Када је у питању обимнији текст, чак и у оквиру једне гласовне фигуре
(овде хомојотелеутона), пропорционално се увећава број различитих
гласовних структура, а тиме и број лексичких парадигми (или сложених
поетских знакова). То показује и наведени цитат, где функционише
17 лексичких низова, који се преко интегралних гласовних елемената
(„а“, „е“, „и“) претвара у три велике лексичке плетенице. Понављањем
истих или сличних гласовних сегмената у веома густом ткању фонолошке структуре текста остварује се његова упечатљива хармонијска
оркестрација, која својом милозвучношћу ствара пријатан угођај.
Једна од честих гласовних фигура која не досеже ниво лексичке јединице јесте и тзв. морфолошка рима36; она, за разлику од хомојарктона и
36 Понекад се дешава да је рима производ лексичког, а не морфолошког облика
речи. Такви примери су обично измешани са морфолошким римама, због чега
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хомојотелеутона, може се наћи на све три позиције у речи: иницијалној,
медијалној и финалној, па се стога неретко поклапа или делимично
подудара са овим двема гласовним фигурама. Али скоро увек постоје
јасни показатељи помоћу којих се открива присуство риме, а не неке
друге фигуре. Погледаћемо два примера морфолошке риме.
(1) Усне убо двизаше
и руце ва молитвах ваздеваше,
очи же Господње призираху
и того уши молитву послушаху
и хотенија твоја блага
преславно савршаху се
(ГЦС , 342).
(2) Јуностивно процавтеније
и девставни плод,
посноје ваздржаније,
свештеноје подобије,
царскоје украшеније,
сирим питатељ,
ништим бив отац,
обидимим скороје избављеније,
(…)
(Н ПК , 134).
се теже уочавају. Ево једног таквог случаја:
(…)
ва себе стежав плоди духовније
љуби и радост,
мир и трпеније,
благостињи, веру и кротост,
(…)
(М ПС , 226).
У пару риме (р-ост/-р-ост: радост – крепост) у питању су номинативи
једнине основних речи, а гласовне секвеце (-ост/-ост) представљају творбене
суфиксе, тако да се не може говорити о граматичким римама.
Иначе, о појму риме (слика) у средњем веку говори В. Ћоровић, наводећи
при том неколико примера из византијске црквене поезије од главних њених
представника, као што су Роман, Јован Мауропулос и Теофан“ (Ћоровић 1929:
43–44). Треба додати да када се ради о рими у српској духовној поезији, сви
истраживачи обично на риму гледају као на спорадичну појаву. А читалац
ће имати прилике да види у нашем огледу Модели риме колико је рима
систематично употребљавана у овој поезији, и то у свим квантитативним и
квалитативним облицима у којима се она појављује и касније, а и данас.
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У примеру (1) из Службе светом краљу Стефану Дечанском од
Григорија Цамблака у пет од шест стихова налазе се два различита
модела риме. У првом ради се о контактној двојној шестофонемској
метатезно-епентетској рими (дв-заше/в-зд-аше: двизаше – ваздеваше),
у којој постоји диспропорција између римованог гнезда (-аше/-аше) и
римованог сагласја (дв-заше/в-зд-аше), а у другом реч је о контактнодистантној тројној трофонемској изоморфној рими (-аху/-аху/-аху:
призираху – послушаху – савршаху), где не постоји разлика између
римованог гнезда (-аху/-аху/-аху) и римованог сагласја (-аху/-аху/-аху).
У римованим сагласјима обеју рима налази се заједнички (интегрални)
глас (фонема) „а“, која повезује међусобно свих пет римованих гнезда
(-аше/-аше; -аху/-аху/-аху), а тиме и свих пет римованих лексема (двизаше–ваздеваше–призираху–послушаху–савршаху) у једну парадигму
или сложени поетски знак.
У примеру (2) из Канона светоме Сави од непознатог писца у осам
узастопних стихова у њих пет налази се рима, док је у другом, шестом и
седмом она изостављена. Све римоване лексеме повезане су међусобно
заједничким римованим гнездом (-ије/-ије/-ије/-ије/-ије), стварајући
један сложени поетски знак (процавтеније–ваздржаније–подобије–
украшеније–избављеније), преображавајући се у његове елементе.
Пажљивијим посматрањем римованих сагласја уочава се да заправо
постоје два различита модела риме. Први, који одражава контактну
двојну четворофонемску епентетску риму (-д-ије/-д-ије: ваздржаније
– подобије), у којој се римована гнезда (-ије/-ије) не подударају са римованим сагласјима (-д-ије/-д-ије). Други, који представља дистантну
тројну шестофонемску епентетску риму (-а-еније/-а-еније/-а-еније:
процавтеније – украшеније – избављеније), у којој римована гнезда
(-еније/-еније/-еније) и римована сагласја (-а-еније/-а-еније/-а-еније)
не стоје у корелативном односу.
У оба примера анализиране риме могло се приметити да се она разликује од хомојотелеутона, јер се леве границе римованих гнезда ни
у ком случају не подударају са границом слога, што је било обавезно
код хомојотелеутона. Уз то код риме се почесто догађа да се подударни
гласови налазе и изван римованих гнезда, смештених улево према
почетку речи, чинећи с њима римована сагласја.
Значајно место у српској духовној поезији, у склопу поступка плетенија словес, припада етимолошкој фигури, коју различити истраживачи различито тумаче, а и различито посматрају. Лука Зима под
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појмом етимологисирање сматра да „етимологична сличност (било
права или привидна) даје повод, те се двие различне риечи у гласових
подударају. Неки примјери могли би се к парегменону37 бројити, други
к антанакласи38, али се одликују тим, што у етимологичној сличности
риечи повод свој имаду“ (Зима 1988: 286)39. Рикард Симеон у свом
Енциклопедијском рјечнику лингвистичких назива сматра да „свако
скретање од свакодневног или стандардног облика ријечи; синтаксни
поступак којим се у једну конструкцију изузетног типа спајају ријечи
сродне било по етимологији (живјети свој живот), било барем по
смислу (спавајте свој сан); најчешће су то свезе глагола с објектом који
има исту основу […] (лов ловити, бригу бринути, бол боловати). Но
овамо ваља прибројати и друге врсте свеза ријечи од исте основе, нпр.
атрибута и именице, субјекта и предиката, адверба и глагола“ (Симеон
1969: 323). Но за наше истраживање је потребно рећи да се етимолошка
фигура у било ком од наведених облика најчешће јавља у појединачним
случајевима у строфоиду.
37 Парегменон – „Под том фигуром разумијемо дакле понављање риечи разне
врсте али исте основе. Такође понављање истих риечи различно састављених
и састављених поред простих“ (Зима 1988: 284). Лука Зима наводи примере за
парегменон из Вукових збирки српске народне поезије:
Младости се младовали,
Лепа житка наживили!
Наранчо, војко невојко!
Ти пуно цв’јета ћетала,
А мало рода родила!
(Зима 1988: 285).
38 Антанакласа – „Та фигура састоји се у том, да се по двие по вањском облику
већином једнаке, али по одношају или значењу различне риечи подударају
“(Зима 1988: 280). Лука Зима за ову фигуру наводи бројне примере из Вукових
збирки српске народне поезије:
Остала је остала дружина
На планини на Огорелици
Па узима дивит и хартију,
Чини чини сеји Ивановој
(Зима 1988: 281).
39 Лука Зима наводи примере за етимолошку фигуру из Вукових збирки српске
народне поезије:
Љубичице љуби мене
Грличице грли мене
Који ми је у Поломљу,
Поломље га поломило
(Зима 1988: 286–287).
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(1) Радуј се благоглагољива главо,
светаго Духа глаголи вештајушти,
трубо анђелска
васем вазданије глашајушти,
светитељем саселниче,
сагрешајуштим заступниче,
тепла утехо притекајуштим ка тебе,
и сим вазводешту те,
небеснаго зрака пријем,
обновил јеси јако орел јуност своју,
ученијем чеда своја просвештаје,
небесни чловече,
земаљни анђеле,
Арсеније преосвештене,
Христа Бога моли
даровати душам нашим мир
и велију милост
(Д ПС , 14–16).
(2) Бога от јуности вазљубив
и скиптар држави управил јеси,
на земљи храбарствовал подвизал се јеси
и земними небеснаја наследовал јеси
дарованијем великаго дародатеља,
иночаство важелев и сије васпријем
ва мале паки уснул јеси
и цел јако спе сахрањен бил јеси,
тем молим ти се
моли Христа Бога спасти се нам
штуштим светују памет твоју
(ПЈС , 306).
У примеру (1) из Службе светом архиепископу Арсенију од Данила
Пећког у строфоиду од 17 стихова у прва два смештена је етимолошка
фигура. Међутим, већ на први поглед може се запазити да она није
слична горе описаним начинима испољавања ове фигуре. Наиме, две
лексеме које чине етимолошку фигуру нису у непосредном контакту, а
ни контексту и не одређују једна другу. Прва лексема „благоглагољива“
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(благоговорна) атрибут је именице „глава“, док је друга лексема „глаголи“ (говори) заправо предикат именице „глава“ као њеног субјекта.
Тиме је створена тројна веза „благоглагољива–главо–глагољи“ (благотворна–главо–говори), у чијем је центру именица „глава“ као веза
двају елемената етимолошке фигуре. Дакле, два етимолошка елемента
нису директно међусобно повезана, него индиректно, јер су и један
„благоглагољива“ (придев) и други „глаголи“ (глагол) у функцији
одредбе именице „глава“, а све скупа представља веома успешну фигуру игре речима.
У примеру (2) из Службе светом Симеону од Пајсија Јањевца у строфоиду од 11 стихова у петом стиху среће се двојна веза „дарованијем
[…] дародатеља“ (даровањем […] дародавца). Између двеју речи које
улазе у састав етимолошке фигуре нашла се придевска реч „великаго“
(великог), те тако ове три речи чине лексички садржај петог стиха:
„дарованијем великаго дародатеља“ (даровањем великог дародавца). У
састав етимолошке фигуре улазе две именице: „дарованије“ глаголска
именица од глагола „даровати се“ – међусобно измењивати дарове; а
„дародатељ“ – онај који даје дар, поклон. На основу значења двеју лексема
може се закључити да су оне међусобно повезане значењем, а не неким
синтаксичким односом. Два анализирана примера показују каква је
структура етимолошке фигуре у српској духовној поезији. Може се са
сигурношћу тврдити да у делу текстова које смо посматрали наишли смо
само на незнатан бој примера40 у којима је ова фигура остварена онако
како се она среће у српској народној поезији (Види: фусноту бр. 39).

40 У Акатисту светоме Сави од непознатог писца нашао се један стих
„добротами удобрена“ (лепотама улепшана) у којем је остварена етимолошка
фигура у контакту двеју лексема.
Анђелски лики удиви смиреније твоје,
видешти те земна анђела
добротами удобрена,
богатаство бо земно, светитељу Саво,
јако сујету одвргавши, ништету вазљубил јеси,
(…)
(Н П А , 232).
Није тешко приметити да две речи „доброта“ (лепота) и „удобрена“
(улепшана) стоје у непосредном контакту и да друга у функцији атрибута
одређује прву. Овакви случајеви у потпуности одговарају онима које су
наводили Л. Зима и Р. Симеон.
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У поетским структурама српске духовне поезије завидно место
припада посебној врсти парономазије41, гласовној фигури која, како
два наведена примера то показују, функционише у виду разноврсних
облика асонантско-алитерационе везе: „бог“, „добро“, „све“, „свет“,
„свети“42, „свешт“. Особена карактеристика парономазије, као што се
види, састоји се у њеном појављивању на иницијалним позицијама у
речима у којима се налази, са изузетком једног облика „просвештаје“.
(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
(НМС , 102).
(2) Кими језики бреними украсим Лазара мудраго,
тако просијавшаго последњеје наше роди,
јеже от јуноси Божијем Духом вазљубљенаго,
благочастију стлпа необорима,
преиспаштренаго добротами добродетељеј,
иже о људех својих Бога мољештаго,
јемуже и моли се, богопријетне,
славештим те испроси смиреније
и вељу милост
(НР С , 156).
У примеру (1) из Службе уснућу светога Саве од непознатог Милешевца
у седам узастопних стихова делује парономазија у два облика: „бог“,
и „све“. Облик парономазије „све“ добијајући различите гласовне
41 О парономазији читалац се може више информисати код Луке Зиме у његовој
књизи Фигуре у нашем народном пјесништву (Зима 1988: 287–288) и код
Рикарда Симеона у његовом Енциклопедијском рјечнику лингвистичких
назива, књ. II (Симеон 1969: 24–25).
42 Поред лексичких анафорских понављања, постоје гласовна анафорска
понављања, синтаксичка анафорска понављања. „Према тому, да ли се
понављају једнаки скупови гласова […] или једна те иста ријеч или низ ријечи
[…] разликују се 1. фонетска или гласовна или звуковна анафора […]
2. лексичка анафора […] 3. синтаксна анафора“ (Симеон 1969: 62).
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форманте („т“, „ти“, „шт“) са десне стране мења своје облике у: „свет“,
„свети“, „свешт“, чиме се укупно ствара пет лексичких парадигми или
пет сложених поетских знакова:
„бог“ Богу–богоразумија;
„све“ светитељ–свети–светилник–свештени–просвештаје–
светом;
„свет“ светитељ–свети–светилник–светом;
„свети“ светитељ–свети–светилник;
„свешт“ свештени–просвештаје.
Када се погледа наведени текст и парадигме где су успостављени
различити облици парономазије, може се закључити да она није тако
раширена појава по контексту као што је то био случај код претходно
анализираних гласовних фигура (изузимајући етимолошку фигуру),
али је она веома уочљива у односу на њих. Прво, ова гласовна фигура
је посебно фонолошки (гласовно) развијена и тиме лако пада у очи у
дискурсу; друго, она поседује изражено и строго одређено значење
којим практично боји окружавајући текст и одређује његову основну
семантику. На овај начин речи „Бог“ и „свети“ (који се односи на св.
Саву) доминирају контекстом, постајући центром његове информације.
У примеру (2) из Службе светом кнезу Лазару од непознатог Раваничанина у строфоиду од девет стихова у њих четири с прекидом, у
средишњем делу, јављају се два различита облика парономазије: „Бог“
и „добро“, условљавајући појаву двеју лексичких парадигми или двају
сложених поетских знакова:
„бог“ Божијем–Бога–богопријетне;
„добро“ добротами–добродетељ.
Нема никакве сумње да ових пет лексема су посебно издвојене и
наглашене у односу на све остале у наведеном тексту. Употребом истих
гласовних секвенци на иницијалним позицијама тим лексемама се
придаје посебан значај у окружавајућем дискурсу, где су оне маркиране.
Јер речи „Бог“ и „добро“ у духовним текстовима иду често заједно, а
у тим текстовима оне добијају изражен значај, што је и овде случај.
У оба примера анализиране парономазије приметно је да се истакнуте лексеме међусобно приближавају по истоветним формалним
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елементима, односно по истоветним гласовним секвенцама, које често
представљају пунозначне речи, налазећи се неретко на иницијалним
позицијама, а веома ретко и у унутрашњости сложених лексема.
Међу фигурама које спадају у комплексни стилски израз плетеније
словес налазе се и сва она гласовна понављања која достижу ранг лексичких јединица. Као таква јављају се: лексичка понављања на почетку
двају и више стихова – анафора; лексичка понављања на крају двају и
више стихова – епифора; лексичка понављања на крају претходног и
почетку наредног стиха – анадиплоза; понављања различитих облика
једне лексеме – полиптотон; лексичка понављања у унутрашњим
деловима стихова – унутрашња лексичка понављања; и лексичка понављања у оквиру сложеница – лексичка понављања у композитама.
Лексичка понављања у виду анафоре43 представљају честу појаву у
српској духовној поезији44. Она имају посебну семантичку функцију,
јер се понављањем једног појма његово значење посебно апострофира
у окружавајућем тексту, а потом и организационо-ритмичку улогу, јер
се његовим понављањем на иницијалној позицији стихова назначава
почетак основне ритмичке јединице.
(1)

Придите ниња, богоименити сабори,
придите, светитељи и вас лик иночаски,
придите, цари и множаство христољубиви воји,
придите, кнези са благочастивими људми,
придите васи вакупе
саберите се ва црков Матере Божије,
празник сеј тржаствујуште

43 Језички облици „бог“, „добро“, „све“, „свет“, „свети“ у српском језику
представљају пунозначне лексеме, а то је први случај у свим досада
анализираним примерима, у којима гласовна понављања нису имала
ранг лексичких јединица. Да напоменемо да ће сва наредна гласовна
структурирања имати ранг лексичких јединица, а понегде ће лексичке
јединице формирати синтаксичке и стиховне облике.
44 Лука Зима у својој књизи Фигуре у нашем народном пјесништву истиче да се
анафора веома често налази у српским народним песмама, наводећи примере
из Вукових збирки српских народних песама:
Напоредо језде добре коње,
Напоредо носе копља бојна.
Сваки носи по тридесет стријела,
Сваки носи по двадесет пушака
(Зима 1988: 289).
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и светло васпојим песанми
новоданеј нам благодети,
(…)
(НК З , 150).
(2) (…)
радуј се, јако архијерејски престол
ученији благочастивими украсил јеси,
радуј се, јеретиком супротивоборче непобедими,
радуј се, ништим и сирим милостивни податељу,
радуј се, васем топли предстатељу и молитавниче,
радуј се, оче свештене,
видениј духовних уме савршени
(МПС ј , 270)
У примеру (1) из Заједничке службе светим деспотима Бранковићима од непознатог Крушедолца у строфоиду од 26 стихова у првих
пет стихова на иницијалној позицији појављује се облик речи „придите“, чиме се посебно подвлачи и истиче њен значај који, зависно од
непосредног контекста, идући од прве ка последњој лексеми, добија
градационо значење. У првом случају, понављањем ове лексеме на почетку пет стихова скреће се читаочева пажња на почетке ритмичких
јединица, односно стихова са неуједначеним силабичким вредностима.
У другом случају, понављање једне лексеме на почетку обраћа пажњу на
остатак стиха у којем следи набрајање различитих појмова, и то тече из
стиха у стих. Овим је успостављен веома интересантан структурни и
семантички однос; наиме, успоставља се корелација између истоветног
и различитог „придете, светитељи […] / придете, цари […] / придете,
кнези […] / придете, васи вакупе […] /“ (приђете, сви скупа), што ствара
веома снажан ефекат.
У примеру (2) из Службе светом патријарху Јефрему од Марка
Пећког у строфоиду, односно икосу од 28 стихова у њих 13 у контактнодистантном редоследу на иницијалној позицији, појављује се сложени
глаголски облик „радуј се“. И овде, као и у примеру (1), понављање
истоветних лексема на почетку стихова прате одређена набрајања
различитих појмова, који у ствари представљају различите особине
или поступке лирског субјекта (у питању је патријарх Јефрем). Зато и
песник понавља исти глаголски облик: „радуј се“, јер си такав и такав,
„радуј се“, јер си урадио то и то – што је у сваком случају позитивно, и
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ради чега се патријарх и после смрти може радовати: „радуј се, јеретиком
супротивоборче непобедими, / радуј се, ништим и сирим милостивни
податељу, / радуј се, васем топли предстатељу и молитавниче,“ (радуј
се, јеретика противуборче непобедиви, / радуј се, ништих и сирочади
милостиви податељу, / радуј се, свију топли посредниче и молитваниче).
Важно је истаћи да се у оваким стиховним структурама по правилу
на финалним позицијама стихова не налазе гласовна понављања, а
могла би се појавити или рима или хомојотелеутон. Треба додати да
се лексичка анафорска понављања почесто јављају у српској духовној
поезији, и то као типизирана, посебно код акатиста (Види оглед:
Структура акатиста).
Лексичка понављања у виду епифоре нису толико бројна као претходна45 и јављају се на крајевима двају и више стихова. Међутим, познато
је да су крајеви стихова резервисани за гласовна понављања попут
риме и хомојотелеутона. Епифорска лексичка понављања уз звуковну,
организациону, ритмичку функцију, као и две поменуте гласовне фигуре, имају још и веома истакнуту семантичку функцију, јер се ради о
пунозначним лексемама. Важно је истаћи да се у функцији епифорских
понављања готово искључиво јављају облици другог лица презента
„јеси“ помоћног глагола „бити“.
(1) Јегда царство недвижимоје царствовав пријел јеси,
на земљи благозаконе пожил јеси
и сакровиште добродетељеј обрет се,
дејанији божаставними наздав сије,
45 Лука Зима сматра да је и епифора веома распрострањена појава у српским
народним песмама, те наводи примере из Вукових збирки српске народне
поезије:
Ту сам чудан шићар задобио,
И ту сам ти сабљу задобио.
Цар ће отић’ с Турцима у шетњу,
А царица с булама у шетњу
(Зима 1988: 292).
Није згорег напоменути да Лука Зима у епифору убраја и припевак, део
текста који се придодаје сваком стиху на крају његовом. Слично мишљење
износи и Рикард Симеон: „Епифора може […] обухваћати проширене
дијелове реченице, читаве реченице и стихове, а каткад чак и низове од 2, 3
и 4 стиха […] И припјев, тј. ‘допјевак’ (рефрен), додатак на крају китице,
и припјевак, тј. додатак на крају сваког стиха, такођер су врст епифоре“
(Симеон 1969: 312).

Stih i jezik v05.indd 63

20.11.2013 16:59:14

СРПСКА ДУХОВНА ПОЕЗИЈА

и срце своје црков Богови, Стефане, осветил јеси,
и храми свештеније тому саздал јеси,
милостињеју и штедротами васех требујуштих удовољил јеси,
људи својих благочастија вином упојил јеси,
и от сапротивних навет избављајеши,
тем, свете, моли се Христу Богу
спасти се душам нашим
(Д Б С , 82)46.
(2) Љубављу ка богу, оче, ражигајем,
љубаве мирскије до конца отрекал се јеси
и крст вазам тому последовал јеси,
зови јему:
Отац наших Боже, благословин јеси
(Д К К , 412).
У примеру (1) из Службе светом краљу Милутину од Данила Пећког
од осам узастопних стихова у њих шест на крајевима понавља се облик
другог лица презента „јеси“ помоћног глагола „бити“. Облик „јеси“,
означавајући крајеве појединих стихова, уноси у глаголе уз које стоји
потврду да је урађено то што они означавају, а уједно истиче њихова
значења као посебно важна: „пријел јеси“ (примио јеси), „пожил јеси“
(поживео јеси), „осветил јеси“ (освештао јеси), „саздал јеси“ (саздао
јеси), „удовољил јеси“ (задовољио јеси), „упојил јеси“ (напојио јеси),
што овом глаголском облику, иако је помоћни, даје посебно изражену
ритмичку, семантичку и стилистичку вредност.
46 Нису ретки примери у којима се епифора појављује у комбинацији са римом.
Тако се ове две гласовне фигуре комбинују на крајевима више узастопних
стихова:
(…)
благоугодил јеси,
јему же и множаства иночаствујуштих
ва след себе привел јеси,
того јединаго васпевајуштих
(Т Х З , 382).
У наведеном четворостишју наизменично се смењују епифорска (јеси –
јеси) и римована понављања (-ас-в-јуштих/-с-вајуштих: иночаствујуштих
– васпевајуштих), чиме је створена интересантна лексичка плетеница (јеси–
иночаствујуштих–јеси–васпевајуштих).
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У примеру (2) из Канона повратку моштију светог Јована Рилског
од Димитрија Кантакузина у строфоиду од пет стихова у њих три на
крајевима појављује се лексички облик другог лица једнине презента
„јеси“ помоћног глагола „бити“. И овде, као и у примеру (1), глаголски
облик „јеси“ означава крајеве ритмичких јединица (стихова), и значењски обележава потврду да је то што означава основна глаголска
реч остварено: „отрекал се јеси“ (одрекао се јеси), „последовал јеси“
(пошао јеси), „благословен јеси“ (благословен јеси).
Веома ретко се дешава да се нека друга реч понавља на крајевима
двају и више стихова. Мада се мора признати да песници српске духовне
поезије почесто истурају на крајеве стихова име свеца коме је молитва
или неки други стиховни облик посвећен. Пронађен је један пример из
Акатиста светом првомученику Стефану од Зографа Лонгина, где се
у једном икосу од 36 стихова име свечево „Стефан“ понавља осам пута
на дистанци на крајевима стихова47. Навешћемо завршни део тог икоса:
(…)
„Мужије и братије и оци, послушајте ниња“,
радуј се, архидијаконе Стефане,
иже ветијствоваше им васа писанија
от Авраама и Мојсеја и васех пророк,
радуј се, првомучениче Стефане,
љубаве Божији благовоноје процавтеније,
радуј се, првомучениче Стефане,
христијаном васем многоцветноје вери прозебеније,
радуј се, првомучениче Стефане,
мне слатка вешт ниме,
радуј се, Стефане, мој изредни предстатељу,
радуј се, апостоле и првомучениче,
свети архидијаконе Стефане
(З Л А , 442).
У завршном сегменту икоса који чини 13 стихова властито име свеца
(Стефан) понавља се у вокативу једнине „Стефане“ пет пута на крајевима стихова. Само у једном случају, у једанаестом стиху, ова лексема
није постављена на крај, него одмах иза анафорског израза „радуј се,
47 Опширније о понављањима на крајевима икоса види у огледу Структура
акатиста у табели 6 на страници 195 и табели 11 на страници 205.
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Стефане […]“, односно на почетак тог стиха. Поступак смештања најважније речи контекста на најистакнутије место у стиху, а то је крај
стиха – имало је за циљ да свечево име учини што више очигледним
и значајним.
У српској духовној поезији веома је мало стиховних структура у
којима се налази анадиплоза, односно лексичко понављање на крају
претходног и почетку наредног стиха48. Према речима Рикарда Симеона „То је […] фонетичка фигура и фигура понављања. Према тому, да
ли се понавља једна или више ријечи или читаве изреке, разликује се
понављање ријечи и понављање изрека“49. У овој врсти српске поезије
у питању су понављања само појединачних речи.
(1) Памет твоју пети начинајушту
Духа благодет у Христа молитвами си,
преподобне оче, испроси, мољу се,
јако ва њеј светло
светло похвалити житије твоје,
Петре свете, иноким похвало
(Т ХС п , 488–490).

48 Иако је анадиплоза веома ретка појава у српској духовној поезији, напротив
она је веома честа у српској народној поезији. Говорећи о овој фигури Лука
Зима наводи многе случајеве из Вукових збирки српске народне поезије.
Потврде ради, навешћемо само два примера.
Те си тако рано уранила
Уранила у свету неђељу.
Када сјутра бијел дан осване
Дан осване и огране сунце
(Зима 1988: 299).
49 За понављање речи у виду анадиплозе Р. Симеон наводи истоветан пример
као Л. Зима:
Када сјутра бели дан осване,
Дан осване и огране сунце
(Симеон 1969: 61).
За понављање изреке у виду анадиплозе Р. Симеон наводи и следећи
пример:
Чекај мила чекај, жал ће теби бити,
Жал ће теби бити твога удовања
(Симеон 1969: 61).
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(2) Вас освештен,
богонос показа се
мастију божаставноју С В Е Т О Ј У ,
С В Е Т И М Духом обложен,
и светло васегда ликује, преподобне,
ва света светих ваходе
и људи своје јако свештенотајник
спасним тајнам научил јеси,
јако ваистину јерарх изабран,
Саво, оче богоносе,
Са дрзновенијем моли се о душах наших
(Т ХС а , 226–228).
У примеру (1) из Службе светом Петру Коришком од Теодосија Хиландарца у цитираном строфоиду лексема „светло“ нашла се поновљена
на крају четвртог и почетку петог стиха „јако ва њеј светло / светло
похвалити житије твоје“ (да њоме похвалим светло / светло живљење
твоје). Песник је употребом ове фигуре у два суседна стиха, уз све
друге позитивне епитете, желео да појача утисак и да што израженије
прикаже чистоту и светлост живота Петра Коришког.
У примеру (2) из Службе светоме Сави од Теодосија Хиландарца у
наведеном строфоиду употребом двеју унеколико различитих лексема
„светоју“ и „светим“50 на крају трећег и почетку четвртог стиха песник
је желео да светог Саву прикаже у свој његовој светости и светлости.
Јер, поред употребе анадиплозе, у следећа два стиха налазе се три речи
са истоветним основама „светло, света, светих“, тако да прва половина
строфоида одише светошћу и светлошћу. „Вас освештен, / богонос
показа се / мастију божаставноју светоју, / светим Духом обложен, / и
светло васегда ликује, преподобне, / ва света светих ваходе“ (Сав освештен / богоносац показа се, / уљем божаственим светим, / светим Духом помазан, / и светло свагда ликујући, преподобни, / у светињу над
светињама улазећи).
За разлику од анадиплозе у народној поезији, где она представља
стварно понављање речи или израза, анадиплоза у српској духовној
поезији не само да је веома ретка појава, већ се јавља и у нечистом
50 Стварна разлика између двају облика „светоју“ и „светим“ је у томе што је
први у женском роду, јер одређује именицу женског рода „маст“: „мастију […]
светоју“, а облик „светим“ одређује именицу у мушком роду „Дух“: „светим
Духом“.
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облику. Истина, поновљене лексеме стоје на утврђеним позицијама,
али оне не изражавају потпуно, стварно понављање једне лексеме, јер
два лексичка знака која стоје на крају претходног и почетку наредног
стиха, пошто одређују различите појмове унеколико добијају друкчије
нијансе значења.
Облик здружене анафоре и епифоре, односно удружених лексичких
понављања и на почетку и на крају стихова познат је у науци о стиху
као симплоха51. Ова фонетска фигура није тако ретка у српској духовној
поезији као што је анадиплоза.
(1)

51

(…)
Слава милосрдију твојему, Спасе,
слава царствију твојему,

Лука Зима сматра да „та фигура постаје тим, да се анафора и епифора сдруже,
т. ј. по две изреке (каткад и више) почињу се истим риечима, а и на крају су им
једнаке риечи“. Л. Зима, као и у свим досадашњим примерима наводи стихове
из Вукових збирки српске народне поезије.
Ту се Комнен чуду досетио,
Веза коња за једну јелику,
Веза Хајку за другу јелику
(Зима, 1988: 294).
Л. Зима даље казује да „као што анафора и епифора свака на посе, тако могу
оне и сдружене т. ј. симплока циеле изреке заузимати“, па опет узима стихове
из Вукових збирки српске народне поезије.
Може бити, да је љутит Марко;
Може бити, да је пијан Марко
(Зима 1988: 295).
Р. Симеон када говори о симплохи понавља све ово што се налази код
Л. Зиме; али додаје да „кадшто је симплока преплетена са анадиплозом и
антиметаболом, нпр.:
Ако тамо много застајао,
Много стао, мало задобио;
Ако тамо мало застајао,
Мало стао, много задобио.
У ријечима много – мало – мало – много – изложена је антиметабола; ријеч:
застајао двапут на крају стиха стојећи с ријечима: ако тамо у почетку од два
стиха чини смплоку; тако и ријеч: задобио двапут на крају стиха стојећи чини
с ријечима: ако тамо по други пут симплоку; ријечи: много застајао – много
стао и: мало застајао – мало стао чине анадиплозу:“ (Симеон 1969: 371).
Оваквих сложених поетских структура нисмо приметили у српској духовној
поезији.
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слава самотренију твојему,
једине чловекољупче
(НР С , 158–160).
(2) (…)
радуј се, јако царство оставив
војевода цара Христа бил јеси,
радуј се, јако многије труди
и беди подјел јеси,
радуј се, јако слзами својими
многих удивил јеси
(…)
(НКС , 490)
У примеру (1) из Службе ускрснућу светога Саве од непознатог Раваничанина у завршном одломку од четири стиха једног строфоида
срећемо на почетној позицији трију стихова понављање лексеме „слава“,
а на крајевима двају стихова понављање лексеме „твојему“, која стоји у
инверзији у односу на речи које одређује. У два стиха, где је у потпуности остварена симплоха, као и у претходном стиху, медијалне лексеме
се међусобно римују (-ср-ију/-рс-ију/с-р-ију: милосрдију – царствију –
самотренију). Таквим поступком лексичких и гласовних подударности
(поновљивости), и то на строго симетричним позицијама у стиховима,
постигнут је невероватно висок степен уређености и изражајности
тог дела текста. Међутим, треба додати да се анафора и епифора као
елементи симплохе налазе у асиметричном односу, јер анафора почиње
један стих пре епифоре.
У примеру (2) из Службе светом архиепископу Максиму Бранковићу
од непознатог Крушедолца у средишњем делу строфоида нашла се веома интересантна појава симплохе. Наиме, како се види, понављања
на иницијалним позицијама не прате понављања на финалним позицијама, него она теку наизменично. Поновљене лексеме „радуј се“
и „јеси“ тако су распоређена да прва стоји на иницијалној позицији
претходног, а друга на финалној позицији наредног стиха, што ствара
прстенасту структуру. Успостављена структура понавља се три пута,
обухватајући шест узастопних стихова. Међутим, овакав начин понављања може бити показатељ нечега другог. Претпостављамо да је ту
у питању само један стих писан у два реда: „радуј се, јако многи труди
и беди подјел јеси,“ (радуј се, јер многе муке и беде поднео јеси). И да
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се онда логично поновљене речи налазе на иницијалним и финалним
позицијама једног стиха, а не како изгледа. Поред звуковне, веома је
интересантна и значењска структура ове фигуре. А она тече следећим
редоследом: „радуј се […] бил јеси“, (радуј се, […] био јеси) „радуј се
[…] подјел јеси“, (радуј се, […] поднео јеси) „радуј се […] удивил јеси“
(радуј се, […] задивио јеси). Након тога се стиче утисак о одређеној
градацији, односно нарастању значајности због чега треба да се радује
Максим Бранковић.
Понављање истих речи нашло је свој прави одраз у полиптотону,
стилској фигури која подразумева појаву једне речи у различитим
њеним облицима. У српској духовној поезији ова фигура се најчешће
употребљава на блиским одстојањима: у једном, или у два суседна стиха,
вероватно ради њене лакше уочљивости.
(1)

Јегда приде просветитељ Сава,
помоли се ка Господу
и дух паки ва тело вазврати се
и отрицајет јего мира и јаже ва мире,
сна же и части
(…)
(П Ј С , 304).

(2) На плцех мученичаских вадварајеши се,
јако добар војин обрете се на земљи,
вазлете ка вишњему престолу.
Дома земаљнаго лишил се јеси,
дом небесни наследовал јеси,
мучениче блажене, Урошу славне
(ПЈ Су , 358–360).
У примеру (1) из Службе светом Симеону од Пајсија Јањевца у четвртом по реду стиху понавља се именица „мир“ (у данашњем значењу
„свет“) у различитим падежима: у генитиву једнине („мира“) и локативу
једнине („мире“): „и отрицајет јего мира и јаже ва мире“ (и одриче га
од света и онога у свету). Само понављање именице „мир“ у једном
стиху имало је за циљ да скрене пажњу читаоцу да се свети Сава тада
помолио Богу и да се у његово тело уселио дух и одвојио га од земаљског света и свега онога што је у том свету сујетно, а то је, пре свега,
од чинова и од почасти.
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У примеру (2) из Службе светом цару Урошу од Пајсија Јањевца у
два суседна стиха на њиховим иницијалним позицијама понавља се
именица „дом“ у различитим падежима: у генитиву једнине („дома“)
и акузативу једнине („дом“): „Дома земаљнаго лишил се јеси, / дом небесни наследовал јеси“ (Дома земаљског лишио се јеси, / дом небески
наследио јеси,). Понављањем једне речи на месту анафоре у два суседна
стиха имало је за циљ да истакне антитезу, односно супротност, јер се
блажени Урош напустивши дом земаљски настанио у дому небеском.
Међутим, поред наведених, нису ретки ни случајеви у којима се полиптотон јавља и на растојању од два, три и више стихова у једном
строфоиду. Овакве структуре служе песнику ради контракције, сажимања текста, као и међусобног повезивања удаљенијих његових делова.
(1)

Удаљив се чловек
Богу приближил се јеси,
тљеноје оставив житије
нетљеноје стежал јеси,
и зде убо Бог те прослави чудеси
тамо же царствијем обогати небесним
(Д К К , 406).

(2) Истинују Богородицу веди мученик Лазар,
из тебе рожденаго Бога проповедује
ка безбожному множаству
о того љубави оплчив се мужаски,
противи се до самрти, Богородице,
тебе величајем
(НР С , 180).
У примеру (1) из Канона повратку моштију Јована Рилског од Димитрија Кантакузина понавља се властита именица „Бог“ у два различита
облика, у облику датива једнине „Богу“ и номинативу једнине „Бог“, и
то на растојању од два стиха: „Богу приближил се јеси, / […] и зде убо
Бог те прослави чудеси“ (Богу приближио се јеси, / […] и овде, зато, Бог
те прослави чудесима). Понављањем именице „Бог“ песник је желео да
истакне да се Јован Рилски, о коме је овде реч, удаљивши се од људи
приближио Богу, а Бог га је заузврат прославио у царству небеском.
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У примеру (2) из Службе ускрснућу светога Саве од непознатог Раваничанина у оквиру једног строфоида на растојању од три стиха
понавља се именица „Богородица“ у различитим падежима: у акузативу једнине „Богородицу“ и вокативу једнине „Богородице“: „Истинују Богородицу веди мученик Лазар, / […] противи се до самрти,
Богородице,“(Истиниту Богородицу знајући мученик Лазар, / […] супротстави се до смрти, Богородице,). Песник се обраћа Богородици
да услиши молбе мученика Лазара, који се до смрти супротстављао
безбожној множини, величајући саму Богородицу.
Употребом једне речи у различитим облицима не само да се она
истиче него се, што је веома важно, таквим поступком посебно наглашавају и битна семантичка нијансирања уграђена у контекст у којем
функционише таква лексема. Из наведених примера лако се може приметити да контексти са полиптотоном изражавају или парадоксална
или узрочно последична збивања.
Веома значајну и бројну категорију гласовних структура које функционишу у српској духовној поезији представљају и унутрашња лексичка
понављања. Она се срећу или у контакту у једном и више узастопних
стихова, или на растојању од два и више стихова у ширим контекстима.
(1)

(…)
људи своје вазвисисте ка вере благочастија,
тем анђелом саграждане бисте,
васпевајуште са њими:
Свет, свет, свет
Отац и Син и Дух свети,
(ТХС и , 198)

(2) О, преславнаго твојего васпријетија, свете,
јеже от Бога получил јеси,
кто зре не удивит се
ва тебе, блажене Јоване,
са родитељи бо твојими
ва рајсцеј пишти веселиши се,
јако отнуд не вазможе тебе, блажене,
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ни цвет јуности
(…)

(НКС , 62)52.

У примеру (1) из Службе светом Симеону од Теодосија Хиландарца
у једном од стихова три пута се понавља придев „свет“, који уједно и
чини лексички садржај целог тог стиха. Међутим, када се заједно прочитају овај и следећи стих: „свет, свет, свет / Отац и Син и Дух свети“,
лако се може разумети трочлано понављање придева „свет“. Наиме,
он се односи на сваки од појмова: свет Отац и свет Син и свет Дух
свети. Уз то троструким понављањем и испуњавањем лексичког садржаја једног стиха лексема „свет“ добија изразити значај и важност
у окружавајућем тексту, постаје његова доминанта.
У примеру (2) из Службе светом деспоту Јовану Бранковићу од непознатог Крушедолца наилазимо на синтаксичку конструкцију „тебе,
блажене“, која је поновљена на растојању од два стиха: „тебе, блажене
[…] / […] тебе, блажене“, чиме је створена прстенаста структура којом
су обухваћена четири узастопна стиха. Када су у питању унутрашња
лексичка понављања, како показују наведени примери, она могу имати
различите функције. Док се у првом случају узастопним понављањем
речју „свет“ указује на њену важност у ужем и ширем контексту, а уз то
постиже и одређен степен емоционалности и експресивности, дотле се
у другом случају понављањем атрибутске конструкције „тебе, блажене“
посебно истиче доминирајућа особина основне речи „Јован“.
Веома су запажени примери понављања лексичких јединица као
првог дела сложеница, односно лексичка понављања у композитама,
која се најчешће срећу у једном стиху (као парне везе), а нешто ређе
и у суседним стиховима. Истина, има и таквих случајева у којима се
52 Понекад се дешава да се унутрашња лексичка понављања комбинују са
анафором, што показује следећи пример:
Придете славно, српскаго народа сабори,
придете матери са чеди,
припадем матери нашеј,
скорој помоштнице, преподобној Анђелине,
(…)
(Н КС ј , 66).
У наведеним стиховима из Службе светом деспоту Јовану Бранковићу од
непознатог Крушедолца, као што се види, у два узастопна стиха анафорска
понављања „Придете […] / придете […]“ прерастају у унутрашња лексичка
понављања „матери […] / матери […]“, што ствара веома интересантну, и
може се рећи, веома ретку, уврнуту, гласовно-лексичку структуру.
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употребљава више композита са различитим првим делом, и то све у
оквиру једног строфоида.
(1)

Преподобнаја и преблаженаја,
богоноснаја и богомудраја,
равноапостолна и чудотворца,
пастира же и учитеља,
многохвалимаја и многоименита оца,
Симеоне и Сава досточуднаја,
от нас песан сију пријемше,
спасајте раби своје
(ТХС и , 208).

(2) Ва самрак богословија, светитељу, вашад
идеже боговиденији душу своју просветил јеси
јакоже Мојси други,
нас озарајеши својими богословними вештанији,
от тами неведенија и страстеј изводеј
ка богоразумију и бестрастију преводе,
темже, оче, моли својего Владику Христа
просветити наше душе појуштих те
(МПС , 276).
У примеру (1) из Службе светом Симеону од Теодосија Хиландарца у
наведеном строфоиду у прва три стиха у виду лексичког паралелизма
успостављеног везником „и“ нашле су се композите које у својим првим
деловима садрже лексеме: „пре-“: „пре-подобнаја и пре-блаженаја“;
„бог-“: „бог-о-носнаја и бог-о-мудраја“; „много-“: „много-хвалимаја и
много-именита“. У сва три случаја лексичке јединице које чине први
део композите у служби су атрибута53 друге лексеме (другог дела композите), које представљају управне речи и носиоце основног значења
лексичке композите:
53 „Атрибути с којима се […] сусрећемо, тј. ‘богоглагољиви’, ‘благосрдни’,
‘многопресвијетли’, ‘многоразумни’, ‘благоугодни’, ‘богољубазни’, ‘златозарни’,
– нису друго већ калкови начињени према грчком узору: сви они одговарају
грчким сложеницама истога значења којега су и славенске […] Ти атрибути
служе у једној мјери апстрахирању конкретних објеката који се наводе у
тексту, као што и својим ученим обликом и потенцирањем суперлативне
квалификације […] помажу постизању експресивности израза“ (Мулић 1972: 68).
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„подобан“
„преподобан“
„блажен“
„преблажен“
„носан“
„богоносан“
„мудар“
„богомудар“
„хвалан“
„многохвалан“
„именит“
„многоименит“

– повољан, прикладан;
– врло, изнад свега подобан, повољан, прикладан;
– испуњен осећањем највећег задовољства, среће;
– у највећој мери блажен;
– који нешто носи;
– који носи бога у себи;
– паметан и разборит, разуман;
– обдарен великом мудрошћу, веома мудар;
– који је хваљен, чувен;
– врло хваљен, веома чувен;
– чувен, познат, знаменит, славан;
– који је веома чувен, познат, знаменит, славан.

У свим композитама изражава се увећан степен значења у односу
на значење које поседује основна реч у дотичној композити. Изузетак
чини само композита „богоносан“ која не означава увећан квалитет
основне лексеме: „носан“ (који нешто носи), него посебан квалитет,
јер означава онога – који у себи бога носи.
У примеру (2) из Службе светом патријарху Јефрему од Марка Пећког лексичке композите нису тако бројне ни разноврсне као у примеру
(1). Овде се ради само о једној врсти композита у којима се у првом њиховом делу у улози атрибута појављује именица „Бог-“: „бог-о-словија“,
„бог-о-виденији“, „бог-о-словними“, „бог-о-разумију“ – која основним
речима придаје нови квалитет. Овде је у једном случају успостављена
веза између просте речи и композите: „страстеј : бестрастију“:
„словије“ – проповедање;
„богословије“ – проповедање, учење о Богу54; наука о богу, о вери,
теологија;
„виденије“ – откровење, визија;
„боговиденије“ – боговиђење, откровење бога;
„словни“ – који се односи на слова;
„богословни“ – који се односи на богословље, на богослова;
„разум“ – ум, памет, разборитост;
„богоразум“ – сазнање, спознање Бога, богосазнање.
54 Више и детаљније о појединим значењима црквенословенских одредница
читалац се може информисати у Речнику црквенословенскога језика проте
Саве Петковића (Петковић 1935).
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„страст“ – снажно осећање, силан и необуздан унутрашњи
нагон према нечему;
„бестраст“55 – одсуство снажног осећања, без силног и необузданог унутрашњег нагона према нечему.
Код ових лексичких композита ситуација је унеколико друкчија
него што је био случај код примера (1). Наиме, овде атрибутска реч у
појединим композитама из основа мења њихово значење (словни : богословни; разум : богоразум), док код других она га само делимично
модификује (словије : богословије; виденије : боговиденије). Док код
пара (страстије : бестрастије) успостављени однос значи – присуство
страсти : одсуство страсти.
Сведимо укратко резултате наших истраживања. У тежњи за емоционалном изражајношћу и експресивношћу, а да би што боље удовољили
законима еуфоније – песници српске духовне поезије користили су се
стилом плетенија словес затварајући се у оквире речи. То затварање у
оквире речи имало је за циљ да укаже на саму пуноћу, суштину речи на
њену функционалну вредност у општењу, односно обраћању Богу. При
таквом структурирању поетског текста ови песници су посебну пажњу
посвећивали гласовној структури речи, тачније речено – фигурама
дикције. Стога су прибегавали употреби оних гласовних фигура које
нису досезале обим једне речи: асонанци, алитерацији, асонантскоалитерационој вези, хомојарктону, хомојотелеутону, парономазији,
рими, етимолошкој фигури или су користили целе речи у виду: анафоре,
епифоре, анадиплозе, симплохе, полиптотона, унутрашњих лексичких
понављања, лексичких понављања у композитама — и тако постизали
двојак ефекат. Понављањем истоветних гласовних структура, које
се остваривало низањем речи са истим почетком или завршетком
(понекад и једним и другим), речи су се, независно од свога положаја
у контексту, доводиле у непосредни контакт и уланчавале у сложене
(оказионалне) знакове, који су функционисали једино у оствареним
контекстима; изван њих такви знакови су престајали да делују. Тако су
поједине речи и њихови низови постајали основни елементи плетенија
словес, а уз то и елементи помоћу којих се градила карактеристична еу55 Именица бестраст није забележена у речницима савременог српског језика,
тако да смо њену дефиницију значења срочили према значењу именице
страст. Међутим, постоје придевске речи: страстан – који је испуњен, прожет
јаким осећањима, страшћу; и бестрастан – који је без страсти, у коме нема
страсти, сталожен, миран.
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ритмичност и мелодичност својствена једино српској духовној поезији.
Оваквим стварањем сложених поетских знакова самосталне речи су
губиле своја примарна значења, постајући елеменат неког општијег
значења које је добијало обележја апстракције. Понављањем целих речи
(или њихових различитих облика), и то зависно пре свега од њиховог
положаја у стиху (и строфоиду), стварао се још један слој формалних
израза којима се појачавао и степен његове експресивности и емоционалности. Такође, понављањем истих речи (или њихових различитих
облика) означавало се посебно истицање одређеног појма (онога о чему
се у тексту говори) или се указивало на неку његову особину којом је
он постајао доминантан међу свим другим појмовима (или изразима).
И да завршимо. Иако је у овом огледу обрађен тек незнатан део изражајних средстава, она су показала у којој и коликој мери су кадра
да остваре посебан угођај уметничке лепоте и несвакидашњи осећај
побожне узвишености; она су показала још и то да су толико моћна да
се преко њих у потпуности може остварити тежња за апстраховањем
и надвладавањем реалне стварности. Наша анализа је показала да песницима српске духовне поезије употребљена стилска средства нису
толико служила за прецизирање и јасност колико за замагљивње смисла
онога о чему се казивало. Црквено проповедање (а не приповедање),
презасићено појачаном емоционалношћу и припремљено ритмичком
усклађеношћу лексичких и гласовних понављања за појање, било је
израз опште песникове жеље да свога слушаоца освоји тајанственошћу
вишезначности него ли логичношћу у излагању. Дакле, сви наведени
примери из српске духовне поезије, као и стилска средства садржана
у тим примерима, недвосмислено указују на постојање „спољашње“
стране плетенија словес као стилског скупа облика „високог стила“ у
овој врсти средњовековне српске књижевности.

1.2. Х
Када се говори о српској духовној (црквеној) поезији, треба имати
у виду да се сусрећемо „са правом поезијом и чистим појмом песме“
(Трифуновић: 1965: 47). Од својих почетака стара српска духовна поезија имала је своје сталне облике: стихира, тропар, кондак. Ови
основни облици средњовековне српске духовне поезије у извесном
смислу представљају минијатурне песме, пошто делују као самосталне

Stih i jezik v05.indd 77

20.11.2013 16:59:15

СРПСКА ДУХОВНА ПОЕЗИЈА

целине56 Међутим, оне се удружују у једну већу тематско-мелодијску
целину, при чему настају сложени средњовековни песнички облици:
службе, канони, акатисти, молепствија. Мелодија има посебну улогу у
старој српској духовној поезији, јер ова поезија не само да се чита него
се и поје. Песници су пишући текст песме имали увек пред собом већ
познату мелодију са одређеним гласовним карактеристикама (сетан
глас, величанствен глас, тужан глас и сл.).
Трагање за унутарњим и суштаственим блискостима библијских
текстова и старе српске духовне 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
– за прозу и 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 1974: 64). Међу многим формалноизражајним средствима која
учествују у обликовању библијског језичког материјала видно место,
пре свега у поезији, припада гласовним понављањима која су захватала
почетке или крајеве двеју и више речи.57 Овакви поступци, директно из
Старог и Новог завета или индиректно из византијске црквене поезије58,
56 Као такве примере, Ђорђе Трифуновић наводи Тропар светоме Симеону од
светог Саве и Цамблаков Тропар Стефану Дечанском (Трифуновић: 1965,
47–48).
57 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 (П нП 2, 7); (2) Ко је она што иде горе из пустиње
као ступови од дима, поткађена смирном и тамјаном и свакојаким прашком
апотекарским? (П нП 3, 6); (3) Јагодице су твоје између витица твојих као
кришка шипка (П нП 6. 6).
58 „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
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пренети су у стару српску духовну поезију. Српски средњовековни
песници (и писци) били су махом калуђери, којима је читање Псалтира59 била свакодневна дужност, па су отуда све стилске особености
тога текста у великој мери утицале на њихово властито изражавање.
Најстарији српски песници богослужбене поезије, песници 13. века,
своју мисао најчешће своде у симбол60. Стога не чуди што се они највише
затварају у речи, заносећи се или понављањем целих речи (анафора,
епифора, анадиплоза, полиптотон, унутрашња лексичка понављања,
лексичка понављања у композитама), или понављањем њихових корена
(figura etymologica), 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 понављањем самогласника
(асонанца), или понављањем самогласника и сугласника у контакту
(асонантско-алитерациона веза), и тако даље. Ниједна од наведених гласовних структура, које представљају својеврсну орнаментику
(Лихачев 1967: 111–129), не делује самостално, ни у стиху, а камоли у
строфи (односио строфоиду). Најчешће долази до комбинације два, а
неретко и више од два оваква гласовна поступка. Њихово издвајање и
изоловано посматрање треба схватити искључиво као резултат научног
апстраховања и уопштавања.
Иако је стара српска богослужбена поезија своју суштину и облик
остваривала потпуно у појању61, у звучном (гласовном) изразу, наша
особинама словенског језика“ (Богдановић 1970: 107). Међутим, сви стилски
и поетски поступци у старој српској духовној 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).
59 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: 105).
60 О изразитом симболизму у поезији 13. века, чиме се остварују закони броја
и хармоније средњовековне естетике, пише Ђ. Трифуновић у свом огледу
Стара српска појна поезија (Трифуновић 1968: 271).
61 „Пошто се ради о поезији за појање, и само песничко стварање се углавном
схвата као појање. Писање поезије ће најчешће означити глаголима –
‘успојати’ или ‘појати’ […] Синтагматском спрегом речи исказује се стварање
најчешће као јединство речи и звука – појање принети, песму принети, песму
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пажња у овом огледу биће усмерена само на неколико звучних елемената који наговештавају особеност структурирања „песничке речи и
ритма и мелодије“ (Трифуновић 1968: 241) ове врсте поетског израза.
Стога ћемо тражити потврде за извесна стилска изражајна средства,
тј. само за облике хомојарктона и хомојотелеутона у различитим
позицијама у стиху и строфоиду62. Таква стилска изражајна средства
својствена су стилу „плетенија словес“ (Трифуновић: 1975. 77). Као
мала звучно-мелодијска решења служила су 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).
Хомојарктон63 је термин античке реторике за гласовно подударање
на почетку двеју и више речи. Отуда ова фигура представља гласовне
структуре у интервалу од понављања једног сугласника (моноалитерација), понављања два сугласника у контакту (биалитерација), поплести, 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).
62 О гласовним фигурама хомојарктону и хомојотелеутону било је спорадично
речи у претходном огледу, где је само указано на њихово постојање у српској
духовној поезији као једног од поступка плетенија словес. Међутим, овде ће
њима бити посвећена изузетна пажња, где ће се указати на њихове основне
облике појављивања и основне функције у оваквој врсти поетског текста.
63 Зима Лука назива ову фигуру омеоарктон, а сматра да „та фигура постаје,
кад се почетне словке више риечи подударају“. Он за хомојарктон наводи и
неколике примере преузете из Вукових збирки српске народне поезије:
Пале патке у слано море
Кад се вила виде на невољи
Нек се жени женила га мајка
Ма је краље с краја гледа
(Зима 1988: 271).
Хомојарктон Ј. Суботић назива „Сложени слик: Слик на челу са сликом у
гласу“, односно алитерација са асонанцом. Суботић такође наводи примере:
У туђе село за туђу сеју –
Па се моли младу момку –
Па ћу пасти на румену ружу
(Суботић 1845: 128).
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нављања 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.
Хомојарктон у виду моноалитерације посебно је честа појава у
старој српској духовној поезији. То је најтеже уочљив вид гласовних
понављања с веома малим музичко-хармонијским ефектима, јер се
пре региструје визуелно него аудитивно. Оваква врста хомојарктона
најчешће обухвата: један стих, два суседна стиха, три и више суседних
стихова или цео строфоид.
(1)

(…)
смиренијем же себе обучајуште,
Сава Симеону жезал старости
Симеон Саве шлем спасенија бист,
на једино вазирајуште
(…)
(Т Х З , 424).

(2) Великоје слнце васеје српскије страни,
добродетељи твојих сијанији
и чудес светлостми просветив твоја чеда вернаја,
и истребил јеси страсти омраченије,
светитељу оче Арсеније,
Христа Бога моли даровати нам велију милост
(Д ПС , 24).
У примеру (1) из Заједничког канона светоме Симеону и светоме
Сави на осам гласова од Теодосија Хиландарца у три узастопна стиха
простире се облик хомојарктона у виду моноалитерације „с“, која
се протеже на осам лексема. Нема никакве двојбе да глас „с“ својим
бројношћу и звучним потенцијалом боји целокупан контекст трију
стихова, чиме се код читаоца покреће одређена емоционалност. Иако
четврти стих није захваћен хомојарктоном, он се ипак преко поступка
римовања (-ајуште/-ајуште: обучајуште – вазирајуште) првог и
четвртог стиха присаједињује првим трима стиховима, чинећи тако с
њима интонационо-смисаону чврсту и компактну целину. Појава једног
хомојарктона у наведеном тексту условљава стварање једне лексичке
парадигме или једног сложеног поетског знака:
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„с“ смиренијем–себе–Сава–Симеону–старости–Симеон–
Саве–спасенија.
Све лексеме које чине парадигму „с“ елементи су једног сложеног
поетског знака у којем доминирају две властите именице „Симеон“ и
„Сава“, које се и понављају и које у инверзији заузимају иницијалне
позиције двају суседних стихова, што их посебно истиче у окружавајућем тексту. И друге лексеме које улазе у састав парадигме „с“ у дати
контекст уносе позитивне конотације, па чак и реч „старост“, која у
основи има негативну денотацију (стање и особина онога који је стар,
остарео; стар = који је доживео много година, који је прошао доба највећих физичких способности), у насталом контексту добија позитивну
конотацију: „Сава Симеону жезал старости“ (Сава Симеону палица
старости).
У примеру (2) из Службе светом архиепископу Арсенију од Данила
Пећког остварен је хомојарктон у више различитих облика: у облику
моноалитерације „в“, „с“, „м“ и „д“. Свака од остварених моноалитерација у оквиру хомојарктона чини посебан сложен поетски знак, или
лексичку парадигму, а све скупа представљају глобални поетски знак,
који функционише у датом контексту:
„в“
„д“
„м“
„с“

великоје–васеје–вернаја–велију;
добродетљи–даровати;
моли–милост;
слнце–српскије–страни–сијанији–светлостми–страсти–
светитељу.

Од четири успостављене лексичке парадигме она која носи глас „с“
најбогатија је лексичким јединицама, заузимајући различите позиције
у свих шест узастопних стихова, чиме су сви они међусобно повезани.
Преостале три парадигме мањег су обима, тако да она која је повезана
гласом „в“ са четири лексеме долази на друго место, остале две са по
две лексеме престављају најсиромашније облике хомојарктона у анализираном контексту. Гледајући уопштено, сви елементи успостављеног
глобалног поетског знака имају без изузетка позитивне значењске
конотације, мада су оне семантички разноврсно изнијансиране.
Хомојарктон у виду биалитерације такође је веома честа појава
у српској духовној поезији. Он се претежно налази на почетку двеју
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речи: у једном стиху, у два суседна стиха, а најчешће на растојању у
једном строфоиду.
(1)

Силоју светаго Духа
Владице својему подобе се,
владичаство си остави,
пријем крст последова Христу
и васели се на Гору Светују,
отнудуже, помошт пријем,
истачајет ти рака миро благодети
веселешти твоје сини
тебе предстојештих, Симеоне блажене,
моли о спасени душ наших
(С НС , 10).

(2) Власт и добродетељ мудре савакупив,
настојешта презираје
и ка будуштим ум простираје
и желанијем прослављаје се Господеви,
псалмопенија зело испитује
и от сего умиљеније пријемље,
правду велми вазискује,
неправду же пророчаски вазненавиде,
темже и ва праведних крове вадвараје се,
Стефане блажене и преподобне,
Непрестано молим се о на ка Господу
(НПА , 254).
У примеру (1) из Службе светоме Симеону од Саве Немањића у строфоиду од 10 стихова делује хомојарктон у четири различита облика:
хомојарктон у виду биалитерације „бл“, „вл“, „пр“, „св“, расејан на осам
од 10 стихова. Овај хомојарктон успоставља четири различите лексичке
парадигме или четири различита сложена поетска знака:
„бл“
„вл“
„пр“
„св“
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Није тешко приметити да су у четири лексичке парадигме остварене
двојне и тројне везе, што значи да сложени поетски знакови немају
претерано развијене структуре. Овде је још нешто од посебне важности, а то је да су поједине гласовне структуре хомојарктона делови
ширих структура друге врсте хомојарктона. Тако биалитерациони
хомојарктон „бл“ само је консонантски део слоговног хомојарктона:
„бла“ (бла-годети : бла-жене). Такође, и биалитерациони хомојарктон
„пр“ део је лексичког понављања: „пријем […] пријем“, док је биалитерациони хомојарктон „св“ део полиптотона: „светаго […] светују“
(свети – света), понављања исте речи у различитим облицима.
У примеру (2) из Акатиста светоме Сави такође од непознатог
писца у строфоиду од 10 стихова, среће се само један облик хомојарктона, и то у виду биалитерације „пр“. Он као такав успоставља једну
лексичку парадигму или један сложени поетски знак, али прилично
развијене лексичке структуре:
„пр“ презираје–простораје–прослављаје–пријемље–правду–
пророчаски–праведних–преподобне.
У парадигми делује осам лексичких јединица, које имају претежно
негативна значења, тако да се семантика глобалног поетског знака
може окарактерисати као носилац негативне конотације. Све у свему
овај хомојарктон настао у виду биалитерације није гласовно разноврстан, него се своди на два гласа „пр“, чији звучни колорит има веома
непријатно, какофонично звучање.
Хомојарктон у виду асонантско-алитерационе везе у српској духовној поезији представља веома непродуктивну категорију. Разлог
је очигледан, јер консонантска и вокалска фонема на почетку неке
лексичке јединице чини њен први слог, тако да се ту ради о слоговном
хомојарктону, а не о асонантско-алитерационом хомојарктону. Само у
случајевима када консонант и вокал припадају различитим слоговима,
може се говорити о појави асонантско-алитерационог хомојарктона.
Он се као такав обично јавља у појединачним случајевима у строфоиду,
а веома ретко се могу наћи два или три оваква облика хомојарктона.
(1)
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обилно ва пустињи обогатисте се,
Симеоне блажене и Саво свештене,
двојице светодушевнаја,
Тројице ниња о нас молита се
(Т Х З х , 308–310).
(2) Јоване боговенчане,
ти јавил се јеси цареј држава светоносна,
војех похвала васечасна,
христијан васех поборник непобедим,
о њихже жив сиј душу твоју полагаје
сице и по самрти недоступно
отачаство твоје сахрањај
и православним војем нашим
на Агарени посопствуј
молитвами твојими
(НКС ј , 68–70).
У примеру (1) из Заједничког канона светоме Симеону и светоме
Сави на осам гласова од Теодосија Хиландарца у строфоиду од седам
стихова делује само хомојарктон у виду асонантско-алитерационе везе
„об“. Тако је успостављена једна лексичка парадигма или један сложени
поетски знак од два елемената:
„об“ обилно–обогатисте се.
Поглед на лексичку парадигму указује на то да је гласовни састав
хомојарктона „об“ цео први слог („о-“) и део другог слога, односно
његова консонантска фонема („-б-“) у обе лексичке јединице (о-билно : о-бо-га-ти-сте се). Уз то, овако настао сложени поетски знак има
форму потпуно синтаксички исправног и значењски логичног израза:
„обилно обогатисте се“.
У примеру (2) из Службе светом деспоту Јовану Бранковићу од непознатог Крушедолца у строфоиду од 10 стихова налазимо три различите
врсте асонантско-алитерационог хомојарктона: „васе“, „воје“, „си“, чиме
се стварају три лексичке парадигме или три сложена поетска знака:
„васе“ васечасна–васех;
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„воје“ војех–војем;
„си“ сиј–сице.
Ако у сва три сложена поетска знака упоредимо њихов гласовни
састав са границом слога у активираним лексемама, уочавамо одређене
неподударности. Наиме у једном знаку (воје: во-јех – во-јем) уистину
се ради о асонантско-алитерационом хомојарктону, јер се гласови
који улазе у састав асонантско-алитерационе везе не подударају са
границом слога. Међутим, у друга два знака ситуација је таква да се
у једној речи гласовна секвенца која чини асонантско-алитерациону
везу не подудара са границом слога (васе-х : ва-сех), а у другој долази до
њеног подударања са границом слога (васе: ва-се-ча-сна – ва-сех); иста
је ситуација и код хомојарктона „си“: (си: сиј – си: си-це). Практично,
у ова два случаја ради се о комбинацији асонантско-алитерационог и
слоговног хомојарктона. А то су места на којима долази до преплитања
двеју фигура, што потврђује поступак плетенија словес.
Хомојарктон у виду чистих слоговних понављања је раширена појава
у српској духовној поезији, и то 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. Слоговни хомојарктон се
обично јавља у једном стиху, у два или три стиха или више суседних стихова, али тада је у питању комбинација различитих врста хомојарктона.
(1)

Цара благочастива светињу благословеније
твоје светоје и часноје тело држешта,
саним јављенијем подати препирајеши,
јеже чеда твоја
са светитељи и свештеними
јако пребогатоје сакровиште
ва своја пренесоше
(С УС , 84).

(2) Красоту важделев слави Божије
ва земаљнеј тому благоугодил јеси,
и поручени ти таланат добре вазделав
усугубил јеси,
о њемже и подвиза се до крве
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отнудуже и мазду болезнеј својих
јако мученик пријел јеси от Христа Бога,
јегоже моли спасти се појуштим те, Лазаре
(НПС , 134).
У примеру (1) из Службе преносу моштију светога Саве од Савиног
ученика у строфоиду од седам стихова у сваком од њих, изузев четвртог,
делују различите врсте хомојарктона: у виду једносложног хомојарктона
„пре“ и „све“; у виду двосложног хомојарктона „благо“, чиме су створене
три лексичке парадигме или три сложена поетска знака:
„пре“ препирајеши–пребогатоје–пренесоше;
„све“ светињу–светоје–светитељи–свештеними;
„благо“ благочастива–благословеније.
Из трију парадигми у прве две гласовни сегменти „пре“ и „све“,
који чине слоговне хомојарктоне иако представљају слоговне сегменте,
оне у српском језику функционишу и као префиксалне морфеме (пре:
пре-пирајеши – пре-богатоје – пре-несоше; све: све-тињу – све-тоје –
све-титељи – све-штеними). Код лексичке парадигме са гласовним сегментом „благо“, ситуација је унеколико друкчија. Наиме, овде се ради о
лексеми са спојним вокалом (благ-о-: благ-о-частива – благ-о-словеније).
Гледано са значењске тачке гледишта, хомојарктони било једносложни
било двосложни пошто имају ранг префиксалних морфема, односно
лексема, у настале лексичке композите уносе своја специфична значења. На звуковном плану као формиране лексеме, они имају и веома
значајног удела у остварењу звуковне, музичке стране наведеног текста.
У примеру (2) из Стихире и тропара светоме кнезу Лазару од непознатог писца у строфоиду од осам стихова у сваком од њих налази се
понеки од елемената хомојарктона. Пажљивијим посматрањем открива
се пет различитих једносложних хомојарктона „бо“, „ва“, „до“, „је“ и
„по“, од којих је настало пет лексичких парадигми или пет сложених
поетских знакова:
„бо“
„ва“
„до“
„је“
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„по“ поручени–подвиза–појуштим.
У пет лексичких парадигми налази се 15 лексема. Оне су бројно
различито распоређене: једна је двојна, три тројне и једна четворна.
Хомојарктони су у свим случајевима једносложни. Разлика међу њима
постоји, јер једни: „до“ и „по“ функционишу као префиксалне морфеме
у српском језику, што им придаје значајнији семантички потенцијал
него осталим двема: „бо“, „је“, које то нису. Гласовни формант, овде
једносложни хомојарктон „ва“, у српскословенском језику има улогу
предлошке речи „у“, чиме се он издваја у односу на друге хомојарктоне.
Ту је битно споменути и хомојарктон „до“, који својим другим делом
представља једну целу лексему у функцији предлога. Својом бројношћу,
раширеношћу по контексту и значењском изнијансираношћу овакви
хомојарктони уз друге присутне гласовне фигуре чине посматрани
текст веома озвученим, семантички богатим и разноврсним.
Хомојарктон 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 речима и мора бити изграђен од целих слогова, док парономазија
нема те ограничености. Овакав вид хомојарктона обично обухвата
два и више стихова у контакту или три и више стихова на растојању
у строфоиду.
(1)
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Радуј се, светитељу Христов Саво,
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светило незаходимоје
и црквам украшеније,
светилник многосветал,
иже законом божаставним
просветив отачаство си,
Христу помоли се
даровати душам нашим велију милост
(С УС , 52–54).
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(2) Придите, страждуштеји,
и примете исцељенија,
рука бо јаже тогда пенезе дајуштија
тажде и ниња дајет исцеленија
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 прослављајуштому
иже того прослављајуштих
(ГЦС , 318).
У примеру (1) из Службе преносу моштију светога Саве од Савиног
ученика у строфоиду од 14 стихова срећу се две различите врсте хомојарктона: „про“ и „свети“. Својим распоредом овакав хомојарктон
је неправилно распоређен по контексту строфоида, мада су његова
четири последња облика покрила иницијалне позиције стихова, где су
се нашли на месту анафоре, и то по два у контакту. Две врсте слоговног хомојарктона производе две лексичке парадигме или два сложена
поетска знака:
„про“ просвештеније–проповедник–просветив;
„свети“ светитељу–светитељу–светило–светилник.
Свака од две лексичке парадигме садржи различит број лексема: прва,
три лексеме, у које префикс „про“ уноси различита значења, умножавајући њихове семантичке неподударности; друга, четири лексеме, у
којима поновљени формант „свети“ представља основну реч из које
су изведене све четири лексеме у парадигми. Није тешко приметити да
друга лексичка парадигма, односно речи које чине њен лексички низ,
представљају основну значењску димензију која боји семантику целог
контекста. Наиме, лексема „свети“ уткана је и у друге лексичке облике
као: „многосветал“ и „просветив“, које немају форму хомојарктона, и
тиме још више повећавају семантички и стилски значај ове лексеме у
структури строфоида. То потврђује и изречена констатација да је свети
Сава Христов светитељ: „светитељу Христов Саво“.
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У примеру (2) из Службе светом краљу Стефану Дечанском од Григорија Цамблака у строфоиду од 12 стихова нашле су се четири различите
врсте хомојарктона: једносложни „при“, „про“ и „стра“; тросложни
„прославља“. Овакав хомојарктон према својој функцији у речима у
којима чини иницијалне гласовне форманте може се поделити на оне
који имају функцију атрибута: „при“, „про“ и функцију основне речи:
„прославља“, „стра“. Као што се види, остварени хомојарктон својим
различитим формама веома је систематично распоређен по контексту
строфоида: прва два и задња два стиха, као и унутрашњи стихови: пети
и осми. Четири различите врсте хомојарктона условљавају настанак
четири различите лексичке парадигме или четири различита сложена
поетска знака:
„при“
„про“
„прославља“
„стра“

придите–примете–пришадше;
прошенија–прослављајуштому–прослављајуштих;
прослављајуштому–прослављајуштих;
страждуштеји–страстем.

У четири успостављене лексичке парадигме поновљене гласовне
секвенце у улози хомојарктона увелико одређују звуковни садржај
строфоида, али и својим семантичким потенцијалима утичу на његову
дискурзивну информацију, која се креће од уношења одредби у основна
значења (придите – примите – пришадше; прошенија – прослављајуштому – прослављајуштих), па преко варирања основних значења
различитих облика истих лексема (прослављајуштому – прослављајуштих), и све до логичке везе двеју лексема (страждуштеји – страстем).
Хомојотелеутон је термин античке реторике којим се означава гласовно подударање на крају двеју и више речи. Ова фигура, према нашем
схватању64, представља гласовне структуре у интервалу од понављања
64 Ову стилску фигуру Лука Зима дефинише на следећи начин: „Омеотелеутон
јест свакако подударање словака на крајевих риечи, т. ј. по двие или више
риечи имају на крају једнаке словке“ (Зима 1988: 272). Лука Зима наводи
следеће стихове из Вукових збирки српске народне поезије у којима се налазе
примери за ову фигуру:
Чизме носим, а бос одим –
У наручју носиш сина Пантелију,
За ручицу водиш ћерку Анђелију.
Доцна лежеш, а рано ме устанеш
Кад ме будиш, канџијом ме љубиш
(Зима 1988: 273–274).
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једног самогласника (моноасонанца), понављања једног сугласника
(моноалитерација), 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 риму.
Хомојотелеутон у виду моноасонанце представља веома честу појаву у старој српској духовној поезији. Узрок његове честе појаве лежи
у ондашњем правилу отвореног слога, па су стога и крајеве речи најчешће обележавале самогласничке фонеме. Хомојотелеутон се обично
остварује на крајевима трију и више лексичких јединица: у контакту или
на растојању у једном стиху; у два и више суседних стихова; понекад
разастрт по целом строфоиду.
(1)

Јако утро светлејшеје
трпенија светлостију,
достославне, показа се,
темже и стичут се
свештеници и царије,
иноци и мирсци,
богати и ништи,
(…)
(МПС , 318).

(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
(НК З , 182).

Јован Суботић, такође, говори о хомојотелеутону и дефинише га као „слик
у гласу са сликом на крају“. Суботић наводи следећи пример:
„Чизме носим, а бос одим –
У наручју носиш сина Пантелију,
За ручицу водиш ћерку Анђелију.“
(Зима 1988: 273).
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У примеру (1) из Службе светом архиепископу Никодиму од Марка
Пећког од пет вокала (и вокалног „р“, које никада не може бити на финалној позицији у речи у српском језику) учествују четири, стварајући
четири облика хомојотелеутона: „а“, „е“, „и“ и „о“. Ова четири облика
хомојотелеутона формирају четири различите лексичке парадигме или
четири различита сложена поетска знака.
„а“
„е“
„и“
„о“

трпенија–показа;
светлејшеје–достославне–се–темже–се–царије;
и–свештеници–и–иноци–и–мирсци–богати–и–ништи;
јако–утро.

У цитираном тексту од 21 употребљене лексеме у њих 15 на финалним позицијама налазе се различити облици хомојотелеутона.
Међутим, када се овоме придода и везничка лексема „и“ (поновљена
четири пута), онда се ова фигура јавља у 19 речи, а само у две „светлостију“ и „стучит“ појављују се: вокал „у“ и консонант „т“, који не граде
ову гласовну фигуру. Ако бисмо фреквенцију појављивања вокала на
финалним позицијама претворили у проценте, добили бисмо да се у
90,48% финалних позиција појављује хомојотелеутона, а да су 9,52%
финалне позиције остале без хомојотелеутона, што указује на његово
веома изражено присуство. Доведемо ли у везу присуство свих вокала
на крајевима речи са подацима о присуству вокала у прозном тексту,
коју је извршио Т. Маретић65 – добили бисмо односе као у табели на
наредној страни.
Интересантно је пратити вокалске фонеме које чине хомојотелеутон,
односно њихово присуство у стиховима строфоида и упоредити са
присуством у прози. Присуство вокала „а“ са 9,52% умањено је више
од два пута него у прози, као и вокала „о“, док је вокал „е“ за 4,92%
повећан у хомојотелеутону него у неутралном тексту. Једино је вокал
„и“ у хомојотелеутону повећан за дупло, што је више него сто посто.
65 Т. Маретић је на примеру Вуковог превода Старог завјета одредио
учесталост гласова (и вокала и консонаната) на корпусу од 10 000 гласова.
На основу Маретићевих података израчунали смо у процентима засебно
заступљеност вокала и засебно заступљеност консонаната у неутралном,
прозном тексту – вокали: а = 23,22%, е = 23,65%, о = 22,27%, и = 20,66%, у = 9,23%;
консонанти: б = 3,20%, в = 7,45%, г = 3,56%, д = 7,93%, ђ = 0,57%, ж = 1,17%, з = 2,72%,
ј = 9,33%, к = 5,90, л = 3,60%, љ = 1,67%, м = 6,80%, н = 8,47%, њ = 1,16%, п = 4,19%,
р = 7,20%, с = 8,60%, т = 7,41%, ћ = 1,68%, ф = 0,00%, х = 1,35%, ц = 1,03%, ч = 2,22%,
џ = 0,01%, ш = 2,78% (Маретић 1899: 11).
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Фреквенција вокала у %
.................................................................................
вокали
у стиховима
у прози
а
9,52%
23,22%
е
28,57%
23,65%
и
42,88%
20,66%
о
9,52%
22,27%
у
4,76%
9,23%
р
0,00%
0,97%

Урађена статистика недвосмислено показује да је вокалска фонема
„и“ својим присуством са 42,88% веома доминантна и да представља
изражено стилско и емоционално средство, а то потврђују и стихови:
„иноци и мирсци, / богати и ништи“ (иноци и мирјани, / богати и ништи),
у којима доминира ова фонемска јединица.
У примеру (2) из Заједничке службе светим деспотима Бранковићима
од непознатог Крушедолца хомојотелеутон се остварује у три различита
облика: „е“, „и“, „а“, што ствара три различите лексичке парадигме или
три различита сложена поетска знака:
„а“ вражија–смуштенија–нашаствија–преподобна–наша–
васечаснаја;
„е“ напасније–страсније–душе–наше–своје–заступнице;
„и“ прилоги–и–находи–и–и–раби–сахрани.
У целом строфоиду употребљено је 25 лексема, а њих 19 чине лексички фонд три различита облика хомојотелеутона, што значи да је
само шест речи изван ове гласовне фигуре. Ако откривено стање претворимо у математичке чињенице, добићемо следеће податке: 76,00%
вокалских завршетака добија улогу хомојотелеутона, а њих 24,00%
остаје без те улоге. Овде је, за разлику од примера (1), присуство различитих врста хомојотелеутона веома уједначено: хомојотелеутон „а“= 6;
хомојотелеутон „е“= 6; хомојотелеутон „и“= 7. Од пет завршетака који
не спадају ни у једну врсту хомојотелеутона само се један завршава
вокалом: „Анђелино“, док њих пет консонантом: „језик, озлобљајут,
от, васех, сих“. Ако се послужимо присутношћу вокалских фонема које
чине структуру хомојотелеутона, где је вокал „е“ заступљен са 35,58%,
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вокал „и“ са 36,84%, а вокал „а“ са 35,58%, подаци показују да су сва три
вокала у односу у прози, увећана преко десет процената, међу којима
предњачи вокал „и“ са 16,18%, што му придаје највећу стилистичку и
изражајну вредност.
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 у виду асонантско-алитерационе
везе или слоговних понављања, и то по правилу: у два суседна стиха;
у више стихова у контакту и на растојању.
(1)

Топлим желанијем раждигајем
ка љубави божаставнеј,
пустињу постигал јеси
јако отишије невлајемоје,
идеже тврдим подвигом
страстем трније посекајеши
и семе духовно ва души својеј
јако земља плодоносна пријем
напитајеши благочастивих душе
анђелским хлебом словесе божија
(МПС , 260).

(2) Радуј се, Стефане,
царем православним похвало,
буди нам, рабом својим,
от васакоје скрби избављеније
и васем ка тебе прибегајуштим
скороје поможеније
(Н К З , 136).
У примеру (1) из Службе светом патријарху Јефрему од Марка Пећког у строфоиду од 10 стихова у њих пет јавља се моноалитерациони
хомојотелеутон „м“. У строфоиду је употребљено 35 лексичких јединица, а на финалним позицијама у њих девет налази се консонантска
фонема „м“. Ако ове податке претворимо у проценте, добићемо следећи
однос: у 25,71% лексема налази се глас „м“, а у њих 74,29% овог консонанта нема. Међутим, када упоредимо присуство гласа „м“ у тексту
анализираног строфоида и присуство овог гласа у прозном тексту, он
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је 25,71% : 6,80%. Испада да је консонант „м“ за више од три и по пута
присутнији у духовној поезији него у прозном тексту. Ово несумњиво
показује да је његова заступљеност у стиховном тексту веома учестала
и да стога он представља веома изражено стилско средство. Пошто се
хомојотелеутон у овом случају гради од једног облика, он ствара само
једну лексичку парадигму или један сложени поетски знак:
„м“ топлим–желанијем–раждигајем–тврдим–подвигом–
страстем–пријем–анђелским–хлебом.
Појава само једног облика хомојотелеутона у строфоиду невелике
стиховне дужине је сасвим разумљива, а то је и честа појава у српској
духовној поезији. Наиме, од преосталих 25 речи само се четири завршавају консонантима, док 21 има вокалске завршетке.
У примеру (2) из Заједничке службе светим деспотима Бранковићима од непознатог Крушедолца у строфоиду од шест стихова налази
се 21 лексичка јединица. У њих седам на финалној позицији појављује
се консонантска фонема „м“ којом се формира само један облик хомојотелеутона, који представља једну лексичку парадигму или један
сложени поетски знак:
„м“ царем–православним–нам–рабом–својим–васем–
прибегајуштим.
Седам лексема које представљају елементе у сложеном поетском
знаку концентрисане су у другом, трећем и петом стиху, чинећи тако
хомојотелеутон „м“ који својим присуством заузима у 33,33% случајева
крајеве речи употребљених у строфоиду. У свим осталим лексемама,
са изузетком речи „радуј“, на њиховим крајевима налазе се вокалске
фонеме. Присуство од 33,33% обезбеђује хомојотелеутону велики постотак учесталости у посматраном тексту, чак пет пута увећано у односу
на његово присуство у прозном тексту. И ово, као и у примеру (1),
недвосмислено потврђује да хомојотелеутон грађен на консонантској
фонеми „м“ представља веома значајно стилско средство, које уноси
одређено симболично значење у окружавајући текст.
Хомојотелеутон у виду асонантско-алитерационе везе има веома
високу фреквенцију у текстовној структури српске духовне поезије.
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Ова гласовна фигура се најчешће јавља: у једном стиху, у два и више
суседних стихова, у контакту и на растојању у једном строфоиду.
(1)

Јако луча светозарна
јако дан просвештенија
васија памет твоја љубазна отачаству ти
и радостан празник васем верним
даљним и ближњим
васех вастављајет пети:
Васа дела Господња Господа појте
и превазносите ва васе веки
(Н КС б . 442).

(2) 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
(Н КС ј , 62)
У примеру (1) из Службе светом деспоту Стефану Бранковићу од
непознатог Купиновљанина у строфоиду од осам стихова у сваком
од њих налази се неки од облика хомојотелеутона. Такав распоред
хомојотелеутона у приличној мери је покрио све текстовне просторе
строфоида. Од 32 употребљене лексеме у њих 13 се налази ова фигура,
која се јавља у више различитих облика: хомојотелеутон „ан“, „на“,
„ет“, „им“, „те“, „ија“,66 што чини шест лексичких парадигми или шест
сложених поетских знакова:
66 У овим случајевима нема сумње да се не ради о хомојотелеутону, док се
једино код облика „ија“ (просвештенија – васија) може створити дилема
да није у питању рима. Сумња је већа када се узме у обзир позиција двеју
лексема, којом оне, условно речено, граде риму анадиплозу: „јако дан
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„ан“
„ет“
„ија“
„им“
„на“
„те“

дан–радостан;
памет–вастављајет;
просвештенија–васија;
верним–даљним–ближњим;
светозарна–љубазна;
појте–превазносите.

Као што се види, у пет сложених знакова налазе се по две лексичке
јединице, док у једном делују три лексеме. У парним лексичким везама
остварени су различити контакти, јер су у њима смештене речи из различитих лексичких врста. Ако је, на пример, остварена веза именице и
придева (дан – радостан), онда придевска реч ступа у одредбену функцију према именичкој речи, а именице и глагола (памет – вастављајет),
онда је или однос субјекта и предиката или предиката и објекта. Тек
када су лексеме из исте врсте речи, онда се успоставља семантички
однос или синонимичности (светозарна – љубазна) или антонимичности (појте – вазносите). Наравно, реч је о контекстуалним, поетским
односима значења важећим само за дати контекст.
У примеру (2) из Службе светом деспоту Јовану Бранковићу од
непознатог Крушедолца у строфоиду од 12 стихова делује више различитих хомојотелеутона: „ти“, „ије“67, „ија“, „јте“, „тихом“, што ствара пет
лексичких парадигми или пет сложених поетских знакова:
„ија“
„ије“
„јте“
„ти“
„тихом“

дарованија–милосрдија;
царије–светитељије–људије;
радујте–васпојте;
богати–ништи–прости;
причестихом–обогатихом.

просвештенија / васија памет твоја љубазна отачаству ти“ – крај претходног
и почетак наредног стиха. Међутим, ово је само моменат у којем долази до
подударања, преплитања двеју фигура – поступак плетенија словес.
67 Хомојотелеутони „ија“, „ије“, „тихом“ такође се могу схватити као посебни
облици риме: први као вертикална дистантна шестофонемска метатезноепентетска рима (д-ро-ија/-о-рд-ија: дарованија – милосрдија); други као
хоризонтална контактна трофонемска изоморфна рима (-ије/-ије: царије
– светитељије); трећи као вертикална контактна петофонемска изоморфна
рима (-тихом/-тихом: причестихом – обогатихом). Ипак, и овде, као и у
претходном примеру, реч је о тачкама у којима долази до преплитања двеју
фигура, а истраживач према својим афинитетима и проценама у контексту
може да се одлучи за једну или другу.
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Од укупно 46 лексема у пет различитих сложених поетских знакова
налази се 12 лексема (26,09%). Ако се узме у обзир да је од неактивираних лексема њих 11 (о, от, се, и, се, и, и, се, и, и, о) настало од једне или
две фонеме, испада да само фонолошки богатијих неактивираних речи
има 23, што веома увећава постотак активираних лексема и подиже
га на 34,29%. Интересантно је споменути да у гласовни састав овог
хомојотелеутона улазе: један сегмент од два гласа, три сегмента од по
три гласа и један сегмент од пет гласова.
Хомојотелеутон у виду слоговних понављања није раширена појава
у српској духовној поезији, јер се он укршта са једним обликом риме, и
то посебно када је у питању понављање више од једног слога. Међутим,
нису ретки ни случајеви у којима долази до делимичног поклапања
хомојотелеутона и риме. Уопштено говорећи, слоговни хомојотелеутон
јавља се у контекстима који захватају: већи део строфоида или целе
строфоиде.
(1)

Обноштноје стојаније,
непрестаноје пеније
и благонадежније молитви Сава савршаје,
теплије слзи и благодаренија от срца,
Симеонова ваздиханија очиштенију грехов
и благодети васељеније
и дрзновенију ка Богу
ва помошт пријел јест
(ТХ З , 438–440).

(2) Добљаго и мужаставнаго ва бранех
и адаманта тврдејшаго
поборника васеистина о православији,
благочастија стлпа непоколебимаго,
чуднаго Лазара ублажим,
ревнитеља и подражатеља Авраама онаго,
иже о истине мученика јављшаго се,
иже и Христу предстојештаго
и о нас молештаго се
(Н Р С , 196).
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У примеру (1) из Заједничког канона светоме Симеону и светоме Сави
на осам гласова од Теодосија Хиландарца у строфоиду од осам стихова
састављеног од 30 лексема у њих 12 (или 40,00%) налази се хомојотелеутон у пет различитих облика: „је“, „нија“, „није“, „нију“, „ноје“, који
стварају пет лексичких парадигми или пет сложених поетских знакова:
„је“
„нија“
„није“
„нију“
„ноје“

савршаје–теплије;
благодаренија–ваздиханија;
стојаније–пеније–благонадежније–васељеније;
очиштенију–дрзновенију;
обноштноје–непрестаноје.

Међу пет лексичких парадигми само је једна успостављена на једносложном облику хомојотелеутона, док четири чине двосложни облици
хомојотелеутона. Овде се на први поглед тешко може разликовати двосложни хомојотелеутон од риме. Међутим, пажљивијим удубљивањем
у гласовну (фонолошку) структуру поновљених секвенци, уочава се
разлика међу овим двема гласовним фигурама. Тако у трећој лексичкој
парадигми, у којој облик хомојотелеутона „нију“ обухвата два задња
слога (очиште-нију – дрзнове-нију), док рима (-енију/-енију) започиње
са вокалом трећег слога сдесна улево (очишт-енију – дрзнов-енију).
Унеколико је друкчија ситуација у четвртој парадигми, у којој облик
хомојотелеутона „ноје“, као двосложни, не обухвата оба слога у првој
лексеми парадигме, него само део другог слога (обно-штноје – непреста-ноје). Имајући ову чињеницу у виду, такву гласовну фигуру могли
смо прогласити и римом. Пошто се у три од четири лексичке парадигме
гласовна секвенца завршава гласовним формантом „је“, могуће је помоћу ње као интегралног елемента изградити један глобални поетски
знак састављен од три сложена поетска знака и тада добити посебну
лексичку парадигму од осам лексичких елемената:
„је“ савршаје–теплије–стојаније–пеније–благонадежније–
васељеније–обноштноје–непрестаноје.
Ако сада из успостављене лексичке парадигме издвојимо све постојеће идентичне облике хомојотелеутона, добићемо горе наведене три
парадигме са различитим гласовним саставима („је“, „није“ и „ноје“).
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У примеру (2) из Службе светом кнезу Лазару од непознатог Раваничанина у сваком од стихова наведеног строфоида налази се бар
по један облик хомојотелеутона. Ова гласовна фигура се јавља у пет
различитих облика: „го“, „наго“, „ника“, „таго“, „теља“, што ствара пет
лексичких парадигми или пет сложених поетских знакова:
„го“
„наго“
„ника“
„таго“
„теља“

добљаго–тврдејшаго–неоколебимаго–онаго–јављшаго;
мужаставнаго–чуднаго–онаго;
поборника–мученика;
предстојештаго–молештаго;
равнитеља–подражатеља.

У само једној од пет лексичких парадигми облик хомојотелеутона
има једносложну вредност, док је у преосталих четири сачињен од
двосложних гласовних форманата. Истина, једносложни облик хомојотелеутона повезује пет лексичких јединица, а остали су дволексички,
изузев облика „наго“, који је тролексички. Његово присуство у 13 од
38 лексема износи 34,21%. Али, ако се од 38 лексема занемаре везници,
предлози и повратна речца (и, ва, и, о, и, о, се, и, и, о, се), њих 11 које у
свом саставу имају један или два гласа – онда се заступљеност хомојотелеутона у наведеном тексту пење на целих 44,83%. Гледајући изоловано, сви облици хомојотелеутона представљају целовите слогове;
међутим, у гласовној структури речи у којима се налазе то у свим случајевима није, јер се почетак хомојотелеутона не поклапа са границом
слога. Тако на пример облик хомојотелеутона „го“ део је развијеније
гласовне фигуре, односно риме (-аго/-аго/-аго/-аго/-аго/-аго: добљаго
– мужаставнаго – непоколебимаго – чуднаго – предстојештаго – молештаго); облик хомојотелеутона „наго“ не подудара се са границом слога
(мужаста-внаго – чу-днаго – о-наго); облик хомојотелеутона „ника“ у
једној лексеми се не подудара са границом слога, а у другој подудара
(по-бо-рника : муче-ника); облик хомојотелеутона „таго“ не подудара
се у обе лексеме са границом слога (предстоје-штаго : моле-штаго); док
се облик хомојотелеутона „теља“ у обе лексеме подудара са границом
слога (равни-теља : подража-теља).
Хомојотелеутон је због свог положаја у стиху (крај стиха) често веома тешко разликовати од тзв. морфолошке риме. Међутим, пажљивим
посматрањем и применом строгих принципа који дефинишу хомојотелеутон као слоговна понављања на финалним позицијама речи, док
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се на риму овакви строги принципи не примењују, па је стога у више
случајева могуће разликовати ове две фигуре. Ипак, потребно је истаћи
да када рима има гласовну структуру целих слогова (или слога), онда
се рима и хомојотелеутон поклапају. У таквим случајевима за разликовање ових двеју фигура једино је меродаван контекст и субјективно
мишљење истраживача.
(1)

Царствујеј васеми
Бог те испрва вазљубил, свете,
тобоју бо јуности обузданије васем показа
и властем же покореније,
милостињи же рачитеља,
сирим заступника тепља,
скрбештим утешеније
(НПК , 126).

(2) Кими благодарними словеси
похвалим аријереом начелника
и Христова јеванђелија ученика
апостолским преданијем извесна хранитеља
и православију утвржденије
и својему стаду наставника
јересем потребитеља,
молитавника о душах наших
(МПС , 202)
У примеру (1) из Канона светоме Сави од непознатог писца у наведеном строфоиду на финалним позицијама у седам речи јављају се
поновљене гласовне секвенце, које би на први поглед могле бити и
римована сагласја и различити облици хомојотелеутона: „им“, „ља“,
„није“. Према идентичним облицима понављања јављају се три различите лексичке парадигме или три различита сложена поетска знака:
„им“ сирим–скрбештим;
„ља“ рачитеља–тепља;
„није“ обузданије–покореније–утешеније.
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У првој парадигми заснованој на понављању гласовне секвенце
„им“, када се поделе речи на слогове „си-рим“, „скр-бе-штим“ – видимо
да је поновљена гласовна секвенца „им“ само део задњег слога, тако
да се може претпоставити да се ради о рими, односно о вертикалној
контактној двофонемској изоморфној рими68, а не о хомојотелеутону.
У другој парадигми заснованој на поновљеној гласовној секвенци „ља“
растављањем одговарајућих речи на слогове „ра-чи-те-ља“, „те-пља“
– налазимо комбиноване гласовне форманте, где се у првом случају
ради о целом слогу (-ља), док је у другом реч о једном слогу и делу
другог слога (-п-ља). Уколико би глас „п“ затворио први слог „теп-ља“,
добила би се потпуно чиста ситуација, јер би се несумњиво радило
о фомојотелеутону. У трећој парадигми заснованој на поновљеној
гласовној секвенци „није“ – реч је без сумње о хомојотелеутону (обу-зда-није : по-ко-ре-није : у-те-ше-није). Међутим, ако се пажљивије
загледамо у гласовне структуре активираних лексема, увиђамо да се
у њима двема подударност помера ка њиховим почецима за вокалску
фонему „е“ (-еније/-еније; покореније – утешеније), што овде две речи
преводи у вертикалну дистантну петофонемску изоморфну риму. Код
задњег случаја у структурирању поетског текста дошло је до делимичног подударања, поклапања или комбинације двеју фонетских фигура:
хомојотелеутона и риме69.
68 О двофонемској рими и другим квантитативним моделима риме читалац се
више може информисати у Римаријуму (Речнику појмова риме) (Чаркић 2001).
69 Као примери за несумњиву риму, по нашем мишљењу, могу се узети овакви
случајеви:
Павла божаставна ученија
делом исплнил јеси,
светитељу свештенејши,
ва себе стежав плоди духовније
љуби и радост,
мир и трпеније,
благостињи, веру и кротост,
ваздржаније са смеренијем,
сим бесом вишенија
низложил јеси
(МПС , 226).
У стиховима из Службе светом архиепископу Никодиму од Марка Пећког у
седам финалних лексема долази до понављања одређених гласовних секвенци.
Када се пажљивије погледа њихов слоговни састав, запажа се да ниједна од
њих није састављена од целовитих слогова (-енија/-енија; у-че-нија – ви-шенија; -није/-није/-није-: ду-хо-вније – тр-пе-није – сме-ре-нијем; -ост/-ост:
ра-дост – кро-тост).
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У примеру (2) из Службе светом архиепископу Никодиму од Марка
Пећког у строфоиду од осам стихова у седам лексема понављају се
одређени гласовно-фонолошки форманти: „није“, „ника“, „теља“, који
неодољиво подсећају на двосложне облике хомојотелеутона, чиме су
настале три лексичке парадигме или три сложена поетска знака:
„није“ преданијем–утвржденије;
„ника“ начелника–ученика–наставника;
„теља“ хранитеља–потребитеља.
Када се активиране речи из прве парадигме поделе на слогове, већ
на први поглед увиђа се да је у питању рима, пошто се на финалној
позицији прве лексеме налази неподударна фонема „м“. Мада се поновљена гласовна секвенца „није“ налази у оквирима два суседна слога
(пре-да-нијем : у-твр-жде-није), што значи да се и овде може радити
о рими или о хомојотелеутону. Поделимо ли на слогове и лексеме из
друге парадигме (на-че-лни-ка : у-че-ника : на-ста-вни-ка), узимајући у
обзир правило отвореног слога, запажамо да се само у једној лексеми
„у-че-ника“ поновљена гласовна секвенца „ника“ остварује у оквиру два
слога, док у преостале две речи то није случај. Међутим, према данашњим правилима о граници слога у српском језику ствари би изгледале
сасвим другачије (на-чел-ника : у-че-ника : на-став-ника), па би све
три речи из треће парадигме представљале елементе хомојотелеутона.
Поделимо ли и речи из треће парадигме на слогове (хра-ни-теља : потре-би-теља), јасно се запажа да се ради о облику хомојотелеутона, али
наведеној секвенци прикључује се и иницијална фонема „и“, чинећи
нову гласовну секвенцу „итеља“ – што указује на риму, односно римовано гнездо (-итеља/-итеља: хранитеља – потребитеља). Ово је један
од многих случајева у српској духовној поезији у којима се делимично
подударају хомојотелеутон и рима.
Већ је истицано да се ове две гласовне структуре (хомојарктон и
хомојотелеутон) скоро никада не јављају појединачно, како у контексту
једног, тако и у више суседних стихова, па и целих строфоида. Често
се налазе испреплетани: различити облици хомојарктона; различити
облици хомојотелеутона и комбинације ових двеју фигура са другим
гласовним фигурама.
Нису ретки контексти у којима долази до комбинације хомојарктона
и хомојотелеутона. Понекад су овакве комбинације смештене у једну
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или две речи: у контакту у једном стиху; у два суседна стиха; у више
суседних стихова; у целим строфоидима.
(1)

Огражденије и покров нам са Богом суште,
страсними бурами и вастанми
ратујуштих нас и бедствујуштих
не оставите погибнути,
но предварите Христа молеште
ва пристаниште благије вољи јего спасти
и окрмитеља бити нам
иже ва помошт вас призивајуштих
(ТХ З , 356).

(2) Многими садржими напастми и бедами
и не могу двигнути се
ниспадшему от множаства зал мојих,
на тебе, Стефане благочастиве,
на помошт призивају,
от васех злих и љути
раби своје сахрани, молим се
(Н К З , 178).
У примеру (1) из Заједничког канона светоме Симеону и светоме Сави
на осам гласова од Теодосија Хиландарца у строфоиду од осам стихова
у свакој од употребљених лексема налази се или хомојарктон или хомојотелеутон, а у многима од њих налазе се обе фигуре. На овај начин
ствара се велики број лексичких парадигми или сложених поетских
знакова у оквиру хомојарктона, а такође и у оквиру хомојотелеутона.
Хомојарктон
Асонантски хомојарктон:
„и“ и–и–и–и–иже;
„о“ огражденије–оставите–окрмитеља.
Алитерациони хомојарктон:
„б“ Богом–бурами–бедствујуштих–благије–бити;
„в“ вастанми–ва–вољи–ва–вас;
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„н“ нам–нас–не–но–нам;
„с“ са–суште–страсними–спасти;
„пр“ предварите–пристаниште–призивајуштих.
Асонантско-алитерациони хомојарктон:
„ва“ вастанми–ва–ва–вас;
„на“ нам–нас–нам.
Слоговни хомојарктон:
„по“ покров–погибнути–помошт;
„при“ пристаниште–призивајуштих.
Хомојотелеутон
Асонантски хомојотелеутон:
„а“ са–Христа–ва–окрмитеља–ва;
„е“ огражденије–суште–не–оставите–предварите–молеште–
пристаниште–благије–иже;
„и“ и–страсними–бурами–и–вастанми–и–погибнути–вољи–
спасти–и–бити;
„о“ но–јего.
Алитерациони хомојотелеутон:
„м“ нам–Богом–нам.
Асонантско-алитерациони хомојотелеутон:
„ије“ ограджденије–благије;
„ите“ оставите–предварите;
„ујуштих“ ратујуштих–бедствујуштих.
Слоговни хомојотелеутон:
„је“ огражденије–благије;
„ми“ страсними–бурами;
„те“ оставите–предварите;
„ти“ погибнути–бити;
„ште“ суште–молеште–пристаниште;
„јуштих“ ратујуштих–бедствујуштих–призивајуштих.
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Ако се погледа цитирани текст, лако се уочава да су употребом двеју
фигура: хомојарктона и хомојотелеутона издиференциране четири
категорије речи: потпуно обухваћене овим двема фигурама: (и, нам,
са, и, нас, и, не, но, ва, и, нам, ва, вас); речи обележене само појавом
хомојарктона (покров, помошт); речи обележене само појавом хомојотелеутона: (ратујуштих, Христа, молеште, вољи, јего); речи обележене и хомојарктоном и хомојотелеутоном (огражденије, Богом, суште,
страсними, бурами, вастанми, бедствујуштих, оставите, погибнути,
предварите, пристаниште, благије, спасти, окрмитеља, бити, иже,
призивајуштих). Тако произилази да ниједна лексема у наведеном
строфоиду није остала изван ових фигура, тачније речено њих 13 (или
35,14%) потпуно је обухваћено, њих две (или 5,41%) само хомојарктоном,
њих пет (или 13,50%) само хомојотелеутоном, док је њих 17 (или 45,95%)
обухваћено и једном и другом фигуром. Након добијених статистичких
података о присуству хомојарктона и хомојотелеутон у строфоиду,
долази се до сазнања колико је велика улога ових фигура у српској духовној поезији. Анализом лексичких парадигми могу се открити веома
интересантне појаве, како на плану гласовних структурирања, тако
и на плану функције и семантичких потенцијала појединих лексема
укључених у више сложених поетских знакова. Међутим, таква анализа
би захтевала доста простора, а то и није наша обавеза у овом огледу
о појави хомојарктона и хомојотелеутона у српској духовној поезији.
У примеру (2) из Заједничке службе светим деспотима Бранковићима
од непознатог Крушедолца у строфоиду од седам стихова све лексеме,
њих 32, маркиране су или једном или другом или обема фигурама. Тако
оне у оквиру хомојарктона стварају девет различитих лексичких парадигми или различитих сложених поетских знакова, а у оквиру хомојотелеутона једанаест лексичких низова или сложених поетских знакова.
Хомојарктон
Алитерациони хомојарктон:
„б“ бедами–благочастиве;
„з“ зал–злих;
„м“ многими–могу–множаства–мојих–молим;
„н“ напастми–не–ниспадшему–на–на;
„п“ помошт–призивају;
„с“ садржими–се–Стефане–своје–сахрани–се.
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Слоговни хомојарктон:
„мно“ многими–множаства;
„мо“ могу–мојих–молим;
„на“ напастми–на–на.
Хомојотелеутон
Асонантски хомојотелеутон:
„е“ не–се–тебе–Стефане–благочастиве–своје–се;
„и“ многими–садржими–напастми–и–бедами–и–двигнути–и–
љути–раби–сахрани;
„у“ могу–ниспадшему–призивају.
Алитерациони хомојотелеутон:
„т“ от–помошт–от;
„х“ мојих–васех–злих.
Асонантско-алитерациони хомојотелеутон:
„ими“ многими–садржими;
„их“ мојих–злих;
„ути“ двигнути–љути.
Слоговни хомојотелеутон:
„ми“ многими–садржими–бедами;
„ти“ двигнути–љути;
У примеру (2), као и у примеру (1), све употребљене лексеме у строфоиду обухваћене су једном од анализираних фигура: њих осам (или
25,00%) су потпуно активиране (и, и, не, се, на, на, и, се), у њих три (или
9,37%) делује само хомојарктон (множаства, зар, молим), у њих седам
(или 21,88%) налази се само хомојотелеутон (двигнути, от, тебе, от,
васех, љути, раби), у њих 14 (или 43,75%) заступљене су обе ове фигуре
(многими, садржими, напастми, бедами, могу, ниспадшему, мојих, Стефане, благочастиве, помошт, призивају, злих, своје, сахрани). Према
добијеним статистичким подацима у оба анализирана строфоида (у
првом са 45,95%, а у другом са 43,75%) доминирају лексичке јединице
у којима се истовремено налази хомојарктон и хомојотелеутон. Наравно, да добијене лексичке парадигме (или сложени поетски зна-

Stih i jezik v05.indd 107

20.11.2013 16:59:15

СРПСКА ДУХОВНА ПОЕЗИЈА

кови) захтевају подробнија истраживања, и са формално-гласовне и
са функционално-садржајне стране, али пошто таква анализа захтева
много додатног простора, а није део нашег задатка, остављамо је за
неку другу прилику или неком другом истраживачу.
Када су у питању шири контексти који су једнаки већем делу строфоида или су једнаки целом строфоиду, долази до комбинације хомојарктона и хомојотелеутона са другим гласовним фигурама.
(1)

Придете, 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
(…)
(Г ЦС , 318).

(2) Ва женсцем јестастве мужаски пожившују
васхвалим Анђелину достоблаженују
сија бо ва васеј жизни својеј
ваперивши се уми мисалними
и нетљеними ихже ка Христу надеждами,
сими састреља рода нашего ратника
и благодет пријет исцељенијем,
јако имушти ка њему дрзновеније
(Н КС а, 46).
У примеру (1) из Службе светом краљу Стефану Дечанском од
Григорија Цамблака у првом делу строфоида од осам стихова у свима
њима, односно у свим употребљеним речима делује нека од постојећих
гласовних фигура, а у многима од њих налазе се две и више гласовних
фигура, које се понекад, са малим гласовним изменама, појављују у
једној гласовној секвенци. Ако строго издвојимо све гласовне секвенце
добићемо следеће фигуре:
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Моноасонанца „е“

Моноасонанца „и“
Биасонанца „ае“
Биасонанца „ие“

Моноалитерација „д“

Моноалитерација „т“

Биалитерација „дт/дт“
Биалитерација „пр“
Биалитерација „рт/тр“
Биалитерација „шт“

Асонанца:
телесним болезнем и душевним страстем
(пети стих); пришадше почрпете по вере
прошенија (осми стих);
богати и ништи, / здрави и немоштни
(шести и седми стих);
тажде и ниња дајет исцељенија (четврти
стих);
и примете исцеленија (други стих).
Алитерација:
придете–страждуштеји–тогда–дајуштија–
тажде–дајет–душевним–здрави–
пришадше;
придете–страждуштеји–примете–
тогда–дајуштија–тажде–дајет–
телесним–страстем–богати–ништи–
немоштни–почрпете;
придете–страждуштеји–тогда–
дајуштија–тажде–дајет;
придете–примете–пришадше–почрпете–
прошенија;
придете–страждуштеји–примете–
страстем–почрпете;
страждуштеји–дајуштија–ништи–
немоштни.

Хомојарктон:
Моноалитер. хомојар. „н“ ниња–ништи–немоштни;
Моноалитер. хомојар. „п“ придете–примете–пенезе–пришадше–почрпете–по–прошенија;
Биалитер. хомојар. „пр“ придете–примете–пришадше–прошенија;
Слоговни хомојар. „бо“ бо–болезнем–богати;
Слоговни хомојар. „при“ придете–примете–пришадше;
Слоговни хомојар. „стра“ страждуштеји–страстем.
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Моноасон. хомојот. „а“
Моноасон. хомојот. „е“
Моноасон. хомојот. „и“
Моноалитер. хомојот. „м“
Слоговни хомојот. „нија“
Слоговни хомојот. „те“
Асо.-али. хомојот. „ем“
Асо.-али. хомојот. „ете“
Асо.-али. хомојот. „ија“
Асо.-али. хомојот. „ним“

Хомојотелеутон:
исцеленија–рука–тогда–дајуштија–ниња–
исцељенија–прошенија;
придете–примете–јаже–пенезе–тажде–
пришадше–почрпете–вере;
страждуштеји–и–и–и–богати–и–ништи–
здрави–и–немоштни;
телесним–болезнем–душевним–страстем;
исцеленија–исцељенија–прошенија;
придете–примете;
болезнем–страстем;
придете–примете;
исцеленија–дајуштија–исцељенија–
прошенија;
телесним–душевним.

Рима:
петофон. рима „енија“ исцеленија–исцеленија–прошенија.
Поглед на изнете податке открива да се у цитираном делу строфоида
налази пет различитих гласовних фигура: асонанца, алитерација, хомојарктон, хомојотелеутон и рима. Изузимајући риму, која се појављује
у једном облику, све друге фигуре се испољавају у више различитих
облика. Напоменимо да се асонанца јавља у четири, алитерација у
шест, хомојарктон у шест, хомојотелеутон у десет различитих облика,
што са римом износи укупно 27 различитих лексичких парадигми или
сложених поетских знакова. Ако се чак овлашно загледамо у гласовне
структуре (или облике) употребљених фигура, може се доћи до сигурног
увида у то колика је гласовна разноврсност, али и формална подударност
одређених гласовних секвенци. Уз то, лако се може стећи увид колико је
пута која употребљена лексема била активирана у оквиру једне фигуре,
а колико пута у оквиру посматраног текста, што недвосмислено говори
о њеном значају и функцији у одговарајућем тексту. Све ово скупа показује колико је велики удео гласовног (фонолошког) слоја у конкретном
случају, а самим тим и у целокупној српској духовној поезији.
У примеру (2) из Службе светој мајки Ангелини Бранковић од непознатог Крушедолца у строфоиду од осам стихова делује пет различитих
гласовних фигура.
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Асонанца:
Моноасонанца „а“ сими састреља рода нашего ратника
(шести стих);
Моноасонанца „и“ ваперивши се уми мисалними / и
нетљеними ихже ка Христу надеждами,
(четврти и пети стих);
Биасонанца „еи“ и благодет пријет исцељенијем, (седми
стих).
Алитерација:
Моноалитерација „в“ ва–јестастве–пожившују–васхвалим–ва–
васеј–својеј–ваперивши–дрзновеније;
Моноалитерација „м“ женсцем–мужаски–васхвалим–уми–
мисалними–нетљеними–надеждами–
сими–исцељенијем–имушти–њему;
Моноалитерација „н“ женсцем–Анђелину–достоблаженују–
жизни–мисалними–нетљеними–
надеждами–нашего–ратника–
исцељенијем–дрзновеније;
Моноалитерација „р“ ваперивши–Христу–састреља–рода–
ратника–пријет–дрзновеније;
Моноалитерација „с“ женсцем–јестастве–мужаски–васхвалим–
достоблаженују–сија–васеј–својеј–се–
мисалними–Христу–сими–састреља–
исцељенијем;
Моноалитерација „т“ јестастве–достоблаженују–
нетљеними–Христу–састреља–
ратника–благодет–пријет–имушти;
Биалитерација „ст“ јестастве–достоблаженују–Христу–
састреља.

Моноасон. хомојар. „и“
Моноалитер. хомојар. „б“
Моноалитер. хомојар. „с“
Слоговни хомојар. „ва“
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Моноасон. хомојот. „а“
Моноасон. хомојот. „е“
Моноасон. хомојот. „и“

Моноасон. хомојот. „о“
Моноасон. хомојот. „у“
Слоговни хомојот. „ми“
Асо.-али. хомојот. „еј“
Асо.-али. хомојот. „ет“
Асо.-али. хомојот. „ими“
Асо.-али. хомојот. „ују“

Хомојотелеутон:
ва–сија–ва–ка–састреља–рода–ратника–
ка;
јестастве–се–ихже–дрзновеније;
мужаски–жизни–ваперивши–уми–
мисалними–и–нетљеними–надеждами–
сими–и–имишти;
бо–нашего–јако;
пожившују–Анђелину–достоблажену–
Христу–њему;
уми–мисалними–нетљеними–
надеждами–сими;
васеј–својеј;
благодет–пријет;
мисалними–нетљеними–сими;
пожившују–достоблаженују.

Рима
четворофон. рима „ними“ мисалними–нетљеними;
петофон. рима. „еније“ исцељенијем–дрзновеније.
Поглед на текст наведеног строфоида открива да су неколике од
употребљених лексема свим својим гласовним саставом постале део
употребљених гласовних фигура, као на пример: бо, ва, васеј, се, и, сими,
док су све остале мањим и већим делом своје гласовне структуре улазиле у састав двеју и више гласовних фигура. Од посебне је важности
то да су и у примеру (2), као и у примеру (1), све употребљене лексеме
маркиране једном, а у многим случајевима двема и више гласовних
фигура, што говори о веома великом значају употребе гласовних фигура
у српској духовној поезији, које су део њене запажене изражајности
и музикалности.
Ако се упореде два анализирана примера, може се уочити да је у
њима употребљено по пет истоветних гласовних фигура: асонанца,
алитерација, хомојарктон, хомојотелеутон и рима. Доведе ли се у везу
свака од ових фигура из различитих контекста, уочава се да је њихова
употреба различита. Наиме, у различитим контекстима употребљавају
се различити облици једне те исте фигуре.
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Пример (1):

Пример (2):

Асонанца:
моноасонанца „е“;
моноасонанца „и“;
биасонанца „ае“;
биасонанца „еи“.

Асонанца:
моноасонанца „а“
моноасонанца „и“;
биасонанца „еи“.

Алитерација:
моноалитерација „д“;
моноалитерација „т“;
биалитерација „дт/тд“;
биалитерација „пр“;
биалитерација „рт/тр“;
биалитерација „шт“.

Алитерација:
моноалитерација „в“;
моноалитерација „м“;
моноалитерација „н“;
моноалитерација „р“;
моноалитерација „с“;
моноалитерација „т“;
биалитерација „ст“.

Хомојарктон:
моноалитерациони. хомојарктон „н“;
моноалитерациони хомојарктон „п“;
биалитерациони хомојарктон „пр“;
слоговни хомојарктон „бо“;
слоговни хомојарктон „при“;
слоговни хомојарктон „стра“.

Хомојарктон:
моноасонантски хомојарктон „и“;
мноалитерациони хомојарктон „б“;
моноалитерациони хомојарктон „с“;
слогови хомојарктон „ва“.

Хомојотелеутон:
моноасонантски хомојотеле. „а“;
моноасонантски хомојотеле. „е“;
моноасонантски хомојотеле. „и“;
моноалитерациони хомојотеле. „м“;
слоговни хомојотелеутон „нија“;
слоговни хомојотелеутон „те“;
асон.-алит. хомојотеле. „ем“;
асон.-алит. хомојотеле. „ете“;
асон.-алит. хомојотеле. „ија“;
асон.-алит. хомојотеле. „ним“.

Хомојотелеутон:
моноасонантски хомојотеле. „а“;
моноасонантски хомојотеле. „е“;
моноасонантски хомојотеле. „и“;
моноасонантски хомојотеле. „о“;
моноасонантски хомојотеле. „у“;
слоговни хомојотеле. „ми“;
асон.-алит. хомојотеле. „еј“;
асон.-алит. хомојотеле. „ет“;
асон.-алит. хомојотеле. „ими“;
асон.-алит. хомојотеле. „ују“.

Рима:
петофонемска рима: „енија“.

Рима:
четворофонемска рима „ними“;
петофонемска рима „еније“.
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Упоређивањем овако сређених података о облицима и о присуству
пет употребљених гласовних фигура може се извести генерални закључак. Гледано по количини јављања и по квалитету облика појединих фигура мало је шта међу њима подударно; много су веће разлике.
То је и разумљиво, јер се ради о два различита контекста, писана од
двојице различитих аутора, посвећена двојици различитих светих
људи. Стога су и два текста различито ритмички, функционално и
семантички структурирани, па је отуда и разумљиво да је и њихова
гласова структура различита.
Наша анализа је показала да се стара српска духовна поезија користила стилским поступцима примењиваним у Библијским текстовима,
а пре свих у Давидовим псалмима и Песми над песмама. Такав однос
према формалним елементима језичког исказа проистекао је из схватања да постоји очигледна подударност измећу 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. Овакав начин структурирања поетског дискурса
одаје узвишеност и експресивност, условљену пре свега религиозним
надахнућем при писању и говорењу, који као битни елементи људске
духовности не би смели да садрже било каква својства која подсећају
на обичност или свакидашњост.
У конкретном смислу, у оквиру типолошких уопштавања, на материјалу српске духовне поезије открили смо више облика хомојарктона и хомојотелеутона, о којима у досадашњој литератури није
било говора. Наша истраживања су показала да се у српској духовној
поезији хомојарктон јавља у виду: моноалитерације, биалитерације,
асонантско-алитерационе везе, слоговних понављања и парономазије; а
хомојотелеутон у виду: моноалитерације, моноасонанце, асонантскоалитерационе везе, слоговних понављања и риме.
Када је у питању улога ових гласовних структура (фигура), које делују
као својеврсна гласовна понављања, онда се запажа да оне имају четири
основне функције: звуковну, која има две димензије: еуфонијску, музичку;
структурну, која садржи три елемента: текстообразујући, ритмички,
семантички; стилистичку, која се испољава у виду: актуелизације,
истицања, експресије, апстракције; модалну, која добија призвуке:
дивљења, потврде, оправдања. Да би се свакој од откривених функ-
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ција и њиховим основним елементима посветила одговарајућа пажња,
потребно би било да се напише један нови рад који би у великој мери
досезао оквире једне обимне и сложене студије. Зато детаљна функционална истраживања остављамо за неку другу прилику. Уверени смо
да ће и оволико колико смо изложили бити довољно припремљеном
истраживачу да схвати суштину проблема и да у истраживањима иде
даље. Али, пажљивим ишчитавањем наведених примера из овог нашег
огледа сваки припремљени истраживач може те функције сагледати
и лако их описати.

1.3. М
Иако је изучавање риме са теоријске и историјске тачке гледишта дало
велики број монографија, студија, школских приручника и хиљаде
научних чланака, и до данас су остала отворена питања: шта је рима,
када је настала и у ком се облику појавила? На жалост, у свим истраживањима риме занемарена је јасност, прецизност и систематичност.
Велики проблем је и у томе што су се римом углавном бавили песници
и теоретичари књижевности, који нису довољно владали системом
сопственог, матерњег језика. Дакле, искрено говорећи, научна поетика
до дана данашњег није дала тачне одговоре на два суштинска питања:
шта је рима и када је она настала?
Ако се прате написи о рими, уочава се да у њима функционише
класична формула риме коју доноси уџбеник Шалигина: „Римом називају подударна сазвучја на крају стиха, која започињу од последњег
акцентованог вокала у стиху“ (Шалыгин 1916: 103). Ова дефиниција риме
бива проширена од стране Жирмунског, који полази од претпоставке
да рима има метричку улогу и да као таква стоји на свим метрички
активним позицијама у стиху: почетак стиха, место цезуре (медијане),
место клаузуле. Риму Жирмунски убраја у звуковна понављања у
„инструментовку“. Сходно томе, он у учењу о звуковима (гласовима)
поетског језика (или у општој метрици) разликује три основна одељка:
(1) учење о понављању квантитативних елемената звучања (јаких и
слабих слогова) – или делимичну метрику; (2) учење о понављању квалитативних елемената (вокала и консонаната) – или „инструментовку“;
(3) учење о понављању повишеног или сниженог тона – или мелодику
стиха (Жирмунский 1975: 245). Дакле, Жирмунски проширује област
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деловања риме и указује на њену већу позициону разноврсност, мада
је то још увек веома далеко од онога где се све рима у стиху може појавити и каква је фонолошка (гласовна) структура риме. Ми смо у више
наврата указивали на суштину риме, односно на њену дистрибуцију у
стиховним структурама, као и на њену гласовну (фонолошку) структуру,
заправо на њене квантитативне и квалитативне моделе (Чаркић 1992;
1995; 2001; 2006; 2007; 2008).
У теорији стиха сматра се да је риму у поезију увео отац Амброзије
у четвртом веку (исп. Голомбек 1939: 792). Упућенији тврде да се рима
као поетски поступак јавља и код Овидија, мада је и сам Аристотел у
својој Реторици указивао на појаву риме (Аристотел 1987). Ако се говори
о почецима риме у српској поезији, треба имати у виду и народну, и
духовну (сакралну), и уметничку поезију. Неки српски учењаци, следећи
наметнуте званичне научне ставове, тврде да српска поезија почиње
да се ствара у 9. веку, када Срби примају хришћанство и писменост
на старословенском језику70. Ти исти учењаци тврде да је са књигама
и богослужењем на старословенском језику утемељена стара српска
књижевност. Даље код њих читамо: иако је ова књижевност писана
на српском језику, она није била чисто српска, јер је била претежно
преведена или унеколико адаптирана. И на крају од њих дознајемо:
Такво стање ће потрајати све до појаве св. Саве, када српска књижевност са његовом хагиографијом и химнографијом св. Симеону постаје
оригинална и добија потпуно српска обележја, те је тек од тог момента
могуће пратити развој типично српске књижевности. Ђ. Трифуновић
тврди да стара, средњовековна српска поезија није била привилегија
стваралаца који су стварали само сакралну, него и стваралаца чија су
70 „У науци постоји неколико мишљења о пореклу и основама старословенског
језика. Прву теорију је заступао Ј. Добровски, говорећи о старосрпском
језику насталом на тлу Македоније . Насупрот њој настају друге теорије
као такозвана панонска теорија, а заступали су је Јернеј Копитар и Фрањо
Миклошић. Они су сматрали да Константин и Методије нису писали
књиге на језику балканских Словена, већ панонских, да су узели дијалекат
Словена у пределу Моравске и Паноније. Противници ове теорије, на челу са
Августом Лескином, немачким славистом, несумњиво су показали да је област
Македоније била колевка тзв. старословенског језика. И коначан доказ за
порекло тзв. старословенског језика из Македоније дао је истакнути слависта
Ватрослав Јагић, који је проучио историју тзв. старословенског језика и издао
више старословенских споменика“ (Трифуновић 1976: 10–11). Као што се види,
овде Ђ. Трифуновић избегава да спомене теорију Ј. Добровског, у којој овај
аутор тврди да се ради о старосрпском језику, а не о тзв. старословенском
језику.
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дела долазила из световних сфера (Види: Трифуновић 1962), што је заиста и тачно. Наравно, ту треба имати у виду и српску народну поезију:
обредну, лирску и епску, бугарштице – чије је почетке настајања71, како
пише Ј. Деретић, веома тешко одредити (Исп. Деретић 2002: 15–32).
Када је у питању српка духовна (сакрална) поезија, може се са сигурношћу устврдити да од забележених почетака у њој постоји рима
као један од примењиваних поетских поступака72. Ако се узме у обзир
чињеница да се у најстаријој српској народној поезији појављује рима
као стални пратилац стиховног израза, онда не треба да нас чуди
71 Сматрамо да почеци српске народне поезије сежу у дубоку старост, и
до три хиљаде година пре Христа, јер се многи њени мотиви, како тврде
неки озбиљни истраживачи, налазе већ у Ведама. Додајмо овоме и мисао
Живанчевића: „По своме филозофском систему, митолошком, као и
другим мотивима, наша народна песма силази у најдубљу ведску старост“
(Живанчевић 1934: 119).
72 У Служби светоме Симеону Саве Немањића, с којим према неким
истраживачима српске духовне поезије почиње оригинална српска
средњевековна писана књижевност, на неколико места налазимо риму.
Јако многоплоднаја лоза
грозд процавте, оче Симеоне,
добродејанијем божаставним
покајанију вино изливаје
и страснују маглу
от душ наших одгањаје
и срца верних вазвесељаје
(С НС ј , 16–18).
Није тешко запазити да у целом строфоиду од седам стихова у њих три на
крајевима стоји вертикална дистантна тројна трофонемска изоморфна
рима (-аје: изливаје – одгањаје – вазвесељаје). У оквиру тројне риме због
понављања унутрашњих фонема (гласова) накнадно се формирају два пара
двојне риме: петофонемска епентетска рима ( -з-ваје/-зв-аје: изливаје
– вазвесељаје); четворофонемска епентетска рима ( -а-аје: одгањаје –
вазвесаљаје). Тројну клаузуларну риму подржавају и фонолошка понављања
у средишњим деловима стихова, која се могу прогласити, прво: иницијалном
вертикалном контактном римом (-ан-ју/-а-н-ју: покајанију – страснују), где
је у питању четворофонемска епентетска рима; и вертикална медијална
контактна рима (н-их/них: наших – верних). Овај пример риме, као и они који
нису овде наведени, показују да је св. Сава био потпуно свестан овакве врсте
гласовних понављања, која су обитавала у нашој народној поезији. Анализа
риме у српској духовној средњовековној поезији показаће да су и остали
српски песници химнографија били упућени у поступак римовања, који су
они обилато користили према ондашњим принципима њене употребе.
Што се тиче почетака риме, не само у духовној (сакралној), већ и у народној
и уметничкој српској поезији, читалац се може више информисати у чланку:
Почеци риме у српској поезији (Чаркић 2010: 32–64).
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ни чињеница да се и у старој српској духовној поезији употребљава
поступак римовања од самих њених писаних почетака. То потврђује
и писац Историје старе српске књижевности Д. Богдановић, који у
неколико наврата спомиње присуство риме73.
У овом огледу наш задатак је да укажемо на постојање риме у српској
духовној поезији да издвојимо и опишемо постојеће квантитативне,
квалитативне и неке дистрибуционе (позиционе) моделе. Када смо
имали у виду квантитативне и квалитативне моделе риме, водили
смо рачуна о томе да се у овој поезији разликују римовано гнездо и
римовано сагласје. Било нам је потпуно јасно да ондашњи песници
нису водили рачуна о томе, пошто вероватно ниједан од њих није био
ни свестан тога елемента у рими. Овом приликом бисмо истраживачима српске духовне поезије скренули пажњу на често поклапање
или делимично подударање риме и хомојотелеутона, као и потребу
разликовања риме од случајних морфолошких подударања, која су
произилазила из саме структуре текста и синтаксичких односа међу
употребљеним речима.
При помену риме најчешће се схвата она рима која се налази на
клаузулама (крајевима) стихова. Ово произилази из класичне дефиниције риме, која је општевладајућа у нашим школским уџбеницима.
Стога ћемо приказати неколико различитих модела (појавних облика)
риме на клаузулама стихова српске духовне поезије, пратећи увек њен
квантитет и квалитет.
Рима која се јавља у контакту на крајевима два и више стихова у
једном строфоиду представља вертикалну контактну клаузуларну74
риму. Оваквих примера у српској духовној поезији има веома много.

73 „Исповедна молитва, дело непознатог српског аутора, свакако монаха,
вероватно из друге половине XIV века […] ова молитва је јединствен пример
како се реторским фигурама, хомоиотелеутом и римом, раскошним језиком,
симетричним понављањима и променљивим ритмом постиже повишена
емоционалност“ (Богдановић 1980: 184).
74 Термин клаузула (клаузуларна рима) употребљавамо из нужде, знајући да
се клаузула односи на везани стих, односно за његов крај, и то посебно у
народном стиху, где на његовим крајевима долази до завршетка реченице
(завршна интонација). Наиме, клаузула је термин С. Карцевског – и према
његовом образложењу то је опуштена, смирена интонација, која пада – за
разлику од антикаденце, затегнуте интонације, која расте и полукаденце, која
је опуштено-затегнута.

Stih i jezik v05.indd 118

20.11.2013 16:59:16

МОДЕЛИ РИМЕ

(1)

Павлово насажденије
и Аполосова пријеми напојеније,
и вају вероју насажденије
и ученијем напојеније
иже васа вазраштајеј Бог пријел јест,
(…)
(Т ХС а , 248).

(2) Изнемогајет ум мој страсни
маглоју покрвен тешкаго унинија
принести тебе, Христе мој, глас хваљенија,
на подажд ми лучу умнаго осијанија
да савршу песан благодаренија,
величаје Стефанова красна поведанија
(НШС , 292).
У примеру (1) из Службе светоме Сави од Теодосија Хиландарца на
самом почетку једног од строфоида у прва четири стиха на њиховим
крајевима нашла се четворна седмофонемска епентетска рима (наеније/на-еније/на-еније/на-еније: насажденије – напојеније – насажденије – напојеније). Специфичност ове риме произилази из тога што
је она заснована на понављању лексичких јединица „насажденије“ и
„напојеније“, која са морфолошке тачке гледишта одражава префиксално-суфиксалну риму, јер су у римована сагласја ушле префиксалне
(на-) и суфиксалне (-еније) морфеме. Оваквих рима у српској духовној
поезији има веома мало пошто су оне производ лексичких понављања
на крајевима стихова. Заправо, ова рима је производ лексичке епифоре.
У примеру (2) из Службе светом кнезу Стефану Штиљановићу од
непознатог Шишатовчанина у тексту целог строфоида само први стих
није обухваћен римом, док у пет узастопних стихова на њиховим крајевима нашла се петорна четворофонемска изоморфна рима (-нија/-нија/-нија/-нија/-нија: унинија – хваљенија – осијанија – благодаренија
– поведанија), повезујући пет различитих лексичких јединица. Ако се
пажљивије загледамо у фонолошку структуру римема, увиђамо да се
изван римованог гнезда (-нија) појављују још понеке подударне фонеме
(гласови), чинећи тако накнадне парове риме: двојну петофонемску
епентетску риму (-и-нија/-и-нија: унинија – осијанија); двојну седмофонемску метатезно-епентетску риму (-ва-енија/-ве-анија: хваљенија
– поведенија); двојну осмофонемску метатезно-епентетску риму (-ода-
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енија/-о-еданија: благодаренија – поведенија); тројну шестофонемску
метатезно-епентетску риму (-а-енија/-а-енија/-е-анија: хваљенија
– благодаренија – поведанија); тројну петофонемску метатезно-епентетску риму (о-анија/-а-о-нија/-о-анија: осијанија – благодаренија
– поведанија); четворну петофонемску епентетску риму (-а-нија/-анија/-а-нија/-а-нија: хваљенија – осијанија – благодаренија – поведанија).
Све накнадно успостављене двојне, тројне и четворне везе римованих
јединица засноване су на различитим римованим сагласјима, док је у
свима њима задржано истоветно римовано гнездо (-нија). Умножавањем римованих сагласја доводе се више пута у везу различите лексеме,
што обогаћује семантички потенцијал наведеног строфоида.
Други случајеви риме који се налазе на крајевима, али на растојању
од једног, два, три и више стихова, али истовремено и у контакту, чине
вертикалну дистантно-контактну (контактно-дистантну) клаузуларну
риму. Примери овакве риме нису ништа мање присутни од претходних.
(1)

Радуј се, благоглагољива главо,
светаго Духа глаголи вештајушти,
трубо анђелска
васем вазданије глашајушти,
светитељем саселниче,
сагрешајуштим заступниче,
(…)
(Д ПС , 14).

(2) (…)
Сава васесвештени израсте,
обојуже песанми похвалним,
мисланије цркви светилники,
тројичаских поборники,
јересем низложитеље,
чиститељем лепоту,
иноких сабраније,
ништих же утешеније,
(…)
(Т ХС а , 238).
У примеру (1) из Службе светом архиепископу Арсенију од Данила
Пећког у четири стиха на дистанци од једног стиха јављају се два пара
двојне риме. Први пар двојне риме заправо и јесте дистантна седмо-
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фонемска епентетска рима (-ш-ајушти/-шајушти: вештајушти
– глашајушти), док други пар чини двојну контактну шестофонемску
епентетску риму (-ас-ниче/-ас-ниче: саселниче – заступниче). Међутим,
гледајући заједно, овде се ради о вертикалној дистантно-контактној
рими. И код једног и код другог пара риме римована гнезда (-ајушти/-ајушти; -ниче/-ниче) и римована сагласја (-ш-ајушти/-шајушти;
-ас-ниче/-ас-ниче) не подударају се, већ се разликују за једну фонему
(глас) „-ш-“, односно за две фонеме (гласа) „-ас-“, који су издвојени из
римованог гнезда и смештени улево од њега према почетку римованих
јединица. Оно што је од посебне важности у оба римована пара јесте
то да су у њима јасно назначена римована гнезда (-ајушти : -ајушти;
-ниче : -ниче), која су недвосмислен показатељ да се ради о рими, а не о
случајним фонолошким подударањима.
У примеру (2) из Службе светоме Сави од Теодосија Хиландарца
на одстојању од два стиха нашла су се два пара двојне контактно-дистантне четворофонемске изоморфне риме (-ники/-ники: светилники
– поборники; -није/-није: сабраније – утешеније). Овде постоји једна
дилема. Наиме, када је у питању први римовани пар, ту нема двојбе
да се ради о рими, јер римовано гнездо у обе римеме није на граници
слогова (све-ти-лни-ки: по-бо-рни-ки), па се ова рима не може довести
у везу са хомојотелеутоном. Међутим, када се ради о другом римованом пару, ту римована гнезда почињу тачно на граници двају слогова
(са-бра-ни-је : у-те-ше-ни-је), што је у сагласности са двосложним хомојотелеутоном. Дилему једино може отклонити контекст, и донекле
лични став истраживача, али приклањање једној или другој могућности
треба поткрепити доказима. Наш доказ да се ради о рими потврђује
иницијална двојна контактна четворофонемска метатезно-епентетска рима (ин-их/ни-их: иноких – ништих), којом песник подвлачи
употребу риме на крајевима стихова, а не употребу хомојотелеутону.
Поред два дистрибутивна модела вертикалне клаузуларне риме,
постоји и трећи, а ради се о чисто дистантној рими. Специфичност
ове риме лежи у томе што се између једног пара риме налази један,
два и више неримованих стихова. Примери нису толико бројни као
претходни.
(1)
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притекајуштих ка раце моштеј твојих,
и људи своје наставил јеси ка свету богоразумија,
Симеоне оче наш, Христа Бога моли
даровати нам велију милост
(ТХС и , 162).
(2) (…)
васпојим са љубовију памет светаго,
царије и кнези сатекше се дивите се,
чудеште се новопросијавшаго житију и подвигу
и васхвалите целомудрија рачитеља,
православију стлпа непоколебима,
црковнаго здатеља и краситеља,
ништим податеља обилна,
поборника православија тврдаго,
(…)
(Н Р С , 154).
У примеру (1) из Службе светом Симеону од Теодосија Хиландарца у
строфоиду од седам стихова у трећем и петом стиху нашле су се римоване речи на њиховим крајевима. Када се погледа стиховна структура
строфоида, примећује се једна врста уређености: два стиха без риме,
стих са римом, стих без риме, стих са римом, два стиха без риме. И
летимичан поглед на строфоид открива да се ради о дистантној двојној
осмофонемској метатезно-епентетској рими (б-гоу-а-ија/б-го-а-уија: благоуханија – богоразумија). Нема никакве двојбе да се не ради
о рими, јер римована гнезда не покривају цела два слога (-ија : -ија), а
интересантно је и то што је вићи број гласова изван римованог гнезда
него у њему (б-гоу-а-/б-го-а-у-).
У примеру (2) из Службе светом кнезу Лазару од непознатог Раваничанина узет је средишњи део подужег строфоида, где је откривена
дистантна двојна седмофонемска епентетска рима (ра-итеља/-раитеља: рачитеља – краситеља). Није нимало тешко приметити да
се ради о рими, јер су римована гнезда састављена из пет гласова
(-итеља/-итеља): три вокала и два консонанта, и не подударају се са
границом слогова (ра-чи-те-ља : кра-си-те-ља), што је сигуран доказ
да с ради о рими, а не о хомојотелеутону. Иначе, римована гнезда
(-итеља : -итеља) и римована сагласја (ра-итеља : -ра-итеља) у обе
римеме су у диспозицији.
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Заједничка особина за оба анализирана примера лежи у чињеници да дистанца износи само један стих, што је и најчешћа појава
код вертикалне дистантне риме, јер већа растојања међу римованим
стиховима теже се запажају, а уз то затамњује се звуковна функција и
друге функције риме.
Када се има у виду појава клаузуларне риме у старој српској духовној
поезији, може се са великом сигурношћу тврдити да се у овој врсти
поезије рима на крајевима стихова јавља у два основна дистрибутивна
модела: модел изненадне риме75, у којем се она изненада појављује на
једном месту у служби, канону, акатисту, и то најчешће у два, четири и
више стихова у контакту или на блиском одстојању, и модел повремене
риме, где се рима на крајевима два и више стихова појављује у више
наврата у једном од поменутих стиховних облика.
Поред клаузуларне риме у српској духовној поезији постоје и риме
које се могу наћи на иницијалним76 позицијама у стиховима. Овакве
риме су много ређе77 од оних које се налазе на крајевима стихова. И
ова рима може бити контактна најчешће у два, а веома ретко и више
суседних стихова.
(1)

Анђелскаја војинства удивише се житију ти чистому,
анђелски бо ва мире пожит,
устраши се род чловечаски
зреште на пречистоје твоје тело,
видеште тљеноје и како ва нетљеније предложи се,
и са радостију припадајуште
љубазно целивајут Христа,
појуште прослављшаго те ва веки веком
(НПК , 122).

(2) Саном миродржанија дарован бив,
смерномудријем же опојасан,
75 О моделима изненадне и повремене риме читалац се може више информисати
у Појмовнику риме (Чаркић 2001)
76 Према нашој терминологији риму на иницијалним позицијама у стиховима
зовемо рима анафора.
77 Слабије присуство анафорских рима у односу на клаузуларне риме може се
објаснити веома честим лексичким понављањима на почецима стихова. У
српској духовној поезији постоје устаљена лексичка понављања. О њима се
читалац може више информисати у огледу Структура акатиста.
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благочастијем одејан
и страхом божаставним огражден,
Стефан вапијаше:
Христе спасе мој,
просвети ме сијанијем ти,
иного бо разве тебе Бога не знајем
(Н ПА , 270).
У примеру (1) из Канона светоме Сави од непознатог писца у строфоиду од осам стихова на почетку четвртог и петог стиха јавља се двојна
четворофонемска изоморфна рима (-еште/-еште: зреште – видеште).
Код ове риме римовано гнездо и римовано сагласје у потпуности се
подударају, али то не значи да се ради о двосложном хомојотелеутону,
јер лева граница римованог гнезда не подудара се са границом слогова
(зре-ште : ви-де-ште). Пада у очи да ова иницијална рима има симетричан положај у строфоиду: три неримована стиха, два римована стиха,
три неримована стиха.
У примеру (2) из Акатиста светоме Сави од непознатог писца у
строфоиду од осам стихова у другом и трећем стиху налази се двојна
шестофонемска метатезно-епентетска рима (с-о-ијем/-о-с-ијем: смерномудријем – благочастијем). Као што се види, овде постоји диспропорција између римованог гнезда (-ијем/-ијем) и римованог сагласја
(с-о-ијем/-о-с-ијем), мада се и римовано гнездо не подудара са границом
слога (сме-рно-му-дри-јем : бла-го-ча-сти-јем), тако да се са сигурношћу
може тврдити да се ради о рими, а не о гласовној фигури: двосложном
хомојотелеутону.
Почесто се срећу риме анафоре у виду вертикалних контактно-дистантних или дистантно-контактних римовања. Њихова специфичност
лежи у томе што се обавезно ради: чешће о тројној, а ређе о четворној
анафорској рими, мада се могу наћи и примери двојне риме.
(1)
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(2) 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
(МПС ј , 266).
У примеру (1) из Службе светом архиепископу Арсенију од Данила
Пећког у строфоиду од седам стихова нашла се тројна контактно-дистантна четворофонемска изоморфна рима (-наја/-наја/-наја: божаставнаја – небеснаја – земљанаја). Чим постоји тројна веза риме, одмах
се успостављају накнадне парне везе на основу додатних подударних
фонема (гласова), смештених улево од римованог гнезда. У овом случају постоје три парне везе: двојна шестофонемска епентетска рима
(б-с-наја/-б-снаја: божаставнаја – небеснаја); двојна петофонемска
епентетска рима (-е-наја/ -е-наја: небеснаја – земљанаја); двојна петофонемска епентетска рима (-а-наја/-анаја: божаставнаја – земљанаја).
Стварањем накнадних двојних веза у оквиру тројне риме умножава се
звуковни потенцијал риме, а такође се увећавају и њене семантичке
вредности, јер сваки настали сложени поетски знак уноси ново, додатно
значење у окружавајући текст.
У примеру (2) из Службе светом патријарху Јефрему од Марка
Пећког у строфоиду од седам стихова у четири стиха на иницијалним
позицијама појављује се дистантно-контактна четворна четворофонемска изоморфна рима (-ноје/-ноје/-ноје/-ноје: тричесноје – словесноје –
јаросноје – желатељноје). Код овакве риме римовано гнездо и римовано
сагласје су у потпуној корелацији, али четворна рима ствара могућности
за успостављање накнадних двојних и тројних веза међу римованим
речима: двојну шестофонемску изоморфну риму (-есноје/-есноје: тричесноје – словесноје); двојну шестофонемску епентетску риму (-о-сноје/-осноје: словесноје – јаросноје); двојну шестофонемску епентетску
риму (т-е-ноје/-те-ноје: тричесноје – желатељноје); двојну шестофонемску епентетску риму (-л-е-ноје/-л-е-ноје: словесноје – желатељноје);
двојну шестофонемску епентетску риму (-р-сноје/-р-сноје: тричесноје
– јаросноје); тројну петофонемску изоморфну риму (-сноје/-сноје/-сноје:
тричесноје – словесноје – јаросноје); тројну петофонемску епентетску
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риму (-е-ноје/-еноје/-е-ноје: тричесноје – словесноје – желатељноје). Ако
је из четворне риме настало накнадних: две тројне и пет двојних рима,
онда се може претпоставити колико је велики звучни и семантички
потенцијал овакве риме.
Вертикална иницијална рима (или рима анафора) може да се јави
и на растојању, на дистанци, у два и више стихова. Примери су нешто
мање бројни од претходних.
(1)

Чувставних доброт
јако санија избежав,
мисалних получити важделев,
ва Гору Светују вашад, Симеоне,
сина наставника подвигом духовним имеје,
желајемих не погреши
(ТХС и , 180).

(2) Јеже по достојанију чудимаго ти житија
достојно желајемују славу
ти от Христа Бога получил јеси,
идеже ниња предстојиши
ва ризу светлују от добродетељеј облече се,
радује се
(Н Р С , 170).
У примеру (1) из Службе светоме Симеону од Теодосија Хиландарца
у строфоиду од шест стихова у првом и трећем стиху нашла се двојна
петофонемска епентетска рима (-с-а-них/-са-них: чувставних – мисалних). Овде нису потребни никакви докази да ли се ради о рими
или о хомојотелеутону, јер римована гнезда (-них/-них) не почињу
са почетком слогова (-вних : -лних), а уз то они су, као што се види, у
диспозицији са римованим сагласјима (-с-а-них : -са-них).
У примеру (2) из Службе светом кнезу Лазару од непознатог Раваничанина у строфоиду од шест стихова делује двојна трофонемска
изоморфна рима (-еже/-еже: јеже – идеже), која се нашла на растојању
од два стиха: у првом и четвртом стиху. Њена гласовна структура показује да су римована гнезда (-еже/-еже) и римована сагласја (-еже/-еже)
у потпуној корелацији. Али и поред тога нема сумње да се не ради о
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рими, јер римована гнезда прелазе границе задњих слогова, а не достижу почетак претходног слога (-еже: је-же; -еже: и-де-же).
Дешава се да се рима јави у два стиха и на иницијалној и на финалној позицији, што у нашој терминологији представља риму симплоху.
Оваквих случајева римовања у српској духовној поезији нема много,
али су они својом појавом веома упечатљиви.
(1)

Твојих добродетељеј множаства
не вазмагају умом васпети, Стефане праведне,
јеже по кончини твојеј
јако чловекољубац Господ
исцељенијем недугујуштих
прикасанијем моштеј твојих
(НШС , 282).

(2) Удостојил јеси, чловекољупче,
благочастивому твојему угоднику
Давидову кротост,
Соломонову мудрост,
Константиново благочастије,
апостолскоје православије,
(…)
(Д Б С , 94)
У примеру (1) из Службе светом кнезу Стефану Штиљановићу од
непознатог Шишатовчанина у строфоиду чији смо задњи део навели
у два последња стиха делује рима симплоха. Ова рима спада у сложене
риме, јер је настала комбинацијом риме анафоре и риме епифоре. У
првом случају ради се о вертикалној контактној двојној седмофонемској
епентетској рими (ис-нијем/-и-с-нијем: исцељенијем – прикасанијем),
у којој су римована гнезда (-нијем/-нијем) и римована сагласја (ис-нијем/-и-с-нијем) у диспропорцији. При томе лева граница римованих
гнезда и почетака слогова су у потпуној сагласности, што би могао
бити показатељ да се ради о двосложном хомојотелеутону. Међутим,
сваку сумњу отклања појава подударних гласова (ис-/-и-с-) смештених изван римованог гнезда. У другом случају, реч је о вертикалној
контактној двојној четворофонемској метатезно-епентетској рими
(-ј-тих/т-јих: недугујуштих – твојих). И овде је у питању рима, а не
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једносложни хомојотелеутон, јер постоји колизија између римованих
гнезда (-их/-их) и римованих сагласја (-ј-тих/т-јих), а уз то римована
гнезда не достижу ниво једног слога (-их: не-ду-гу-ју-штих; -их: тво-јих).
У примеру (2) из Службе светом краљу Милутину од Данила Бањског
у првом делу строфоида у трећем и четвртом стиху јавља се рима симплоха, гласовно маркирајући њихове почетке и крајеве. На иницијалној
позицији римују се две лексеме, које означавају два властита имена:
Давида и Соломона, а у питању је вертикална контактна двојна трофонемска изоморфна рима (-ову/-ову: Давидову – Соломонову), где су
римована гнезда (-ову/-ову) и римована сагласја (-ову/-ову) у потпуној
корелацији. Ту би се на први поглед могло учинити да се ради о двосложном хомојотелеутону, а не о рими. Међутим, ипак је реч о рими,
јер се римована гнезда не подударају са слоговима (-ову: Да-ви-до-ву;
-ову: Со-ло-мо-но-ву). На финалној позицији, такође, делује вертикална контактна четворофонемска епентетска рима (-р-ост/-рост:
кротост – мудрост). Овде су, напротив, римована гнезда (-ост/-ост)
и римована сагласја (-р-ост/-рост) у колизији. Тај моменат и неподударност римованих гнезда и слогова (-ост: кро-тост; -ост: му-дрост)
дају за право да се ове две лексеме сматрају римемама.
Није редак ни случај да се рима појављује на крају претходног и на
почетку наредног стиха, што ствара могућност за настајање тзв. риме
анадиплозе. Ова рима је у приличној мери присутна у контекстима
српске духовне поезије.
(1)

Иже ва светих почивајуштаго
светаго Духа благодетију, Саво светитељу,
људем твојим проповедал јеси,
Сина сабезначелна Оцу и сапрестолна,
чловека бивша
чловеком спасеније садевајушта појуштим:
Дела васа Господа појте
и превазносите ва васе веки
(ТХС а , 260).

(2) Пред Господем самрт вају, преподобнаја,
часнаја ваистину јави се,
јакоже бо бесплтни ва плти тљенеј
врагиње невидимије подвигше се превратили јесте,
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роди убо благочастивих појут вају
изредне јеже часна стада инок
ихже боголепно ва црквах сабрали јесте,
(…)
(Т ХС и , 214).
У примеру (1) из Службе светоме Сави од Теодосија Хиландарца у
строфоиду од осам стихова већ на крају првог и почетку другог стиха
јавља се двојна петофонемска епентетска рима (-в-таго/-в-таго:
почивајуштаго – светаго), у којој су римована гнезда (-таго/-таго) и
римована сагласја (-в-таго/-в-таго) у одређеној неподударности. Ту
постоји интересантна ситуација: наиме, у првој римованој лексеми лева
граница римованог гнезда не поклапа се са границом слога (-таго: почи-ва-ју-шта-го), док се код друге лексеме римовано гнездо подудара
са границом слога (-таго: све-та-го), па би се могло устврдити да се
ради о двосложном хомојотелеутону. Међутим, појава консонантске
фонеме „в“ изван римованог гнезда и изван двају задњих слогова
упућује на чињеницу да се и овде ради о рими, на што наводи и прва
римована лексема.
У примеру (2) из Службе светоме Симеону од Теодосија Хиландарца
у првом делу подужег строфоида у прва два стиха налази се четворофонемска изоморфна рима (-наја/-наја: преподобнаја – часнаја). Као
што се види, код ове риме римована гнезда (-наја/-наја) и римована
сагласја (-наја/-наја) потпуно су подударна. А да није реч о двосложном
хомојотелеутону, већ о рими, показује чињеница да римована гнезда
не обухватају два цела слога (-наја: пре-по-до-бна-ја; -наја: ча-сна-ја),
него са изузетком једног консонанта (-б-наја/-с-наја).
Оно што је посебно карактеристично за риму анадиплозу јесте то
што показују и два наведена примера да се она најчешће појављује на
најистакнутијем месту у строфоиду, а то је сами његов почетак: први
и други стих.
Поред вертикалне риме у српској духовној поезији постоји и хоризонтална рима, која се среће у границама једног стиха. Хоризонтална
рима у односу на вертикалну риму много је мање заступљена. Римоване
речи могу бити у непосредном контакту (а најчешће између њих стоји
саставни везник „и“). Поред тога, римоване речи могу бити на растојању,
на дистанци од једне или две пунозначне речи у унутрашњости стиха.
Понекад хоризонтална рима може заузети почетну и крајњу позицију
једног стиха, чиме настаје анафорско-епифорска рима.
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У оквиру хоризонталне контактне риме почесто се могу срести
примери у којима римоване лексеме заузимају финалну позицију једног стиха. У већем броју случајева између римованих речи налази се
саставни везник „и“. Разлог за појаву саставног везника на овом месту
проистиче из честог паралелизма који делује у српској духовној поезији.
(1)

Данас сазивајет нас васечасноје тржаство
богоноснаго светитеља Сави
на хвалу и славословије Божија пенија,
тем веселеште се
радоснами уснами вазапијем, глагољуште:
(…)
(С УС , 38).

(2) Утро светлоје васијал јеси, Саво,
суштим ва таме неразумија,
утрењевати ка Богу ва гласех радованија и исповеданија
сподоби нас иже љубовију песанми духовними
васхваљајуштих те ва цркви твојеј,
јуже о Бозе саставил јеси,
и сију молбами твојими сахрањајеш невредиму
(ТХ З , 354).
У примеру (1) из Службе преносу моштију светога Саве од Савиног
ученика у првом делу строфоида налази се један пар контактне двојне
риме: тачније, у трећем стиху на његовом самом крају смештена је
трофонемска изоморфна рима (-ија/-ија: Божија – пенија). Као што
се види, римована гнезда (-ија/-ија) идентична су са римованим сагласјима (-ија/-ија), али се не подударају са границама слогова (-ија:
Бо-жи-ја; -ија: пе-ни-ја), па није реч о двосложном хомојотелеутону,
већ баш о рими.
У примеру (2) из Заједничког канона светоме Симеону и светоме
Сави на осам гласова од Теодосија Хиландарца у строфоиду од седам
стихова у трећем стиху на његовом крају нашла се двојна седмофонемска
метатезно-епентетска рима (-д-ванија/-в-данија: радованија – исповеданија). У овом случају није успостављена међусобна корелација
између римованих гнезда (-анија/-анија) и римованих сагласја (-д-ванија/-в-данија). А да се стварно ради о рими показује неподударност
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римованих гнезда са границама слогова (-анија: ра-до-ва-ни-ја; -анија:
и-спо-ве-да-ни-ја).
Хоризонтална контактна рима заузима и иницијалну позицију једног
стиха. Овакве риме су прилично бројне, као и оне на крају стиха. Код
ове риме скоро се без изузетка између римованих лексема појављује
саставни везник „и“, као знак паралелности, једнакости двају појмова
обележених римованим речима.
(1)

Праведником и мучеником украшеније,
царствујуштим похвало и својему отачаству,
прими пеније са вероју те славештих
(Н ПС , 134).

(2) Трпенијем и ваздржанијем, славне,
казни вражије низложи,
јави се непоколебљивим ва напастех
и ва скрбех
и ва бедах различних,
сахрањаје недвижимо владичаство си
својего си благочастија мудростију,
оче Симеоне
(С НС , 18).
У примеру (1) из Стихире и тропара светоме кнезу Лазару од непознатог писца у кратком строфоиду од три стиха, већ у првом стиху,
појављује се двојна шестофонемска епентетска рима (-е-ником/-еником: праведником – мучеником). Гласовне структуре римованих гнезда (-ником/-ником) и римованих сагласја (-е-ником/ -еником) стоје у
диспропорцији, што је честа одлика риме у овој врсти поезије. Уз то, у
првој римеми римовано гнездо није у складу са слоговном границом
(-ником: пра-ве-дни-ком), док је то постигнуто у другој римеми (-ником:
му-че-ни-ком), што ипак не потврђује да се ради о хомојотелеутону,
већ о рими.
У примеру (2) из Службе светоме Симеону од Саве Немањића у
строфоиду од седам стихова у првом стиху на иницијалној позицији
нашла се двојна шестофонемска епентетска рима (-р-нијем/-р-нијем:
трпенијем – ваздржанијем). Иако је гласовна структура римованог
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гнезда у потпуној корелацији са слоговном границом (-нијем: тр-пени-јем; -нијем: ва-др-жа-ни-јем), због неподударности римованих
гнезда (-нијем/-нијем) и римованих сагласја (-р-нијем/-р-нијем), ипак
је у питању рима, а не двосложни хомојотелеутон.
Хоризонтална контактна рима поред финалне и иницијалне позиције
јавља се и на медијалној позицији, у средишњем делу у једном стиху.
Оваквих примера је много мање него оних из претходне две ставке.
(1)

Кими златокованими венци
увезем Јована,
блаженаго новопројављенаго,
благочастија поборника,
светилника незаходимаго,
слнце мирови,
правди правило,
веселије Земљи српскије
и обитељи своје светлоје украшеније,
(…)
(Н КС ј , 58).

(2) (…)
устрашише же се земаљни чловеци
зреште пречасноје тело твоје,
зреште тљеноје јако ва тљеније преложено,
и са радостију и љубовију усретајут
припадајуште љубазне целивајут,
Христа величајуште прослављшаго те
Суштаго ва веки васе
(С УС , 56).
У примеру (1) из Службе светом деспоту Јовану Бранковићу од непознатог Крушедолца у подужем строфоиду у једном од стихова нашла
се контактна двојна петофонемска епентетска рима (своје/св-оје: своје
– светлоје). Сви гласовни параметри указују на то да се ради о рими, а
не о некој другој гласовној фигури, па ни о хомојотелеутону. Римоване
речи које стоје у непосредном контакту употребљене су као елементи
једне синтагме „своје светлоје украшеније“ (своје светло украшење), где
су римоване речи у служби одредаба глаголске именице „украшеније“
(украшење). Римовањем ове две одредбене лексеме су постале посебно
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наглашене, а тиме и истакнуте у односу на окружавајући текст, чиме
су постале носиоци стилистичке и додатне семантичке функције.
У примеру (2) из Службе преносу моштију светога Саве од Савиног
ученика у другом делу подужег строфоида у средишњем делу једног
стиха нашле су се две апстрактне именице обухваћене контактном78
четворофонемском епентетском римом (-о-ију/-о-ију: радостију –
љубовију). Однос римованих гнезда (-ију/-ију) и римованих сагласја
(-о-ију/-о-ију) изражава видљиву неподударност. Уз то, римована гнезда нису у сагласности са границама слогова (-ију: ра-до-сти-ју; -ију:
љу-бо-ви-ју), што даје за право да се ова гласовна подударања могу
сматрати римовањем. Пошто су римоване речи повезане саставним
везником „и“, то значи да су оне међусобно потпуно равноправне, а
њихово римовање доприноси да оне постану истакнуте и стилски и
семантички у окружавајућем тексту.
Понекад се у стиховним структурама српске духовне поезије могу
срести и такви случајеви римовања у којима се хоризонтална контактна
рима налази у два суседна стиха. У сваком од стихова делује рима са
друкчијим римованим гнездима и друкчијим римованим сагласјима.
Мада су облици риме истоветни, ради се о префиксално-суфиксалној
рими.
78 Када је у питању хоризонтална контактна рима у једном стиху, веома ретко
се може срести такав њен облик у којем су све пунозначне речи међусобно
повезане истоветним римованим гнездом.
Радуј се, Стефане преподобне,
радостију неизглаголаноју јејуже сподоби се
от венцеподатеља Христа Господа,
јегоже от јуности зело вазљубил јеси
и желанијем васедушно присвојил се јеси,
дели добродетељними и наравом богољубивим,
рукоју податељивоју и молитвоју умиљеноју,
темже ниња вадвараје се са лики преподобних,
са њимиже моли се Господеви
от напасти избавити се нам
(Н ШС , 256–258).
У наведеном примеру из Службе светом кнезу Стефану Штиљановићу
од непознатог Шишатовчанина у строфиду од 10 стихова, као што се види,
четири речи које чине лексички и значењски садржај седмог стиха међусобно
су повезане истоветним римованим гнездима и сагласјима (-оју/-оју/-оју/-оју:
рукоју – податељивоју – молитвоју – умиљеноју), што овај стих чини посебно
истакнутим у односу на све друге стихове у строфоиду.

Stih i jezik v05.indd 133

20.11.2013 16:59:16

СРПСКА ДУХОВНА ПОЕЗИЈА

(1)

Садетељ и садржитељ васачаских
недвижимо и неразоримо подаде утвржденије
цркви својеј Христос,
Симеона преподобнаго и Саву светитеља,
иже један свет
и прослављајеј светих својих
(ТХ З , 318).

(2) Преподобнаја и преблаженаја,
богоноснаја и богомудраја,
равноапостолна и чудотворца,
пастира же и учитеља,
многохвалимаја и многоименита оца,
Симеоне и Сава досточуднаја,
от нас песан сију пријемше,
спасајте раби своје
(ТХС и , 208).
У примеру (1) из Заједничког канона светоме Симеону и светоме
Сави на осам гласова од Теодосија Хиландараца у прва два стиха нашла
су се два пара контактне риме. У првом стиху реч је о префиксалносуфиксалној шестофонемској епентетској рими (сад-тељ/сад-тељ:
садетељ – садржитељ), где је једино глас „д“ изван система, јер припада
коренској морфеми. Римована гнезда се подударају са границом слогова
(-тељ: са-де-тељ; -тељ: са-др-жи-тељ), али је ту без сумње у питању
рима, коју сугеришу гласовна понављања на почецима речи пошто она
нису у складу са границом слогова (сад-: са-де-тељ: сад-: са-др-жи-тељ)
да би овом приликом могло бити речи о удруженом хомојарктону и
хомојотелеутону. У другом стиху по облику делује истоветна рима:
префиксално-суфиксална, али са друкчијом гласовном структуром.
Ради се о петофонемској епентетској рими (не-имо/не-имо: недвижимо – неразоримо). Римована гнезда нису подударна са границама
слогова (-имо: не-дви-жи-мо; -имо: не-ра-зо-ри-мо), што потврђује да
је у питању рима, а не нека друга гласовна фигура, иако се поновљене
иницијалне гласовне секвенце (не-/не-) подударају са границом првог
слога (не-: не-дви-жи-мо; не-: не-ра-зо-ри-мо).
У примеру (2) из Службе светом Симеону од Теодосија Хиландарца,
такође, у прва два стиха строфоида налази се двојна контактна рима. За
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разлику од примера (1), овде је рима покрила целе стихове, што се ретко
дешава. У првом стиху делује седмофонемска епентетска рима (пре-б-аја/преб-аја: преподобнаја – преблаженаја). Гласовна структура ове
риме обухвата префиксалне и суфиксалне морфеме, па тиме представља
префиксално-суфиксалну риму. Међутим, ту је и један гласовни додатак
у виду консонантске фонеме „б“ који долази из основе речи. Када се
обрати пажња на однос римованих гнезда и границе слогова (-аја: препо-до-бна-ја; -аја: пре-бла-же-на-ја), увиђа се да су они у диспозицији,
што даје за право да се ова гласовна понављања у две лексеме прогласе
за римовање. У другом стиху делује такође префиксално-суфиксална
седмофонемска епентетска рима (бого-аја/бого-аја: богоноснаја – богомудраја). Одмах пада у очи да римована гнезда и границе слогова нису
корелативни (-аја: бо-го-но-сна-ја; -аја: бо-го-му-дра-ја); дакле, реч је
о рими. Иницијални део обе римеме не чине префиксалне морфеме,
него је у питању лексема „Бог“ са спојним вокалом „о“= „бого“, што
уноси посебно значење у овакве римоване парове.
Поред неколико описаних облика хоризонталне контактне риме у
српској духовној поезији делују и три облика хоризонталне дистантне
риме: рима која пада на иницијалну и финалну позицију у једном стиху,
рима која долази на медијалну и финалну позицију у једном стиху, и
рима која заузима унутрашње позиције у једном стиху.
Рима која долази на почетак и на крај једног стиха није ретка појава
у српској духовној поезији. По својој позицији у стиху ова рима се може
назвати – рима прстен.79
(1)

Јадриноју, блажене, крсноју
прејахав сверепејуштеје море житија,
доиде на пристаниште покојишноје,
врх желанијем рад,

79 У својој књизи Фигуре у нашем народном пјесништву Л. Зима овакву врсту
лексичких понављања назива окруживање. Зима за своју фигуру окруживање
наводи више примера из српске народне поезије.
Лијепо је рухо и на пању лијепо.
Добра када и од рода добра.
Арап дјевер, стари сват Арапин.
Црна књига, а у доба црно
(Зима 1988: 303).
Иако смо имали узор, нисмо могли овакву риму назвати рима окруживање.
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ниња предстојиши са ликом анђел
моле за ни милосрднаго
(С УС , 72).
(2) Царскоје свештеније ва светитељскују одежду
облк се, преподобне,
и на земљи послужил јеси
ва плти јако бесплтан,
и Тројици ниња предстојиши
са бесплтними лики веселе се вапије:
Трсветаја јединице трисаставнаја,
спаси људи си васегда сагрешајуште ти
својеју благостију
(Н ПК , 134).
У примеру (1) из Службе преносу моштију светога Саве од Савиног
ученика већ у првом стиху овог кратког строфоида од шест стихова
налази се рима прстен. Према гласовној структури она одражава двојну
петофонемску епентетску риму (-р-ноју/-р-ноју: јадриноју – крсноју).
Што се тиче римованих гнезда (-ноју/-ноју) и римованих сагласја (-рноју/-р-ноју), она нису, као што се види, у корелативном односу. Иначе,
римована гнезда немају исте позиције у римемама: у првој римовано
гнездо је у складу са слоговним границама (-ноју: ја-дри-но-ју), док у
другој римеми римовано гнездо није у складу са римованим границама (-ноју: кр-сно-ју), што даје за право да се овај лексички пар може
прогласити римом.
У примеру (2) из Канона светоме Сави од непознатог писца у строфоиду од девет стихова у седмом стиху се нашла рима прстен. По свом
гласовном саставу она представља двојну осмофонемску метатезноепентетску риму (трсв-т-аја/тр-ст-в-аја: трсветаја – трисаставнаја). Римована гнезда су гласовно сиромашна у односу на римована
сагласја, јер римована гнезда чине по три гласа (-аја/-аја), а римована
сагласја по осам гласова (трсв-т-аја/тр-ст-в-аја). И у једној и у другој римованој јединици римована гнезда нису у складу са границама
слогова (-аја: тр-све-та-ја; -аја: три-са-ста-вна-ја), тако да овде нема
никакве сумње да се не ради о рими, а то још више поткрепљује скуп
подударних гласова изван римованих гнезда, који се протеже све до
иницијалних консонантских фонема (трсв-/тр-).
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Постоје као што смо већ истицали и такви случајеви риме у којима
се она налази на средишњој и крајњој граници једног стиха. Мада се о
цезури (или медијани) у стиху српске духовне поезије не може говорити,
јер стих ове поезије поседује у приличној мери слободну силабичку
и тонску структуру. Али, условно говорећи, у појединим стиховима у
средишњим њиховим деловима постоји граница између акценатских
целина која пада негде у средину стиха и раздваја га на први и други
полустих. У таквим ситуацијама јавља се рима да означи крај првог и
крај другог полустиха.
(1)

Васија ва мире васем
просвештеније благочастија и истини,
првомучениче и боговидче свети Стефане,
благодет твојих бешчисалних чудес
дивеште се,
ужасом и радостију одржими јесми, молим се:
Грехом мојим проштеније // и житију исправљеније
от Бога Оца и Господа Исуса Христа
(…)
(З Л А , 454).

(2) (…)
божаставна цевнице,
бадроје око,
пастирем пастиру,
Саво, блажене // оче и свештене,
прими нас, хвалештих те,
Христу моли се о душа наших
(Т ХС а , 222).
У примеру (1) из Акатиста светом првомученику Стефану од Зографа Лонгина у првој половини подужег строфоида у седмом по реду
стиху од седамнаест слогова нашла се рима која гласовно (звучно) обележава крајеве његових полустихова: први полустих од осам слогова и
други полустих од девет слогова. Иначе, гласовна понављања у две речи
са крајева полустихова изражавају двојну седмофонемску епентетску
риму (пр-еније/-пр-еније: проштеније – исправљеније). Као што се види,
римована гнезда (-енија/-енија) и римована сагласја (пр-еније/-пр-еније)
не исказују идентичност. Поред тога римована гнезда нису сагласна
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са границама слогова (еније: про-ште-ни-је; -еније: и-испа-вље-ни-је),
што је очигледан доказ да је реч о рими, а не о другој гласовној фигури,
односно хомојотелеутону.
У примеру (2) из Службе светоме Сави од Тодосија Хиландарца у
другом делу подужег строфоида у трећем стиху од краја налази се рима,
која тај стих дели на два полустиха. Сам стих има силабичку структуру
једанаестерца са цезуром после петог слога (5//6), а рима делује на
крајевима његових полустихова80. Гледано према гласовној структури
ради се о двојној трофонемској изоморфној рими (-ене/-ене: блажене
– свештене). Римована гнезда (-ене/-ене) идентична су римованим
сагласјима (-ене/-ене), али нису у сагласју са границама слогова (-ене:
бла-же-не; -ене: све-ште-не), што даје за право да се оваква структура
гласовних понављања прогласи римовањем.
И на крају, у оквиру хоризонталне дистантне риме налази се и двојна
рима која је смештена у унутрашње делове једног стиха. Оваквих рима
има најмање у односу на све друге хоризонталне дистантне риме. Јер
да би се ова рима остварила, стихови треба у просеку да имају по шест,
седам речи у свом саставу.
80 Веома је интересантан случај у којем се на први поглед запажа да се јавља
контактна рима у којој учествују четири узастопне лексеме. Међутим, када се
пажљивије погледа, ситуација постаје сасвим другачија.
О, васех светих Новаго завета
по Претечи и Крститељи Јовану,
апостоле и првомучениче,
свети архидијаконе Стефане,
прими нињашњеје сије мањшеје благодареније
мне иже паче всех
на последњеје веки последњаго,
(...)
(З ЛА , 480).
У наведеном примеру из Акатиста светом првомученику Стефану од
Зографа Лонгина у првој половини подужег строфоида, тачније у петом
стиху у наизглед контактној рими према идентичним римованим сагласјима
(-ашњеје : -ије : -ањшеје : -ије) ради се о наизменичној дистантној рими у којој
делују две двојне риме: шестофонемска метатезна рима (-ашњеје/-ањшеје:
нињашњеје – мањшеје) и трофонемска изоморфна рима (-ије/-ије: сије –
благодареније). У обе риме постигнута је подударност римованих гнезда
(-ашњеје/-ањшеје; -ије/-ије) и римованих сагласја (-ашњеје/-ањшеје; -ије/-ије),
као и то да се у оба случаја римована гнезда не подударају са границама
слогова (ашњеје/-ањшеје: ни-ња-шње-је – ма-њше-је; -ије: си-је – бла-го-да-рени-је), што указује на римовање, а не на неки други гласовни поступак.
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(1)

Анђелски лики удиви смиреније твоје,
видешти те земна анђела
добротами удобрена,
богатаство бо земно, светитељу Саво,
јако сујету одвргавши, ништету вазљубил јеси,
(…)
(НПА , 232).

(2) Светло, оци, првоје ваше житије
светлејши же ниња памет и часнејши
сакровиште бо благости и дом милости јависта се
и првије благости суштаства сподобиста се,
Симеоне и Сава,
истино ублажајеми
и достојно хвалими
(Т ХС и , 200).
У примеру (1) из Акатиста светоме Сави од непознатог писца у првом делу подужег строфоида нашла се унутрашња рима. Две римеме су
на растојању од једне речи, односно између њих се налази неримована
лексема „одвргавши“. Гласовни састав риме указује на трофонемску
изоморфну риму (-ету/-ету: сујету – ништету). Није тешко запазити
да су у овом случају римована гнезда (-ету/-ету) и римована сагласја
(-ету/-ету) потпуно изједначена. Међутим, римована гнезда нису у
сагласју са границама слогова (-ету: су-је-ту: -ету: ни-ште-ту), па имамо
чисту ситуацију да се ради о рими, а не о двосложном хомојотелеутону.
У примеру (2) из Службе светоме Симеону од Теодосија Хиландарца
у строфоиду од седам стихова у трећем по реду нашла се унутрашња
рима. Између римема, као што се види, стоје две лексеме: везник „и“ и
именица „дом“. Према структури поновљених гласова, римована гнезда
(-ости/-ости) и римована сагласја (-л-ости/-лости) нису доведена у
стање потпуне корелације. Уз то ни римована гнезда нису у сагласности
са границама слогова (-ости: бла-го-сти; -ости: ми-ло-сти), што је најсигурнији аргумент да је овде реч о рими, а не о некој другој гласовној
фигури, заправо хомојотелеутону.
У свим досадашњим примерима риме у разматрање су узимани само
појединачни случајеви различитих дистрибутивних модела вертикалне
контактне и дистантне риме, а такође и разноврсни случајеви свих
дистрибутивних модела хоризонталне контактне и дистантне риме.
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Међутим, како наша истраживања показују, у структури целих строфоида веома често долази до комбинације различитих дистрибутивних
модела риме, као и комбинације истог дистрибутивног модела риме са
учешћем различитих гласовних секвенци.
(1)

Јуностивно процавтеније
и девставни плод,
посноје ваздржаније,
свештеноје подобије,
царскоје украшеније,
сирим питатељ,
ништим бив отац,
обидимим скороје избављеније,
о, преславнаго ти, Саво, чудодејства
имже, Христе, спаси мира
грехом запустевшаго
(Н ПК , 134).

(2) Паче васех сагрешихом и безаконовахом
и чловекољупца Бога прогњевахом,
сего ради постигоше нас многије скрби
и самуштенија зелна
и бојим се да не како погибнем
јаростију праведнаго гњева Божија,
того ради дрзају на милосрдије
благоутробија вашего, свети,
услишите срдачноје ваздиханије
и примите плачноје мољеније,
Бога нашего приклоните на милосрдије,
чудотворци преславни,
о нас скрбни молите се ка Господу
(Н К З , 194–196).
У примеру (1) из Канона светоме Сави од непознатог писца у строфоиду од 11 стихова у њих седам се налазе различити модели рима.
Прво, на крајевима првог, трећег, четвртог, петог и осмог стиха нашла
се вертикална дистантно-контактно-дистантна петорна трофонемска
изоморфна рима (-ије/-ије/-ије/-ије/-ије: процавтеније – ваздржаније –
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подобије – украшеније – избављеније). Од ове петорне риме накнадним
подударањима гласова могу се додатно оформити нове римоване везе,
тако да она производи још неколико додатних рима, што само увећава
звуковни слој строфоида, као и његов семантички потенцијал. Друго,
у трећем, четвртом, петом и осмом стиху у три иницијалне и једној
медијалној позицији делује четворна четворофонемска епентетска
рима (-соје/с-оје/-с-оје/с-оје: посноје – свештеноје – царскоје – скороје).
И четворна, као и петорна рима, генератор је нових, накнадних рима,
чиме се повећава звуковни и семантички слој текста строфоида. Треће,
на почетку шестог, седмог и осмог стиха јавља се вертикална, контактна
тројна трофонемска епентетска рима (-и-им/-и-им/-и-им: сирим – ништим – обидимим). Ако процентуално изразимо однос римованих и
неримованих стихова, добићемо следеће резултате: римовани 7 (или
63,64%) : неримовани 4 (или 36,36%), што значи да две трећине стихова
отпада на римоване, а једна трећина на неримоване стихове. Када се
овоме придода и податак да се у три стиха јављају по две римеме, а у
једном чак три римеме – добија се права слика о заступљености риме
у наведеном строфоиду.
У примеру (2) из Заједничке службе светим деспотима Бранковићима од непознатог Крушедолца у строфоиду сачињеном од 13 стихова
делује више вертикалних контактних и дистантних модела риме. Прво,
вертикална контактна двојна седмофонемска метатезно-епентетска
рима (-е-овахом/-о-евахом: безаконовахом – прогоњевахом) повезује две
лексеме са крајева првог и другог стиха. Друго, вертикална дистантна
двојна петофонемска епентетска рима (-а-у-ија/-а-у-ија: самуштенија – благоутробија) повезује две лексеме са почетака четвртог и
осмог стиха. Треће, вертикална дистантна двојна петофонемска изоморфна рима (-ашего/-ашего: вашего – нашего) повезује две лексеме
из унутрашњости осмог и једанаестог стиха. Четврто, вертикална
контактна двојна шестофонемска изоморфна рима (-ачноје/-ачноје:
срдачноје – плачноје) повезује две лексеме из деветог и десетог стиха.
Пето, вертикална контактно-дистантна тројна трофонемска изоморфна
рима (-ите/ -ите/-ите: услишите – примите – молите) повезује три
лексеме са почетка деветог и десетог стиха и унутрашњости тринаестог
стиха. Шесто, вертикална дистантно-контактна петорна трофонемска
изоморфна рима (-ије/-ије/-ије/-ије/-ије: многије – милосрдије – ваздиханије – мољеније – милосрдије) повезује пет лексема из унутрашњости
трећег стиха, и са крајева седмог, деветог, десетог и једанаестог стиха.
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Ових шест различитих рима заузимају различите позиције у једанаест
од тринаест стихова, што значи да је једанаест стихова римовано, а
два стиха нису. Овај однос изражен у процентима изгледа овако: римованих 11 (или 84,62%) : неримовани 2 (или 15,38%). И овде се, као у
претходном строфоиду, у три стиха јављају по две римеме, а у једном
стиху три римеме.
Нису ретки ни примери строфоида у којима се комбинују вертикалне и хоризонталне риме са контактним и дистантним римама, које
се налазе на различитим позицијама у стиховима. Оваквим римама
је покривен велики простор строфоида, па се стиче утисак да риме
доминирају његовим контекстом.
(1)

Блаженства јаже више ума желаје
ваменил јеси божаставније
слаткују пишту ваздржаније,
ништету же богатаство,
нестежаније многоименије истиноје,
и благославије смереније,
темже и желанија јеже ва разуме получил јеси,
ва скинијах вадвараје се светих, Петре
(ТХС п , 470).

(2) Ликуј, Сирмије, страно српскаја,
весели се, светаја митрополије,
храме Божије Матере, красуј се,
положенијем светих моштеј
Стефана благочастиваго,
Максима блаженаго,
Анђелини преподобније,
Јована праведнаго,
молет бо се о људех својих
јако отачаствољупци,
да ва мире песан појем:
Слава Богу сатворшему преславнаја
(Н КС ј , 92).
У примеру (1) из Службе светом Петру Коришком од Теодосија Хиландарца у строфоиду од осам стихова делује више дистрибутивних
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модела двеју гласовно различитих рима. Вертикална дистантна двојна
трофонемска изоморфна рима (-аје/-аје: желаје – вадвараје) повезује
истоветним римованим гнездом две лексеме из првог и задњег стиха.
Вертикало-хоризонтална контактно-дистантна петорна четворофонемска изоморфна рима (-није/-није/-није/-није/-није: божаставније
– ваздржаније – нестежаније – многоименије – смереније) истоветним
римованим гнездом повезује пет лексема из другог, трећег, петог и
шестог стиха, а које заузимају различите структурне позиције по стиховима. Пошто је у другом случају у питању петорна рима заснована на
пет гласовно истоветних римованих гнезда, она накнадним гласовним
подударањима може произвести више четворних, тројних и двојних
рима. Када се погледа на целокупну структуру строфоида, запажа се
да само у седмом стиху не делује рима, а у свих осталих седам стихова
постоји рима. Ова чињеница изражена у процентима показује следећи
однос – римованих стихова 7 (или 87,50%) : неримовани стихова 1 (или
12,50%). Уз то, у једном стиху се појављују две римеме, које засебно
представљају хоризонталну контактну риму, чиме је још више увећано
присуство риме у стиховима.
У примеру (2) из Службе светом деспоту Јовану Бранковићу од непознатог Крушедолца у строфоиду од 12 стихова јавља се више модела
риме. Прво, делује дистантно-контактно-дистантна петорна трофонемска изоморфна рима (-ије/-ије/-ије/-ије/-ије: Сирмије – митрополије
– Божије – положенијем – преподобније) у првом, трећем, четвртом и
седмом стиху, покривајући почетке, средину и крајеве ових стихова.
Друго, у првом, другом и дванаестом стиху на њихова два краја и једној медијалној позицији налази се вертикална контактно-дистантна
тројна четворофонемска епентетска рима (-с-аја/с-аја/-с-аја: српскаја
– светаја – преславнаја). Треће, у петом, шестом и осмом стиху среће
се вертикална контактно-дистантна тројна трофонемска изоморфна
рима (-аго/-аго/-аго: благочастиваго – блаженаго – праведнаго). Петорна
и две тројне риме производе додатне поступке римовања, што умножава
количину риме у строфоиду. Четврто, у првом и трећем стиху делује
вертикална дистантна двојна трофонемска епентетска рима у облику
прстена (-куј/к-уј: ликуј – красуј). Пето, у другом и петом стиху делује
вертикална дистантна двојна осмофонемска метатезно-епентетска
рима (по-о-еније-/-епо-о-није: положенијем – преподобније), такође,
у облику прстена. Шесто, у другом и шестом стиху на медијалној и
крајњој позицији налази се вертикална дистантна двојна четворо-
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фонемска епентетска рима (св-их/св-их: светих – својих). Седмо, на
почецима трећег и шестог стиха среће се вертикална дистантна трофонемска изоморфна рима (-ана/-ана: Стефана – Јована). Ових седам
различитих модела риме са додатним моделима који су производ једне
петорне и двеју тројних рима, далеко премашује бројку од десет различитих модела риме у овом строфоиду. Ако уз то прикажемо однос
римованих и неримованих стихова изражен у процентима, добићемо
следеће резултате: римованих 10 (или 83,33%) : неримованих 2 (или
16,67%). Додамо ли томе да се у пет стихова јављају по две римеме, а у
једном стиху њих три, можемо претпоставити колика је бројност риме
у анализираном строфоиду.
На крају ове детаљне анализе одабраних примера из српске духовне
поезије уочили смо да се рима у овој врсти поезије налази у знатном
броју. Начини њеног јављања указују на то да се она распоређује по
вертикали и по хоризонтали стиховних структура. Када је у питању
распоред риме по вертикали, она се појављује на три веома истакнуте
позиције у стиху: финалној, медијалној и иницијалној. По својим видовима јављања најбројнија је рима на финалним позицијама. Ту срећемо
контактну, дистантну, контактно-дистантну или дистантно-контактну.
На иницијалним позицијама, иако се јавља у три поменута вида, рима је
много мање присутна него на крајевима стихова. Што се тиче медијалне
позиције по вертикали, таква рима је скоро у потпуности изостала, јер
се у стиху српске духовне поезије цезура (медијана) тешко било где
може регистровати. По вертикали рима се почесто распоређује на крај
претходног и почетак наредног стиха, што одговара рими анадиплози.
Хоризонтални распоред риме има више различитих облика. Рима се
као контактна у једном стиху најчешће појављује на његовом крају или
његовом почетку, а много ређе и у средини стиха. Она се понекад може
поновити у два суседна стиха, па из хоризонтале прелази у вертикалу.
Поред контактног, рима се у једном стиху јавља и у дистантном облику,
али веома ретко. Рима се још у једном облику јавља као дистантна, а
то је када заузима иницијалну и финалну позицију једног стиха, чиме
испуњава услов да се назове рима прстен. Што се тиче унутрашње
структуре риме, односно фонолошке структуре риме из наше анализе
се може видети да се она по квантитету, односно броју поновљених фонема креће од трофонемске до осмофонемске риме, а да се по квалитету
јавља у виду изоморфне, метатезне, епентетске и метатезно-епентетске
риме. Дакле, да закључимо, рима се у старој српској духовној поезији од
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самих њених почетака, т. ј. од Службе светоме Симеону Саве Немањића
регуларно појављује, и то у два дистрибутивна облика: као изненадна
рима и као повремена рима, чешће на крајевима и почецима стихова,
а веома ретко у средишњим деловима стихова, што значи да се она
очитује у шест квантитативних и четири квалитативна модела. Све ово
несумњиво доказује да је сакрални песник пишући службу, канон или
акатист био потпуно свестан овакве врсте гласовних структурирања
и да их је употребљавао на оним местима у контексту у којима је желео
да изрази појачан степен својих емоција или да њима обележи неко
значајније збивање или догађај.

1.4. Д
Овако насловљен оглед има за циљ да протумачи један елеменат српске
средњовековне духовне поезије која се бави суштинама које се догађају
на граници између сфере вечности и сфере пролазности. Отуда смо
узели речи једног ширег асоцијативног поља: Бог – човек, небо – земља,
живот – смрт, душа – тело, светлост – тама, тљени – нетљени, видим – невидим, млад – стар, богат – ништ, правда – неправда, страст
– бестарст, долњи – вишњи, даљни – ближњи, први – последњи, цар –
мученик81, чија основна и симболична значења као и међусобни односи
у оствареним поетским дискурсима могу на најбољи начин да објасне
„хиперкомуникацију“ ЧОВЕКА СА БОГОМ и да осветле конкретну ондашњу
српску историјску стварност – индиректно описивану – укључивањем
њеним у свеопшту митску историју, с намером да се она деконкретизује
и задобије космолошку димензију. Поред тога, постоје и дихотомијски
односи елемената који најчешће произилазе из стварног живота, у којем
се писац текста (свештено лице) налази; овакве дихотомије82 неретко
81 Ми се овде нећемо подробније бавити проблемом антонимије, мада свака
од приказаних дихотомија носи различите елементе антонимичности, и у
извесном степену међусобне супротстављености. Довољно је напоменути
да шта је супротно, а шта није супротно може да зависи од узраста, пола,
социјалног и културног окружења (Грицкат 1961–1962: 87–88). Наиме, како
с правом тврди Р. Драгићевић, „постоје речи које се супротстављају и у
контексту и независно од њега, а има и оних које се супротстављају само
у контексту“ (Драгичевић 2007: 265). У нашем случају у анализираним
дихотомијама постоје све врсте супротстављености.
82 Дихотомија „у лингвистици: подјела врсте јединица или сложене јединице на
два саставна дијела, дихотомија реченице – дводјелност реченице, двочланост
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одражавају проблеме из стварног, земаљског живота: злоба – незлоба,
богоразумије – неразумије, крв – бескрвије, болезн – здравије, верни – неверни, злочастије – благочастије, студен – жега, битије – небитије, које
су у много мањој мери присутне од претходних. Међутим, њихова улога
у текстовима српске духовне поезије доказује да је ондашње духовно
лице било заокупљено и чисто животним, земаљским проблемима.
У средњем веку у западним земљама католичка црква уместо да
буде мученичка, изнад земаљских интереса, уместо да се брине само за
вечни живот, она постаје један од елемената земаљског живота. Уз то,
католичка црква без резерве полаже руку на све државне и друштвене
односе, захтева да јој се безусловно покоравају сви чланови друштва.
Она ослобађа друштво од бриге да мисли самостално, да решава питања како да поступи у овом или оном случају, јер једина она зна вољу
божију и само она одговара пред Богом за човечанство (Кохан 1971: 17).
За разлику од тога, у српској средњовековној држави друштвени живот
је био веома тесно повезан с духовним животом, политика с религијом,
историја државе с историјом цркве, која није била само чувар вере, већ
и једини заштитник националног идентитета. У таквој стварности култ
светих српских владара одиграће несумњиво велику улогу. Политичке
вође српске државе биле су истовремено и њене духовне вође, односно
религиозни генији које је црква канонизовала. Они су за српски народ
представљали све оно што је одражавало његов свеопшти религиозни
карактер. Свети живот, дела и идеали српских средњовековних владара
вековима су били духовна храна и узор личног (световног и духовног)
живота сваког Србина. Отуда треба имати у виду да је и књижевна
комуникација у средњем веку потпуно зависила од одређења теологије,
док је историјско време било само делић светог, библијског времена.
Само постојање свој смисао и суштину налазило је кроз однос према
космичком поретку, у коме је актуелна стварност била само антитип
ствари које су се по вољи Божијој већ догодиле, као у Старом завету,
који је наговестио Нови завет, а овај испунио Стари, што је створило
двосмеран процес – историја је постајала религија, а религија историја.
Таквој српској духовној средини била је позната природа исихастичког учења, а посебно чиниоци исихастичке праксе: срце, ум, душа,
реченице: свака реченица, имала она колико год ријечи, може се подијелити
на два дијела, два члана, тј. на субјектни и предикатни дио“ (Симеон 1969: 235).
„Дихотомија […] подела на два дела, подела која садржи два члана, подела
рода на две врсте […] исих. подела човечијег бића на душу и тело“ (Вујаклија
1961: 245).

Stih i jezik v05.indd 146

20.11.2013 16:59:16

ДИХОТОМИЈЕ

светлост. Зато не чуди да су у самом ткиву богослужбених песама, у
њиховим контекстима свога одраза нашли основни филозофско-богословски ставови изихаста, који су се исказивали у томе да „таворска
светлост није ни суштина Божија ни твар, већ енергија суштине; да је
енергија суштине нераздељива са суштином и неспојена с њом; да је
енергија суштине нетварна; да енергија суштине не уноси поделу у саму
суштину и не нарушава њену једноставност; да се име ’божанство‘ не
односи само на Божју суштину већ и на енергију, јер је божија енергија
такође сам Бог: да у Божијој суштини твар не може учествовати, а да
у енергији може" (Прохоров 1968: 104–105). Овакво гледиште на саму
суштину постања условило је да се црквена (литургијска) поезија испољавала преко песничког језика, који је деловао преко појања и посебних
свечаности, све са циљем да се слави Бог и његове творевине (Naumow
1984: 73). Тако настао песнички језик, у крајњем случају, деловао је
на људску свест преко саме вере, која се проповедала коришћењем
особитих језичких средстава и која је „одражавала идеалистичност
средњовековног погледа на свет" (Лихачев 1979: 102).
Све то имало је свога одраза и на сам начин изражавања, који се
испољавао у високом стилу, тзв. „плетенију словес“, које је уочљиво у
српској књижевности још у 13. веку (Мулић 1963: 117–129), док су крајем
14. и почетком 15. века раскошни спрегови речи83 у складу са осећањем,
духовношћу и читавим уметничким схватањем средњовековне епохе
постајали прави манир средњовековног ствараоца. Сва озареност
осећањима и занос лепотом облика84 и посебним смислом налазио је
своју суштину у сталној оправданости испаштања грехова, сужањства
и вечних мука. Због тога ће у овим временима мучење достићи небеску
лепоту, бол непресушну светлост, душа лествице узвишености, смрт
апсолутну нирвану, а живот постати пролазност у трагању за вечношћу.
Пошто је изражајност и експресивност поетског израза старе српске
духовне поезије најчешће грађена од КОНТРАСТА , од појмова супротних значења, који се неретко ритмички смењују из стиха у стих, нашу
пажњу, као што смо на почетку истакли, у првом реду посвећујемо
антонимским спреговима речи: Бог – човек, небо – земља, живот –
83 „Синтагматским спрегом речи исказује се стварање најчешће као јединство
речи и звука – појање принети, песму принети, песму плести, песмама
блажити, песмама штовати, узгласити песму. плести појање“ (Трифуновић
1968: 254).
84 „Основни облици и јединице духовне српске поезије јесу стихира, тропар,
кондак и други“ (Трифуновић 1965: 47).
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смрт, душа – тело, светлост – тама, тљени – нетљени итд. Међутим,
ови парови речи не исказују само различите појмовно-семантичке
односе, него указују на време и поглед на свет свих оних који их користе у својим поетско-религиозним остварењима. Временска локација
се односи на средњи век, тачније на интервал од 13. до 17. столећа
(време успона и пада српске средњовековне државе, време неколико
преломних периода у историји српског народа), а поглед на свет пре
свега открива „вечне“ религијске (сакралне) хоризонте кроз које се
одражава политички, друштвени, културни и интелектуални живот
српског средњовековног човека. Да би се бар донекле могла разумети
ондашња духовна, филозофска и уметничка српска стварност, односно
српски етнос кроз векове и менталне структуре у сфери колективне
културне и националне свести, треба имати у виду улогу аутокефалне
српске цркве85 и светосавља, који су створили и очували специфичан
културно-историјски контекст у коме је настао „мит“ о посебности српског народа, што „у основи јесте трансформација познатог библијског
мита изабраног народа“ (Гил 1998: 97).
Између три основне књижевно-литургијске форме старе српске
црквене поезије: службе. канона, акатиста, „највише [је] допринела
обликовању културне свести средњовековне Србије“ служба као „света
форма исповедања вере“ (Богдановић 1970: 109), служења Богу, односно сакралној комуникацији човека и Бога. Отуда код песника старе
српске духовне поезије, између осталог, постоји тежња да се одабраним
спреговима речи – контрастима – сам текст појача и да се украшеним
изразом искаже мисао која треба да узбуди и занесе. Овакав начин
структурирања поетског дискурса одавао је узвишеност и експресивност условљену пре свега религиозним надахнућем писања, које као
битан елеменат људске духовности не би смело да садржи било каква
својства која подсећају на обичност и свакидашњост. Ово показује
да је „средњовековни химнограф морао бити свестан свог места и
улоге коју је као стваралац играо у чину хиперкомуникације с Богом
[…] Говорење о Богу и његовом стварању […] схвата се као никад у
потпуности искоришћена милост; хиперконвенционални систем […]
ту зависи од утврђивања теологије и подређен је званичном тумачењу
истина вере и морала“ (Гил 1996: 161).
85 „Новое понимание человека стоит в непосредственной связи с влинием
церковной идеологии, особенно силно сказавшимся во всех литературных
жанрах именно того периода“ (Лихачев 1983: 78).
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Дихотомија Бог86 – човек87 у српској духовној поезији представља најраспрострањенију појаву, а произилази из дијалога човека (песника) и
Бога, а остварује се на два начина, и то само у форми обраћања песника
Богу: двосмерна комуникација не постоји. Ова дихотомија одражава
дијаметралну антонимију, јер означава две тачке на датој оси у једном
и другом смеру. Бог је највише горе, а човек је наниже доле88.
Песник се директно обраћа Богу. Наиме, када је песнику потребна
божија помоћ за нека лична дела, он му се обраћа као спасу свом, како
би му Бог помогао. Често се дешава да песник тражи од Бога да му изађе
у сусрет при самом чину стварања, односно да му подари стваралачку
снагу и речитост или да нађе праве речи како би што тачније и снажније
изразио своје намере и достојно величао и славио име божије и његова
дела. То показују следећи примери.
(1)

Песан васпоју ти, Господи Боже мој,
похвали бо начинају угодника твојего
от тебе бо помошт прошу
благоуправити се органом гласа мојего,
да благосачетане произнесу пеније
по достојанију подобајуште похвалити
Стефана угодника твојего
(НКС б , 430).

(2) 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
(Д ПС , 28).
86 Бог – у једнобожанским религијама и по неким идеалистичким филозофским
схватањима: врховно биће које је створило свет, које управља њиме, највиши
духовни принцип; божанство (Сва значења која доносимо у овој студији
преузета су из Електронског речника српског језика, који је 2005. године
објавио Милорад Симић: Симић 2005).
87 човек – друштвено биће које мисли, говори и располаже способношћу да
ствара оруђа и да се њима служи у процесу друштвеног рада.
88 Термин дијаметрална антонимија одговара термину diametrical opposites
(Lipka 1992), а одгова и термину reational opposition (Cruse 1986).
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(3) Свет от света,
Христе Боже,
от Оца прежде век рожд се,
искони сиј са Оцем и са Духом,
мрак душе моје одгнав,
озари ум мој, мољу се,
јако да вазмогу пети твојего угодника,
Саву свештенаго
(ТХС а , 244–246).
У примеру (1) из Службе светом деспоту Стефану Бранковићу од
непознатог Купиновљанина већ у првом стиху строфоида песник се
обраћа Богу обавештавајући га да ће му песму испевати: „Песан васпоју
ти, Господи Боже мој, // […] от тебе бо помошт прошу“ (Песму ћу ти
успојати, Господе Боже мој, / […] и од тебе помоћ молим), јер жели
произвести песму достојну похвале угодника његовог Стефана.
У примеру (2) из Службе светом архиепископу Арсенију од Данила
Пећког цео први стих строфоида посвећен је обраћању Богу: „Боже,
Спасе мој,“ (Боже, спасе, мој,) да Бог песнику отвори уста и језик учини
јасним како би опевао спомен светитељу божијим Арсенију, кога је Бог
још на земљи учинио чудесним, и због тога је потребно да се величанствено Бог слави, јер се славно прославио.
У примеру (3) из Службе светом Сави од Теодосија Хиландарца у
другом стиху строфоида песник се обраћа Богу: „Христе Боже, / от
Оца прежде век рожд се,“ (Христе Боже, / од Оца пре векова рођени,),
да му одагна мрак с душе његове и озари ум његов, молећи га да му
подари и способност да може достојно опевати његовог угодника Саву
свештеног: „јако да вазмогу пети твојего угодника, / Саву свештенаго“
(да могу певати твога угодника / Саву свештенога).
У сва три наведена примера, а што је општа карактеристика оваквих
случајева, песник се директно обраћа Богу да му помогне у остварењу
замисли да опева славу неког од угодника божијих: светог деспота
Стефана Бранковића, пример (1); архиепископа Арсенија, пример (2);
светог Саву Немањића, пример (3). У оваквим приликама обраћања
Богу песник се или уопште не именује или то чини обликом заменице
првог лица множине „ми“, пример (2).
Поред директног обраћања Богу, песник се почесто и индиректно
обраћа Богу. Посебно у ситуацијама када жели да Бог помогне и избави
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његов народ од тешких мука и неправде које су га задесиле. Песник се
најчешће преко српских светих отаца обраћа Богу. И то тако што, на
пример, моли светог Симеона или светог Саву (или било ког другог српског угодника) да се овај као Свети, који се узвисио и приближио Богу,
заузме код Бога за напаћени српски народ. Овакви примери не само
да су бројни него су и разноврсни по различитим облицима обраћања.
(1)

(…)
Симеоне оче богоносе,
моли Христа Бога
сагрешенијем остављеније даровати
штуштим љубовију
светују памет твоју
(ПЈС , 328).

(2) Чловече Божији и верни рабе, Саво,
Господањ муж желанију,
сасуде изабрани,
стлпе изабрани цркви,
царствија наследниче,
не премлчи
вапије за ни ка Господу
(НМС , 94)
(3) Отврзи усне своји милостивне
и руце на молбу ваздежди
ка Богу васех и Владице, Симеоне,
избавити стадо твоје
от плењенија и озлобљенија,
да те почитајем
васпевајуште твоја чудеса
(Т Х З ч , 450).
У примеру (1) из Службе светом Симеону од Пајсија Јањевца у задњих пет стихова строфоида песник се индиректно преко Симеона
обраћа Богу: „Симеоне оче богоносе, / моли Христа Бога“ (Симеоне
оче богоносни, / моли Христа Бога) да дарује опроштај грехова својим
штоватељима који с љубављу спомињу име твоје.
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У примеру (2) из Службе уснућу светога Саве од непознатог Милешевца песник се обраћа светом Сави речима „Чловече Божији и верни
рабе, Саво […] / не премлчи / вапије за ни ка Господу“ (Човече божији
и верни рабе, Саво, […] / немој ћутати / вапијући за нас Господу). И
овде, као и у примеру (2), песник се не обраћа директно Богу, него индиректно тражи од светог Саве да моли Господа за свој, српски народ.
У примеру (3) из Заједничког канона светоме Симеону и светоме
Сави четвртог гласа од Теодосија Хиландарца песник моли Симеона:
„Отврзи усне своји милостивне / и руце на молбу ваздежди / ка Богу васех
и Владице, Симеоне,“ (Отвори усне своје милостиво / и руке на молбу
подигни / Богу свих и Владики, Симеоне,), како би се Бог смиловао да
избави стадо Симеоново (Србе) од робовања и од страдања, а да ће
српски народ за узврат поштовати и опевати Божија чудеса.
Из наведених примера није тешко закључити – било да је у питању
директно или индиректно обраћање песника Богу – оно је увек изнуђено
потребом за помоћи која је неопходна или самом песнику или његовом народу. У оба случаја Бог је, у разним својим појавним облицима
једино суштаство које може пружити утеху и наду немоћном песнику
и поробљеном српском народу.
Дихотомија небо89 – земља90 по својој заступљености у поетским
структурама српске духовне поезије изражава различите односе успостављене на просторној опозицији „горе – доле“91. Оваквих опозиција
89 небо – бескрајни свемирски, васионски простор са небеским телима који се са
земаљске површине види у облику свода, небески свод.
90 земља – планета на којој живимо, трећа унутрашња планета у Сунчеву
систему; наша планета односно њена површина као место, простор живота
и људске делатности, свет.
91 Парадоксалне конструкције: „небесни чловече“, „земљани анђеле“ налазе се
код различитих аутора и у различитим духовним делима, као и код Данила
Пећког.
(…)
небесни чловече,
земаљни анђеле,
Арсеније оче свештене,
Христа Бога моли
даровати душам нашим мир
и велију милост
(ДПС , 12–14).
У Служби светом архиепископу Арсенију од Данила Пећког наилазимо на
необичне спреге речи „небесни чловече“ (небески човече) и „земаљни анђеле“
(земаљски анђеле). Наиме, логичније је да стоји (небески анђеле) и (земаљски
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има веома много у стиховним структурама, и оне својим присуством
не заостају иза претходне дихотомије. Елементи ове дихотомије су
различито постављени: обично се налазе у непосредном контексту, али
се могу срести и на поприличној удаљености један од другог.
(1)

Паче ума суштих љубовију
Небесних доброт подвизајем,
земаљних малолепија избежав,
јелена теченије Христа вазискал јеси
от његоже желамијех, Саво оче, не погреши
(Т ХС а , 266).

(2) Кто Бог јако ти, Бог наш,
јегоже небеса са анђели ужасајут се
и земља са чловеки тресет се,
бездани смуштајут се
и ад испромештет се,
васа твар са страхом измењајет се,
кто изглагољет сили твоје
(Т ХС а , 312).
(3) Венцем земаљнаго царствија
венча се првеје, Стефане,
ниња же трблажене
небеснаго царствија венцем
от Христа увезе се
(НПМ , 358).
У примеру (1) из Службе светом Сави од Теодосија Хиландарца
песник у непосредном контакту у два суседна стиха на њиховим иницијалним позицијама поставља две опозитне лексеме: небо и земљу92,
човече), али овде је Данило Пећки у виду снажних парадокса посебно желео
да нагласи да је архиепископ Арсеније на земљи живео живот анђела:
безгрешан, духован живот, а да после смрти на небу обитава у људском
обличју.
92 Супротстављеност лексема, као на пример: небо – земља, душа – тело, заснива
се на представама, асоцијцијама или традиционалним уверењима корисника
језика (Драгићевић 2007: 271), а неки аутори такве културно-историјске и
асоцијативне наносе у значењу лексема називају лексички фон (Исп. Денисов
1993: 66). Овакве парове речи Новиков назива прагматичким антонимима,
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односно придевске речи: „небесни“ (небески) – „земаљни“ (земаљски),
како би посебно истакао контраст између „небесних доброт“ (небеских
лепота) и „земаљних малолепија“ (земаљских малолепности), у ствари
онога што није лепо, што је опозит лепом. Именице уз које стоје ови
придеви као њихове одредбе означавају доброту, док у другом случају
именица „малолепност“ има контекстуално значење рђавост, тако је
одредбеним речима на овај начин појачан степен њихове контрастивности: уз „небесни“ = горе : „земаљни“ = доле, придодата је и опозиција
„доброт“ = доброта : „малолепност“ = рђавост. Гледано у контексту,
небо добија одлику доброте, за разлику од земље која добија квалитет
рђавости, због тога се свети Сава прожет суштом љубављу подиже ка
„небесних доброт“.
У примеру (2) из Службе светоме Сави од Теодосија Хиландарца
у два суседна стиха строфоида песник је употребио две паралелне
конструкције: „небеса93 са анђели“ (небеса с анђелима) и „земља са
чловеки“ (земља с људима). Није тешко уочити да се поред просторне
опозиције „небеса“ = горе : „земља“ = доле, појављује и опозиција „анђели“ = духовно : „чловеки“ = материјално. Овим се успостављена опозиција (горе : доле) појачава додатним контрастом (духовно : материјално), чиме се повећава степен изражајности текста, а тиме и његов
стилско-семантички потенцијал. Све је ово разумљиво јер је небо
обитавалиште Бога и анђела (духовних бића), док је земља станиште
људи (материјалних бића), на којој се „бездани“ и „ад“ међусобно мешају.
У примеру (3) из Молбеног канона светоме краљу Стефану Дечанском од непознатог писца на растојању од два стиха успостављена је
опозициона веза између „земаљнаго царствија“ (земаљског царства) и
„небеснаго царствија“ (небеског царства), где различите одредбене речи
(земаљски и небески) указују на значењски дијаметралну супротност
појма царство (подручје у коме неко живи или влада). У конкретном
случају земаљским царством влада српски владар Стефан Дечански,
тврдећи да „испитивање реченица које садрже такве речи показује да им је
својствен однос експресивног контраста, потпомогнут другим средствима
контекста“ (Новиков 1973: 154).
93 У фуснотама (89) и (90) дата су основна значења именица: „небо“ и „земља“,
али пошто се овде ради о религиозном тексту, значења наведених именица
попримају и друкчија значења. Небо обично у облику множине небеса
значи: бог, божија воља, божија промисао; по учењу различитих религија
пребивалиште 1) бога, богова, светаца и сл.; 2) душа умрлих праведника,
рај. А именица земља по религиозном схватању значи овај свет, место где
проводимо живот од рођења до смрти.
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а небеским царством управља нико други до Христос. Одричући се
земаљског царства Стефан Дечански прелази у небеско царство, узвисујући се до самог Христа Бога. Мотив одрицања од земаљског царства
и прибегавања небеском царству посебно је изражен у случају српског
цара Лазара, који се одрекао владавине на земљи, изгубивши при том
и сопствену главу; да би се приклонио небеском царству (загробни живот и уживање у њему), одрекао се пролазности заради вечности. Оно
што је карактеристично за сва три наведена случаја јесте то да небо и
земља, у различитим контекстима, добијају различите вредности, али
и задржавају своја основна семантичка обележја.
Дихотомија живот94 – смрт95 иако представља два појма који стоје
у несумњивој супротности, они у дискурсу српске духовне поезије
често добијају друкчија значењска својства, јер се брише уобичајена
контрасност. То показују многи примери, пошто њихов међусобни
однос не изражава појмовну парадоксалност.
(1)

Јегда ка Христу љубовију ујазви се
царствија красот оставив,
и радује се тому последовал јеси,
усрдно же пустињу достигал јеси,
ва њејже богоугодно пожил јеси,
и ниња духовноје ва плти дејство
мртав ва гробе јако жив показајеши,
миро истачаје људи своје освештајеши,
Симеоне, отачаству си удобреније
(Т ХС и , 210–212).

(2) Победисте јестаставна својства
непорочним светим житијем вашим,
ва плти бо живуште
мирови умртвисте се,
и умрше живота вечнујуштаго знаменија нам јављајете:
по самрти чудодејствија,
по погребенији же мира источники,
94 живот – посебан облик кретања материје, настао на одређеној етапи њеног
развитка; облик постојања везан за индивидуализовану, високо организовану
материју.
95 смрт – престанак живота, животних функција организама (људи, животиња,
биљака), престанак постојања јединке као посебног животног организма.
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и спасајете присно, Симеоне и Саво,
иже вас почитајуштих
(ТХ З , 330).
(3) Да подвижит се ка твојему хваљенију васак језик
јако васекрасан сабору вожд бил јеси
и јако сих приведе упасал јеси на пажитех животних
и јако заступник тем ва животе и по самрти јави се
и јако о њем подвиза се до самрти
(Н Р С , 186).
У примеру (1) из Службе светом Симеону од Теодосија Хиландарца
две опозитне речи „мртав“ и „жив“96 нашле су се у непосредном контакту, у једном стиху, у једној фрази „мртав ва гробе јако жив показајеши“ (мртав у гробу као жив показујеш се) остварен је прави парадокс,
јер је у потпуности избрисана граница која дели живот од смрти. Наиме,
овде смрт не означава крај, престанак живота, него напротив његов
нови, у духовном смислу, квалитетнији почетак. Текст који претходи
и који долази после наведене фразе у потпуности упућује на померена
значења речи које улазе у дихотомију: када си љубављу према Христу
оставио красоту царства и радујући се за њим пошао и до пустиње
стигао у којој си богоугодно поживео, и сада у телу духовно дејство да
мртав у гробу као жив показујеш се „миро“97 точећи, освештавајући
своје људе, Симеоне украсу домовине своје.
У примеру (2) из Заједничког канона светоме Симеону и светоме
Сави на осам гласова од Теодосија Хиландарца у развијеној фрази, у три
суседна стиха: „ва плти бо живуште / мирови умртвисте се, / и умрше
живота вечнујуштаго знаменија нам јављајете:“ (јер у плоти живећи / за
свет сте мртви постали, / и умрли живота нам вечног знамења јављате:)
нестала је опозиција између живота и смрти, чији је смисао следећи:
иако живиш, пошто живиш у греху, ти као да не живиш, ти си за свет
96 Када се ради о антонимији у којој учествују придевске речи, и то баш
придеви „жив“ и „мртав“, ради се о комплементарној антонимији, јер се
супротност изражена овим и сличним речима темељи на контрасту типа:
да/не, односно на принципима недвосмисленог постојања и одсуствовања
извесног стања (Прћић 1997: 104). Термин комплементарна одговара термину
complementariness (Lyons 1977).
97 миро – освећено мирисно уље које се у хришћанској цркви употребљава за
миропомазање при разним верским обредима.
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мртав, али ако непорочним и светим животом живиш, умревши знамења вечног живота нам дојављујеш.
У примеру (3) из Службе светом кнезу Лазару од непознатог Раваничанина у последња три стиха строфоида по два пута се понављају
речи „живот“ и „смрт“ у различитим облицима, прим чему настаје
веома сложена фраза: „на пажитех животних / и јако заступник тем
ва животе и по самрти јави се / и јако о њем подвиза се до самрти“ (на
пашњаку живота / што заступник његов у животу и после смрти јавио
си се / што за њега подвиза се до смрти), као у претходна два примера,
живот и смрт лако могу заменити места, а да се на семантичком плану
контекста ништа битније не промени. Овакав однос према животу и
смрти проистиче из сакралног гледишта на земаљски живот, који је
пролазан и чини припрему за вечност, живот после смрти, на смрт
која није ништа друго до моменат преласка из пролазног у вечно, која
означава настанак вечног живота98. Отуда и није никакво чудо што се у
поетским структурама српске духовне поезије неретко мешају појмови
живота и смрти, што почесто живот значи смрт, а смрт живот.
Дихотомија душа99 – тело100, која изражава опозицију „нематеријално – материјално“ добила је у српској духовној поезији посебну
значењску компоненту, која је проистекла из специфичног погледа
на свет. Какав је у ствари однос душе (духа) и тела, најбоље показује
следећи двостих, који гласи: „Ти рождша те плтију / духом породил јеси“
(Ти родитеља по телу твога / духом родио јеси; ТХС а , 250). Ово између
осталог указује и на то да се средњовековни духовни песник при избору између душе и тела без изузетка опредељивао за душу, јер она
представља све оно што је чисто, узвишено, нематеријално, божанско,
док је тело чинило све оно што је материјално, грешно, похотно. Услед
тога у дискурсима старе српске духовне поезије на блиском одстојању
срећемо ова два појма, ове две лексичке јединице, како би се што речитије истакла њихова различитост, односно њихова супротност, или
још боље – контрадикторност.
98 Међутим, код песника световног усмерења „мисао о нестанку надвладава све
и песма постане борба живота и смрти“ (Трифуновић 1962: 30).
99 душа – целокупни духовни живот са свима његовим психичким
манифестацијама; осећајни живот човеков, осећања, емотивност,
темперамент, духовна живост; етичко осећање човеково које му омогућава да
разликује добро од зла и управља његовим поступцима, савест.
100 тело – човечији или животињски организам, схваћен у својој целости (као
морфолошка и функционална целина); мртав човечији организам, леш;
поједини орган или део органа живог организма.
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(1)

Очима, Саво, телеснима
не васхитив се житија красотами,
оком душевним саматраје
вечних благ наслажденије
и неизреченују доброту Христову,
око светло јакоже слнце
на тврди црковнеј от Бога постави се,
ва њејже православија ученми сијаје
множаства верних сини света показал јеси
(ТХ З , 360).

(2) Јако финик ва дому Господњи
давидски процвал јеси добродетељми,
телом и духом вас јави се сладост,
божаставноју благодетију
пишту бесамртија, Саво,
подаје отачаству својему
(Н МС , 98).
(3) Творац Бог тебе
заступника те нам подав
сага зовем ти:
Поташти се, Саво свете,
и пакости избави ни,
скрби бо великије и ратније
раби твоје обдржет
плтније и душевније,
от њихже избави ни,
јерархо Христов
(С УС , 80).
У примеру (1) из Заједничког канона светоме Симеону и светоме
Сави на осам гласова од Теодосија Хиландарца две опозитне речи „душа“
и „тело“, односно њихови придевски облици „душевни“ и „телесни“
употребљени су као атрибути именице „око, очима“, како би се направила дистинкција у моћности продирања у суштину између „очију
телесних“ и „ока душевног“, што потврђује изречени контекст „Очима,
Саво, телеснима / не васхитив се житија красотами, / оком душевним
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саматраје / вечних благ наслажденије“ (Очима, Саво, телесним / не усхитив се земаљским красотама, / оком душевним мотрећи / на вечних
блага насладу), јер је око духовно „око светло јако слнце“ (око светло
као сунце).
У примеру (2) из Службе уснућу светога Саве од непознатог Милешевца опозитне лексеме „тело“ и „дух“ употребљене су у непосредном
контакту у истом стиху. Заправо, између њих постоји копулативни
везник „и“ као знак њихове међусобне равноправности и једнакости.
То потврђује и сам контекст где се ова двојна веза налази: „телом и
духом вас јави се“ (телом и духом сав јавио си се). Овде, као што се
види тело и дух (душа) нису супротстављени како би се изразила
опозиција – материјално : нематеријално, већ да се покаже да материјално и нематеријално чине јединство, дејствују заједнички: и телом
и душом, јер тело и дух чине целовитог човека – одласком душе, тело
пропада, човек нестаје.
У примеру (3) из Службе преносу моштију светога Саве од Савиног
ученика, као и у примеру (2), тело и душа нису постављени у своје
примарне оквире у којима изражавају контраст: материјално : нематеријалну (земаљско : небеско), него су доведени у релацију једнакости,
паралелности на коју указује везничка лексема „и“ која стоји између
њих, а то најочигледније показује и сам контекст: „скрби бо великије
и ратније / раби твоје обдржет / плтније и душевније“ (јер бриге велике
и ратне / обрвале су рабе твоје / телесне и душевне). Дакле, дошло је до
извесног приближавања душе и тела; и они су у оствареном контексту
постали синоними, пошто одређују истоветни појам, лексему ,,брига“.
Ово само показује да и у сакралном погледу на свет душа и тело могу
бити објекти који трпе истоветне патње. Значи није дошло до потпуне
поларизације на свет материјални (свет тела, свет грешни) и на свет
нематеријални (свет духа, свет безгрешни), него су тело и душа доведени у позицију контекстуалне синонимичности.
Дихотомија светлост101 – тама102 у српској духовној поезији добија
специфичну реализацију, јер су песници понесени славним златним
временима српске средњовековне историје на посебан начин загледани
у погубна збивања свога времена. Наиме, из свих стихова овог поетског
101 светлост – зрачење које потиче из атома, има разне таласне дужине
и видљиво је само у малом интервалу таласних дужина; сјај, сјајност;
осветљеност која омогућава да предмети буду видљиви.
102 тама – одсуство светлости, мрак простор без светлости.
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усмерења зрачи светлост, и то од оне обичне, дневне, до оне небеске,
божанске. Таква светлост се изражава у различитим облицима и везује
за различите појмове.
(1)

Утро светоносноје данас васија нам
мудраго светитеља памет
верних душе веселешти
васпевајуштим изведшаго свет из тами
Христа Бога нашего,
јегоже појем са Оцем и Духом
(МПС ј, 276).

(2) Великоје слнце васеје српскије страни,
добродетељи твојих сијанији
и чудес светлостми просветив твоја чеда вернаја,
и истребил јеси страсти омраченије,
светитељу оче Арсеније,
Христа Бога моли даровати нам велију милост
(Д ПС , 24).
(3) Светла данас наста памет твоја,
Урошу блажене,
светлејши јест приходеј
ва Витлејеме родити се гредет Христос,
васеј васељенеј радост подајет,
твоја же убиставна и безвремена самрт
Српској земљи риданије неутешимо и жалост велију,
и ниња, блажене и досточудне,
не престај о нас моле се,
(…)
(П Ј Су , 390).
У примеру (1) из Службе светом патријарху Јефрему од Марка Пећког
у кратком строфоиду од шест стихова појављује се појам „светлости“
изражен двама различитим облицима: „светоносноје“ (светлоносно)
„свет“ (светлост), који као да су припрема за оно што ће уследити у
четвртом стиху, где делује конструкција „изведшаго свет из тами“ (изводитеља светлости из таме), а изводитељ није нико други до Христос
Бог, који једини има такву моћ да може од таме произвести светлост.
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Овим је светлости придодат велики значај, док је моћност таме сведена
на најмању могућу меру.
У примеру (2) из Службе светом архиепископу Арсенију од Данила
Пећког, такође, у краћем строфоиду од шест стихова, у прва три доминирају лексеме које су у директној вези са светлошћу, или на неки
начин симболизују: „слнце“ (сунце), „сијанији“ (сијање), „светлостми
просветив“ (светлошћу просветлив) да би се тек на крају четвртог стиха
појавила лексема „омраченије“ (омрачење), која стојећи уз именицу
„страст/страсти“ добија негативна значења, негативне конотације:
тешко, суморно, туробно, црно – тако да однос – „светлост“ : „омрачење“ истиче опозицију светло : тамно, добро : лоше; помоћу којих се
у окружавајући текст уносе појачане емоције, а самим тим и додатне
стилистичко-семантичке компоненте.
У примеру (3) из Службе светом цару Урошу од Пајсија Јањевца у
првом делу подужег строфоида два пута се у различитим облицима
понавља лексема „светлост“: „светла“ (светли) и „светлејши“ (светлији),
што директно утиче да окружавајући текст поприми позитивне конотације: „Светла данас наста памет твоја, / Урошу блажене, / светлејши јест
приходеј / ва Витлејеме родити се гредет Христос, / васеј васељенеј радост подајет,“ (Светли данас настаде спомен твој, / Урошу блажени, / још
светлији наилази / јер у Витлејем да се роди иде Христос, / свој васељени
он радост подаје). У наставку текста уследила је лексема „самрт“ (смрт)
која својом израженом негативном емоционалношћу боји окружавајући
текст, и придодаје му још већу количину негативног значења: „твоја же
убиставна и безвремена самрт / Српској земљи риданије неутешимо и
жалост велију,“ (а твоја убиствена и безвремена смрт / Српској земљи
ридање неутешно и жалост велику). Две лексеме „светлост“ и „смрт“
симболизујући два дијаметрално супротна појма: добро, позитивно,
светло : лоше, негативно, тамно – својом истакнутом семантиком боје
значењски два контекста једног строфоида, међусобно их супротстављајући.
Колико год је „светлост“ присутна у српској духовној поезији, толико
је њен опозит .„тама" одсутна. Стога је веома тешко пронаћи стихове
у којима се у једном строфоиду налазе лексеме са таквим значењима103.
103 Истина, пронашли смо један такав пример. Стога наводимо цео строфоид.
Оче Никодиме,
твоји усне биста реки духовније точешти,
исахша вероју срца напајајушти
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Најчешће се срећу строфоиди у којима је присутан неки од облика
који или значи или симболизује светлост, а веома ретко се појављују
строфоиди у којима се налазе облици речи које или значе или симболизују таму, мрак, одсуство светлости, тако да је у питању остваривање
квазиантонимичности.
(1)

Вишњују славу и светлост,
наслажденије и неизреченују красоту,
неуведајуштују доброту ва сељех праведних
са ликостојанми анђелскими
и са сабори мученичаскими
и васеми преподобними
достојно пријем, оче Симеоне,
са анђели васпевајеши:
Благословен Бог отац наших
(ТХ З , 358).

(2) Свети, светлостми
и жизни бесконачнеј
и радости неизреченеј
и црствију небесному
и заблуждшеје ученијем божаставним вазвраштајушти
и тамних светом
божаствнаго желанија просвештаје,
ниња моли се Христу
даровати душам нашим мир
и велију милост
(МПС , 214).
У Служби светом архиепископу Никодиму од Марка Пећког песник се
обраћа архиепископу Никодиму, набрајајући све његове врлине којима се он
за живота уздигао и издвојио од осталих. Али једна његова моћност лежи у
томе да је таму у светлост претварао „и тамних светом“ (и тамне – светлошћу).
Овај безглаголни стих нашао се између два глаголна стиха: „и заблуждшеје
ученијем божаставним вазвраштајушти / и тамних светом / божаствнаго
желанија просвештаје“ (и заблуде – учењем божаственим враћају, / и тамне
– светлошћу / божаствене жудње просветљавају). Оваквом структуром
текста песник је читаоца поставио у дилему: да ли безглаголном стиху
треба придодати свој глагол (таму у светлост претварао) или се послужити
глаголом „вазвраштајушти“ (враћајући) из претходног стиха (преобраћајући
таму у светлост) или употребити глагол „просвештаје“ (просветљавајући)
из наредног стиха (таму светлошћу просветљавајући). Свака од друге две
наведене опција могла би бити исправна.
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сподобив се, васеблажене,
посилаје же васем освештеније и избављеније,
вероју похваљајуштим те и вазивајуштим:
Благословен јеси Господи,
Боже отац наших
(НДС , 400).
(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
(ПЈСу , 364).
У примеру (1) из Заједничког канона светоме Симеону и светоме
Сави на осам гласова од Теодосија Хиландарца већ у првом стиху на
његовом крају појављује се лексема „светлост“, која на тај начин даје
основни значењски тон тексту који следи, а он је сав прожет позитивним значењима, веселим нијансама, одајући радосне тонове: „Вишњу
славу и светлост, / наслажденије и неизреченују красоту, / неуведајуштују
доброту ва сељех праведних / са ликостојанми анђелскими“ (Вишњу
славу и светлост, / насладу и неизрециву красоту, / неувенљиву лепоту
у насељима праведних / са зборовима анђела).
У примеру (2) из Службе светом Јоанакију Девичком од непознатог
Девичанца, такође у првом стиху на крају, смештена је лексема „светлостми“ (светлости) којом песник као да жели да осветли цео наступајући текст строфоида, и заиста стиче се утисак да текст одише потпуним
оптимизмом: „Свети, светлостми / и жизни бесконачнеј / и радости
неизреченој / и царствију небесному / сподобив се, васеблажене, / посилаје же васем освештеније и избављеније,“ (Свети, светлости / и живота
бесконачног / и радости неизрециве / и царства небеског / удостоји се,
свеблажени, / шаљући свима освештење и избављење,).
У примеру (3) из Службе светом цару Урошу од Пајсија Јањевца цео
строфоид је посвећен неправедном убиству цара Уроша, тако да већина употребљене лексике носи веома негативне конотације значења:
„самрт“ (смрт), „завистију“ (завишћу), „убивајут“ (убијају), „убиству“
(убиства), да би у наредном стиху дошле лексеме које значе одсуство
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светлости: „таме104 и мрака“105. Песник на ефектан начин завршава
строфоид, направивши јасну границу између убица и жртве: „они же
сут ва таме и мраку, / ти же са преродитељи / ва царских вадварејши
се, достоблажене“ (они су у тами и мраку, / док ти с прародитељима / у
царском боравиш, достоблажени).
Овакав однос светлости и таме у српској духовној поезији може се
схватити ако се зна да је средњи век у ондашњој српској стварности
представљао век светлости, за разлику од средњег века, гледано уопштено, где је он у развоју људског друштва означавао век таме, период
мрачњаштва.
Дихотомија тљениј (пропадљив)106 – нетљениј (непропадљив)107
представља такође веома присутну појаву у српској духовној поезији.
Смисао ове дихотомије има сакралну премису, јер се у православном
хришћанству верује да тело сваког човека који је обичан након смрти
подлеже труљењу и пропадању, а да тела светих људи, људи коју су
своју светост заслужили у земаљском животу, нису подложна труљењу,
пропадању, па се верује да је то прави доказ њихове светости. То нам
показују и ови наведени примери.
(1)

Да својеј славе васачаскаја исплнит
Бог и тебе вазљуби
от пелен ти, блажене, изабрав те,
чистотоју бо украш те
и добродетељију преосвешт
и ва гробе тљенем
јако нетљенаго те сахрани
(Н ПК , 120).

(2) Блажен јеси, ваистину, Симеоне,
оче досточудне,
ти бо истино јуноше савршеније
јеванђелски подржав,
богатство своје раздал јеси ништим
и вазам крст свој, богоносе,
104 тама – одсуство светлости, мрак, простор без светлости.
105 мрак – одсуство светлости, стање без светлости, тама, помрчина.
106 пропадљив – који је подвргнут пропадању, нестајању, уништењу.
107 непропадљив – који не може пропасти, нестати, неуништив, трајан, вечит.
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и сим учештому последовал јеси,
земаљними небеснаја изменив,
тљеними славу нетљенују
вазмаздил јеси радује се,
(…)
(Т ХС и , 152).
(3) Ум твој мановенијем иже ка божаставним
богомудре, вероју удобрен
и светло обложен, преславне,
ва мртавнем телеси и тљене
нетљенију поучи се,
и страстеј ване бив
притежа бесплтних светлост,
(…)
(Т ХС а , 228).
У примеру (1) из Канона светоме Сави од непознатог писца у два
задња стиха појављује се дихотомија заснована на опозицији пропадљиво – непропадљиво108. Песник на посебан начин реализује ову
опозитност, истичући да „ва гробе тљенем / јако нетљенаго те сахрани“
(у гробу пропадљивом / као непропадљива те сачува). Наиме, наведена
конструкција само је последица (или резултат) онога што је изречено у
претходном тексту: „Бог и тебе вазљуби / от пелен ти, блажене, изабрав
те, / чистотоју бо украш те / и добродетељију преосвешт“ (Бог и тебе
заволе / од пелена, блажени, изабравши те, / јер чистотом украсивши
те / и добродетељима просветливши), па је сасвим логично када је
дошло време да се св. Сава (а ради се о њему) положи у гроб у коме
све пропада, да ће његово тело по окончању физичког живота остати
непропадљиво, нетрулежно.
У примеру (2) из Службе светоме Симеону од Теодосија Хиландарца
иста дихотомија, као у примеру (2) изражена је на друкчији начин.
Синтаксичком конструкцијом „тљеними славу нетљенују / вазмаздил
јеси […]“ (пропадљивим славу непропадљиву / платио јеси) песник
је снажним парадоксом желео да истакне да је св. Симеон својим
земаљским делима: „богатство своје раздал јеси ништим / и вазам
крст свој, богоносе, / и сим учештому последовал јеси, / земаљними
108 Све дихотомије чија је структура базирана на негацији опозита, као на
пример: тљениј – нетљениј, видим – невидим, правда – неправда, најчешће су
пуни антоними, јер имају исти корен (Исп. Драгићевић 2007: 268).
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небеснаја изменив,“ (богатство своје раздао јеси ништима / и узев
крст свој, богоношче, / и тиме за учитељем пошао јеси, / земаљско са
небеским заменив), која су сва пропадљива, нестална – купио славу
непропадљиву, славу вечну).
У примеру (3) из Службе светоме Сави од Теодосија Хиландарца
у сасвим новој синтаксичкој конструкцији „ва мртавнем телеси и
тљене / нетљенију поучи се“ (у смртном телу и пропадљивом / непропадљивости научи се) анализирана дихотомија добија потпуно ново
значење. Наиме, св. Сава умом богомудрим и вером у божаствнене
заповести, украшен и светлошћу обавијен, ослобођен телесних страсти
стекао је бесплотну славу и за време земаљског живота у телу пропадљивом и трулежном научио се непропадљивости и вечности.
Дихотомија: видим (видљив)109 – невидим (невидљив)110 веома је
честа појава у српској духовној поезији. Она је верни пратилац лексеме
враг, и најчешће се јавља у виду симетричне структуре спојене копулативним везником „и“. Истина, има понекад и асиметричну структуру
када се између ових антонимских речи појави баш именица враг. Иако
враг у религиозним текстовима има значење натприродног бића које
живи обично у паклу, замишљено као оличење зла, зли дух, сатана – он
у анализираним примерима претежно има значење непријатеља, односно – оног који некоме жели или чини, наноси какво зло, који је с ким
у непријатељским односима, злотвор, душманин.
(1)

Слишав глас јеванђелски, преподобне Симеоне,
и реченије тобоју обети ка Христу сабљул јеси,
јако истини сего служитељ,
и бист на пријетије готов Духови,
јего же благодетију и нас сахрани невредими
от навета боруштих ни
видимих враг и невидимих
(ТХ З ч , 460–462).

(2) Анђелино пребогата, мати наша васечаснаја,
покри и заступи светују обитељ твоју,
109 видљив – који се може видети; који се лако може уочити, упадљив; јасан,
очигледан, приметан.
110 невидљив – који се не може видети, који се не види у датом тренутку, у
датим условима; неприметан, неуочљив, неупадљив.
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и нас раби своје
иже ти са благодаренијем ва смиренији
слаткопеватељније песни приносим,
сахрани нас чеда своја
от враг видимих и невидимих,
настави нас на стазу спасенија и покајанија
ка Господу твојими молитвами,
спасај душе наше јако мати чедољубива
(НКЗ , 146).
(3) Јако луча светозарнаја просијал јеси,
Стефане благочастиве,
Земљи српсцеј светило јави се,
знаменми и чудеси просвештајеши своје људи,
тем данас твој весели празник молабно савршајуште
усрдно Христа васпојим,
спасајуштаго от враг видимих и невидимих,
молитвами твојими,
не престај моље се ка Господу
(НКЗ , 150).
У примеру (1) из Заједничког канона светоме Симеону и светоме
Сави четвртог гласа од Теодосија Хиландарца у последњем стиху
строфоида нашла се асиметрична структура ове дихотомије: „видимих
враг и невидимих“ (видљивих непријатеља и невидљивих). Може се
поставити питање: да ли је овде реч о „врагу, сатани“ или о стварном
„непријатељу“? Поменуте две лексеме („враг“, „непријатељ“) у својим значењима имају додирну тачку, а то је „зло“. Пошто се ради о религиозном
тексту, сам контекст упућује на „врага“ као замишљеног непријатеља,
натприродно биће из народних веровања, а и на стварног „непријатеља“,
који угрожава слободан и миран живот српског народа на земљи: „јако
истини сего служитељ, / и бист на пријетије готов Духови, / јего же
благодетију и нас сахрани невредими / от навета боруштих ни / видимих
враг и невидимих“ (као истинити његов служитељ, / и поста спреман
да примиш Духа, / чијом благодаћу и нас сачувај неповредне / од напада
непријатеља, / видљивих и невидљивих / што се против нас боре).
У примеру (2) из Заједничке службе светим деспотима Бранковићима
од непознатог Крушедолца између двају чланова дихотомије успоста-
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вљена је потпуна симетрија, јер између њих стоји копулативни везник
„и“ као знак њихове међусобне равнотеже. И овде, као и у примеру (2),
придевске лексеме „видим“, „невидим“111 у функцији су одређивања
једне речи – „враг“. Придевски облик „видим“ упућује на „врага“ који
је стваран, очигледан, док придевски облик „невидим“ упућује на
„врага“ који се не може видети, који је замишљен као оличење зла,
који обитава у паклу – што показује и сам контекст: „сахрани нас чеда
своја / от враг видимих и невидимих, / настави нас на стазу спасенија и
покајанија / ка Господу твојими молитвами,“ (сачувај нас чеда своја / од
непријатеља видљивих и невидљивих, / изведи нас на стазу спасења и
покајања / твојим молитвама Господу).
У примеру (3) из Заједничке службе светим деспотима Бранковићима од непознатог Крушедолца наилазимо на истоветну структуру
дихотомије као у примеру (2). Међутим, то није ништа чудно, јер се
ради о једном песнику и истом тексту. И овде, као у претходна два
примера, лексички елементи дихотомије, придевске лексеме „видим“,
„невидим“ одређују управну реч „враг“, изражавајући њену двојну
природу: стварног непријатеља, злотвора, душманина и натприродно
биће из народних веровања, врага, сатану, ђавола. То показује и ближи
контекст: „усрдно Христа васпојим, / спасајуштаго от враг видимих
и невидимих, / молитвами твојими, / не престај моље се ка Господу“
(усрдно Христа да успојемо, / који спасава од непријатеља видљивих
и невидљивих – / молитвама твојим, / не престај молећи се Господу).
Поред дихотомија које су биле досадашњи предмет наше анализе,
које одражавају суштинске односе и религиозни поглед на свет српског
духовног песника, постоје и друге дихотомије које се налазе у текстовима „служби, канона, акатиста“, проистекле из релација односа у
земном животу. Оне, како показују прегледани текстови и пронађени
примери, такође заокупљају пажњу српског духовног песника, јер се
они, истина, нешто мање брину о реалном животу не доводећи га у
везу са духовним. Али у појединим ситуацијама, а то ћемо показати
у анализи која следи, духовни песници и релације из материјалног,
земаљског света почесто пребацују у сфере нематеријалног, духовног.
111 Када је у питању дихотомија, односно антонимија придевских речи ту се
ради о скаларној антонимији, јер се у тим случајевима антонимија темељи
на контрасту типа: мање/више. У овом смислу треба погледати расправу о
антонимији, с прецизном поделом и детељнијим подврстама код Круза (Cruse
1986). Термин скаларна антонимија одговара термину antonymy (Lyons 1977).
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Дихотомија јун (млад)112 – стар113 у српској духовној поезији у већем
броју случајева одражава речничка значења ових лексема, док у ретким приликама поприма сасвим друкчије димензије које му придаје
сакрални текст и мисаоност која у њему обитава, а она је усмерена ка
истицању духовног над материјалним.
(1)

Јуношаски ва старости
тесније пути шаствовати изволив,
ка пространству раја
и древа животнаго достиже,
идеже ниња наслаждајем радујеши се
и нам сих достигнути
ка Христу, Симеоне, моли се
(Т ХС и , 178).

(2) Апостолскому престолу прејемник бив,
наравом их, Саво, подобе се,
достојно цркви Божијеј пожит,
старије утешаје,
јуније чистоте и целомудрију научаје,
сирије милује и вадовици заступаје,
себе ва чистоте сахранил јеси,
богатим же запрештаје
не високомударствовати повинул јеси
(Т Х З , 424)
(3) Придете, богосаборни 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
112 млад – који је у раном добу живота (о људима и животињама), који се развија,
који није почео да стари; који још није достигао духовни развој зреле особе,
неискусан, наиван због младости.
113 стар – који је доживео много година, који је прошао доба највећих физичких
супротности; супротно млад.

Stih i jezik v05.indd 169

20.11.2013 16:59:17

СРПСКА ДУХОВНА ПОЕЗИЈА

праведнога Јована,
светом васељенију озарајуштеје,
сај бо блажени
различније дарованија исцељени
јако искри испуштајет,
(…)
(Н КС ј , 54).
У примеру (1) из Службе светом Симеону од Теодосија Хиландарца
већ у првом стиху строфоида песник користи две опозитне речи „млад“
и „стар“, али у веома интересантној конструкцији „јуношаски ва старости“ (младићки у старости), чиме је настао парадокс којим је изречена
појачана противречност двају појмова, јер је само тако Симеон могао
савладати намеравани пут и остварити постављене циљеве: „Јуношаски ва старости / тесније пути шаствовати изволив, / ка пространству
раја / и древа животнаго достиже, / идеже ниња наслаждајем радујеши
се“ (Младићки у старости / да тесним путем ходиш изволевши, / у пространство раја / до дрва животног стиже, / где сад у наслади радујеш се).
У примеру (2) из Заједничког канона светоме Симеону и светоме
Сави на осам гласова од Теодосија Хиландарца дихотомија „млад –
стар“ употребљена је у основном значењу двеју лексема. На то указује
окружавајући текст, као и најуже конструкције: „Апостолскому престолу прејемник бив, / наравом их, Саво, подобе се, / достојно цркви
Божијеј пожит, / старије утешаје, / јуније чистоте и целомудрију научаје,“
(Апостолског престола наследник бивши, / одликама њиховим, Саво,
подобећи се, / достојно цркви Божијој поживе, / старе тешећи, / младе
чистоти и целомудрију учећи).
У примеру (3) из Службе светом деспоту Јовану Бранковићу од непознатог Крушедолца опозитне речи „млад“ и „стар“ употребљене су
у виду паралелизма „стари же и јуни“ (стари и млади) како би се што
више истакла разлика у животној доби двају појмова. Да би продужио
трајање успостављеног контраста, песник користи још једну опозициону везу „богати и ништи“ (богати и сиромашни). Међутим, и једна и
друга опозиција су само логичан след догађања: „Придете, богоносни
сабори, / красни личе иночасци, / придите и васи српсци народи, / стари
же и јуни, / богати и ништи,“ (Приђете, богосаборни сабори, / красни
зборе иночки, / приђи и сав српски народе, / стари и млади, / богати и
сиромашни,).
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Дихотомија богат114 – ништ115 веома је чест гост српске духовне поезије. Када се јавља у наведеним облицима, обично се везује за људска
бића, и тиче се земаљског живота. Међутим, када се среће у облику
„богатство – ништ“ тада прва лексема може означавати и богатство које
се тиче небеских простора, небеских обитавалишта, односно духовног,
а не материјалног богатства.
(1)

Јуноше савршеније вазљубив,
богатство своје ништим раздав,
царство оставив
Христу последовал јеси,
темже на небесех сакровиште тебе дарова се,
отнудуже богатство, миро, Симеоне, истачајеши
(Т ХС и , 190).

(2) Вишњаго живота желајушти сподобити се,
нижњују пишту таштно оставила јеси
и богатство своје расточила јеси ништим
и небесноје богатство пријет
и по самрти нас освештајеши
и чудес твојих, васехвална Анђелино, истачајеши
темже ти успеније светоје почитајем
(НКС а , 34–36).
(3) 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,
114 богат – који има у изобиљу материјалних добара, врло имућан; супротно
сиромашан.
115 ништ – бедан, сиромашан, убог, ништаван, безвредан; несрећан, јадан, кукаван.
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Владико Господи,
имже прославил јеси тебе славештих
(Н КС ј , 62).
У примеру (1) из Службе светом Симеону од Теодосија Хиландарца успостављена је асиметрична дихотомија, јер лексеме „богатство“ и „ништ“
(сиромашан) не припадају истој категорији речи: прва је апстрактна
именица, а друга описни придев. Међутим, иако у асиметричном односу,
оне на општем плану изражавају појмовну дијаметралну супротност116.
А асиметрична релација двеју маркираних лексема производ је настале
текстовне структуре: „Јуноше савршеније вазљубив, / богатство своје
ништим раздав,“ (Младића савршенство заволевши, / богатство своје
ништима раздавши).
У примеру (2) из Службе светој мајки Ангелини Бранковић од непознатог Крушедолца, као и у примеру (1), успостављена дихотомија
„богатство – ништ“ изражава асиметричан однос опозитних појмова,
који је проузрокован начином структурирања текста: „Вишњаго живота желајушти сподобити се, / нижњу пишту таштно оставила јеси / и
богатство своје расточила јеси ништим / и небесноје богатство пријет“ (Вишњега живота желећи удостојити се, / нижњу храну свесрдно
оставила јеси / и богатство своје расточила јеси ништима / и небеско
богатство примила). Као што се види, наведени исказ је базиран на
инкорпорираним опозицијама: „вишњи – нижњи, богат – ништ“, из
којих произилази „небесноје богатство“ (небеско богатство), којем је
и тежила главна јунакиња, света мајка Ангелина Бранковић, па је као
награду за земаљска доброчинства небеско богатство примила.
У примеру (3) из Службе светом деспоту Јовану Бранковићу од непознатог Крушедолца у насталој дихотомији успостављен је симетричан
однос, јер оба лексичка елемента долазе из исте врсте речи, из придева:
„богати – ништи“ (богати – сиромашни). Наведеној опозицији претходи
још једна опозитна конструкција „царије – светитељије“ (цареви – светитељи), чија је опозитност заснована на релацији: земаљско – небеско;
материјално – духовно; доле – горе. Међутим, посматрана дихотомија
(богат – сиромашан) одражава опозицију која егзистира у оквирима
земаљског живота. Но када се узме у обзир текст који претходи постојећим дихотомијама, лако се запажа да се опозитне разлике, дијаметрално
116 Именица богатство не значи ништа друго него – стање, особину онога који је
богат, онога што је богато.
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супротне, изједначавају, у ствари доводе на исту раван, међусобно се
поистовећују: „О, каковаго дарованија / от Спаса причестихом се / и
обогатихом се ваистину, / царије и светитељије / богати и ништи, / радујте се и светло данас тржаство празнујим“ (О, какав дар / од Спаса
добисмо / и обогатисмо се ваистину, / цареви и светитељи, / богати и
ништи, / радујте се и светло данас славље да празнујемо).
Дихотомија правда117 – неправда118 спада у ред запаженијих структурних изражавања у српској духовној поезији. Овом врстом дихотомије
песници су певајући о различитим личностима српске средњовековне
историје желели да прикажу и покажу какав је однос њихових јунака
према правди и неправди. Према увиду у материјал српске духовне
поезије можемо устврдити да су сви они били на страни правде, а без
изузетка против неправде.
(1)

Кими благосаставними гласи
вазвеличим Стефана,
високопарнаго орла
чистотоју умноју,
сирим помоштника
и вадовам питатеља,
страдуштим утешитеља
и ништим служитеља усрдна,
добраго стојитеља
даним јему от Бога,
неправду вазненавидевша
и правду претпочатшаго
и нам от Христа просешта
велију милост
(ГЦС , 310–312).

(2) Правде ваистину ти бил јеси источник
и васех под собоју суштих ти наказатељ бил јеси,
чедом засвидетељствује,
рабом повелеваје,
117 правда – друштвено стање у којем сваки добива оно што му по закону
припада, правица.
118 неправда – неправедно, неправично, нехумано или незаконито дело. Чин;
стање без правде, одсуство, непостојање правде, праведности, правичности.
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јеже по пророку:
„Неправду вазненавидех и мрзе ми“,
и праведних вазданија наследује
(Н КС б , 446).
(3) Имеје дрзновеније
јако праведно царствовав
и неправедно пострадав,
стаду твојему от Бога проси смиреније
(Н ПМ , 360).
У примеру (1) из Службе светом краљу Стефану Дечанском од
Григорија Цамблака у подужем строфоиду песник набраја неколике
врлине овог српског средњовековног владара, а међу њима и то да
је неправду омрзнуо, а правду заволео. То показује и сам контекст:
„вазвеличим Стефана, / високопарнаго орла / чистотоју умноју, / сирим
помоштника / и вадовам питатеља, / страдуштим утешитеља / и ништим служитеља усрдна, / добраго стојитеља / даним јему от Бога, / неправду вазненавидевша / и правду претпочатшаго“ (да узвеличамо
Стефана, / високопарног орла / по чистоти духовној, / сирочади помоћника / и удовица хранитеља, / страдалника утешитеља / и ништих
служитеља усрдна, / доброга управитеља / свег данога му од Бога, / што
неправду омрзну / и правду нада све заволе).
У примеру (2) из Службе светом деспоту Стефану Бранковићу
од непознатог Купиновљанина елементи дихотомије „правда“ и „неправда“ налазе се на великој удаљености један од другог. Заправо лексема „правда“ заузима позицију прве речи првог стиха у строфоиду, а
лексема „неправда“ смештена је на иницијалну позицију предзадњег
стиха строфоида, а део је позајмљене фразе од неког од пророка. Тако у
првом стиху строфоида, песник тврди да је деспот Стефан Бранковић
био извор правде: „Правде ваистину ти бил јеси источник“ (Правде
ваистину био си источник). У завршна два стиха строфоида, служећи
се изреком пророка „Неправду вазненавидех и мрзе ми“ („Неправду
ненавидим и мрзим је“) и додаје у последњем стиху „и праведних вазданија наследује“ (праведних награду наследио јеси).
У примеру (3) из Молебног канона светоме краљу Стефану Дечанском
од непознатог писца у функцији елемената дихотомије употребљене
су прилошке речи „праведно“ (по правди, с правом); „неправедно“
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(у нескладу с правдом, противно правди, захтевима правичности;
без оправдања, неоправдано, неосновано). У кратком строфоиду од
свега четири стиха песник износи две кључне истине из живота краља
Стефана Дечанског, оца цара Душана, који, иако је владао праведно,
неправедно је завршио свој живот. Песник и каже: „јако праведно
царствовав / и неправедно пострадав“ (праведно царевавши / и неправедно пострадавши).
Дихотомија страст119 – бестраст120 у стиховима српске духовне
поезије остварује се везама различитих лексема, као на пример: ужас121 –
радост122 и жалосна123 – радосна124. На први поглед испада да дихотомије
у којима је укључена паралела између страсти и одсуства страсти припадају сферама обичног, стварног, земаљског живота. Међутим, пошто
се ради о сакралним текстовима у којима налазимо ове дихотомије,
потпуно је логично да ће оне бити у мањој или већој мери обогаћене
духовним, верским премисама.
(1)

Ва самрак богословија, светитељу, вашад
идеже боговиденији душу своју просветил јеси
јакоже Мојси други,
нас озарајеши својими богословними вештанији,
от тами неведенија и страстеј изводеј
ка богоразумију и бестрастију преводе,
темже, оче, моли својего Владику Христа
просветити наше душе појуштих те
(МПС ј , 276).

(2) Ужас објемљет ме слишешта
неправедније ти самрти образи,
119 страст – снажно осећање, силан и необуздан унутрашњи нагон према чему.
120 бестраст – (ова лексема није забележена у речницима савременог српског
језика, али она постоји у облику: бестрашће – одсуство страсти, душевна
мирноћа). Међутим, ову лексему бележи Речник црквенословенског језика
Саве Петковића: бестрастïе – неосетљивост, мирноћа, неугођење страстима,
стање без страсти.
121 ужас – душевно стање великог страха, страве, грозе.
122 радост – стање онога који је радостан, осећање задовољства због каквог успеха
и уопште због нечег пријатног, добро расположење, веселост.
123 жалостан – обузет жалошћу, сетан, тужан, утучен, ожалошћен.
124 радостан – добро расположен, испуњен радошћу, раздраган, весео.
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на радост пријемљет ме
часније ти мошти зрешта,
ваистину бо, по великому апостолу,
недостојна страданија нињашњаго времене
ка открившој се славе на тебе
(ГЦС , 334).
(3) 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
(Н КС м , 486).
У примеру (1) из Службе светом патријарху Јефрему од Марка
Пећког у строфоиду од осам стихова на почетку другог дела у два
суседна стиха песник користи ову дихотомију, изједначавајући страст
са тамом незнања, а бестрашће са богосазнањем: „от тами неведенија
и страстеј изводеј / ка богоразумију и бестрастију преводе,“ (из таме
незнања и страсти изводећи / ка богосазнању и бестрашћу преводећи,).
Овакав песников став је сасвим логичан, јер се страст у хришћанској,
а поготово православној религији сматрала великом маном, великим
пороком, супротна религиозним осећањима.
У примеру (2) из Службе светом краљу Стефану Дечанском од Григорија Цамблака у строфоиду од седам стихова, већ на самом његовом
почетку, на иницијалној позицији првог стиха стоји лексема „ужас“,
која обузима песника када слуша о неправедној смрти Стефана Дечанског: „Ужас објемљет ме слишешта / неправедније ти самрти образи,“
(ужас ме обузима кад слушам / за неправедне ти смрти призоре); док
га истовремено и „радост“ осваја када у часне мошти овог светитеља
гледа: „на радост пријемљет ме / часније ти мошти зрешта,“ – да би на
крају закључио – да су ништавна његова страдања према слави коју
је после смрти заслужио: „недостојна страданија нињашњаго времене / ка открившој се славе на тебе“ (ништа су страдања садашњег
времена / према откривеној слави на теби).
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У примеру (3) из Службе светом архиепископу Максиму Бранковићу
од непознатог Крушедолца у строфоиду од седам стихова у трећем
и четвртом стиху на њиховим иницијалним позицијама нашле су се
две лексеме као елементи дихотомије у облику придевских облика
„жалосна – радосна“. У оствареној синтаксичкој конструкцији ове
две лексеме које исказују речничку супротност, попримају релацију
оштрог контраста: „Људије твоји, оче, и чеда / Духом светим порождена, / жалосна остављаше / радосна тебе васпевајут пенија,“ (Људи
твоји, оче, и чеда / Духом светим рођена, / жалосне оставивши / радосне
теби певају песме,).
Дихотомија просторних односа: долњи (доњи)125 – вишњи126, даљњи
(даљни)127 – ближњи128, први129 – последњи130 представља запажену категорију лексичко-значењских односа који делују у српској духовној
поезији. У свима њима се остварује права антонимија, јер они као
супротности делују и изван контекста. Мада ове дихотомије по својим
денотативним значењима на први поглед указују на просторне односе
који су примерени обичном, земаљском животу, међутим оне у контекстима српске духовне поезије добијају и конотативна значења, која
поседују и компоненте сакралног, религиозног.
(1)

Презиратељ долњим и преселник,
рачитељ вишњим и пустини гражданин,
Јоанићије богомудри,
васем нам празновати повелевајет
иже ка Богу оташаствија јего верно
Дух спаситељни
(НДС , 404).

(2) Јако луча светозарна
јако дан просвештенија
125 доњи – који је доле, испод нечег другог, на мањој висини, нижи или најнижи у
поређењу са нечим другим исте врсте.
126 вишњи – који је на висини, на небу, небески.
127 даљни (в. далек) – који се налази на великом одстојању од некога или нечега.
128 ближњи (в. близак) – који је на малом одстојању од нечега, недалек, суседан,
оближњи.
129 први – који је у набрајању испред свих других; који се налази у непосредној
близини, најближи.
130 последњи – који се налази на самом крају чега, за којим не следи ништа.
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васија памет твоја љубазна отачаству ти
и радостан празник васем верним
даљним и ближњим
васех вастављајет пети:
Васа дела Господња Господа појте
и превазносите ва васе веки
(Н КС б , 442).
(3) (…)
радуј се, отрасли и вануче
ничимже мањи првих,
радуј се, имже укрепихом се
не ниспадати нашего упованија,
радуј се, јако учиши нас
јако тажде Бог првих тажде и последњих
работајуштих јему сапрослављаје,
радуј се, Стефане васеблажене
(Н КС б , 440).
У примеру (1) из Службе светом Јоаникију Девичком од непознатог
Девичанца у строфоиду од шест стихова већ у прва два стиха налази се
дихотомија успостављена на просторним односима: „долњи – вишњи“,
који не одражава праву антонимију: „доњи – горњи“, него напротив
неправу антонимичност131, јер други члан дихотомије „вишњи“ у овом
случају има примарно значење – на небу, небески. То је и логично пошто
се ради о сакралном, религиозном тексту, што показује и сам контекст:
„Презиратељ долњим и преселник, / рачитељ вишњим и пустини гражданин, / Јоанићије богомудри,“ (Презиратељ доњега и преселник, / љубитељ вишњега и пустињски грађанин, / Јоаникије богомудри,).
У примеру (2) из Службе светом деспоту Стефану Бранковићу од
непознатог Купиновљанина у строфоиду од осам стихова пети стих
чини дихотомија постављена у потпуну равнотежу, јер између њених
чланова стоји копулативни везник „и“: „даљним и ближњим“ (далеким
и блиским). Међутим, и овде, као у примеру (1), није успостављена права
антонимија пошто се не ради о првим, примарним значењима активи131 О неправим антонимима читалац се може више информисати у нашем раду:
Семантичка обележја антонима и синтаксичка средства њихове реализације
у језику поезије (Чаркић 2003: 197–214).
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раних лексема, на што нас упућује ближи контекст: „васија памет твоја
љубазна отачаству ти / и радостан празник васем верним / даљним и
ближњим / васех вастављајет пети:“ (засија спомен твој драги отачаству
ти / и радосни празник свима вернима / далеким и блиским / све подиже
певати). Пошто се ради о верницима које одређују елементи дихотомије,
испада да „даљни“ значи – који није у тесној, блиској родбинској вези;
а „ближњи“ значи – који је у тесној родбинској вези.
У примеру (3) из Службе светом деспоту Стефану Бранковићу од
непознатог Купиновљанина у подужем строфоиду тек у трећем стиху
од његовог краја појавила се асиметрична дихотомија „првих тажде
и последњих“. Ако и овде призовемо контекст у помоћ: „радуј се, јако
учиши нас / јако тажде Бог првих тажде и последњих / работајуштих
јему сапрослављаје,“ (радуј се, што нас учиш / да је један Бог првих као
и последњих, / који работнике своје заједно прославља), откривамо да
је религиозни текст унеколико изменио основна значења двају елемената дихотомије. Наиме „први“ не значи – који је у набрајању испред
свих других; који се налази у непосредној близини, најближи, него који
се појавио на почетку настанка света; а „последњи“ не значи – који
се налази на самом крају чега, за којим не следи ништа, него који је на
крају постанка света.
Дихотомија: цар132 – мученик133 односи се само на једну личност
из српске историје, а то је краљ Стефан Дечански134. Његов живот у
132 цар – највиша титула владара или монарха у неким државама.
133 мученик – онај који се мучи, који подноси патње, страдања (у тешким,
мучним животним приликама, околностима).
134 Свети Стефан Дечански беше син српског краља Милутина и отац српског
цара Душана. Још у раној младости проживео је тешке невоље. Непријатељи
Православља Татари, покоривши православну Русију, кренули су и на
друге словенске православне земље. Договор српског краља Милутина и
кримског хана Ногаја значио је за краљевића Стефана три године живота
као таоца међу Татарима. Када постаде пунолетан, ожени се Маријом,
кћерком бугарског владара. Од оца доби на управу Зету, једну од важних
области Србије. Међутим, Стефанова маћеха, друга жена краља Милутина
Симонида, кћерка византијског цара Андроника Старијег, желећи да њен син
наследи српски престо, вешто је код краља Милутина опањкавала краљевића
Стефана. Резултат тога је да су Стефана окована одвели у замак, у скопској
области, и тамо га ослепили. Касније краљ Милутин да би осигурао себе од
измишљене завере протера свога сина Стефана из отаџбине у Цариград к
своме тасту цару Адронику Старијем. При крају пете године заточеништва,
за време бденија уочи Светог Николе, Стефан придрема за столом, у сну му
се обрати Свети Никола речима: „Господ наш Исус Христос, који слепоме
од рођења подари вид, дарује и твојим очима њихов пређашњи вид“. Након
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принципу био је мученички, па се у народу српском као и у црквеним
(сакралним) списима уврежило веровање да је он, иако је био краљ и
краљевао веома успешно Србијом, био и велики мученик током већег
дела свога живота: од ране младост до самог чина умирања. Због тога
су духовни песници који су писали молитве или каноне веома често
употребљавали ову контрадикторну дихотомију: цар – мученик, што
показују и следећи примери.
(1)

(…)
изнесе ниња ва једининадесети час,
сиреч ка концу же летом
и ва самоје савршеније тисуштам,
великаго сего мученика и цара
својему отачаству непоколебљемоје забрало
и својеј обитељи нерушимују стену
и гривну васезлатују цркви,
јуже и носешти
са нами зовет јединогласно:

још две године заточеништва Стефан се врати у своје очинство са својим већ
поодраслим сином Душаном. Године 1320. 29. октобра умре краљ Милутин, те
на Богојављење 1321. године Стефан би у Призрену у саборној цркви крунисан
за краља. После смрти своје прве супруге бугарске принцезе Марије краљ
Стефан се још два пута женио: са Бланком, кћерком Филипа Тарентског,
херцега Ахијског, а затим са Маријом, кћерком солунског намесника Јована
Палеолога. Под краљем Стефаном Дечанским Србија је многи низ година
уживала потпуни мир, без унутрашњих метежа и ратова са суседима. У лето
1330. године бугарски цар Михаил крену у ратни поход на Србију. Бугарска
војска би поражена и потучен до ногу од српске војске, коју је предводио
краљевић Душан. Сам бугарски цар плати главом ову авантуру; била је то
позната битка код Велбужда, која се одиграла у суботу 28. јула. Сви ранији
српски владари, преци краља Стефана, градили су задужбине. Тако и свети
краљ Стефан одлучи да сагради храм Господу Христу, и изабра предивно
место Дечане на реци Бистрици што се улива у Бели Дрим, три сата хода од
Пећи. На три километра од Дечана он подиже посебан манастир за неговање
болесника, богаља и престарелих из целе његове краљевине. Огромна
одељења ове богоугодне установе беху снабдевена креветима и свим осталим
потрепштинама. Но, крај живота светог краља Дечанског би мученички, јер
пострада од свога сина Душана. Међутим, ова претпоставка није до краја
доказана, јер постоје и друге у којима се тврди да је свети краљ Стефан
Дечански умро природном смрћу, а не од руке свога сина цара Душана. Треба
видети историјски роман Цар Душан од Владана Ђорђевића штампаног 1920.
године у Загребу.
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Стефан мне похвала и утвржденије
(ГЦС , 338–340).
(2) Цар и мученик бив,
зритељ ниња бист неизреченим
идеже и нас поминај
(НПМ , 356).
(3) Обоји убо на тебе
венци, блажене, стекоше се,
царствија купно и мученичаства,
обојим бо чин сабљул јеси
темже царем јеси похвала
и мучеником красота,
својеј же обитељи звезда многосветла
(ГЦС , 340–342).
У примеру (1) из Службе светом краљу Стефану Дечанском од
Григорија Цамблака у подужем строфоиду негде у његовој средини
песник употребљава ову дихотомију у строго симетричној структури
„мученика и цара“, стављајући на прво место лексему „мученик“, што
није без одређеног значаја. Овим редоследом Цамблак даје предност
значају „мученика“ над „царем“, јер тиме апострофира мученички живот Стефана Дечанског над његовим царским животом. У конкретном
случају песник констатује да је овај велики мученик и цар био непоколебљиви бедем свога отачаства и неразрушиви зид своје обитељи, а уз
то је био и човек цркве, дубоко верујући у Бога и Исуса Христа, ради
чега је сва српска црква једногласно клицала: „Стефан мне похвала и
утвржденије“ (Стефан ми је похвала и утврђење).
У примеру (2) из Молебног канона светоме краљу Стефану Дечанском од непознатог писца у веома кратком строфоиду од три стиха
тврди се да је Стефан Дечански „Цар и мученик бив“ (Цар и мученик
бивши), а да „зритељ ниња бист неизреченим / идеже и нас поминај“
(градитељ сада постаде неизрецивог / тамо где и нас помињи). Друкчије,
упрошћено речено: бивши цар и мученик Стефан Дечански прешавши
у загробни живот у њему је постао градитељ неизрецивог (божанског),
где може и нас земаљске људе, односно српски народ, помињати јер
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се ми хвалимо гробницом моштију твојих и верујемо да нас можеш
заштитити од врагова наших.
У примеру (3) из Службе светом краљу Стефану Дечанском од
Григорија Цамблака већ на самом почетку строфоида песник необичним метафоричним казивањем открива читаоцу да су се на Стефану
Дечанском стекла обадва венца: венац царства и венац мучеништва
(„Обоји убо на тебе / венци, блажене, стекоше се, / царствија купно и мученичаства“). Песник даље истиче да је Дечански успео да очува значај
оба венца, па је зато један постао царева похвала, а други мученикова
красота („обојим бо чин сабљул јеси / тем же царем јеси похвала / и
мучеником красота“).
Дихотомијом мученик – цар или обратно цар – мученик, сви они
који су писали о Стефану Дечанском желели су да истакну двојност,
дијаметралну супротност, у његовом стварном животу. Лексема „мученик“ представља део његовог живота у којем је он подносио тешке
муке, патње, страдања – живљење у веома тешким околностима; док
лексема „цар“ симболизује лагодан, удобан, срећан живот, заправо
царски, краљевски живот.
Поред анализираних дихотомија, у српској духовној поезији налазе се и такве дихотомије чија се значења у највећој мери односе на
земаљски живот. И оне као и претходне изражавају антонимски однос
двају лексема, двају појмова: злоба – безлобље (С УС , 62); богоразумије –
неразумије (Т Х З , 370); крв – бескрвије (Т Х З , 400); болезн – здравије (Н КС ј ,
38); верни – неверни (НК З , 144); злочастије – благочастије (ТХС и , 160);
студен – жега (Т ХС , 482); битије – небитије (Н Р С , 188) итд. Но, ми се
њима у овом огледу нећемо бавити, већ ћемо указати на још два случаја
у којима се у узастопним стиховима понавља више облика ове врсте
дихотомије.
(1)
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(…)
О, тепли наши заступници
и скори помоштници,
убедите родитељи своје
и вакупе умолите Владику Христа
монахом и белцем,
старим и јуним,
мужем и женам
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душам спасеније и телом здравије даровати
и велију милост
(НКС ј , 72)
(2) Јако јутро светлејшеје
трпенија светлостију,
достославне, показа се,
темже и стичут се
свештеници и царије,
иноци и мирсци,135
богати и ништи,
ковчегу припадајуште светих ти моштеј
и освештеније пријемљуште
(ГЦС , 318–320).
У примеру (1) из Службе светом деспоту Јовану Бранковићу од непознатог Крушедолца у задњем делу строфоида у четири узастопна стиха
нижу се дихотомије засноване на антонимским односима активираних
лексема, односно појмова: „монахом и белцем, / старим и јуним, / мужем
и женам / душам спасеније и телом здравије даровати“ (монасима и
мирјанима, / старима и младима, / мушкоме и женскоме / душа спасење
и телу здравље да дарује). Дихотомија монах : белац на први поглед
показује да се ради о синонимском односу, јер и једна и друга лексема
означавају свештено лице: „монах“ (припадник црквеног реда који
живи у манастиру, редовник, калуђер), а „белац“ (мирски свештеник
код православних; супротно: црноризац). Међутим, иако се ради о две
личности које припадају служитељима цркве, контраст је грађен на
њиховој одећи: „монах“ (црно) : „белац“ (бело). Дихотомија „старим –
јуним“ (стар – млад) представља опозицију успостављену на разлици
у годинама, односно на разлици у животном добу136. Дихотомија „мужем – женам“ (мушко – женско) грађена је на опозицији у разлици пола
(мушко/мушкарац – особа, људско биће полно супротно жени : женско/
жена – особа полно супротна мушкарцу, људско биће способно за рађање).

135 мирјанин – онај који је ван свештеничког реда, који припада световном
сталежу, световни, мирски човек, световњак.
136 Види дихотомију стар – млад на страници 169. и даље.

Stih i jezik v05.indd 183

20.11.2013 16:59:17

СРПСКА ДУХОВНА ПОЕЗИЈА

И на крају, дихотомија „душам – телом“ (душа – тело) постављена је на
опозитни однос: духовно – телесно или нематеријално – материјално137.
У примеру (2) из Службе светом краљу Стефану Дечанском од Григорија Цамблака у три узастопна стиха нижу се дихотомије које одражавају опозиционе односе двају појмова: „свештеници и царије, / иноци
и мирсци, / богати и ништи,“ (свештеници и цареви, / иноци и мирјани, / богати и ништи). У првој дихотомији успостављен је опозитни
однос између „свештеника“ који означава општи назив за црквена
лица која су чином рукоположења, посвећена, оспособљена за вршење
црквених обреда и богослужења; онај који се сав посветио служењу
Богу, и „цара“ који представља највишу титулу владара или монарха
у неким државама; онај који се у нечему истиче изнад свих. Међутим, у
структури дихотомије ове две лексеме симболизују два различита, два
дијаметрално постављена појма: „свештеник“ симболизује небеско, духовно, а „цар“ симболизује земаљско, материјално. Дихотомија „иноци
– мирсци“ (иноци – мирјани) изражава потпуно истоветни однос двају
појмова, као што је то био случај у првој дихотомији, с том разликом,
што је овај однос изречен друкчијим лексемама: „инок“ значи – оног
који живи сам, усамљеник, пустињак, испосник; монах, калуђер; а „мирјанин“ значи – оног који није у вези с црквом, световни, световњачки,
мирјански. И у овој дихотомији је, као што се види, опозитни однос
заснован на: небеско, духовно : земаљско, материјално. У дихотомији
„богати – ништи“ (богати – сиромашни)138 изражен је такође опозитни
однос дијаметралне супротности, али се ова супротност, за разлику
од претходне две, остварује у хоризонталној равни, нема вертикалног
односа – горе : доле. Ова опозитна дихотомија резултат је присуства
материјалног – одсуства материјалног, а остварена је у једној димензији: димензији – доле, на земљи.
Иако је тачно да свако време има своје речи, ова наша кратка анализа
лексема само једног ширег асоцијативног поља (Бог – човек, небо – земља,
живот – смрт, душа – тело, светлост – тама, тљени – нетљени, видим – невидим, млад – стар, богат – ништ, правда – неправда, страст
– бестраст, долњи – вишњи, даљни – ближњи, први – последњи, цар – мученик) у поетским структурама старе српске духовне поезије показала
је да начин коришћења, међусобни односи, основна значења ових речи
– нису условљена само временом у којем се употребљавају, већ да зависе
137 Види дихотомију душа – тело на страници 157. и даље.
138 О дихотомији богат – ништ види више на страници 171. и даље.
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и од самог погледа на свет оних који се овим речима служе; а поглед
на свет, као што смо у више наврата видели, има духовно (сакрално)
обележје. Иста ова група речи, у исто време и у истој средини (српској
средини), али употребљена у контекстима са световним (профаним)
погледом на свет, исказује сасвим друкчије односе и носи друкчија
значења, јер је и њихово функционално одређење унеколико измењено.

1.5. С
За анализу смо узели два средњевековна акатиста139: Акатист светоме
Сави и Акатист светом првомученику Стефану.140 Оба акатиста као
црквене химне посвећени су двојици различитих светитеља: Сави
српском светитељу и Стефану првомученику. Писани у истом временском раздобљу (16. век), али од различитих аутора: Акатист светоме
Сави написао је непознати писац, а Акатист светом првомученику
Стефану Зограф Лонгин. Два поменута акатиста на једној страни
139 Акатист је сложен облик православне духовне (црквене) поезије, настао
углавном угледањем на Акатист Богородици, једној од најславнијих и
најлепших песама византијске књижевности, која припада кругу изворнога
кондака. У акатисту наизменично долазе, у улози строфе, дванаест кондака
и дванаест икоса, а претходи им уводна строфа која је по функцији кукулион
изводног кондака, а по облику и сама млађи кондак. У Акатисту Богородици
у новије је доба запажена систематска употреба риме, иначе непозната
раној византијској књижевности (Аверинцев 1997: 246–249). У српској
књижевности већи интерес за Акатист запажа се у 16. веку када се више
акатиста преписује, а настају и изворни акатисти.
140 Свети првомученик Стефан, архиђакон, сродник је апостола Павла и Јеврејин
од оних Јевреја који живљаху по областима јелинским. Беше Стефан први
од седам ђакона које апостоли свети рукоположише и поставише на службу
око помагања сиротих у Јерусалиму. Зато се и прозва архиђаконом. Силом
вере своје Стефан чињаше чудеса велика међу људима. Злобни Јевреји
препираху се с њим, но биваху увек побеђивани његовом мудрошћу и силом
Духа, који кроз њега дејствоваше. Тада посрамљени Јевреји, навикнути на
потворе и клевете, узбунише и народ и старешине народне против невиног
Стефана, клеветајући га као да је хулио на Бога и Мојсеја. Брзо нађоше лажне
сведоке који то потврдише. Тада Стефан стаде пред народ, и сви видеше
лице његово „као лице ангела“ (Дап 6, 15), то јест лице му беше озарено
благодатном светлошћу као негда Мојсеју кад је с Богом говорио. И отвори
Стефан уста своја и изређа многа доброчинства и чудеса Божија, која Бог
учини у прошлости народу израиљском као и многе злочине и противљење
Богу од стране тога народа […] Тада га пакосници изведоше ван града и убише
камењем.
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имају много сличности, односно и истоветности, а на другој страни и
много различитости.
Наш основни задатак у овом огледу, како нам налаже и сам наслов,
јесте да опишемо структуру текстова оба акатиста. Сматрамо да ћемо
то најбоље урадити ако сву пажњу посветимо њиховим почецима и
крајевима, те иницијалним и финалним позицијама. Пошто су оба
текста сегментована на строфе (или песме), јер се сваки акатист састоји од тринаест кондака и дванаест икоса, биће потребно да наше
истраживање усмеримо и на почетке и крајеве сваке од постојећих 25
песама. Међутим, овде се ради о стиховном тексту, који има и своју
посебну сегментацију у односу на прозу, а то су конструктивне границе.
Оне се у класичном (везаном) стиху налазе на почетку, цезури и крају
стихова, а код слободног стиха само на њиховој иницијалној и финалној
позицији. Дакле, нашу пажњу усмерићемо на сва она места у којима
долази до очигледнијег згушњавања изражајних језичких средстава,
која се најчешће очитују разним типовима и врстама понављања: од
гласовних преко лексичких и синтаксичких до стиховних.
На плану целих текстова у оба акатиста запажају се, како смо већ
истицали, многе сличности и истоветности, као и многе различитости.
То уопштено показују и бројни подаци које доноси табела 1.
Како се види, оба акатиста почињу и завршавају се кондацима. Иза
сваког кондака, осим последњег, долази икос – тако да се и један и други
акатист састоје од 13 кондака и 12 икоса, што укупно чини 25 песама.
Гледано по обиму (броју стихова) Акатист светоме Сави садржи 303
стиха, док је Акатист светом првомученику Стефану два пута већи,
јер садржи 618 стихова. Ова стиховна разлика произилази из чињенице да је сваки кондак141 и сваки икос142 у Акатисту светом првому141 Кондак је литургијска песма (химна) особите врсте, уграђена у структуру
канона, уз тропар то је најважнија песма сваког култа у православној цркви.
Кондак обично најављује тему похвале светитељу или догађају, која се онда
развија у икосу. Само овај кратки кондак познајемо у старој словенској и
српској књижевности; у српскословенској црквеној поезији и оригиналне
кондаке налазимо првенствено у канонима и акатистима посвећеним Србима
светитељима.
142 Икос је у византијској црквеној поезији најпре строфа у изворном великом
кондаку. Касније када овај ишчезава, посебна православна црквена песма
која се чита после онога што се данас зове кондаком. У канону икос обично
преузима од кондака и опширније развија похвалну карактеристику свечеву, у
којој се истиче његова близина Христу или сличност којем апостолу, и молбу
да се помогне онима који га славе и моле му се. Од кондака и икоса састављен
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Табела 1
Акатисти
Кондак први
Икос први

Акатист
светоме Сави

Акатист светом
првомученику Стефану

7

9 (2)

18

25 (7)

Кондак ватори

9

11 (2)

Икос ватори

17

36 (19)

Кондак трети

5

10 (5)

23

38 (15)

7

9 (2)

17

41 (24)

Икос трети
Кондак четврти
Икос четврти
Кондак пети
Икос пети
Кондак шести
Икос шести
Кондак седми
Икос седми
Кондак осми
Икос осми

6

21 (15)

18

36 (18)

5

14 (9)

21

35 (14)

6

15 (9)

16

36 (10)

5

12 (7)

22

41 (19)

Кондак девети

8

19 (11)

Икос девети

15

36 (21)

Кондак десети
Икос десети
Кондак једининадести

6

12 (6)

18

34 (16)

6

12 (6)

Икос једининадести

18

40 (22)

Кондак дванадести

8

16 (8)

Икос дванадести

21

39 (18)

Кондак тринадести

9

21 (12)

УКУПНО СТИХОВА:

303

618 (315)

СВЕГА СТИХОВА: 921
Свети Сава – Кондаци, свега стихова: 82 (27,06%)
Првомученик Стефан – Кондаци, свега стихова: 181 (29,29%)
Свети Сава – Икоси, свега стихова: 221 (72,94%)
Првомученик Стефан – Икоси, свега стихова: 437 (70,71%)
У таδелу 1 унети су подаци о броју стихова по кондацима и икосима у оба
акатиста: Акатист светоме Сави и Акатист светом првомученику Стефану.
Бројеви у заградама означавају бројну разлику у стиховима у корист Акатиста
светом првомученику Стефану.
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ченику Стефану стиховно обимнији од сваког кондака и сваког икоса
у Акатисту светоме Сави. Кондаци као засебне песме, у оба акатиста,
садрже много мање стихова него икоси. Од укупног броја стихова на
кондаке у Акатисту светоме Сави отпада 82 стиха (или 27,06%), док у
Акатисту светом првомученику Стефану долази 181 стих (или 29,29%),
што говори о приближној процентуалној заступљености стихова по
кондацима у оба акатиста. Процентуална разлика од свега 2.23% јасно
то показује. Слична је ситуација и код икоса. У Акатисту светоме
Сави на икосе отпада 221 стих (или 72,94%), а у Акатисту светом
првомученику Стефану долази 437 (или 70,71%), што даје разлику од
2,23% стихова. Гледано у оквиру двају акатиста, кондаци су у просеку
од два до пет пута мањег обима од икоса.
Као што смо на почетку истицали, нашу пажњу усмерићемо само
на почетке и крајеве целих акатиста и почетке и крајеве засебних
песама, односно кондака и икоса.
На почетку и крају оба акатиста стоје кондаци. То значи да се на
почетку и крају ових сложених сакрално-уметничких творевина налазе истоветни поетско-структурни елементи. На овај начин обе ове
сакрално-поетске структуре представљају завршене, затворене целине.
Дакле, почетке оба акатиста обележавају кондаци, што показује табела 2.
Упоређивањем текстова оба кондака није тешко приметити да су
они приближне величине: акатист посвећен светоме Сави има девет
стихова, а акатист посвећен првомученику Стефану једанаест. У оба
кондака, који отварају акатисте, налазе се облици истоветних или скоро
истоветних лексема или фраза. Овим су два писца акатиста изразили
истоветне или сличне намере, затраживши помоћ од двојице светитеља.
Пошто се ради о два различита аутора, разумљиво је да поновљене
лексеме или фразе немају истоветне облике, него су у стилском смислу
нијансиране, мада доносе истоветни семантички садржај. Погледајмо
у чему је семантичка истоветност, а у чему стилска различитост поновљених лексема и фраза. У првом случају ради се о лексемама, властитим именима светитеља, којима су акатисти посвећени. Тако се у
Акатисту светоме Сави користи два пута његово име у номинативу
једнине: „Саво“, „Саво“, а у Акатисту светом првомученику Стефану,
је акатист. Запажено је (Ђ. Трифуновић) да је икос у старој српској црквеној
поезији доживео неке значајне промене; губи се нпр. Иначе обавезна анафора
„Радуј се“, а нешто слободније тумачи се и његова традиционална тема.
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Табела 2
Акатисти

светоме Сави

Кондак
први

Вазбрани светитељу
и изредни угодниче
Христов, / васеј Српској
земљи источави / многоценоје
разума миро и неишчрпајемо
удобрени море, / васхваљају те
љубовију, светитељу Саво, / ти
же јако имејеј дрзновеније ка
Господу / от васаких ме бед
свободи, да зову ти: / Радуј
се, светитељу Саво, српски
просветитељу (212).

светом првомученику
Стефану
Јако божаставним хотенијем
изабранаго / свештених и
богоносних проповедник
же и апостол / служитеља
требованијем светих,
божаставнаго СТЕФАНА / прошу
благодет од тебе, свете, / и
јако ИМЕЈЕ ДРЗНОВЕНИЈЕ КА
ГОСПОДУ / ОТ ВАСАКИХ МЕ БЕД И
страстеј СВОБОДИ / да зовем
ти: / РАДУЈ СЕ, АПОСТОЛЕ И
ПРВОМУЧЕНИЧЕ, / АРХИДИЈАКОНЕ
СТЕФАНЕ (436).

У таδелу 2 унети су комплетни текстови почетних кондака двају акатиста.
Усправне косе црте означавају границе између стихова.

аутор, такође, два пута користи његово име, али у генитиву „Стефане“
и вокативу „Стефане“. У другом случају ради се о фразама, па тако у
Акатисту светоме Сави срећемо ове фразе: „имејеј дрзновеније ка
Господу“ (имајући слободу у Господа) и „от васаких ме бед свободи“
(од сваке ме беде ослободи), док у Акатисту светом првомученику
Стефану фразе имају следећи изглед: „имеје дрзновеније ка Господу“
(имаш слободу у Господа) и „от васаких ме бед и страстеј свободи“ (од
сваке ме беде и страсти ослободи). Међутим, једна фраза има потпуно
истоветан изглед код оба аутора, а то је фраза: „Радуј се“. То не треба
нимало да чуди, јер се ова фраза вишекратно понавља у свим икосима у
виду анафорског понављања. Њено појављивање у првом кондаку, нама
се чини, има за циљ да повеже два низа различитих песама: кондака и
икоса у једну нераскидиву и хармоничну целину.
Погледајмо сада какви су текстови завршних кондака у оба анализирана акатиста, које доноси следећа табела:
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Табела 3
Акатисти

светоме Сави

светом првомученику Стефану

Кондак
тринадесети

О, пресвети и
велехвални светитељу,
оче Саво, / похвало
рода нашего / дави
нам образ васем
удобренијем, / нињашње
прими наше
мољеније / и от васаких
бед избавити се, / нам
же просветити се / и
ва разум истини
прити / Господа
умоли, да са тобоју
васегда / творцу појем:
Алилуја (238).

О, васех светих Новаго завета / по
Претечи и Крститељи Јовану, /
АПОСТОЛЕ И ПРВОМУЧЕНИЧЕ, / свети
АРХИДИЈАКОНЕ СТЕФАНЕ, / прими
нињашњеје сије мањшеје
благодареније / мне иже паче
васех / на последњеје веки
последњаго, / последи појуштаја
ти сија, / по достојанију убо не
наше / на анђелско јест јеже по
лепоте / тебе, свете, похвалити, / аз
же от усрдија јеже ка тебе и
вери / сије дрзнух, темже убо
тебе / начеловожда васех светих
мученик јеси, / молим те купно
васи верни / нам страсније плти
належаније утоли / и праведнаго
судију Христа / милостива у
милости бити нам, / да твојим
промишљенијем спасше
се / вазупијем му: / Алилуја (480).

У таδелу 3 унети су комплетни текстови последњег, тринаестог кондака из оба
акатиста. Усправне косе црте стоје на граници двају суседних стихова.

Ако упоредимо два последња кондака према њиховој величини, лако
ћемо запазити да је кондак из акатиста посвећеног светоме Сави више
од два пута мањи од кондака из акатиста посвећеног првомученику
Стефану. Док први кондак има девет стихова, дотле други кондак има
двадесет и један стих. Доведемо ли први и последњи кондак из сваког
акатиста у везу, добићемо интересантне податке. Наиме, оба кондака
у Акатисту светоме Сави имају истоветан број стихова: по девет, док
се кондаци у Акатисту светом првомученику Стефану увелико разликују: почетни кондак има једанаест стихова, а завршни кодак двадесет
и један стих. Чињеница у контекстуалној различитости структурирања
текста двају кондака по акатистима указује на то да је текст Акатиста светоме Сави много чвршће уређен од текста Акатиста светом
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првомученику Стефану. На овај моменат указиваће и многи други
елементи у поређењу двају акатиста. Погледајмо има ли нешто слично
или истоветно на плану лексике или фраза. Истоветност се огледа у
понављању прве лексеме: „О“, и последње лексеме: „Алилуја“. Лексема
„о“ има улогу узвика и зарезом је одвојена од контекста који следи: „О,
пресвети и велехвални светитељу, оче Саво“ (О, пресвети и велехвални
светитељу, оче Саво) и „О, васех светих Новаго завета“ (О, свију светих Новога завета), представља увод у обраћање двојици светитеља,
бојећи целовите фразе посебном емоционалношћу и непосредношћу.
Последња лексема „Алилуја“ није особеност последњих кондака, она
се јавља као завршна реч у свим кондацима. Разлика у употреби ове
лексеме постоји, и она се изражава у томе што је у акатисту посвећеном
светоме Сави она део завршног стиха „творцу појем: Алилуја“ (творцу
појемо: Алилуја), а у акатисту посвећеном првомученику Стефану она
је заправо цео завршни стих „вазупијем тому: / Алилуја“ (завапимо
томе: / Алилуја). Истоветност између два кондака огледа се и у употреби
имена дају светитеља. Тако у Акатисту светоме Сави употребљена
лексема „Саво“ налази се у облику вокатива, као и лексема „Стефане“
у Акатисту светом првомученику Стефану. Делимичне различитости постоје на плану фразних конструкција. У акатисту посвећеном
светоме Сави фраза „нињашње прими наше мољеније“ (сад ово прими
наше мољење) у акатисту посвећеном првомученику Стефану добија
следећи изглед: „прими нињашњеје сије мањшеје благодареније“ (прими
ово садашње најмање благодарење). Разлика је једино у инверзији фразних елемената, чиме се инверзивном облику придаје већа количина
експресивности, што улази у пределе личног стила, личног изражавања. Овде се може извршити још једно упоређивање. Наиме, ради
се о поређењу двају кондака у оквиру сваког од акатиста. Поређењем
првог и последњег кондака у Акатисту светоме Сави, уочавамо следеће интересантности: у оба кондака понавља се властито име „Саво“,
лексема „светитељу“ као и лексема „Господу, Господа“ у различитим
падежима. Поређењем првог и последњег кондака у Акатисту светом
првомученику Стефану наилазимо на следећа понављања: властито име
„Стефана, Стефане“ у различитим падежима, као и фразе „апостоле
и првомучениче, архидијаконе; апостоле и првомучениче, свети архидијаконе“. Сви ови лексички и фразни елементи понављањем у првом
и последњем кондаку имају заправо улогу да повежу почетак и крај
акатиста и представе га као завршену целину.
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Понављања у кондацима. Ако се погледају почеци сваког кондака у
оба акатиста, лако се може запазити да на почецима кондака не налазимо никакву концентрацију изражајних средстава која се очитују у
понављању. Али када се упореде почеци у сваком кондаку у оба акатиста,
јасно се види да су они веома различити, јер нема употребе истоветних
речи или синтаксичких конструкција: То нам показују наведени почеци
код свих кондака у оба акатиста унетих у следећу табелу.
Табела 4
Акатисти
Кондак први
Кондак ватори

светом Сави

светом првомученику
Стефану

Вазбрани

Изабранаго

–

–

Господеви

Вишњаго

Кондак четврти

–

–

Кондак пети

–

–

Кондак шести

–

–

Кондак трети

Кондак седми

–

–

Кондак осми

–

–

Кондак девети

–

–

Кондак десети

–

–

Кондак једининадесети

–

–

Кондак дванадесети

–

–

Кондак тринадесети

О, пресвети

О васех светих

У таδелу 4 унете су поновљене почетне фразе у сваком од тринаест кондака из
Акатиста светоме Сави и из Акатиста светом првомученику Стефану.

Ако усмеримо поглед на табелу 4 и нашу пажњу посветимо почецима свих кондака у оба акатиста, лако ћемо приметити да су међусобна понављања веома незнатна. Наиме, од тринаест кондака у њих
три имамо елементе поновљиве подударности, и то само одређене
сличности у понављању лексема и фраза: у првом кондаку: „вазбрани“
(изабрани) према „изабранаго“ (изабрани); у трећем кондаку: „Господеви“ (Господу) према „Вишнаго“ (Вишњега); у тринаестом кондаку:
„О, пресвети“ (О, пресвети) према „О, васех светих“ (О, свију светих). У
првом случају реч је о понављању двеју истих лексема, које у данашњем
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српском језику гласе: „изабрани“. У другом случају ради се о понављању
двеју речи које представљају синониме речи „Бог“. У трећем случају
ради се о фразном понављању које има истоветни семантички корелат,
али су на плану израза употребљене различите конструкције. Међутим,
када су у питању ова иницијална понављања у свим кондацима у два
акатиста, треба истаћи да су она веома мало заступљена, јер изражена
у процентима износе свега 23,08%; – дакле, ни једну четвртину.
Рима као поступак понављања. Сматра се да је риму у поезију
увео отац Амброзије у 4. веку (Голомбек 1939: 792). Неки тврде да се
рима као поетски поступак јавља и код Овидија, а и сам Аристотел у
својој Реторици указује на риму (Аристотел 1987). Све ово говори да
је риму било могуће очекивати и у српској духовној поезији писаној у
16. веку. Зато смо пратили могућност појаве риме, прво, у кондацима
из обадва акатиста, и можемо устврдити да се она, као што показује
табела 5, појављује само у једном кондаку, и то из Акатиста светом
првомученику Стефану.
Табела 5
Акатисти

Акатист
светоме Сави

Кондак први
Кондак ватори
Кондак трети
Кондак четрвти
Кондак пети
Кондак шести
Кондак седми
Кондак осми
Кондак девети

–
–
–
–
–
–
–
–
–

Кондак десети
Кондак једининадести
Кондак дванадести
Кондак тринадести

–
–
–
–

Акатист светом
првомученику Стефану
–
–
–
–
–
–
–
писанијем – истежаније
– веленијем, (дис.-кон.);
ридаху – слишаху (кон.)143
–
–
–

У таδелу 5 унети су парови риме са клаузула стихова у тринаест кондака из оба
анализирана акатиста, где она постоји.
143 дис.-кон. = дистантно-контактна; кон. = контактна
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Није нимало тешко приметити да рима није уобичајена појава на
клаузулама стихова у кондацима. Као што видимо, она се налази на
четири клаузуле у деветом кондаку из Акатиста светом првомученику Стефану. Док у Акатисту светоме Сави није пронађен ниједан
пар клаузуларне риме. Истина, рима се често среће у унутрашњости
стихова, а неретко унутрашња рима кореспондира са клаузуларном
римом. Погледајмо како пронађена рима делује у најближем контексту.
(…)
христоносна же синклитићи
са царским писанијем,
хотешти вазети супруга својего раку
ва својеје истежаније,
и сим царским веленијем
повинувши Ћирила јепископа
и благословенијем јего устрмљши се на црков твоју
обаче преластивши се промишљенијем твојим,
свете апостоле Стефане,
и вазамши свештенују раку твоју,
глбокоје ношти путем шаствујушти беше,
неизречена же благоуханија ваздух вас усплњен бе,
нечисти же дуси вапијуште ридаху,
темже и множаство анђел пред носилом слишаху
божаставнују песан појуштих:
Алилуја.
(З ЛА , 464–466).
У првом случају ради се о вертикалној дистантно-контактној тројној
четворофонемској изоморфној рими епифори (-није-/-није/-није-: писанијем – истежаније – веленије). Тројна рима, скоро увек, производи
накнадне парове риме; тако у овој прилици срећемо: (1) дистантну
двојну петофонемску изоморфну риму (-нијем/-нијем: писанијем – веленијем); (2) дистантну двојну шестофонемску епентетску риму (-ис-није/
ис-није-: писанијем – истежаније); (3) контактну двојну петофонемску
епентетску риму (-е-није/-еније-: истежаније – веленијем). У другом
случају остварена је контактна двојна четворофонемска епентетска
рима епифора (-и-аху/-и-аху: ридаху – слишаху). Мада овакав начин
римовања није случајан, у вереме када су писани ови стихови рима није
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имала статус обавезности (канонизованости), него се појављивала као
изненадна144, неочекивано, непредвиђено.
Ако посмотримо финалну позицију у свим кондацима двају акатиста, можемо се уверити да је овде поступак понављања много више
заступљенији него што је то био случај на иницијалној позицији. То
нам показује следећа табела.
Табела 6
Акатисти

светоме Сави

светом првомученику
Стефану

Кондак први
Кондак ватори

–Саво–/–Саво
–Саво

–Стефана / –Стефане
–Стефане

Кондак трети

–Саво

–Стефане

Кондак четврти

–Саво–

–Стефане

Кондак пети

–Саво

–Стефане/–Стефане

Кондак шести

–Саво

–Стефане

Кондак седми

–Саво

–Стефане –

Кондак осми

–Саво

–Стефане

Кондак девети

–Саво

–Стефане

Кондак десети

–Саво–

–Стефане

Кондак једининадести

–Саво

–Стефане

Кондак дванадесети
Кондак тринадесети

–Саво–
–Саво

–Стефане–
–Стефане

У таδелу 6 унете су кључне речи, властита имена двојице светитеља: „Саве“ и
„Стефана“ са медијалне (–X–) и финалне позиције (–X) из свих тринаест кондака из
оба анализирана акатиста.

Поглед на табелу 6 показује да је у сваком од тринаест кондака
дошло до одговарајућег понављања кључне лексеме: или „Саве“, или
„Стефана“ – али су у већини од њих уследили различити начини понављања. У Акатисту светоме Сави, изузев првог кондака, у свим
осталим поновљена је само по једанпут лексема „Саво“ у истоветном
облику, док је у првом кондаку песник употребио два пута облик „Саво“
на медијалној (–Саво–) и финалној позицији (–Саво). У преосталих
дванаест кондака разлика је само у томе што је у четвртом, десетом и
144 О изненадној рими и другим квантитативним, квалитативним и
дистрибутивним моделима риме читалац се може информисати у: Чаркић
2001: 76–77.
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дванаестом кондаку лексема „Саво“ поновљена у некој од медијалних
стиховних позиција (–Саво–), док се у свих преосталих девет кондака:
другом, трећем, петом, шестом, седмом, осмом, деветом, једанаестом
и тринаестом ова лексема нашла на финалној позицији (–Саво). Унеколико је друкчија слика у Акатисту светом првомученику Стефану.
Овде је у првом и петом кондаку дошло до понављања лексеме „Стефан“,
али у различитим облицима: док је у првом кондаку она поновљена
у облицима (–Стефана) и (–Стефане), а у петом кондаку у истом
облику (–Стефане). У преосталих једанаест кондака ова лексема се
понавља у истом облику (Стефане), али је различито размештена на
плану структуре стиха. У кондацима, изузев седмог и дванаестог, она
пада на финалне позиције (–Стефане), а у ова два кондака налази се у
медијалној позицији (–Стефане–). Ако упоредимо понављања кључних лексема у оба акатиста, можемо закључити да се оне јављају као
њихови битни елементи, јер својим присуством у сваком од постојећих
акатиста чине интегрални моменат којим су сви кондаци једног акатиста међусобно повезани. Уочене разлике само су различити стилски
поступци изражавања и начина грађења поетске структуре од стране
двојице аутора.
Табела 7
Акатисти

светоме Сави

Кондак први

–

светом првомученику Стефану
–

Кондак ватори

Алилуја

–

Кондак трети

Алилуја

–

Кондак четврти

Алилуја

–

Кондак пети

Алилуја

–

Кондак шести

Алилуја

–

Кондак седми

Алилуја

–

Кондак осми

Алилуја

–

Кондак девети

Алилуја

Кондак десети

Алилуја

твоју – твојим – твоју (кон-дист.)

.Кондак једининадести

Алилуја

–

Кондак дванадести

Алилуја

–

Кондак тринадести

Алилуја

вери – верни (дист.)

У таδелу 7 унета су лексичка понављања на клаузулама стихова у сваком од
тринаест кондака из оба анализирана акатиста.
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На клаузулама стихова у кондацима постоји могућност да се појаве
и лексичка понављања, што показује табела 7.
Поглед на табелу 7 открива да је у Акатисту светоме Сави у свим
кондацима, изузев првога, дошло до понављања лексеме „алилуја“
којом се завршава текст дванаест кондака. То нам на очигледан начин
показује целокупни текст другог кондака.
Бура недоумени самуштајет ми ум
како достојно јест опети
благородство корене твојего
и славна дела твоја,
светитељу Саво,
никтоже бо может васпети те
аште бо и многи језики имал,
на ми дивно Богу ва тебе прослављајушетму се
дрзајем звати: Алилуја.
(Н ПА , 214).
Као што се види, лексема „Алилуја“ не само да долази на крај стиха,
него је она и на самом крају строфе, односно кондака, што јој придаје
веома важан, заправо најистакнутији положај у целом тексту кондака,
а тиме и веома велики семантички и стилистички потенцијал. За разлику од Акатиста светоме Сави, у Акатисту светом првомученику
Стефану само у два кондака: у деветом и тринаестом, дошло је до
лексичких понављања. Треба рећи да је у деветом кондаку остварен и
поступак римовања (види табелу 6). Ако се погледа структура поновљених лексема, запажа се да се у тој функцији појављује присвојна
заменица „твој“ у различитим облицима „твоју – твојим – твоју“. У овом
облику лексичког понављања употребљена је комбинација: контактнодистантних понављања. Оно што је још интересантније, ово лексичко
понављање нашло се у непосредном контексту, и то између два пара
риме, што показује наведени део стиховног текста.
(…)
са царским писанијем,
хотешти вазети супруга својего раку
ва својеје истежаније
и сим царским веленијем
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повинувши Ћирила јепископа
и благословенијем јего устрмљши се на црков твоју
обаче преластивши се промишљенијем твојим,
свете апостоле Стефане,
и вазамши свештенују раку твоју,
глбокоје ношти путем шаствујушти беше,
неизречена же благоуханија ваздух вас исплњен бе,
нечисти же дуси вапијуште ридаху,
темже и множаство анђел пред носилом слишаху
божаставнују песен појуштих:
Алилуја.
(З ЛА , 464–466).
Пажљивији поглед на наведени текст и улажење у његов лексичкосемантички слој открива разлоге не само за лексичка понављања него
и за употребу изненадне риме. Када је у питању лексичко понављање,
употреба присвојне заменице „твој“ за 2. л. јед., која има одредбену
функцију, јер стоји уз именице „црква“, „промисао“, „ковчег“, које у
извесном смислу одређује – и то, у првом случају, тако што указује да
се именице (предметне): „црква“ и „ковчег“ односе се на лице о коме се
говори, а у другом случају тако што указује да именицу (апстрактну):
„промисао“, која потиче од лица о коме се говори, а то је првомученик
„Стефан“. Римовани парови указују на посебна истицања, али су она
изван лица о коме се у кондаку, односно у целом акатисту говори. На
свој начин је интересантно и лексичко понављања „вери – верни“, где је
дошло до понављања коренске морфеме „вер-“, јер две лексеме долазе
од различитих врста речи: „вери“ од именица, „верни“ од придева. Оваквим понављањем остварена је интересантна веза придева и именице
у синтагми „вери верни“, што се може протумачити као игра речима
и као етимолошка фигура. У сваком случају веома је на експресиван
начин подвучен, истакнут важан смисао остварен оваквом лексичком
везом, посебно битном за сакралну врсту текста. Међутим, у Акатисту
светоме Сави у улози лексичког понављања на крајевима свих кондака,
изузимајући први кондак, јавља се лексема „алилуја“. Она оваквим
својим положајем има ранг лексичког рефрена145, чиме добија посебан
145 Рефрен [је] понављање једне или више речи, једног или више стихова, обично
на крају сваке строфе или после сваког стиха (Ружић 1985: 640).
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значај у односу на све друге употребљене лексеме. Погледајмо како то
изгледа у тексту строфе, односно у тексту једног кондака.
Одава себе јако благопријатну жртву Господеви,
удобрен благоразумијем избављајеши чудно, светитељу Саво,
мрежеју твојего разума јако бадри ловац
васех ва мори страстеј утапајуштих се
иже избављени тобоју вазивајем Богу: Алилуја
(Н ПА , 216).
Иако је, као што видимо, у питању појединачна реч: реч „алилуја“,
она је и синтаксички и семантички одвојена од текста који јој претходи.
Овакво њено издвајање указује на њену посебну вредност за целокупни
садржај текста кондака.
Већ смо истицали да се кондаци у два акатиста разликују у завршној
фрази, односно финалном стиху. Наиме, последња лексема у свим
кондацима, изузимајући први, јесте реч „алилуја“. Она у Акатисту
светоме Сави чини саставни део последњег стиха, налазећи се на његовој финалној позицији. Међутим, у Акатисту светом првомученику
Стефану она представља засебан стих којим се затвара текстовна
структура кондака, тако да у овом акатисту можемо говорити о понављању једног стиха (рефрена) у свим кондацима, изузев првог кондака.
То показује табела 8.
Када су у питању стиховна понављања рефренског типа, лако се
запажа да само у Акатисту светом првомученику Стефану налазимо
такву појаву, док понављање стихова у функцији стиховног рефена у
Акатисту светоме Сави изостају. Лексема „Алилуја“ присутна је у
оба анализирана акатиста, и то практично на истоветним, крајњим
позицијама у кондацима. Наиме, она тако представља завршну фразу,
последњу реч у њима, али с том разликом што у Акатисту светоме
Сави, као што смо видели, она је стварно део последњег стиха, и стоји
на самом крају и стиха и строфе (строфоида) у виду лексичког рефрена,
док у Акатисту светом првомученику Стефану, као што се види из
табеле 8, она означава последњи, рефренски стих. То нам може показати
текст једног кондака из акатиста посвећеног првомученику Стефану.
Буру ванутар имеје помишљени усумнитељних
неверијем недугује Савал иногда смути се,
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Табела 8
Акатисти

светоме Сави

светом првомученику Стефану

Кондак први

–

Кондак ватори

–

Алилуја

Кондак трети

–

Алилуја

Кондак четврти

–

Алилуја

–

Кондак пети

–

Алилуја

Кондак шести

–

Алилуја

Кондак седми

–

Алилуја

Кондак осми

–

Алилуја

Кондак девети

–

Алилуја

Кондак десети

–

Алилуја

Кондак једининадести

–

Алилуја

Кондак дванадесети

–

Алилуја

Кондак тринадесети

–

Алилуја

У таδелу 8 унета су понављања завршних стихова у свим кондацима из оба
анализирана акатиста.

служитеља те и ученика Господа Исуса зре
и закона Мојсејова окрадена те помишљаше,
блажене Стефане,
последи иже просвештен сиј
богоделним крштенијем Ананијеју,
уведев же ти просвештеније от Духа света, рече:
Алилуја
(З ЛА , 446).
Није тешко приметити да позиција лексеме „алилуја“ у тексту кондака стварно означава засебан стих, који је у овом случају последњи. У
наведеном кондаку налази се девет стихова, где неки од њих имају по
осам, по девет речи у свом саставу. Само је један од њих састављен од
две речи: „блажене Стефане“ (блажени Стефане) у којем је употребљена
најзначајнија лексема акатиста – властито име лица коме је акатист
посвећен – „Стефан“. Највећи степен редукције вербалног материјала
остварен је у последњем стиху, који чини само једна лексема, односно
реч „алилуја“. Када једна лексема добије ранг једног стиха, она је дужна
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да своју семантику увећа до степена који поседују стихови који имају
већи број различитих речи у свом саставу. Таквим поступком ова
лексема добија на посебном семантичком, синтаксичком, ритмичком
и стилистичком значају у оквиру наведеног текста, односно текста
кондака.
Понављања у икосима. Имали смо прилике да у табели 1 видимо да су
икоси нешто развијеније, а уједно и сложеније, сакрално-песничке творевине него кондаци. Икос је реторски грађена похвална и поздравна
песма, и као таква она прати кондак. Стога је и његова текстовна структура оптерећенија бројнијим поетским поступцима концентрисаним
на иницијалним и финалним позицијама. Наш је основни задатак, као
и код кондака, да пратимо различите типове паралелних понављања
на конструктивним границама икоса у оба акатиста.
Напомињемо да ћемо се понекад задржати и на оним понављањима
која се налазе унутар текстовних структура, а која се јављају као његови
конструктивни елементи. Погледајмо табелу 9.
Табела 9
Акатисти

светоме Сави

светом првомученику Стефану

Икос први

радуј се… (кон.) (9)

радуј се… (дист.-кон.) (13)

Икос ватори

радуј се… (кон.) (9)

радуј се… (дист.-кон.) (13)

Икос трети

радуј се… (дист.-кон.-дист.) (9)

радуј се… (дист.-кон.) (13)

Икос четврти

радуј се… (кон.) (8)

радуј се… (дист.-кон.) (13)

Икос пети

радуј се… (кон.) (9)

радуј се… (дист.-кон.дист.) (13)

Икос шести

радуј се… (кон.-дист.-кон.) (9)

радуј се… (дист.) (12)

Икос седми

радуј се… (кон.-дист.-кон.) (8)

радуј се… (кон.-дист.) (13)

Икос осми

радуј се… (кон.-дист.-кон.) (9)

радуј се… (дист.-кон.дист.) (13)

Икос девети

радуј се… (кон.) (9)

радуј се… (кон.-дист.) (11)

Икос десети

радуј се… (кон.-дист.) (9)

радуј се… (кон.-дист.-кон.) (13)

Икос једининадесети

радуј се… (кон.-дист.) (10)

радуј се… (кон.-дист.) (15)

Икос дванадесети

радуј се… (кон.) (9)

радуј се… (кон.-дист.) (13)

У таδелу 9 унета је фраза „радуј се“ из сваког од дванаест икоса из оба акатиста.
Бројке у заградама означавају колико су пута поновљени овакви стихови у
појединим икосима.

Поглед на табелу 9 открива нам следеће чињенице. У Акатисту
светоме Сави у девет од дванаест икоса стих са конструкцијом „радуј
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се“ понавља се девет пута, док се у два икоса овај стих понавља осам
пута, а само у једном икосу дошло је до понављања овог стиха десет
пута. Сасвим је друкчија ситуација код Акатиста светом првомученику Стефану. Наиме, овде се такође у девет од дванаест икоса стих
са конструкцијом „радуј се“ понавља тринаест пута, док у три икоса
долази до различитих понављања овог стиха: у шестом икосу дванаест
пута, у деветом икосу једанаест пута, и у једанаестом икосу петнаест
пута. Понављање овог стиха и у једном и другом акатисту одвија се
на три различита начина. У Акатисту светоме Сави у шест икоса
дошло је до контактног понављања, у два икоса остварена контактнодистантна комбинација, у три икоса контактно-дистантно-контактна,
а само у једном икосу дистантно-контактно-дистантна. У Акатисту
светом првомученику Стефану у само једном икосу срећемо дистантно
понављање, у четири икоса делује дистантно-контактна комбинација,
у четири икоса долази до обратне контактно-дистантне комбинације,
у два икоса налази се дистантно-контактно-дистантна веза, а у једном
икосу контактно-дистантно-контактна комбинација. Ако упоредимо
ове две појаве у два акатиста, увидећемо да је код понављања једног
стиха остварена слична ситуација. У по девет акатиста доминира иста
количина понављања: девет у Акатисту светоме Сави, а тринаест у
Акатисту светом првомученику Стефану. Међутим, када је у питању
начин комбинације поменутог понављања, у Акатисту светоме Сави
доминира контактно понављање (шест пута). У Акатисту светом
првомученику Стефану доминирају: дистантно-контактна (четири
пута) и обрнута контактно-дистантна (четири пута). Оно што на
лексичком и фразном нивоу чини посебну особину и једног и другог
акатиста јесте то што код њих долази до понављања властитог имена
онога коме је акатист посвећен: „Саво“ у Акатисту светоме Сави и
„Стефане“ у Акатисту светом првомученику Стефану. Треба рећи да
се фраза „радуј се“ употребљава у оба акатиста у истоветној форми.
Поред устаљеног понављања фразног израза „радуј се“, о коме смо
говорили у претходном делу текста, постоје и друга паралелна понављања, али у виду лексичких јединица, која заузимају иницијалну
позицију у текстовима икоса. Истина, она су веома ретка, како то
показује и табела 10.
Из табеле 10 запажа се да на иницијалним позицијама у дванаест
икоса у оба акатиста налази се тек незнатан број паралелних понављања.
Наиме, од дванаест могућности само у четири (или 33,33%) она су ре-
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Табела 10
Акатисти
Икос први
Икос ватори
Икос трети

светом првомученику
Стефану

светоме Сави
анђела (Анђела)
–
имеше (имало је)

анђел (Анђео)
–
имеје (имајући)

Икос четврти

–

–

Икос пети

–

–

Икос шести
Икос седми
Икос осми

васијал (изасијао)
–
васа (све)

васија (засија)
–
вас (сав)

Икос девети

–

–

Икос десети

–

–

Икос једининадесети

–

–

Икос дванадесети

–

–

У таδелу 10 унете су почетне лексеме из сваког од дванаест икоса које се
међусобно понављају у оба анализирана акатиста.

ализована, и то у првом, трећем, шестом и осмом икосу. Међутим, ни
у једном од паралелних понављања лексема или фраза није остварена
потпуна обличка идентичност. У првом икосу понавља се заједничка
именица „анђел“ у различитим облицима, односно падежима: у Акатисту светоме Сави ова именица има облик ак. јед.: „Анђела земна
изабра те саздатељ“ (Анђела земног изабра те саздатељ), а у Акатисту
светом првомученику Стефану она има облик ном. јед.: „Анђел јаве јако
просијав лицем“ (Као анђео пред свима просијавши лицем). У трећем
икосу паралелно се понављају различити облици глагола „имати“: у Акатисту светоме Сави облик перфекта у трећем л. јед. ж. рода.: „Имеше
ваистину, светитељу Саво,“ (Имала је, ваистину, светитељу Саво), а
у Акатисту светом првомученику Стефану облик прилога времена
садашњег: „Имеје божаставнују ва себе“ (Имајући божаствену у себи).
У шестом икосу појављује се паралелно понављање у виду различитих
облика глагола „засијати“. Тако у акатисту посвећеном светоме Сави
налази се облик прошлог времена глагола „засијати“: „Васијал јеси свет
разума“ (Изасијао јеси светлост сазнања), а у акатисту посвећеном
првомученику Стефану налази се облик садашњег времена глагола
„засијати“: „Васија у свету целом“ (Засија у свету целом). У осмом икосу
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јавља се паралелно понављање различитог облика заменице и придева
„сав“ („вас“). У акатисту посвећеном светоме Сави налази се облик
заменице и придева „сав“ са покретним вокалом „а“: „Васа удобренија
стежав ва житији твојем,“ (Све врлине стекавши у животу своме), а у
акатисту посвећеном првомученику Стефану у питању је, такође, облик
заменице и придева „сав“ без покретног вокала „а“: „Вас бе ва нижњих
Христов на вишњих,“ (Сав Христов у нижњем као и у вишњем).
Слично као код кондака и у свим икосима у оба акатиста дошло је
до понављања кључних лексема, личних имена двојице светаца којима
су посвећене ове религиозно-поетска форме. То нам показује табела 11.
Летимичан поглед на табелу 11 открива да се у свим икосима понављају властита имена двају светаца. Међутим, увиђа се и то да ова
два имена нису истоветно распоређена у сваком од акатиста посебно,
као и у њиховом међусобном поређењу. Наиме, код акатиста посвећеног светоме Сави у свим икосима Савино име се понавља два пута
у истом облику „Саво, Саво“. Али, њихов распоред гледано по свим
икосима није уједначен. У икосима: првом, трећем, петом, деветом,
десетом, једанаестом и дванаестом ова властита именица се налази
на медијалној и на финалној позицији (–Саво– / –Саво). У пет икоса:
другом, четвртом, шестом, седмом и осмом, ова лексема се као поновљена налази само на медијалним позицијама (–Саво–). У икосима
код акатиста посвећеног светом првомученику Стефану ситуација
је много сложенија. Прво, властита именица „Стефан“ јавља се у три
различита облика: „Стефане“, „Стефана“ и „Стефану“. Друго, много су
бројнија понављања ове именице по икосима, као и позиције у којима
се она јавља. Тако у петом и деветом икосу налазимо два различита
облика: „Стефана“ и „Стефане“; у једанаестом и дванаестом икосу, такође, два различита облика: „Стефану“ и „Стефане“, док у преосталих
осам икоса јавља се један облик: „Стефане“. Када су у питању позиције,
онда се ова властита именица налази у све три могуће позиције: на
почетку, у средини и на крају. На иницијалној позицији ова реч се
налази у првом и петом икосу комбинована са финалном позицијом
(Стефана– / –Стефане); у трећем, шестом, седмом, осмом, деветом и
десетом икосу налазимо ову лексему само на финалној позицији (–Стефана / –Стефане); у преосталим икосима: другом, четвртом, једанаестом
и дванаестом срећемо комбинације медијалних и финалних позиција
(–Стефане– / –Стефане). За акатист посвећен светом првомученику
Стефану везана су и многобројна понављања ове лексеме. Наиме, она
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Табела 11
Акатисти

светоме Сави

светом првомученику Стефану

Икос први

–Саво– / –Саво

Стефане–/–Стефане

Икос ватори

–Саво– (2)

–Стефане– (2) / –Стефане (8)

Икос трети

–Саво– / –Саво

–Стефане

Икос четврти

–Саво– (2)

–Стефане– (7) / –Стефане

Икос пети

–Саво– / –Саво

Икос шести

–Саво– (2)

–Стефане (2)

Икос седми

–Саво– (2)

–Стефане (2)

Икос осми

–Саво– (2)

–Стефане (2)

Икос девети

–Саво– / –Саво

–Стефана / –Стефане

Икос десети

–Саво– / –Саво

–Стефане

Икос једининадесети

–Саво– / –Саво

–Стефану– / –Стефане– / –Стефане

Икос дванадесети

–Саво– / –Саво

–Стефану– / –Стефане– (2) /
–Стефане (2)

Стефана– / –Стефане

У таδелу 11 унете су кључне речи, односно властита имена двојице светаца „Саве“
и „Стефана“ из дванаест икоса са иницијалне (X–), медијалне (–X–) и финалне
позиције (–X) из оба анализирана акатиста.

се понавља равно 39 пута, док лексему „Саво“ из акатиста посвећеног
светоме Сави срећемо 24 пута.
Посебно су приметна јављања риме у икосима на клаузулама два
и више стихова у контакту или на дистанци. Када се појаве бројнији
парови риме, онда настају и комбинације дистантних и контактних
облика. То нам показује табела 12.
Треба имати у виду да постоје мишљења да духовна (сакрална) поезија није римована. Наравно, овакви ставови су потпуно погрешни,
јер је практично сва српска духовна поезија римована (Погледај оглед:
Модели риме). Истина, она није римована на класични начин, који
подразумева доследно римовање свих крајева стихова у једној песми.
У овој врсти поезије рима се најчешће појављује у два основна облика:
као изненадна рима или као повремена рима146. Поглед на табелу 12
146 О овим и другим врстама клаузуларне риме, као и још понечему везаном за
риму, читалац се може више информисати у огледу о Моделима риме, као и у
следећим студијама (Чаркић 2001; Чаркић 2006; Чаркић 2007; Čarkić 2010).
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Табела 12
Акатисти

светоме Сави

светом првомученику Стефану

Икос први

Писани – првоизабрани
(дист.), прозебеније –
отачаственије (дист.).

јеванђелскују – апостолскују
(кон.), првомучениче – оружниче
– веначниче – првомучениче (дист.кон.-дост.).

Икос ватори

чловекољубија –
отачаствољубија (кон.),
вазљубиви – свободиви –
вазљубиви (дист.-кон.).

процватеније – прозебеније (дист.).

Икос трети

нарави – прави (дист.),
делатељу –суделатељу –
просветитељу (дист.).

учениче – исповедниче –
првомучениче (кон.-дист.)

Икос четврти

верније – благочастивије
(дист.), бил јеси – ватребил
јеси (дист.), рачитељу –
прогонитељу – просветитељу
(кон.-дист.).

учитељије – пришаствије – седеније
– пришаствије – таковије (дист.-кон.дист.), твоје – твоје – светоје (дист.).

Икос пети

величије – српскије (дист.),
светитељу – управитељу –
украситељу – просветитељу
(кон.).

предајуште – глагољуште (кон.),
подавајеши – подајеши (дист.).

Икос шести

устројеније – укрепљеније
– вазвишеније (дист.-кон.),
утољаје – начинаје (кон.)

–

Икос седми

разоритељу – проноситељу
– учитељу – просветитељу
(кон.-дист.).

благоухани – венчани (кон.),
исповедниче – богоглаголниче –
првомучениче (кон.-дист.), одгониши
– прогониши (кон.).

Икос осми

туждестранствија – Божија
(дист.), места – уста (дист.),
изредни – отврзени (дист.).

имеје – јеје – јеје – јеје (дист.-кон-),
полазнаја – божаставнаја (дист.).

Икос девети

стежатељу – просветитељу
(дист.), молитвениче –
сабеседниче (дист.).

безмлствујуште – глагољуште (дист.).

Икос десети

низложитељу – просветитељу
(дист.).

благочастија – благодушија (дист.).

Икос
једининадести

требуштих – притекаштих
(дист.), алчујуштих –
страждујуштих (дист.),
сакровиште – пријетилиште –
сакровиште (кон.-дист. ).

похваленије – обрадованије (дист.).

Икос
дванадести

научитељу – обличитељу –
просветитељу (дист.).

појуштим те – хвалештим те (кон.),
црковнаја – духовнаја (кон.).

У таδелу 12 унети су парови риме на клаузулама стихова из сваког од дванаест
икоса из оба анализирана акатиста.
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указује на то да се у свим икосима у оба акатиста налазе парови риме,
изузев шестог икоса из акатиста посвећеног светом првомученику
Стефану, где је изостао поступак римовања. Ређи су примери у којима
се у једном икосу појављује само један пар риме. То се најчешће дешава
у икосима из акатиста првомученику Стефану, и то у другом, деветом,
десетом и једанаестом икосу. Међутим, у акатисту посвећеном светоме
Сави у сваком од акатиста постоји више од једног пара риме. Када се
појави само један пар риме у песми, онда се (по нашој терминологији)
ради о изненадној рими. Навешћемо два примера из Акатиста светом
првомученику Стефану.
(1)

(…)
радуј се, првомучениче Стефане,
љубаве Божији благовоноје процавтеније,
радуј се, првомучениче Стефане,
христијаном васем многоцветноје вери прозебеније,
радуј се, првомучениче Стефане,
(…)
(З Л А , 442).

(2) (…)
Радуј се, аганца и пастира
апостолом светим учениче,
радуј се, дворе, јеванђелских словес исповедниче,
радуј се, имже јудејскоје санмиште сасе
подобне пени о камен тобоју разбивајеми,
(…)
(З Л А , 444).
У примеру (1) на 36 стихова нашао се само један пар риме. Из наведеног текста није тешко приметити да се у овом случају наизменично
смењују стихови са понављањима на почетку (анафорска понављања:
„радуј се“) са стиховима у којима на крајевима примећујемо појаву
риме (про-еније/про-еније: процватеније – прозебеније). Према својој
гласовној структури она спада у префиксално-суфиксалну риму, а по
квантитету и квалитету: у осмофонемску епентетску риму. Ова рима
по својој појави представља изненадну риму, јер се изненада појавила
у само два стиха и затим ишчезла.
У примеру (2) на 38 стихова појавио се такође само један пар риме.
Иако се овде, као у примеру (1), римовани пар нашао у контакту са

Stih i jezik v05.indd 207

20.11.2013 16:59:18

СРПСКА ДУХОВНА ПОЕЗИЈА

анафорским понављањем („радуј се“), успостављени однос је унеколико друкчији. Наиме, овде је дошло до поклапања (или успостављања
директне везе) између два поетска поступка: анафорског и римованог
у једном стиху: „радуј се, дворе, јеванђелских словес исповедниче,“. Ова
је рима по свом квантитету и квалитету петофонемска епентетска
(-ениче/-е-ниче: учениче – исповедниче). Међутим, у оба случаја појава
риме говори о томе да је дотични песник употребио два стилска поступка у истом контексту како би указао на његов израженији значај
у односу на преостали део текста наведеног икоса.
Постоје и примери нешто развијенијег римовања, где се у непосредним или удаљенијим контекстима појављује више парова риме, а
реч је о повременој рими. Навешћемо два примера: један из акатиста
посвећеног првомученику Стефану, а други из акатиста посвећеног
светоме Сави.
(1) (…)
и псалми и пенми свештеними,
стребљајуште тело светоје првомученика
сатворше плач велик о њем три ноштеданства
и гробу предајуште
похвалнаја тому појуште и глагољуште:
(…)
радуј се, иже Духом светим от моштеј твојих
благоуханије насказано присно подавајеши,
радуј се, иже Духом светим пресветло
благодет васем веденијем подаваши,
радуј се, иже ва васем мире
тржаствујуштим памет твоју радост подајеши,
(…)
(З ЛА , 452).
(2) Васијал јеси свет разума,
светитељу Саво, повасуду,
давши цркви устројеније,
важделев крепост државе твојеј
ва отачастви својем цари христијанскије венчајеши,
утољаје тех метежи
и мир подаје ва државе

Stih i jezik v05.indd 208

20.11.2013 16:59:18

СТРУКТУРА АКАТИСТА

јако добри пастир васа објемљеши
ишти не себе на Господеви славу,
темже от верних слишиши ва хвалу тебе такова:
Радуј се, светило васу Српску земљу просветивше,
радуј се, царем верним поможеније и укрепљеније,
радуј се, царствам христијанским вазвишеније,
радуј се, мудри оторужитељу железних скиптров,
радуј се, добри оче
владатељи оци својим људем породиви,
радуј се, крепка вериге
држашта једномислије цркве и царства,
радуј се, мудрими савети брани и рати утољаје,
радуј се, вари верније христијански жити научаје,
радуј се, светитељу Саво, српски просветитељу
(Н ПА , 224).
У примеру (1) из акатиста посвећеног првомученику Стефану у
петом икосу од 36 стихова налазе се два пара риме, и то тако распоређена да у првих осам стихова нема риме, онда се она појављује у
деветом и десетом стиху, па онда долази сегмент од шеснаест стихова
без риме, па се опет рима појављује у двадесет седмом и тридесет првом стиху. У првом случају реч је о контактној рими (римују се два
суседна стиха), а у другом о дистантној рими (римују се два стиха
на растојању од три стиха). У првом пару ради се о петофонемској
епентетској рими (-а-уште/-а-уште: предајуште – глагољуште), а у
другом пару о осмофонемској епентетској рими (-под-ајеши/подајеши:
подавајеши – подајеши).
У примеру (2) из акатиста посвећеног светоме Сави наведен је цео
шести икос од 21 стиха, у којем се појављују три пара риме. Пошто смо
овде навели цео икос, није тешко запазити како се наизменично смењују
периоди без риме и са римом, где су, наравно, много дужи периоди без
риме него са римом. У првом пару ради се о дистантној рими, док је у
преостала два реч о контактној рими. Гледано са позиција гласовних
понављања у римованим сагласјима, у првој по реду рими ради се о
вертикалној контактној двојној осмофонемској метатезно-епентетској
рими (-стр-ј-није/-р-ст-ј-н-ије: устројеније – христијанскије); у другом
пaру реч је о хоризонтално-вертикалној контактној тројној петофонемској изоморфној рими (-еније/ -еније/-еније: поможеније – укрепље-
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није – вазвишеније); у трећем пaру налазимо вертикалну контактну
четворофонемску епентетску риму (у-аје/-у-аје: утољаје – научаје).
Поред римованих понављања на клаузулама стихова у икосима постоје и лексичка понављања у виду епифоре, која понекад прерастају и
у синтаксичка епифорска понављања. То нам показује следећа табела.
Табела 13
Акатисти

Акастист светоме Сави

Акатист светом мученику Стефану

Икос први

–

првомучениче – првомучениче

Икос ватори

вазљубиви – вазљубиви

на те – на те

Икос трети

–

Икос четврти

јеси – јеси

–
пришаствије – пришаствије, однесују Бога
оца – однесују Бога оца

Икос пети

–

првомученика – првомучениче,

Икос шести

–

тамницу затворен – тамници затворен,
твојих – твојих

Икос седми

–

Икос осми

–

јеје – јеје – јеје

Икос девети

–

сакровиште – сакровиште, их – их – их

Икос десети

–

светими – светим, теснаја – тескних

Икос једининадести

Икос дванадести

сакровиште – сакровиште,
требујуштих – требујуштим
–

–

колесницу – колесницу, Константин –
Константинскоје, свети – свети, пребити
– пребити
првомученика – првомучениче, светим –
светих

У таδелу 13 унета су сва лексичка понављања на клаузулама у свим икосима из
оба анализирана акатиста.

Када се баци поглед на табелу 13, лако се запажа да су лексичка
понављања147 много више заступљена у акатисту посвећеном прво147 Само у једном случају дошло је до синтаксичког понављања.
(…)
и Исуса стојешта одеснују Бога Оца,
радуј се, Стефане свети, иже глаголаше:
Се вижду небеса отврста,
радуј се, Стефане свети, иже глаголаше:
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мученику Стефану. Наиме, у акатисту светоме Сави само у три икоса:
другом, четвртом и једанаестом нашла су се лексичка понављања,
док у акатисту првомученику Стефану у свима икосима, осим трећег
и седмог, постоје лексичка понављања, која су понекад изражена у
више различитих парова. Оваква бројност лексичких понављања по
икосима акатиста првомученику Стефану још се умножавају ако се
њима додају и понављања властите именице „Стефан“ (види табелу
11). Када се посматрају ова лексичка понављања, приметно је да се она
испољавају у два различита облика. У једном, где је поновљена лексема
у истом граматичком облику (сакровиште – сакровиште; колесницу
– колесницу), а у другом, где је поновљена лексема у различитим граматичким облицима (требујуштих – требујуштим; првомученика – првомучениче). Погледајмо како ова лексичка понављања функционишу
у контексту икоса.
(1) (…)
ти бо љуборадиши о васех помошти духовније требујуштих
даје им богати дар твојего разума,
умиљени твојими дели вазивајем ти сице:
Радуј се, милости великије сакровиште,
радуј се, промишљенија о људех пријетилиште,
радуј се, пиште и отредо ка тебе притекајуштих,
радуј се, хлебе слатки неснедајеми алчуштих,
радује се, милости непресихајушти источниче,
радуј се, јако тобоју неразумни умудрајут се Духом,
радуј се, јако туње подавајеши потребна требујуштим,
радује се, јако штедро изимајеши ва неведенији страждуштих,
радуј се, богатоје сакровиште
(…)
(Н ПА , 234–236).
(2) (…)
радуј се, иже от њих и ва тамницу затворен
и много бијен и мучен,
Се зру сина чловечаскаго одеснују Бога Оца,
(…)
(З ЛА , 448).
Није тешко приметити да се у два стиха на њиховим финалним положајима,
на одстојању од четири стиха, понавља синтаксичка конструкција „одеснају
Бога Оца“ (с десне стране Бога Оца), која је веома важна за непосредни
контекст.
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радуј се, иже от њих олева врушта
Исуса ради нуждеју напојен,
радуј се, иже от њих лијаније вруштеје смоли
Христа ради пријем,
радуј се, јако жилам от лист ног твојих
удицами извлачимом и ножи пререзујемом,
радуј се, јако паки ва тамници затворен
и паки от Христа Бога исцељен,
радуј се, јегоже ради от Савла тогда
жестоко бијем и љуте укарајем,
радуј се, јако два гвоздија на прсех ванзеном
того ради слатце претрпев,
радуј се, јако и ва дланех и ва плеснех твојих
(…)
(З ЛА , 456).
Као што се види из оба примера, лексичка се понављања појављују
на дистанци, и то у просеку од седам или осам стихова.
У примеру (1), у једном случају, понавља се једна лексема у два
различита облика (требујуштих – требујуштим), док се у другом
случају једна лексема понавља у истом облику (сакровиште – сакровиште). Поновљена лексема „сакровиште“ додатно успоставља римовани
однос са речју „пријетилиште“, стварајући тројну четворофонемску
изоморфну риму (-иште/-иште/-иште: сакровиште – пријетилиште
– сакровиште).
У примеру (2) ситуација је унеколико друкчија. Ту у једном случају
срећемо понављање једне лексеме у истим облицима (твојих – твојих),
док у другом случају није реч о лексичком, већ о синтаксичком понављању у два различита облика (тамницу затворен – тамници затворен). Заједничко за оба примера јесте то што лексичка и синтаксичка
финална понављања успостављају одређену корелацију са иницијалним
синтаксичким понављањима, која се испољавају у виду синтаксичке
фразе „радуј се“. Све то скупа чини ове делове текста икоса веома стилистички маркираним, а тиме и емоционално обојеним у односу на
друге делове текста икоса у којима ови поступци понављања изостају.
Поред римованих лексичких и синтаксичких понављања на конструктивним границама текста акатиста постоје још и понављања
стихова која немају вредност рефренских понављања. То нам показује
следећа табела.
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Табела 14
Акатисти

светоме
Сави

светом првомученику
Стефану

Икос први

–

–

Икос ватори

–

Икос трети

–

Икос четврти

–

радуј се, Стефане свети,
радуј се, Стефане свети,
радуј се, Стефане свети,
радуј се, Стефане свети,
радуј се, Стефане свети, иже глаголаше:
радуј се, Стефане свети, иже глаголаше:
радуј се, јако сего ради
радуј се, јако сего ради

Икос пети

–

Радуј се, јако први ти
радуј се, јако први ти
радуј се, јако први ти
радуј се, иже ва васем мире
радуј се, иже ва васем мире

Икос шести

–

–

Икос седми

–

–

Икос осми

–

–

Икос девети

–

–

Икос десети

–

–

Икос једининадесети

–

–

Икос дванадесети

–

–

радуј се, апостоле Стефане,
радуј се, апостоле Стефане,
радуј се, првомучениче Стефане,
радуј се, првомучениче Стефане,
радуј се, првомучениче Стефане,
–

У таδелу 14 унети су поновљени стихови из сваког од дванаест икоса из оба
анализирана акатиста.

Поглед на табелу 14 јасно показује да су понављања стихова само
особина акатиста посвећеног првомученику Стефану, јер се ниједан
стих не понавља у тексту ниједног икоса у Акатисту светоме Сави.
Међутим, и у Акатисту светом првомученику Стефану стиховна понављања нису присутна у свим икосима, него само у другом, четвртом
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и петом икосу. Погледајмо како она делују у непосредном контексту
једног од икоса.
(…)
Радуј се, јако први ти
сеја се на земљи небесним делатељем, васехвалне,
радуј се, јако први ти
за Христа пролија крв своју, васеблажене,
радуј се, јако први ти отврзе
двери небесније царствија Христова,
радуј се, јако први ти
от њего венцем увезе се на небесах,
(…)
радуј се, иже ва васем мире
тржаствујуштим памет твоју радост подајеши,
радуј се, иже ва васем мире
призивајуштим те чловеком
(…)
(З ЛА , 452).
Као што се види, у петом икосу, који садржи 36 стихова, делују два
различита типа стиховних понављања. Наиме, од почетка тече десет
стихова без понављања, онда се у једанаестом стиху јавља прво понављање „Радуј се, јако први ти“ (Радуј се, јер ти први), које се протеже
у наизменичном низу са непонављањем у наредних седам стихова,
потом се понављање прекида, да би се кроз дванаест стихова поново
наставило, али сада у виду стиха са сасвим друкчијом структуром
„радуј се, иже ва васем мире“ (радуј се, што у целом свету), и онда у
следећа четири стиха оно се губи, а ту је и крај икоса. Иако су овде
присутна два различита вида понављања стихова, она су међусобно
повезана понављањем анафорске фразе „радуј се“. Код првог облика
понављања једног стиха у његовој трећој појави на самој клаузули
јавља се неподударна реч „отврзе“ (отвори), која оваквом појавом
бива посебно истакнута и наглашена у односу на све друге лексичке
јединице из непосредног контекста.
Након урађене анализе понављања на конструктивним границама
двају акатиста, то јест на његовом почетку и крају, као и на конструктивним границама посебних строфа, односно песама – кондака
и икоса – могу се извести одређени закључци. Иако се ради о две ис-

Stih i jezik v05.indd 214

20.11.2013 16:59:18

СТРУКТУРА АКАТИСТА

товетне сакрално-поетске структуре – о два акатиста, постоји много
истоветности и сличности у врстама понављања, али постоје и многе
различитости, које се очитују у начинима њихове реализације. Истоветне врсте понављања производ су истоветних поетских структура,
које су у извесном смислу канонизоване, тако да нека понављања постају
устаљена и делују као типични принципи који се не смеју изоставити
или занемарити. Међутим, различити начини реализације појединих
врста понављања резултат су личног песниковог става према њима и
ствар његове слободе на који ће начин одређено понављање реализовати при писању свога текста. Све ове разлике у начинима реализације
дотичних понављања у два анализирана акатиста долазе од различитих
писаца, који су створили своје акатисте; те разлике резултат су стилских
особености којима се сваки од аутора ових акатиста служио; оне, дакле,
припадају категоријама стилских посебности двојице дотичних аутора.
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II.
Поезија ср ско роман изма
У усменој књижевности Срби су имали дотеран, изнијансиран, уметнички до краја усавршен песнички језик. Тражећи у језику дух свога
народа, српски романтичари ће, слично Вуку, одбацивати све што је
у српски књижевни језик допрло из руског језика. Тиме ће прекинути
језичку и песничку традицију која се у доба сентиментализма и предромантизма била одомаћила у српској лирици. Под утицајем језика
народне поезије148 српски романтичари су и лексички богатили уметничку поезију. Тако у херојским текстовима почесто делују турцизми
преузети непосредно из усмене епике. Преко синтаксичко-граматичких
облика превазилази се хаотичност која је владала у славеносрпском
језику. Нова песничка генерација користи све могућности које јој пружа
народни језик. На модернизацију израза у извесном смислу, утицала
је народна фолклорна поезија. Процес модернизације и демократизације српског књижевног језика149 под утицајем народне поезије био је
постепен.
148 „Хердер у народној поезији гледа првобитну форму религије, филозофије
и историје, која даје слику првог, природног човека, неисквареног
цивилизацијом. Он развија целу једну нову теорију: да је народна поезија
‘једина права поезија’ и тврди: да уколико је један народ примитивнији, ближи
природи, утолико је његова поезија слободнија, пунија живота, лиризма и
драматичности“ (Скерлић 1967: 230).
149 „Победа, бар уколико се тиче књижевног језика, ипак није потпуна и није
извојевана без компромиса и ограничења. Није се потпуно испунила жеља
Караџићева да народски, простонародни језик постане књижевни. Узет је
за књижевни језик народни језик, али са знатним позајмицама из старог,
рускословенског језика, нарочито у апстрактној терминологији, и језик се
стао развијати многим неологизмима, који се без престанка стварају. Народни
језик и књижевни не поклапају се потпуно, и, обратно оном што је Караџић
очекивао, књижевни језик, школом и књигом, знатно утиче на народни језик“
(Скерлић 1967: 237).

Stih i jezik v05.indd 217

20.11.2013 16:59:18

ПОЕЗИЈА СРПСКОГ РОМАНТИЗМА

Српски романтичари инсистирају на музичкој организацији песничке речи и траже усаглашавање тока емотивних имагинација са
језичко-метричким формама. За њих који музику осећају као биће
живота метрички организован стих је једини истинити вид природног
изражавања. По романтичарима ритам је спољна и унутрашња форма
емоције150. До појаве романтичара у српској уметничкој поезији углавном се певало у туђим метричким облицима. У 18. столећу преовладавао
је пољски тринаестерац (7//6). На почетку 19. века класицистичке метричке форме су доста честе, али су још чешћи облици преузети из немачке поезије. У та времена стих народне поезије обитава у уметничкој
песми: симетрични (5//5) и асиметрични (4//6) десетерац, симетрични
(4//4) и асиметрични (3//5) осмерац, док шестерац представља веома
ретку појаву. Међутим, врло често се употребљава римовани десетерац, настао модификовањем народног стиха под утицајем римоване
уметничке поезије. Нешто касније, Шилерова строфа од четири стиха
постаје омиљена форма српских песника, у којој се један за другим
нижу осмерци и седмерци, као и смењивање осмераца и шестераца.
За праћење метричке еволуције у српској поезији нарочито је интересантно продирање несиметричног десетерца (4//6) у уметнички
стих. Овај стих се спорадично јављао у писаној поезији и раније пре
појаве Вукових збирки: код Доситеја, у Венцловићевом и Трлајићевом
прозном тексту, код грађанских песника. Вукове књиге српских народних песама (1823–1824) одиграле су пресудну улогу у развитку српског
стиха. Под њиховим утицајем несиметрични десетерац (4//6) скоро ће
се наметнути не само српској поезији него и неким песницима јуначких поема у словачкој, немачкој и мађарској књижевности. Несиметрични десетерац (4//6) убрзо доживљава велику експанзију, посебно
у новијем уметничком стиху, и то код даровитијих песника: Његоша
и Радичевића. Поред несиметричног десетерца (4//6), тридесетих и
четрдесетих година 19. столећа у уметничкој поезији срећу се и друге
народне метричке форме: симетрични десетерац (5//5), симетрични
(4//4), као и несиметрични (3//5) осмерац. Притом ваља рећи да су
риме у осмерцима много чешће него у десетерцима.
Стварајући нов песнички језик на основу народног језика, српски
романтичари ће (делом и под утицајем народне поезије) прихватити
150 Ево шта каже Д. Живковић за трохејски ритам Л. Костића: „Трохејски ритам
сам по себи, без оне емоционално-мисаоне националне тоналности не звучи
у тим песмама онако национално српски као што звучи у Костићевој песми“
(Живковић 1970: 210).
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народни метар као нову ритмичку јединицу, а одбацити стих који
је раније наметала туђа мелодија наше сентименталистичке поезије.
Местимична ритмичко-мелодијска сличност сентименталистичке и
романтичарске поезије није једина ритмичка диференцијација између
нове лирике и усмене, народне поезије. Романтичари ће модернизовати
и сам народни стих. Стих Горског вијенца је најочигледнији показатељ
те модернизације. Ношени унутрашњим ритмичким импулсом, српски романтичари стварали су и друге фигуре симетричног десетерца
(5//5), где се уз обавезну цезуру после петог слога јављају и акценти на
парним слоговима.
До романтизма151 у српској књижевности се тешко може говорити
о стилу као о јединственом стварању које доминира одређеним раздобљем и повезује већи број писаца у језичко-стилску формацију. У
време пре романтизма једни писци потпадају под доминацију руског,
други немачког стила, а трећи лебде између ових стилова и песничког
језика народне поезије. У српској писаној књижевности класицизам
не постоји као доминантан правац, већ као мање или више изражена
струја у оквиру славеносрпске књижевности. Стил српских романтичара је ишао ка даљем развијању и синтетизацији неких стилских
особености које су се већ раније испољиле у српској књижевности,
нарочито сентименталној. Песничко-језичка и метричко-ритмичка
основа романтизма као стилске формације, у којој и у прози и у поезији доминира лирски тон, биће она коју је Радичевић остварио још
четрдесетих година 19. столећа. Романтичари шездесетих година 19.
века, нарочито Ј. Јовановић Змај, Ђ. Јакшић, Л. Костић – даље ће модификовати и оплеменити херојско-лирски песнички израз.
Иако код српских песника, као и свуда у романтизму, преовлађује
лирски тон, у стилском погледу они се ипак разликују од лиричара
151 „Романтизам је општеевропски духовни покрет широких размера, који је
захватио књижевност и све уметности и дао обележје читавом културном
животу Европе крајем XVIII и у првим деценијама XIX века. У књижевности
се он јавио најпре као негација класицизма. Романтичарски идеолози
и ствараоци одбацивали су све што је чинило филозофију и поетику
класицизма: рационализам, нормативну естетику, неприкосновеност
правила, подржавалачки однос према античкој уметности. Насупрот разуму,
романтичари су истицали осећања и машту, правилима су супротстављали
слободу уметничког стварања, а универзалном класицистичком укусу
неспутаност стваралачког генија; уместо одбачених античких, нове изворе
уметничког стварања тражили су у средњовековном витешком свету и у
народном стваралаштву (фолклору)“ (Деретић 1997: 27).
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немачке, руске, енглеске, француске књижевности романтичарског
времена. Њихов стил тешко се може окарактерисати као романтичан
у европском смислу. Он је прожет лирском хероиком, што је код Енглеза и Немаца ређи случај. Српски песници и у свечане форме (химне,
беседе, оде, трагедије) уносе хероику, са херојско-патетичним изразом.
Упоредо са херојско-патетичним налази се и сублимно-лирски стилски
комплекс. Извори овог песничког стила налазе се у чежњи за идеалним, чистим, светлим, са романтичарском жудњом за недостижним
даљинама бесконачног која је присутна и код Срба у многим лирским
песмама. Чежња за идеалом, у простору изгубљеном драгом сублимисана је у префињеним сликама чији редослед има своју унутрашњу
музику. Као истанчана емоција, романтична чежња се претвара у музику
речи. Максимална сублимација постигнута је у Радичевићевој Тузи и
опомени, а нарочито у Костићевој Santa Mariji della Salute.
Код Срба се од тридесетих до осамдесетих година 18. столећа углавном пише на рускословенском језику. Од тог времена па до средине
19. века језик ће бити славеносрпски: настао мешањем народног и
рускословенског. Српска књижевност у Аустрији на овим језицима
одвојила се од духа и језика властитог народа и механички пошла путевима туђих учених поетика, прво барокна, а доцније класицистичка
са видним елементима сентиментализма. Ипак, она је дала значајне
писце: Јована Рајића и Захарија Орфелина у рускословенској епоси,
а Доситеја Обрадовића и Јована Стерију Поповића у славеносрпској.
Српска књижевност тог времена пратила је светска идејна струјања:
посредно: преко Руса, преко писаца кијевске духовне академије (Теофана Прокоповича, Петра Могила и других) или непосредно преко
европских просветитеља (Кристијана Волфа, Јохана Еберхарда, Џона
Лока, Жан-Жак Русоа152 и многих других). Иако се тадашња српска
књижевност развија у границама Хабзбуршке монархије, отуђена
од народног живота и властитог говорног подручја, она је ипак била
израз и потврда духовних и уметничких стремљења српског друштва
у Аустрији (Исп. Поповић 1975: 7).

152 „Европски романтичари су прихватили идеју Жан-Жака Русоа: да
цивилизација квари човека, да је човек најбољи у примитивном стању и
да се зато треба ‘враћати к природи’. Српски национални романтичари, у
томе смислу, стварају култ простог народа, коме придају све могуће духовне,
моралне и националне врлине. За њих је српски народ најблагороднији,
најјуначнији, најбољи народ на свету “ (Скерлић 1967: 222)
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Од овог времена прећи ће српска књижевност многе путеве и савладати готово несавладиве препреке; поживеће и преживеће устаничко
патријахално-херојско доба; десиће јој се Вук Стефановић Караџић и
прота Матеја Ненадовић; писаће у њој Сима Милутиновић Сарајлија:
лиричар, епичар, драматичар, прозаиста и политичар; дочекаће и Петра II Петровића Његоша, човека и владара, песника љубавне поезије,
космичке поезије, естетичке филозофије; претуриће преко главе и
грађанско доба у којем се рађају: сентиментализам, предромантизам,
класицизам; преживеће утицаје: културно супериорних Немаца, популарних француских енциклопедиста, митско-поетску визију прошлости,
национализам и либерализам, дух народа и национални утилитаризам;
прихватиће писаније: Васе Живковића, Јована Суботића, Богољуба
Атанацковића; дочекаће и рођење првог, правог српског романтичара
Бранка Радичевића.
Језичку и метричку еволуцију од народне књижевности ка романтизму прати одговарајући развитак књижевних жанрова, као и
метричке форме. Рани романтичари преузимају и жанрове из усмене
књижевности (Његош, прота Матеја, Сарајлија). Тежња ка лирским
жанровима присутна је и на самом почетку романтизма; она ће овладати у српској књижевности после четрдесет година 19. века. Лирски
жанрови интерполираће се у друге књижевне родове, епске и драмске,
што води ка укидању чврсто омеђених граница између епског, драмског и лирског стваралаштва. Доминација лирике види се у стварању,
заправо разграњавању лирских врста: елегија се прелива у дитирамб,
мисаона песма, балада и дитирамб у чисту лирику, ода и химна у нов тип
романтичне химне. Многе лирске песме су симбиоза различитих врста
и подврста. У том смислу, лирика даје врло разнолике жанровске видове
са ослонцем на традицију, на усмену поезију. У српској књижевности,
која дотле није имала велику културу форме, чисто лирска песма радо
је прихватана и због артистичке једноставности. У њој су се српски
романтичари највише приближили слици и мелодији народне лирике.
Апострофа, као жанровска форма стара је колико и поезија, веома
често се среће код српских романтичара, и то као веома фреквентна
форма. На пример: у песми Падајте браћо Ђ. Јакшић користи форму
апострофе како би се директно обратио публици; Змај у песми Светли гробови употребљава апострофу у виду питања; Л. Костић целу
патриотску песму Разговор с увученом српском заставом у мађистрату
новосадском пише у апострофама. Поред апострофе, у српској ро-
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мантичарској поезији дијалог, наслеђен из српске народне поезије,
чини конструктивни елеменат лирске песме: дијалог је израз лирских
расположења (Јакшићева песма На Липару; Костићева песма Међу звездама). Код српских романтичара постоји тенденција да се апострофа
и дијалог издвоје у посебну лирску породицу (Б. Радичевић: Где су; Ђ.
Јакшић: На Липару; Л. Костић: Славуј и лала). Сонет је ретка форма
српског романтизма (Ј. Илић; Б. Радичевић). Док се дитирамб и елегије
срећу чешће него сонети, али ни они нису доминантни. Дитирамб је
увелико модификован да једва подсећа на класични дитирамб; јавља
се у саставу већих лирских целина. Елегије се могу срести код песника
који су неговали унутрашњи контакт са класицизмом (Љ. Ненадовић,
Ј. Суботић, Б. Радичевић, Ђ. Јакшић, Ј. Јовановић Змај). Тежња српских
романтичара ка синтези довела је до симбиозе дитирамба и елегије,
где се полетна радост и елегична медитација спајају у јединствену
песничко-музичку композицију.
За српске романтичаре типична су и сновиђења. У сновиђењу, које
је самостална песма или део какве шире поетске целине, песник се
преноси у сасвим други, ирационални свет, у којем његова емотивност
добија форму сновиђења (Б. Радичевић: Туга и опомена; Ђ. Јакшић:
Искушеник; Ј. Јовановић Змај: Ђулићи увеоци; Л. Костић: Santa Maria
della Salute). Чистом сублимацијом у сан, ове песме су постале сновиђења, односно романтичарска визија на ирационалном плану. Веома
је тешко у српском романтизму поставити строгу границу између
чисто лирске и мисаоне песме. Ипак, треба истаћи да је мисаона песма
веома редак артикл у овој врсти српске поезије. У мисаоне песме могу
се убројити Суботићеве космичке песме и Змајеви Светли гробови. У
српском романтизму налазе се и космичке песме С. Милутиновића
Сарајлије (Мазда, Будни сан једне тихе ноћи у Видину) и Његошева
(Луча микрокозма). Ове и друге песме у којима се разрађују космичке
визије или нека друга свемирска виђења, могу се сврстати у посебну
врсту мисаоне поезије.
Српски романтизам негује и свечане лирске жанрове: оду, химну,
беседу, молитву, али су оне модификоване до упрошћавања. Посебно
су бројне рефлексивне химне, као на пример, Костићеве песме (О Шекспировој тристагодишњици, На парастосу Вука Ст. Караџића), песма Ђ. Јакшића (Јан Хус). Ода није била омиљена врста код српских
романтичара, али се јавља пародија у хумористичким одама Ј. Јовановића Змаја (Ода мојој чутури, Ода празној кеси и друге). Химна за
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разлику од оде је веома честа појава код српских романтичара, мада
је и она у великој мери доживела преобликовање. Као свечана песма
у којој су обитавале појачане емоције, химна је давала великог замаха
романтичарској поетици. Најпознатије химне су заправо реторичне
химне Ђ. Јакшића (Отаџбина, Херцеговачка бојна песма), Ј. Јовановића
Змаја (Дижимо школе, Бојна песма), Л. Костића (Певачка химна Јовану
Дамаскину). Беседа као форма знатно је ређа, али се реторички тон
у српској романтичарској поезији среће доста често, и то у лирским,
исповедним песмама, каква је Јакшићева (Ја сам стена). Но постоје
код српских романтичара и праве беседе у стиху изречене поводом
каквих догађаја: Ђ. Јакшић (На гробу кнеза Михаила), Ј. Јовановић Змај
(Милостивој Европи на гробу стрељаних комуниста), и тако даље. Од
свечаних форми молитва је најређа. Чисте молитве каква је постојала
у старој српској књижевности у српском романтизму нема. Истина,
постоји понека, као на пример: В. Живковић (Молитва), Б. Радичевић
(Молитва), Л. Костић (Опрости ми).
Балада у српском романтизму има претежно лирски карактер. Као
најзначајније баладе су: Јади изненада, Туђин Б. Радичевића; Селим бег Ј.
Јовановића Змаја; Минадир Л. Костића. Мора се признати да су најлепше
баладе српских романтичара оне у којима песници у машти одлазе на
исток: Abassah Ј. Илића; Lem Edim Ј. Јовановића Змаја и поменута песма
Минадир Л. Костића. Сатира је у српском романтизму добила нове
облике: сатиричне ефекте песници често постижу употребом нових
свечаних форми, заправо смешним нескладом између њих и сасвим
обичних, прозаичних тема сатире. Најпознатији су Змајеви сатирични
крокији: Мисли једног маторог Швабе, Песма од Флоријана Шпицберга
кад је чуо за поклон мајора Мише, Песма једног најлојалнијег грађанина
и друге. Сатирични портрет налази се код Ђ. Јакшића: Отац и син и
Ј. Грчића Миленка: Песма Притворном и тако даље.
На граници између лирског и епског стоји херојска поема, која је
по свом значају за епоху романтизма готово равна лирици. Она је
инспирисана херојским духом, који је у српском народу пробудила
револуција. Херојска поема се не одриче српске народне епске традиције, али се за разлику од већине епских песама, у њој не налазе
само јуначки подвизи и трагичне љубави, него и лична осећања самог
песника. На појаву херојске поеме код српских романтичара, поред
домаће традиције, снажно утичу Бајронове поеме и слична дела из
европске књижевности. Херојска поема није чврсто дефинисан жанр:
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на једној страни она се испољава као баладична херојска поема (Три
хајдука, Ј. Јовановића Змаја), а на другој као романтичарска трагедија
у облику херојске поеме (Самсон и Делила, Л. Костића).
Романтична трагедија као сложена форма настала је под утицајем
Шекспирових и Шилерових драма и превазилажења националног
драмског искуства. Радња се у њој грана у разним правцима, тако да је
дело пуно епизодичних сцена, најчешће изразито лирских, сликовитих.
Епитетска метафора даће и трагедији исте оне тонове које срећемо и
у лирици. Ликови ће често имати двоструку експликацију: драмску,
кроз радњу на сцени, као и у другим драмама, и лирску, која се постиже
непосредним емоционалним исказивањем у индивидуално обојеним
стиховима. Зато ће сваки лик, поред драмског имати и властити лирски
профил. Као такве могу се навести романтичне трагедије: Јелисавета
кнегиња црногорска, Ђ. Јакшића и Максим Црнојевић, Л. Костића.
„У разноликости песничких врста, поред лирске доминантне епохе,
изразило се и неизмерно богатство духа, то јест оног што је супстанцијално у романтици. Укидање границе између књижевних родова, као и
тенденција ка разбијању формалних оквира старих, већ стабилизованих
жанрова, уз непрестано стварање нових, синтетичних врста, такође
су, са своје стране, говорили о тежњи романтичарске имагинације ка
апсолутној стваралачкој слободи. Ова тежња је у романтизму била оно
ирационално, лирско, које одбацује све границе; међу њима и оне које
песнику намеће форма. Али – све то у име нових форми, које ће бити
такође превазиђене“ (Поповић 1975: 112).
У овом поглављу биће обрађено пет различитих тема посвећених
језичким фактима у поезији српских романтичара распоређених у пет
огледа: Фонометаплазме (на поезији Бранка Радичевића); Глаголске
фонометаплазме (на поезији Јована Јовановића Змаја); Именичке
фонометаплазме (на поезији Лазе Костића); Узвици (на поезији: Б. Радичевића, Ј. Ј. Змаја, Ђ. Јакшића и Л. Костића) и Вуковски песници (на
поезији: Б. Радичевића, Ј. Ј. Змаја, Ђ. Јакшића и Л. Костића).

2.1. Ф
Невелико по своме обиму, песничко дело Бранка Радичевића нема ни
висок степен уметничке вредности. Међутим, оно означава читав један
преврат у српској лирици, која је до његове појаве била епигонска, чисто
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формалистичка, занатска. Радичевић још на почетку свога песничког
стваралаштва, уместо круте и учене версификације, прихвата лаки
стил и природни тон народне песме (Гусле моје, Девојка на студенцу,
Ђачки растанак итд.), да би у каснијем периоду развијао и ширио своју
песничку лектиру, уносећи у своја поетска остварења сложенији и разноврснији облик (Туга и опомена, Берачице итд.). Неке Радичевићеве
песме и данас одају пријатан утисак својом мелодиозношћу, развијеном ритмичком осећајношћу и музикалношћу римованих сагласја.
Не обазирући се на традицију, Радичевић у садржајном смислу пева о
личним осећањима, о љубавним доживљајима, правећи тако радикалан
скок од ранијег објективног и дидактичког песништва ка субјективној
поезији. У првој књизи песама, поред љубавног, јавља се и национално
осећање, које је нарочито изражено у Ајдуку, Ђачком растанку, Путу,
Натписима. Две последње песме доносе сатиру против ненационалног
у српском друштву, што је такође новина у односу на традицију.
Према нашој књижевној историји Бранко Радичевић је први истински песник српског романтизма, који је у српску литературу унео
обрасце чисте лирике (Гусле моје, Молитва итд.) и отворио богату
романтичарску епоху. Радичевићев присни контакт са Вуком Караџићем и Ђуром Даничићем допринео је да он схвати суштину њихових
идеја, услед чега се код њега развила несвакидашња страст којом се
бацио на проучавање народног језика и народне књижевности. На то
указује његово учење Вуковог Српског рјечника, скупљање народних
речи и песама, непосредан и прост начин изражавања и велики број
фигура и украса преузетих из народне поезије. И пре Радичевића у
српској књижевности било је песника који су се служили народним
језиком и уносили у своја дела елементе народног стваралаштва, али
се поезија ниједног од њих не одликује толиком лепотом и чистотом
народног језика и величином духа народне поезије као што је то случај
са Бранковом лириком.
Већ у првој књизи песама Бранко Радичевић раскида са језиком
старије књижевне школе, његовом фонетиком, морфологијом, синтаксом и лексиком. У основним језичким цртама поезија овог српског
песника значи његов пристанак на Вуков програм и реформу, на принцип пиши као што говориш, што представља посебан вид увођења
народног језика у књижевност. Отуда Радичевићева песничка грађа
у приличној мери одражава хетероген дијалекатски састав изражен у
повећаном збиру црта различитих народних говора. Зато се у његовој
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поезији, чију основицу чине војвођански и херцеговачки дијалекти,
лако могу запазити елементи више идиома, а пре свега херцеговачког,
дубровачког, ресавског, које је песник употребио у тежњи за стварањем
свенародног књижевног језика.
Поезијом Бранка Радичевића бавили су се познати српски теоретичари и историчари књижевности153 у својим радовима са широким
фондом књижевно-историјских чињеница и анализама изведеним
строгом методском процедуром. Међутим, језик његове поезије, уз
једну монографију (Илић 1964), проучаван је само у фрагментарним
освртима154.
Пошто средства за карактеризацију језика ликова и организацију
приповедачког говора и испуњење стиховне форме Радичевић претежно
тражи у сремско-шумадијској говорној грађи, у специфичности нових
и старих система деклинације и конјугације, у различитим цртама изражајног фонда народне поезије, многи изрази, као што су архаизми,
провинцијализми, варваризми и „непоетске“ речи разговорног језика у
његовим поетским остварењима делују као фонометаплазме. А оне као
метаформе јављају се пре свега у народним говорима (у једном случају
као резултат непознавања или несхватања стандарднојезичке норме
датог језика, а у другом као ствар тенденције језика да следи тзв. „закон
најмањег напрезања“ у складу с потребама комуникације), одакле су
претежно прешле у Радичевићев поетски језик, где су постале једно
од значајнијих изражајно-стилских средстава.
Метаплазме као форме форми (а самим тим и фонометаплазме)
ретко су биле предмет изучавања код нас155 и у иностранству156. Зато
у овом огледу, у једној детаљнијој анализи, покушавамо да откријемо
све типове и функције фонометаплазми у поезији Бранка Радичевића.

153 (1) Вуловић 1889–1890; (2) Остојић 1918: 1–43; (3) Поповић 1924: X–CXLVI; (4)
Скерлић 1905: 429–439; (5) Скерлић 1914: 276–284.
154 (1) Живановић 1883; (2) Живановић 1907: 563–568; (3) Живановић 1907:
691–694; (4) Павловић 1924: 1938: 20–27.
155 О метаплазмама код нас, колико је нама познато, једино је писао проф.
др Бранко Тошовић: (1) Тошовић 1979: 91–127; (2) Тошовић 1990: 17–28; (3)
Тошовић 1990: 29–37; (4) Тошовић 1991: 45–54; (5) Тошовић 1991: 293–303.
156 И у инострансту стручњаци се нису превише бавили метаплазмама, ево неких
од њих: (1) Балли 1955; (2) Благой 1973; (3) Гаспаров 1973; 216–220; (4) Граудина
1976; (5) Дымшиц 1953: 218–241; (6) Дюба 1986; (7) Ежов, Шамурин 1972; (8)
Јакобсон 1978; (9) Квинтилијан 1967.
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Фонометаплазме157 представљају супстанцијалну модификацију
(деформацију, аномалију, дефектност, опструкцију, структурно померање) граматичке структуре речи на фонолошком нивоу. Поступци
успостављања фонометаплазми (као облика другостепеног семиотичког система) формалне су природе (у питању је нарушавање сигналне,
а не семантичке организације текста). Будући да се модификација
граматичких (неутралних) облика врши додавањем, изостављањем,
заменом, мењањем, променом места одређеног структурног елемента,
могуће је разликовати пет типова фонометаплазми: простриктивне,
рестриктивне, супституционалне, мутационе и транспозиционе.
Пошто у процесима настајања фонометаплазми у функцији одређеног
структурног елемента учествују квалитативно различити гласовни
сегменти (сегменти састављени само од вокала, сегменти састављени
само од консонаната и сегменти састављени и од вокала и од консонаната), могуће је разликовати три квалитативна типа фонометаплазми:
вокалске, консонантске и вокалско-консонантске. Будући да фонометаплазме подразумевају структурну промену форме, стога свака врста
речи у српском језику може дати свој тип фонометаплазми: именичке,
глаголске, заменичке, придевске, бројне, прилошке, предлошке, везничке,
партикулске и узвичне.
Пре него што пређемо на саму анализу треба прецизирати у ком
смислу метаплазме (метаформе) називамо фонолошким, фонометаплазмама. Оне су фонолошке по томе што мењају фонолошку структуру
речи посебно узете158. Метаформе које пратимо 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 процеса. И једна и друга група веома су разноврсне,
157 Поред фонометаплазми (о којима је овде реч) може се још говорити о
морфоплазмама, синтактоплазмама и текстоплазмама (Тошовић 1990:
24–27).
158 Говорећи о глаголским метаплазмама Б. Тошовић на једном месту
каже: „Морфометаплазме настају стварањем аналитичких глаголских
облика у синтетичке. То значи да су у српскохрватском језику оваквој
врсти деструкције могу подврћи сљедећи глаголски ликови: перфект,
плускавамперфект, футур, кондиционал, аналитички облик императива и
пасивни глаголски облик. То истовремено значи да морфометаплазма не може
настати код простих глаголских облика (инфинитива, перезента, синтетичког
облика императива, аориста, имперфекта, галголског прилога садашњег,
глаголског прилога прошлог, глаголског придјева радног, глаголског придјева
трпног). Они међутим, могу имати фонолошке, синтатктичке и текстуалне
метаплазме“ (Тошовић 1990: 24).
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нпр.: фонетски архаизми (дркће, стара основа дрг-); фонетске редукције
генералног или позиционог карактера (губљење „х“, тица, губљење
„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); ликови из фонетски
диференцираних идиома (ијекавизми у начелно екавском тексту); фонетски настали аломорфи (с/са: спалила – сапалила, у/ун: уђе – униђе);
семантички испражњени творбени 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 мање или више засноване на
дијалекатским појавама (зајста, пратјо, заш, ништ); проширење
партикула (менека, туна) – и др.
Не могу се са потпуном сигурношћу разграничити форме у којима
песник свесно одступа од стандардног еталона из песничких и стилских разлога од случајних колебања без стилског значаја, у једном још
нестандардизованом изразу (уп. данашња стилски небитна колебања
свим/свима, с мером/са мером и сл.). Ипак треба имати у виду да све
оно што се јасно испољавало као народни језик, супротстављено славеносрпском и др. старокњижевном изразу, није у Радичевићево доба
било стилски неутрално, него је наглашавало народни, вуковски карактер песничке речи. У том смислу ни облици без „х“, ијекавизми и
друге појаве узете из народних говора постају стилски функционална
средства. Поготово су песнички функционална ако се њима постиже
потребан број слогова или лик који се римује (к усти – пусти, неко –
реко’). И поред тога, остаје несигурно за нека одступања од стандарда
да ли су стилски релевантна или случајна формална колебања, нпр.
бијо уместо био, пољубци уместо пољупци, па и поједини случајеви
изостављања гласа „х“.
Простриктивне фонометаплазме се образују плус-поступком, то
јест додавањем неког структурног елемента еталону (односно примарном облику). Наш материјал показује да су ове фонометаплазме
у поезији Бранка Радичевића (Радичевић 1924) незнатне фреквенције,
што је и разумљиво, јер су могућности да се један граматички облик без
промене значења прошири незнатне, а и сам језик тежи да елиминише
све редудантне облике. Пошто се додавање врши на почетку, у средини
и на крају, разликују се три врсте простриктивних фонометаплазми:
фонолошка протеза, фонолошка епентеза и фонолошка парагога.
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Фонолошка протеза настаје додавањем неког гласовног сегмента
почетку примарног облика. Примери су веома ретки:
ота БР П , 319; ото БРП , 320; отим БР П , 354; учесто БРП , 256; огледа
га БР П , 156; посастанем се БР П , 82; подуну БРП , 33; наблизу БРП ,
396; понајпрви БРП , 129.
Облици „ота“, „ото“, „отим“ представљају праве фонометаплазме
настале (по угледу на овај, онај) факултативним плус-поступцима,
који и данас као покрајинске речи живе у Срему и Посавини (Алексић
1931: 96). Поред ових секундарних облика, Радичевић у својој поезији
користи и примарне (стандарднојезичке) облике (тај БРП , 408; то БРП ,
247; том БРП , 407). Примери „учесто“, „огледа“, „посастанем“, „подуну“,
„наблизу“, „понајпрви“, створени су системским плус-поступцима, односно спајањем системских префикса (у-, о-, по-, на-, понај-) са основним
облицима (често, састанем, дуну, близу, први), који посматрани изван
контекста (као појединачне речи), поред сигналне, имају неку додатну
значењску димензију. Међутим, када се они посматрају у поетским
окружењима из којих су истргнути, испада ипак да је само реч о промени формалне структуре, и да они делују као праве фонометаплазме.
Илустрације ради, послужићемо се двама примерима.
(1)

(…)
И гледа га, Хајкуна сирота,
Не би л’ нашла трага од живота.
Огледа га са свакоје стране,
Али само грдне види ране:
(…)
(БРП , 156).

(2) (…)
У дивноме тако разговору
До поноћи често смо провели,
Онда дому сваки, и ја своме,
Још се молих богу истиноме
Да што пређе оде ноћна тама,
Да што пре се посастанем с вама!
(БРР , 82).
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У примеру (1) из поеме Гојко употребљена је простриктивна фонолошка протеза „огледа“ уместо основног облика „гледа“. Ако бисмо
употребљену фонометаплазму заменили са основним обликом: „Огледа
га са свакоје стране“ (: Гледа га са свакоје стране) ни у чему се не би
променила дискурзивна информација контекста, а и наведеног стиха.
Међутим, једино би се увелико променила његова ритмичка структура,
јер би од асиметричног десетерца (4//6) настао некоректни деветерац
(3//6)159: (Гледа га // са свакоје стране).
У примеру (2) из песме Ђачки растанак, као и у примеру (1), употребљена је простриктивна фонолошка протеза „посастанем“ уместо
основног облика „састанем“. Међутим, ни овде употреба фонометаплазме није изменила дискурзивно значење стиха, ни ширег контекста:
„Да што пре се посастанем с вама!“ (: Да што пре се састанем с вама!).
И овде би се без употребе фонометаплазме „посастанем“ променила
ритмичка структура асиметричног десетерца (4//6) у сада коректан
деветерац (4//5): (Да што пре се // састанем с вама!).
Дакле, у оба анализирана примера промена у линијској сигналној
организацији поруке није утицала на измену њеног семантичког плана.
Ово исто важи и за друге фонометаплазме изведене системским префиксима.
Фонолошка епентеза настаје уметањем неког гласовног сегмента у
средину примарног облика. Примери су ретки:
сатвори БРП , 33; сапалила БРП , 396; сајахао БРП , 153; савикао
БР П , 125; саурвало БР П , 136; сакрхаше БРП , 171; дјевојка БРП , 170;
пјесмама БР П , 159; вјерна БРП , 170; бјеже БРП , 168; униђе БРП , 28;
тонеду БРП , 208; почињеду БР П , 208; послије БРП , 87; гнијездо БРП ,
161.
Као што се из наведених примера види, фонолошка епентеза се у
малом броју случајева заснива стварним уметањем; пре би се могло
рећи да она настаје развијањем одређених елемената који делују као
уметнути. Такав је случај употребе дужих облика („сајахао“, „сатвори“,
„савикао“, „саурвао“) уместо краћих (сјахао, створи, свикао, сурвао)
које Радичевић понекад и напоредо користи у својим стиховима. Мо159 „Деветерац [је] најређи српски трохејски стих. Има 9 слогова и цезуру иза 4.
слога. У усменој поезији остварује по правилу претпоследњи, четврти иктус
(са дактилском клаузулом)“ (Ружић 1985: 118).
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жда се једино условно може говорити о уметању у примерима „бијо“
и „униђе“, где се мења сигнална слика основних облика „био“ и „уђе“,
а не и њихова семантика. Пошто је Радичевић градећи свој песнички
израз природно пошао, од говора свога краја, од сремског и бачког
дијалекатског подручја екавског типа, ијекавски облици (као нпр.:
„вјерна“, „бјеже“, „гнијездо“), иако имају стандарднојезички ранг, у
потпуном екавском окружењу делују као фонометаплазме, тачније
као фонолошке епентезе.
(1)

(…)
Да се дакле, тужан, развесели,
Свет сатвори, ко’ што Моја вели.
Створи земљу, па створи облаке,
Жапце, гује, сомове и раке,
(…)
(БР П , 85).

(2) „Ал’ тек што ти нога крочи
Да униђе у пећину,
Ал’ на сусрет звер ти скочи,
Гладна зверка на те зину, –
Немој, драги, немој ићи,
Лоша коб те може стићи!“
(БРП , 28).
У примеру (1) из песме Пут песник је употребио простриктивну
фонолошку епентезу „сатвори“ уместо основног облика „створи“ како
би очувао стиховну структуру асиметричног десетерца (4//6), али се
на информативном плану ништа битније није променило: „Свет сатвори, к’о што Моја вели,“ (: Свет створи, к’о што Моја вели). Једино
је промењена ритмичка структура стиха, пошто се употребом фонометаплазме „сатвори“ од некоректног деветерца (3//6): (Свет створи,
// к’о што Моја вели) добио коректан асиметрични десетерац (4//6):
„Свет сатвори, // к’о што Моја вели,“.
У примеру (2) из песме Драги у другом стиху секстине песник користи
простриктивну фонолошку епентезу „униђе“ уместо основног облика
„уђе“ како би први полустих повећао за један слог „-ни-“ и учинио га
четворосложним да би одржао структуру симетричног осмерца (4//4).
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Ова фонолошка операција није условила промену дискурзивне информације: „Да униђе у пећину“ (: Да уђе у пећину).
Фонолошка парагога настаје додавањем гласовног сегмента крају
примарног облика. Примери су нешто бројнији од претходних:
ђегодер БР П , 223; менека БРП , 85; тебека БРП , 65; његака БРП , 109;
ондека БРП , 111; ондака БР П , 70; синоћке БРП , 56; јутроске БРП , 276;
овдена БРП , 127; туна БР П , 69; мојојзи БРП , 133; својојзи БРП , 85;
вашојзи БР П , 108; њојзи БР П , 57; онизи БРП , 107; другојзи БРП , 69;
пређашњојзи БРП , 80; већојзи БР П , 112; клетојзи БРП , 82; клетизи
БР П , 169; Србињи БРП , 141; пређе БРП , 141; данак БРП , 82; појак БРП ,
59; бојак БРП , 313.
Фонолошка парагога се у највећем броју случајева формира додавањем неким врстама речи (претежно заменицама, прилозима,
придевима, бројевима итд.) партикула које представљају цео слог уз
присуство консонанта (-ер, -ка, -ке, -на, -зи). Фонометаплазме „Србињи“ и „пређе“ нешто су друкчијег порекла. Наиме, облик „Србињи“
вероватно је песничка конструкција множине (можда у наслону на зб.
мушкиње, женскиње, дудиње и сл.), док је „пређе“ дужи (и старији) облик
предлога „пре“ с генитивом (Е се Турци макли пређе зоре). Наведени
облици „данак“, „појак“, „бојак“ захтевају такође додатна објашњења.
Додавање творбеног деминутивног наставка „-ак“ основним облицима
„дан“, „пој“, „бој“ није никакво одступање од норме, већ је напротив
исказивање одређеног језичког система. Међутим, када се секундарни
облици („данак“, „појак“, „бојак“) посматрају у поетским окружењима,
јасно се уочава да системски наставак „-ак“ нема деминутивно или
хипокористично значење, него је он чисто формални знак, који мења
формалну структуру речи. Потврдимо то двама цитатима.
(1)
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(…)
Ударити тешкој маглуштини,
Маглуштини, тешкој облачини,
Ударити оној страшној ноћи,
Та лудилу и клетојзи злоћи,
Па пробудит’ ону српску зору,
Зору ону, онај данак бели!
(…)
(БР Р , 82).
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(2) Па с’ устави, – сад ће бити!
„Воз ис тен тес?“ – То је доста!
Стаде бојак страховити…
Од Срба је госпа проста;
Још умукну клета ома:
Што ће – дође цар од дома
(БРР , 313).
У примеру (1) из песме Ђачки растанак у контексту римованог
асиметричног десетерца (4//6) у једном од наведених стихова песник
је употребио простриктивну фонолошку парагогу „данак“ уместо
стандардног облика „дан“, чиме је увећао други полустих за један слог
„-ак“ да би очувао започету структуру асиметричног десетерца (4//6).
Међутим, овим поступком није промењена основна информација
контекста: „Зору они, // онај данак бели!“ (: Зору ону, // онај дан бели!).
У примеру (2) из поеме Безимена у секстини написаној у римованим
симетричним осмерцима (4//4) песник користи простриктивну фонолошку парагогу „бојак“ уместо основне речи „бој“ како би задржао
започету ритмичку структуру изражену у облику симетричног осмерца.
Али, он том приликом не нарушава дискурзивну информацију наведеног контекста: „Стаде бојак страховити…“ (: Стаде бој страховити).
Оба анализирана дискурса сугеришу закључак да је семантички
суоднос секундарних („данак“, „бојак“) и примарних облика (дан, бој)
у потпуној корелацији. Ипак, када су у питању секундарни облици,
може се говорити о додатној семантичкој нијанси стилистичке природе.
Овде свакако треба истаћи да је творбени наставак „-ак“ био посебно
продуктиван у језику свих српских романтичара, што је случај и код
Бранка Радичевића.
Рестриктивне фонометаплазме заснивају се на минус-поступку
који доводи до изостављања одређеног структурног елемента из примарног облика. Ове фонометаплазме следе закон језичке економије,
због чега спадају у ред посебно продуктивних фонометаформи. Будући
да поступак рестрикције, као и поступак редупликације, обухвата
почетак, средину и крај примарног облика, он може произвести три
врсте рестриктивних фонометаплазми: фонолошку аферезу, фонолошку
синкопу и фонолошку апокопу.
Фонолошка афереза настаје изостављањем неког гласовног сегмента
на почетку примарног облика. Примери нису бројни:
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‘ве БР П , 135; ‘ну БР П , 190; ‘вако БР П , 39; оди БРП , 7; тела БРП , 9;
итнуо БР П , 17; ајдук БР П , 17; иљаду БРП , 70; лађан БРП , 53; тица
БР П , 8; тичица БР П , 35; де БР П , 21; дегод БРП , 31; декоме БРП , 60;
дешто БРП , 100; шеницу БРП , 100; ћи БРП , 348.
Најуобичајенији начин формирања фонолошке аферезе јесте изостављање (или испуштање) иницијалног вокала („‘ве“ : ове, „‘ну“ : ону,
„‘вако“ : овако) и консонаната („итнуо“ : хитнуо, „ајдук“ : хајдук,
„иљаду“ : хиљаду). Што се тиче гласа „х“, Радичевић идући путем Вука
Караџића већ се 1844. године залаже за усвајање ове консонантске
фонеме као елемента гласовног система и азбуке160. Ипак, он и даље
многе облике пише без гласа „х“ или га замењује другим гласовима,
мада изузетак чине неки узвици (ох БРП , 63; охо БРП , 80). Међутим, у
другој књизи песама (1851) Радичевић усваја фонему „х“, тако да се ова
јавља у групи „хв“ у неизмењеном облику (хвалити БРП , 130; дохватио
БР П , 130 итд.). У другим примерима фонолошке аферезе изостављање
иницијалног гласа представља регулисање експлозивне консонантске
групе губљењем њеног првог члана „п“ и „г“ (птица : „тица“, пшеница
„шеница“, где : „де“, гдегод : „дегод“). Погледајмо како изгледају ове фонометаплазме у стиховним дискурсима.
(1)

(…)
Гледа царе ове ране љуте,
Па дукате повадио жуте,
Па говори: „Ко излечи Марка,
Ево њему иљада дуката!“
(…)
(БРП , 70).

(2) (…)
А те, брате, убаве јаворе
Пљушт притиск’о одоздо до горе,
Свуда пљушта, трња и бунике,
Дешто цвећа, али чемерике, –
(…)
(БРП , 100).

160 У писму оцу Радичевић, између осталог, каже: „За х да пишемо на диколи
мести, зато велим што дикоји н. п. Црногорци дигде га изговарају“ (Из Беча
16 III 1844; види Радичевић 1924: 424).
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У примеру (1) из песме Ђачки растанак у контексту асиметричног
десетерца (4//6), Радичевић је у једном од наведених стихова употребио
рестриктивну фонолошку аферезу „иљада“ уместо књижевног облика
„хиљада“. Пошто се овде афереза не односи на слоговну рестрикцију,
него је у питању консонантска фонема „х“, коришћење аферезе није
условљено ритмичко-метричком структуром стихова. Наиме, овде се
ради о говору лирског јунака (цара) у чијем језичком фонду не егзистира изостављена фонема, то показују и знаци навода: „Па говори:
‘Ко излечи Марка, / Ево њему иљада дуката’“.
У примеру (2) из песме Пут у стиховном тексту асиметричног десетерца (4//6) у једном од наведених стихова на његовом самом почетку
јавља се рестриктивна фонолошка афереза „дешто“ уместо стандардног
облика „гдешто“. И овде није реч о метричком „штимовању“ стихова,
него је фонолошка афереза, пошто се ради о изостављању консонантске
фонеме „г“, резултат говорења присутан у целом наведеном контексту.
Фонолошка синкопа настаје изостављањем неког гласовног сегмента
у средини примарног облика. Примери су веома бројни:
рад’ла БР П , 201; наград’ла БРП , 201; беж’мо БРП , 150; вел’ке БРП ,
304; коњ’ма БР П , 135; зуб’ма БР П , 152; реч’ма БРП , 411; њ’га БРП , 69;
њег’вог БР П , 410; у страу БР П , 9; осмеива БРП , 13; тиога БРП , 15; беу
БР П , 20; сјаа БР П , 32; дуом БР П , 33; разлађива БРП , 53; глену БРП ,
269; љуство БРП , 85; растаља БР П , 408; благосови БРП , 125; оружа
БР П , 125; у наруче БР П , 340; јање БР П , 110; лепирића БРП , 53; ошли
БР П , 196; глај БРП , 5; глати БРП , 49; неква БРП , 293; неквом БРП , 293.
Све наведено јасно показује да се фонолошка синкопа формира
на више начина: губљењем једног вокала, и то вокала „и“, „е“, „о“
(радила : „рад’ла“, њега : „њ’га“, његовог : „њег’вог“); губљењем једног
консонанта, и то „х“ „л“, „д“ (осмехива : „осмеива“, сјаха : „сјаа“, благослови : „благосови“, гледну : „глену“, људство : „љуство“); губљењем
сугласника „ј“ иза „ч“ и „ж“ (наручје : „наруче“, оружја : „оружа“), што
је на пример одлика црногорских говора; свођењем групе „вљ“ на „љ“
(забављао : „забаљао“, расправља : „распраља“), што је одлика сремских
и других говора; испуштањем целог слога који чине сугласник и самогласник: „ти“ (отишли : „ошли“); испуштањем једног самогласника и
једног сугласника на граници двају слогова „-е/д-“ (гледај : „глај“). Неке
од ових случајева илустроваћемо двама примерима.
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(1)

Очи јој вељау
Да менека чека,
И да је у страу
За мене далека
(БРП , 9)

(2) Јутрос рано, пре румене зоре,
Гојко беле оставио дворе;
До оружа и срдашца свога
Он не крену друга ниједнога.
(…)
(БР П , 124–125).
У примеру (1) из поеме Путник и тица, у катрену са наизменичном
римом, песник је на месту римема употребио две фонолошке синкопе
„вељау“ и „страу“ уместо стандардних облика „вељаху“ и „страху“. Изостављање или уношење консонантске фонеме „х“ у два облика који
међусобно кореспондирају као римеме, ништа не мења на фонолошком плану. Онда се можемо запитати: зашто је Радичевић употребио
облике фонолошке синкопе? Једини, прави одговор налазимо у самом
контексту који одаје лирског јунака, који не влада формом српског
стандардног књижевног језика.
У примеру (2) из песме Гојко, у контексту асиметричног десетерца
(4//6), Радичевић користи фонолошку синкопу „оружа“ уместо стандардног облика „оружја“. Разлози за овакав поступак не леже у дотеривању метричке структуре, јер је реч о изостављању консонантске
фонеме „ј“, која не утиче на измену слоговног састава речи или стиха.
Истина је негде на другој страни, у типу црногорских говора, у којима
се овај консонант у дотичној позицији у речи изоставља.
Фонолошка апокопа настаје изостављањем неког гласовног сегмента
на крају примарног облика. Ова врста рестриктивне фонометаплазме
представља најзаступљенију категорију у поезији Б. Радичевића. То
показује и мноштво пронађених примера:
пламтит’ БРП , 45; сванут’ БРП , 52; позват’ БРП , 84; утећ’ БРП ,
149; лећ’ ћу БР П , 148; помоћ’ ћу БРП , 183; гледећ’ БРП , 202; јадикујућ’
БР П , 408; стан’ БРП , 90; трч’ БРП , 112; вод’ ме БРП , 167; с’ БРП , 397;
б’ БР П , 297; т’ БР П , 18; мен’ БРП , 199; најстариј’ БРП , 106; ал’ БРП ,
11; ил’ БР П , 100; л’ БРП , 63; нит’ БРП , 101; четир БРП , 134; м’ БРП ,
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266; т’ БР П , 331; с’ БРП , 53; теб’ БР П , 310; ј’ БРП , 294; мож’ БРП , 407;
г’ БР П , 50; свег’ БРП , 297; ништ’ БРП , 50; нег’ БРП , 80; мал’ БРП , 86;
ев’ БР П , 109; ен’ БР П , 203; измеђ’ БР П , 69; међ’ БРП , 131; скочи БРП ,
23; диго БР П , 23; сирома БРП , 78; одма БРП , 51; јеленски БРП , 35; дедо’
БР П , 301; к вратим’ БРП , 108; за хајдуцим’ БРП , 168; заш’ БРП , 57;
по мртваци БРП , 78.
Бројност фонолошке апокопе долази пре свега од тога што је крај
речи нарочито захваћен изостављањем (елизијом). Као што се дâ видети,
готово све врсте лексичких јединица су обухваћене овом појавом. У
анализи коју смо извршили утврдили смо да је посебно самогласник
„и“ редукован, као и у сремским говорима (Николић 1953–1954: 273–287).
Резултати изостављања ове фонеме изузетно су продуктивни у инфинитивним наставцима „-ти“, „-ћи“ (сватути : „сванут’“, позвати : „позват’“,
утећи : „утећ’“, помоћи : „помоћ’“); на крају неких глаголских облика
– прилога времена садашњег (јадикујући : „јадикујућ’“, гледајући : „гледајућ’“); у 2. л. јд. императива (стани : „стан’“, трчи : „трч’“); у облицима
помоћних глагола (си : „с’“, би : „б’“); енклитичким облицима личних
заменица у дативу (ти : „т’“, ми : „м’“); у неким свезицама (али : „ал’“,
или : „ил’“) итд. Изостављање (елизија) вокала „е“ обично је код 3. л.
јд. помоћног глагола „јесам“: („шта ј’ звезда“ БРП , 56; „Како ј’ кроз кам,
што ј’ опао“ БР П , 304); у 3. л. јд. презента глагола „моћи“: („не мож’ да
одбрани“ БР П , 126; „не мож’ да поднесе“ БРП , 407); у речци за подстицање „хајде“ („ајд’ ти тамо“ БРП , 61) итд. Вокал „а“ се изоставља на крају
енклитичког и пуног облика генитива–акузатива личне заменице 3. л.
јд. мушког рода („па г’ одма нестало“ БР П , 50; „да г’ у брду није“ БРП ,
181; „у њег’ очи управио“ БР П , 145; „и њег’ зави“ БРП , 325); у појединим
наставцима датива-инструментала-локатива множине неких именица
(устима : „устим’“, зубима : „зубим’“, к вратима : „к вратим’“, за хајдуцима : „за хајдуцим’“, на главама : „на главам’“, у рукама : „у рукам’“) итд.
Вокал „о“ се изоставља на крају различитих враста речи и облика („а
зашт’ не“ БР П , 355; „лепша нег’ даница“ БРП , 132; „мал’ му не приседе“
БР П , 95; „вас ев’ овде“ БРП , 109; „ен’ онде“ БРП , 411; „теби да идем там’“
БР П , 418) итд. Од свих вокала најмање је изостављен самогласник „у“.
Његову елизију приметили смо само у краћем и дужем облику предлога „међу“, „између“ („међ’ звездицама“ БРП , 241; „међ’ њу стаде и међ’
милу“ БР П , 311; „измеђ’ ови гора“ БРП , 69). Поред изостављања вокала,
у неким облицима глагола, именица и придева долази до испуштања
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сугласника „х“ („ништ’ не мого’“ БР П , 50; „ја т’ анђела не виде“ БРП , 49;
„красни бресака“ БРП , 35; „чарни очица“ БРП , 36; „он се од нас сирома
утаја“ БР П , 78). У једном примеру дошло је чак до испуштања целог
задњег слога „-то“ (зашто : „заш“), док у облику „по мртваци“ није у
питању никакво изостављање, него је то старији локатив на „-и(х)“.
Међутим, и он у односу на примарни облик „по мртвацима“ делује
као фонолошка апокопа. Очигледност ових случајева се најбоље види
у стиховним контекстима.
(1)

(…)
Јоште мало, па ће данак сванут’,
Јоште мало, па ће сунце гранут’,
Свету једно. А до два тебека, –
Сутра, сутра, о благо менека!
(…)
(БРП , 52).

(2) (…)
Ох, без збогом и без опроштаја
Он се од нас сирома утаја,
Лоша срећа нама га отрже
Па у црну земљицу га врже,
(…)
(БРП , 78).
У примеру (1) из песме ? (знак питања), у два суседна стиха на позицијама клаузуле, а у функцији риме Радичевић је употребио две
фонолошке апокопе „сванут’“ и „гранут’“ уместо пуних облика ових
лексема „сванути“ и „гранути“. Да су коришћени стандардни облици,
ништа се на плану звуковног квалитета риме не би изменило, а ни
сама употреба фонолошких апокопа није побољшала звучност риме.
Разлоге за њихову употребу треба тражити у метричкој структури
асиметричног десетерца (4//6). Интересантно је у овом случају то што
песник у следећа два стиха употребљава фонолошке парагоге „тебека“
и „менека“ из истих, метричких разлога.
У примеру (2) из песме Ђачки растанак у контексту асиметричног
десетерца (4//6) у другом стиху јавља се фонолошка апокопа „сирома“
наместо књижевног облика „сиромах“. Пошто овом изменом није промењена слоговна вредност лексеме, није дакле у питању дотеривање
метричко-ритмичке структуре стиха, већ је изостављање сугласничке
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фонеме „х“ резултат ондашњег времена када ова фонема није имала
стабилну употребу у српском језику.
Супституционалне фонометаплазме заснивају се на замени једног
структурног елемента другим структурним елементом. Настанак ових
фонометаплазми најчешће прати замена самогласника другим самогласником или замена једног сугласника другим сугласником. Супституција се обично врши негде у унутрашњости примарних облика,
а веома ретко на почетку или на крају. Примери су у приличној мери
присутни у поезији овог српског песника:
несам БР П , 56; неси БР П , 56; преповедат БРП , 223; кондер БРП , 370;
кондеру БР П , 371; кандело БРП , 372; околине БРП , 94; недро БРП ,
204; гледи БРП , 17; дркћем БР П , 51; дркта БРП , 107; некте БРП , 268;
греје БР П , 257; тија БР П , 303; њија БРП , 199; вијор БРП , 386; нојца
БР П , 69; шћер БР П , 162; врулу БР П , 201; фала БРП , 34; фали БРП , 73;
пратјо БР П , 201; зајста БР П , 412; ђецу БРП , 17; приђене БРП , 18;
уљего БР П , 128; одољеше БР П , 117; мађистар БРП , 247; по колије
БР П , 159; пратјо БРП , 201.
Ако се пажљивије осмотре наведени примери, тешко да се за многе
од њих може тврдити да су настали стварном заменом једног гласовног
елемента другим гласовним елементом. Једино је то случај са страним
речима у којима је дошло до замене гласа „и“ гласом „е“ (кондир : „кондер“, кандило : „кандело“) и гласа „г“ гласом „ђ“ (магистар : „мађистар“),
а такође и у неким домаћим речима где је сугласник „х“ замењен сугласником „ј“ (грехе : „греје“, њиха : „њија“, вихор : „вијор“), а сугласник „ф“
сугласником „в“ (фрула : „врула“). Донекле то важи и за случајеве где
секундарно „ј“ долази уместо вокала „и“ у резултату редукције (пратио : „пратјо“, заиста : „зајста“), и где је сугласничка група „хв“ сведена
(или замењена) на (са) сугласник (сугласником) „ф“ (хвала : „фала“,
хвали : „фали“). У свим другим примерима, гледано са сандарднојезичке
позиције појава неодговарајућег гласовног елемента у једним ликовима
лежи у њиховој застарелости („неси“, „неје“, „дркћем“), у другима
реч је о некњижевним или дијалекатским облицима („шћер“, „некте“,
„нојца’), у трећима су у питању ијекавски облици („уљего“, „одољеше“),
у четвртим су необични сингулари („плеће“, „недро“) или множински
облици („околине“), те старији облик локатива на „-и(х)“ („по колих“),
у неким је у питању тзв. најновије „јекавско“ јотовање („ђецу“, „при-
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ђене“). Без обзира на порекло деформације (аномалије, опструкције)
која је од примарних (улего, ниси, кћер, плећа, околина, децу, по колима
итд.) довела до секундарних облика („уљего“, „неси“, „шћер“, „плеће“,
„околине“, „ђецу“, „по колих“ итд.), реципијент и њих у процесу комуникације са песничким текстом доживљава као одступање од норме,
јер делују у контексту као метаформе, односно као фонометаплазме.
Имајући то у виду, све такве облике смо уврстили у супституционалне
фонометаплазме. Погледајмо како оне изгледају у стиховном дискурсу.
(1)

Тишина је већ у двори’,
Нигде свећа већ не гори,
Само код њих ојађело
Што је будно то кандело,
Па се мучи, тужно гори,
Са мраком се тужно бори,
(…)
(БР П , 371–372).

(2) Да ти коња твога јашем,
Да бос тапкаш поред мене,
Да ти бритки ја мач пашем,
Бака прелу да т’ приђене,
Да т’ оседлам к’о парипа;
Да виш како ага ђипа!
(БРП , 18).
У примеру (1) из песме Освета, у контексту римованог симетричног осмерца (4//4), нашла се једна лексема у виду супституционалне
фонометаплазме „кандело“ уместо основног облика „кандило“. Пошто
је у питању страна реч, овде је дошло до праве супституције. Наиме,
страна реч „кандило“ грчког порекла у значењу: мала стаклена посуда,
светиљка у којој гори жижак у уљу (обично у цркви, на гробу, пред иконом и сл.), добила је у стиховном тексту покрајински облик „кандело“.
Погледамо ли наведени текст, уверићемо се да се у њему јављају и друге
фонометаплазме, што указује на то да је овај текст говор особе која не
влада стандардним српским књижевним језиком.
У примеру (2) из песме Ајдук, у контексту римованог симетричног
осмерца (4//4), на клаузули четвртог стиха секстине нашао се облик
супституционалне фонометаплазме „приђене“ уместо стандардног
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облика „придене“. Пошто је фонометаплазма један од елемената римованог пара (мене – приђене), могло би се помислити да се песник
послужио супституцијом консонантских фонема „ђ“ уместо „д“. Али
ова супституција је изван римованог гнезда (-ене : -ене), тако да није
условљена римовањем, него је она производ говора лирског јунака,
који потиче са терена српског језика где влада подновљено јекавско
јотовање. На дијалекатске црте говора лирског јунака указују и друге
фонометаплазме присутне у наведеном тексту.
Мутационе фонометаплазме заснивају се на мењању (преласку)
једног структурног сегмента у други, које доводе до супстанцијалне
модификације стандарднојезичког облика. У зависности од тога да
ли се мутација врши у циљу уједначавања или разједначавања двају
(најчешће) суседних гласова, разликују се: фонолошка асимилација и
фонолошка дисимилација.
Фонолошка асимилација настаје фонетским процесом у току којега долази до једначења гласова једних према другима (вокала или
консонаната) где они добијају заједничке карактеристике или постају
идентични. Примери нису посебно распрострањени:
ражљути БР П , 80161; пета (петао) БРП , 306; жа БРП , 268; усто БРП ,
295; посо БР П , 198; реко БРП , 219; ко БР П , 247.
У једним случајевима у питању су сугласници, где је остварено једначење по начину и месту артикулације при чему глас „з“ испред палатализованог „љ“ прелази у глас „ж“ (разљути : „ражљути“). У другим
случајевима (у питању су вокали) један глас под утицајем суседног гласа
прелази у њему идентичан пар (петао : „пета“, жао : „жа“, устао : „усто“,
посао : „посо“, рекао : „реко“, као : „ко“). Процес уједначавања вокала,
као што се види, обавезно прати и контракција самогласничке групе.
Погледајмо ове случајеве у стиховном дискурсу.
(1)

О, Јулије, чу ли, драги брате,
Кад и када ја с’ ражљути на те,
Плану на те ка’но огањ живи
А, мој брате, зато ме не криви;
(…)
(БР П , 80).

161 Фонетски процес асимилације очуван је и у сандхију: „бес покоја“ БРП , 246;
„з брега“ БР П , 419; „з дрвета“ БРП , 426; „ш њиме“ ПкМ, 1381; „ш њоме“ ПКМ ,
1318; „ш њим“ П К М , 1381 (П кМ = Рукописи БР у М С у Новом Саду).
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(2) „И тако је отишао
И узео себи другу…
Жа’ ми беше, здраво жао,
Ал’ угуших своју тугу, –
Та што знадох чинит’ млада?
Заш’ да с мене момак страда?“
(БРП , 268).
У примеру (1) из песме Ђачки растанак, у контексту асиметричног
десетерца (4//6), песник је употребио облик фонолошке асимилације
„ражљути“ уместо стандарднокњижевног облика „разљути“. Учињена
замена није утицала на очување метричко-ритмичке структуре стиха,
јер није условила промену његове силабичке структуре. Разлог за
употребу фонолошке асимилације лежи у говору лирског субјекта у
чијем језику ова асимилација регуларно функционише.
У примеру (2) из поеме Безимена, у контексту симетричног осмерца,
Б. Радичевић користи облик фонолошке асимилације „жа“ уместо стандардног облика „жао“. Овде је у питању промена слоговне структуре,
јер је од основне речи „жао“ изједначавањем „о“ према „а“ настао облик
„жаа“, па је контракцијом добијена фонометаплазма „жа“, тј. изгубљен
је један слог, чиме је песник очувао силабичну структуру симетричног
осмерца (4//4).
Фонолошка дисимилација настаје разједначавањем два иста или
слична гласа (у питању су сугласници) у суседству или на растојању,
и то тако што један од њих прелази у неки други глас. Примери су
фреквентни, али нису тако разноврсни:
млоги БРП , 49; млога БР П , 20; млого БРП , 61; млогу БРП , 83; млоге
БР П , 20; мложина БР П , 204; млогобројни БРП , 204; млидија БРП , 215;
млим БРП , 326; тавна БР П , 68; тавнога БРП , 324; тавном БРП , 48;
тавнине БРП , 298; тавније БРП , 301; потамљели БРП , 165; мљасте
БР П , 311; таван БР П , 91; зламења БР П , 244; пољубце БРП , 438.
Фонолошка дисимилација најчешће настаје као производ трију различитих разједначавања суседних консонаната: отклањањем назалне
нагомиланости, група „мн“ даје „мл“ (многи : „млоги“, множина : „мложина“ итд.); раздвајањем носних гласова „м“ и „н“, „мн“ даје „вн“
(тамна : „тавна“, тамнине : „тавнине“ итд.); преласком групе „мњ“ у
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групу „мљ“ (потамњели : „потамљели“, мњасте : „мљасте“ итд.). У два
примера (таман : „таван“, знамење : „зламење“) дошло је до разједначавања сугласника у два суседна слога. Гледано са структурног аспекта,
једино фонометаплазма „пољубце“ није настала дисимилацијом безвучне групе „пц“ у звучно-безвучну групу „бц“, већ је то морфолошки
облик писања ове речи који као архаизам представља одступање од
прихваћене (фонолошке) норме, услед чега она, условно, може ући у
круг фонометаплазми. Ове метаплазме у стиховном тексту делују на
следећи начин.
(1)

„Ја обиђо млоге доле,
Млоге реке, млога врела,
Горе, луке, стене голе,
Млоге дворе, млога села;…“
(БРП , 20).

(2) – О не бој се, мили побре,
После лоше биће среће добре;
Српска пушка севка из грмења:
То су, брате, предивна зламења
(БРП , 244).
У примеру (1) из песме Пут у крај, у катрену сачињеном од симетричних осмераца (4//4) праћених обгрљеном римом, песник је употребио
пет различитих облика фонолошке дисимилације „млого“ уместо њеног
стандардног облика „много“. Пошто ниједан облик фонометаплазме
није употребљен у функцији риме, консонантско разједначавање „мн“ →
„мл“ указује на то да се овде ради о тексту који изговара лирски субјекат, који, како је песник хтео да покаже, не влада нормом стандардног
српског језика, што потврђују и сами знаци навода.
У примеру (2) из песме Где су…, такође, у катрену насталом од
симетричних осмераца (4//4) уз парну риму, Радичевић је на месту
римоване јединице употребио фонолошку дисимилацију „зламења“
наместо књижевног облика „знамења“. Међутим, увидом у римована
гнезда (-мења/-мења: грмења – зламења) двеју римема дисимилација
„зн“ → „зл“ није проузрокована уједначавањем римованих сагласја, јер је
гласовна секвенца „мн/мл“ изван риме, тако да разлоге треба тражити
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у особинама говора лирског субјекта, који није идентичан књижевном
српском језику.
Транспозиционе фонометаплазме подразумевају промену места одређеног структурног елемента. Пошто метатеза (промена места одређеног
структурног елемента) проузрокује скоро увек и промену семантичке
структуре, овакав тип фонометаплазми је посебно непродуктиван. То
показују и неколики пронађени примери у поезији Бранка Радичевића:
вас немоћан БР П , 54; вас… клонух БРП , 130; вас се… променио
БР П , 132; вас побледи БРП , 322; намастир БРП , 111; намастирски
БР П , 111; чати БР П , 274.
У процесу настајања транспозиционих фонометаплазми, како показују наведени примери, могу се уочити две основне тенденције. Једна
се испољава у промени места двају сугласника („с“ и „в“) која води
обрнутој гласовној слици основне речи „сав“ (сав : „вас“162). Друга се
испољава у премештању читавих слогова („ма“ и „на“), које доводи
до померања у гласовној структури основне речи „манастир“ (манастир : „намастир“). Условно речено секундарни лик „чати“163 није настао,
као што изгледа, заменом места двају вокала („а“ и „и“) од облика „чита“,
већ је то у ствари застарели облик 3. л. јд. презента глагола „чатити“ у
значењу читати, обично у цркви и при црквеном обреду.
(1)

(…)
Али чуда, ни жеже ни пали!
Само што се сва на груди свали,
Стиште груди, не мого да данем,
Вас немоћан тео сам да панем,
(…)
(БРП , 53–54).

(2) (…)
Ја од пута бија малко трудан,
Малко гладан, а малко и жудан,
162 Овде треба имати у виду да је „вас“ архаизам, плод метатезе од „сав“, али је
данас овај други облик неутралан, док „вас“ доживљавамо као транспозицију.
163 Глаголски облик „чати“ раније се користио у црквеним текстовима. Међутим,
он у контексту световног садржаја савременом читаоцу делује као израз
настао метатезом „а“ и „и“. Услед тога је ова форма „чати“ укључена у
транспозиционе фонометаплазме.
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Па се сетим красни печеница,
Намастирски красни посластица,
(…)
(БР П , 111).
У примеру (1) из песме ? (знак питања), на иницијалној позицији
задњег стиха, песник је употребио транспозициону фонометаплазму
„вас“ уместо стандардног облика „сав“. Пошто оваква транспозиција
није условила промену слоговне структуре основне речи, за њено коришћење разлози не леже у метричко-силабичкој структури стиха, него
је то особина говорног лица. Њена позиција: почетак стиха, указује на
важност ове лексеме у окружавајућем тексту.
У примеру (2) из песме Пут, као и у примеру (1), песник употребљава
транспозициону фонометаплазму на иницијалној позицији стиха, а
ради се о некњижевном облику „намастирски“ уместо књижевног
облика „манастирски“. Разлог за употребу ове транспозиције слогова
треба тражити у народном говору главног јунака или у опонашању
народног говора од стране песника.
Вокалске фонометаплазме обухватају све оне процесе настајања
фонометаплазми (односно секундарних граматичких форми) у којима
активног учешћа узимају вокали као структурни елементи који подлежу одређеним променама. Овакве фонометаплазме представљају
веома широку појаву која теоријски може захватити све врсте речи
и све начине структурних померања у граматичким облицима на фонолошком нивоу, односно у фонолошкој структури речи. Зависно од
тога који процес делује у настајању фонометаплазми (да ли је у питању
додавање, изостављање, замена, мењање или промена места одређеног
вокалског елемента), могуће је разликовати пет врста вокалских фонометаплазми: прострикцију, рестрикцију, супституцију, мутацију
и транспозицију.
Вокалска прострикција настаје додавањем једне вокалске фонеме
примарном облику. Примера има мало:
ота БР П , 319; отим БР П , 354; учесто БРП , 256; огледа БРП , 156;
сајахао БР П , 153; савикао БРП , 125; саурвало БРП , 136; какова БРП ,
113; јера БР П , 274.
Додавање вокалске фонеме у највећем броју случајева долази на
почетку примарног облика, те се вокалска прострикција јавља у виду
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фонолошке протезе (та : „ота“, често : „учесто“); фонолошке епентезе
(сурвао : „саурвао“, свикао : „савикао“), док се само у једном случају
додавање врши на крају примарног облика, те вокалска прострикција
функционише као фонолошка парагога (јер : „јера“). Погледајмо како
вокалска прострикција делује у стиховном контексту.
(1)

(…)
Ту је покољ, ту без нада мука,
Дршће Турком и срце и рука,
Сваки види е све већ пропаде,
Ма се бију… Ал’ заш’ не и Раде?
Са коња је јунак сајахао,
Мучно гледи… Да л’ му жића жао?
(…)
(БР П , 152–153).

(2) Нек мађистор чати књигу, –
Може он то и без њега, –
Он сад има другу бригу,
Јера младост плахо бега,
А времена још ће бити
Где ће све то накнадити
(БРП , 274).
У примеру (1) из поеме Гојко, у наведеном шестостишју, песник је
употребио вокалску прострикцију у виду фонолошке епентезе „сајахао“ уместо стандардног облика „сјахао“. Разлоге за овакву песникову
операцију свакако треба тражити у метричко-ритмичкој структури
асиметричног десетерца (4//6), којим је написана цела поема. Да се
којим случајем Радичевић послужио стандардним обликом, нарушио
би облик асиметричног десетерца, а добио би деветерац типа (4//5):
(са коња је // јунак сјахао). Док је употребом наведене вокалске фонометаплазме добијен коректан стих (асиметрични десетерац), као и
сви околни стихови.
У примеру (2) из поеме Безимена, у секстини на почетку четвртог
стиха, песник се користио вокалском прострикцијом у виду фонолошке парагоге „јера“ наместо књижевног облика „јер“, пошто му је био
потребан стих у облику симетричног осмерца (4//4): („Јера младост //
плахо бега“). Ако би изостала оваква песникова интервенција, наведени
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стих би имао сасвим друкчију структуру – био би седмерац типа (3//4):
(Јер младост // плахо бега), чиме би се нарушила метричко-ритмичка
структура строфе, као и целе поеме.
Вокалска рестрикција настаје изостављањем једне вокалске фонеме
из примарног облика. Примера има веома много. Навешћемо само
неколико интересантнијих:
’ве БР П , 136; ’ну БРП , 190; ’нака БР П , 237; њ’га БРП , 69; рад’ла БРП ,
201; беж’мо БРП , 150; сванут’ БР П , 52; мен’ БРП , 199; нит’ БРП ; 101;
мож’ БР П , 407; ал’ БР П , 13; ил’ БРП , 267; ништ’ БРП , 50; четир БРП ,
134; рукам’ БР П , 108.
Изостављање се врши у свим позицијама: на почетку, у виду фонолошке аферезе (ове : „‘ве“, онака : „‘нака“); у средини, у виду фонолошке
синкопе (њега : „њ’га“, радила : „рад’ла“) и на крају, у облику фонолошке
апокопе (сванути : „сванут’“, мени : „мен’“). Навешћемо два примера у
којима функционише вокалска рестрикција.
(1)

Са њих, кажу, рај пропаде
За ким људи тако јаде,
Али ја бих за вас, јао,
И два ’нака раја дао
(БРП , 237).

(2) (…)
Збогом остај, красно Стражилово!
Млоги те је у звездице ков’о,
Млоги рече: „Ао рајска слико!“
Ал’ к’о ја те рад не им’о нико
(БРП , 69).
У примеру (1) из песме Радост и жалост, у катрену, у задњем стиху
нашла се вокалска рестрикција у виду фонолошке аферезе „’нака“
уместо стандардног облика „онака“, чиме је тај стих умањен за један
слог. Ако нашу пажњу усмеримо на метричко-ритмичку структуру,
запазићемо да се она испољава у симетричном осмерцу (4//4). Ако би
се десило да песник употреби књижевни облик, онда би добио деветерац са цезуром после петог слога (5//4): (И два онака // раја дао), па
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би тако начинио метричко-ритмичку грешку. Песник је због тога био
приморан да употреби вокалску рестрикцију „‘нака“, и последњи стих
напише у облику симетричног осмерца.
У примеру (2) из песме Ђачки растанак, у наведеном тексту где влада
асиметрични десетерац (4//6), песник је употребио чак четири облика
вокалске рестрикције, један у виду фонолошке апокопе „ал’“, а три у
виду фонолошке синкопе „ков’о“, „к’о“, „им’о“, избегавши књижевностандардне облике: „али“, „ковао“, „као“, „имао“. У свим случајевима
употребе вокалске рестрикције радило се о силабичком уједначавању
стихова, како би сви они имали истоветну метричко-ритмичку структуру асиметричног десетерца (4//6).
Вокалска супституција настаје заменом једне вокалске фонеме другом вокалском фонемом у примарном облику. Примера има веома мало:
несам БРП , 48; преповедат’ БРП , 223; кондер БРП , 270; кандело БРП ,
327; плеће БР П , 91; гледи БР П , 204; недро БРП , 204.
Супституција настаје заменом вокалских фонема у унутрашњости
(нисам : „несам“, кондир : „кондер“) и на крају (недра : „недро“). Посмотримо како вокалска супституција изгледа у ширем поетском контексту.
(1)

(…)
Па кад бих је веће окончао:
„Лепо, лепо, а тако дугачко!
Ко да тако преповедат’ зна?“
Тако рече детешце слабачко
(БРП , 223).

(2) (…)
И први један повелики вир;
Дубоке реке на сусрет им глете
Одонуд умилни гледи мир
И своје чисто њима шири недро,
Па целива њихово лице ведро
(БРП , 204).
У примеру (1) из Песме умрлом брату Стевану, у предзадњем стиху,
песник је употребио облик „преповедат’“ у којем су садржане две врсте
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фонометаплазме: вокалска супституција и вокалска рестрикција у
виду фонолошке апокопе. Употреба вокалске супституције у којој је
вокалска фонема „и“ замењена вокалском фонемом „е“ произилази
из говора лирског јунака, који је означен знацима навода. Међутим,
облик фонолошке апокопе, односно изостављање завршног вокала „и“
из наведеног облика много теже је објаснити, јер је ова операција од
асиметричног десетерца (4//6), што су и остала три стиха, учинила да
се добије деветерачки стих типа (4//5)164. Међутим, објашњење се може
наћи на нивоу целе песме, где се запажа да сви стихови немају исту
силабичку дужину, али да је најчешћи асиметрични десетерац (4//6).
То оправдава и употребу деветерца у анализираном примеру.
У примеру (2) из елегије Туга и опомена, као што се види, налазе се
две вокалске супституције, односно два неправилна облика: „гледи“ и
„недро“ уместо правилних, књижевних облика ових лексема: „гледа“ и
„недра“. У оба облика замена вокалске фонеме „а“ вокалским фонемама
„и“ и „о“ није променила слоговну вредност у речима, па учињена
супституција није узрок метричко-ритмичких пеглања стихова или
полустихова, већ разлог за њену примену треба тражити у особеном
говору лирског јунака.
Вокалска мутација настаје мењањем (преласком) једне вокалске
фонеме у другу у примарном облику. Примери су веома ретки:
посо БР П , 198; ко БР П , 223; кото БРП , 302; жа БРП , 268; анђо БРП ,
310; весо БР П , 36; мимође БРП , 50.
Мутација настаје у унутрашњости (весео : „весо“, посао : „посо“, котао : „кото“), где делује као фонолошка асимилација. Проанализирајмо
два одабрана примера.
(1)

И од града јоште бруји
Као море из далека,
Као кото када струји –
Тако с чује; али нека,

164 Међутим, овде је могуће и друкчије објашњење. Пошто се на клаузули
налази акцентована једносложница „зна“, онда стих „Ко да тако преповедат’
зна?“ може да се третира и као каталектички десетерац, са изостављеним
последњим неакцентованим слогом. Ово тумачење изгледа логичније од горе
наведеног.
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Веће и то поста тише,
А на небу звезда више
(БРП , 302).
(2) (…)
Красна мома ка менека дође,
Дође, красна, па ме и мимође,
Она дође – ја зборити тедо,
Али, чуда, де баш не умедо!
(…)
(БРП , 50).
У примеру (1) из поеме Безимена песник је употребио вокалску
мутацију у облику фонолошке асимилације „кото“ наместо стандардног облика „котао“ и тиме само ту лексему скратио за један слог. Овај
поступак послужио му је да коректно одржи симетрични осмерац
(4//4): „Као кото // када струји“, којим је испевана ова подужа поема.
У примеру (2) из песме ? (знак питања), као и у примеру (1), Радичевић
посеже за вокалском мутацијом у облику асимилације „мимође“ уместо
књижевног облика „мимоиђе“. Разлози за употребу фонометаплазме
су двојаке природе. Прво, песнику је требао асиметрични десетерац
(4//6), и он га је добио употребом вокалске мутације: „Дође, красна, //
па ме и мимође“. Друго, приликом римовања према првој римеми „дође“
песнику је требала друга римема у којој ће се поклопити римована
гнезда (-ође : -ође), а то није могао остварити са књижевним обликом
речи „мимоиђе“ (-ође : -оиђе). Због тога је био присиљен да употреби
фонометаплазму, те тако добије потпуно коректан пар риме (-ође/-ође:
дође – мимође), као и симетрични десетерац (4//6).
Вокалска транспозиција настаје међусобном променом места двеју
вокалских фонема у примарном облику. Примера практично нема.
Пронашли смо само један у два различита облика:
очати БР П , 113; чати БР П , 223.
Пошто је у питању један пример, транспозиција се изводи само у
унутрашњости основног облика (чита : „чати“).
Нек мађистор чати књигу, –
Може он то и без њега, –
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Он сад има другу бригу,
Јера младост плахо бега,
А времена још ће бити
Где ће све то накнадити
(БРП , 274).
У примеру из поеме Безимена у секстини већ у првом стиху песник
је употребио вокалску транспозицију, условно речено, променивши
места вокалима „и“, „а“, те је тако добио нестандардни облик „чати“
уместо стандардног, књижевног облика „чита“. Коришћење ове фонометаплазме имало је за циљ да окружавајућем тексту прида једну
ноту старине и религиозности, јер глагол „чатити“ у односу на глагол
„читати“ има ознаку застарелости, а има и примарну употребну улогу
обично у цркви при црквеном обреду.
Консонантске фонометаплазме обухватају, исто као и вокалске, све
оне процесе настајања фонометаформи у којима учествују консонантске
фонеме као активни структурни елементи који подлежу одређеним
променама. У вези с поступцима који се примењују (додавање, изостављање, замена, мењање, промена места), разликујемо пет консонантских фонометаплазми: прострикцију, рестрикцију, супституцију,
мутацију и транспозицију.
Консонантска прострикција настаје додавањем једне консонантске
фонеме примарном облику. Примера има онолико колико је песник
употребио ијекавских облика уместо екавских. Илустрације ради,
навешћемо неколико примера:
дјевојка БР П , 170; бјеже БРП , 168; вјерна БРП , 170; нигдје БРП , 160;
бијо БР П , 198.
Додавање се врши само у унутрашњости, где се разликују два случаја:
један у коме је захваћен почетни део речи, први слог (девојка : „дјевојка“,
верна : „вјерна“), у питању је фонолошка протеза; други, у коме је захваћен завршни део речи, последњи слог (нигде : „нигдје“), у питању је
фонолошка парагога. Навешћемо по један пример за ова два случаја.
(1)
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Погледују небу ка истоку,
Погледују оној гори чарној:
(…)
(БРП , 168).
(2) (…)
Свуд су, дивни, и опет их нигдје,
Како муња што удра с неба,
Сине, пане, спржи, па је није,
Тако хајдук у злотворе бије
(…)
(БРП , 160).
У примеру (1) из песме Хајдуков гроб, у првом стиху, песник два пута
понавља облик консонантске прострикције у виду фонолошке протезе
„бјеже“, која пада на почетке двају полустихова асиметричног десетерца
(4//6). Ова фонометаплазма одговара стандардном, књижевном облику
у ијекавском начину изговора српског језика, али она представља
некњижевни облик у екавском моделу изговора српског језика. Њена
употреба указује да говор лирског субјекта припада типу ијекавског
изговора српског књижевног језика.
У примеру (2) из песме Хајдуков гроб, такође у првом стиху, али на
његовој иницијалној позицији, нашла се консонантска прострикција
у виду фонолошке парагоге „нигдје“. Ова фонолошка прострикција
настала је коришћењем њеног ијекавског облика „нигдје“ наместо
њене екавске форме „нигде“. Гледано уопштено, употреба ијекавских
облика у екавском начину изражавања сам текст, односно сам израз
чини експресивним и веома необичним. Појава ијекавизма у екавском
изговору представља моменат изненађења, чиме се остварује посебан
стилски ефекат.
Консонантска рестрикција настаје изостављањем консонантске
фонеме из примарног облика. Примери су заступљени у већем броју:
итнуо БР П , 17; ајдук БР П , 17; иљада БРП , 70; тица БРП , 8; дено БРП ,
70; сјаа БРП , 32; глену БРП , 199; оружа БРП , 125; диго БРП , 23; одма
БР П , 51; јеленски БР П , 35; сирома БР П , 78.
Рестрикција се врши у три позиције: на почетку, у виду фонолошке
аферезе (хитнуо : „итнуо“, хајдук : „ајдук“); у средини, у виду фоноло-
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шке синкопе (сјаха : „сјаа“, гледну : „глену“) и на крају, у виду фонолошке
апокопе (одмах : „одма“, сиромах : „сирома“).
(1)

А на реци ледној
Дивно липе стоје,
А на липи једној
Дивно тица поје
(БРП , 8).

(2) (…)
Ја се прену, дубоко уздану,
Задркта се, па још већма плану:
Плану срце, а глава ми букну,
Па за момом одма трагом сукну,
(…)
(БР П , 50–51).
У примеру (1) из песме Путник и тица, у задњем стиху катрена,
употребљена је консонантска рестрикција у облику фонолошке аферезе
„тица“ уместо њене књижевне, стандардне форме „птица“. Некњижевни
облик „тица“ долази из народних говора српског језика, који немају
ранг стандарда. Па коришћење такве форме наговештава начин говорења лирског јунака.
У примеру (2) из песме ? (знак питања), такође у задњем стиху, песник користи консонантску рестрикцију у облику фонолошке апокопе
„одма“ уместо њеног стандардног облика „одмах“. И овде, као и у примеру (1), ради се о говорној особини која долази из народних говора
српског језика, и то са подручја где консонантска фонема „х“ није била
у говорној пракси.
Консонантска супституција настаје заменом једне или две консонантске фонеме једном консонантском фонемом у примарном облику.
Примери нису бројни:
дркта БР П , 107; некте БР П , 268; свеђ БР П , 354; греје БРП , 257; тија
БР П , 303; њија БРП , 199; вијор БР П , 386; уљего БРП , 128; одољеше
БР П , 117; мађистар БР П , 274; фала БРП , 34; море (може) БРП , 80.

Stih i jezik v05.indd 253

20.11.2013 16:59:19

ПОЕЗИЈА СРПСКОГ РОМАНТИЗМА

Супституција обухвата све три позиције: почетак (хвала : „фала“);
средину (тиха : „тија“, вихор : „вијор“) и крај (свег : „свеђ“). Да прокоментаришемо два примера у стиховним контекстима.
(1)

Фала, Боже, на дар ови!
О помози, благослови,
Да ми како с права пута
Душа млада не залута!
(БРП , 34)

(2) Ето, ето ухваћена,
Ето њега савезана
Што дрмаше околином,
Кано вијор облачином
(…)
(БР П , 386).
У примеру (1) из песме Молитва, у катрену, већ на иницијалној позицији првог стиха нашла се консонантска супституција, стварајући
фонометаплазму у виду некњижевног облика „фала“ уместо књижевног
лика „хвала“. Пошто фонема „х“ има неодређену и слабу артикулацију,
она се губи у појединим говорима српског језика или се супституише
другим гласовима, а најчешће сугласницима „в“ и „ј“. У овом случају
супституисана је сугласничка група „хв“ сугласником „ф“, што је одлика
народних говора српског језика. Употреба фонометаплазме „фала“ у
датом контексту представља симулацију народног говора, који је песник
желео да прикаже и истакне.
У примеру (2) из поеме Урош у једном од стихова појављује се консонантска супституција у виду фонометаплазме „вијор“ уместо књижевног облика „вихор“. Нема сумње да је консонантска фонема „х“ због
своје нестабилности замењена стабилнијом консонантском фонемом
„ј“, створивши тако некњижевни облик „вијор“, који је одлика народних
говора српског језика. А није никакво чудо да Б. Радичевић почесто
употребљава народне ликове појединих лексема наместо њихових
књижевних облика, јер је то била устаљена особина, просто манир
српских романтичара да подражавају народни говор у својим поетским
остварењима где год је то било могуће.
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Консонантска мутација настаје преласком (мењањем) једне консонантске фонеме у другу консонантску фонему у примарном облику.
Примера има веома мало:
ражљути БР П , 80; млоги БР П , 49; млим БРП , 326; тавна БРП , 68;
мљасте БР П , 311; зламења БР П , 244.
Мутација се врши, по правилу, у унутрашњости, и то ближе почетку,
у виду фонолошке дисимилације (многи : „млоги“, мним : „млим“), а ретко
у средини, у виду фонолошке асимилације (разљути : „ражљути“) и
фонолошке дисимилације (тамна : „тавна“). Консонантска мутација се
адаптира у поетски контекст на следеће начине.
(1)

(…)
Млоги те је сретан глати стао –
Ал’ ко те се јоште нагледао?!
Тако стаја срца веселога,
Ал’ ето ти чуда још једнога:
(…)
(БР П , 49).

(2) „Зар ви мљасте?“ – оде јаче,
„Зар ви мљасте, силан Боже,
(…)
Ох, пустите да ј’ удавим,
Да је смождим, да је смлавим!“
(БРП , 311–312).
У примеру (1) из песме ? (знак питања) на почетку првог стиха
срећемо консонантску мутацију у облику фонолошке дисимилације
„млоги“ уместо стандардног, књижевног облика „многи“ у значењу –
који се јављају у великом броју, бројни, многобројни. Вид фонолошке
дисимилације „млоги“ има ознаку: „некњижевно“. Иначе, овде је у
питању разједначавање, јер се у консонантској групи „мн“ где је дошло
до нагомилавања носне артикулације, па се из такве групе сугласника
„н“ замењује сугласником „л“, чиме је настала сугласничка група „мл“.
У примеру (2) из поеме Одломак у два узастопна стиха на истоветним
позицијама: крајеви првих полустихова симетричног осмерца – нашла
су се два облика консонантске мутације у виду фонолошке асимилације
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„мљасте“ уместо облика „мњасте“. Овде се десила веома интересантна
појава, пошто оба облика: и фонометаплазма „мљасте“, и облик од кога
је она изведена „мњасте“ – имају ознаке: први, дијалекатски (мљавати);
други, застарело (мњати) или покрајински (мњавати). А то значи да
оба облика припадају категорији нестандардних, некњижевних облика.
Консонантска транспозиција настаје променом места (метатезом)
двеју консонантских фонема у примарном облику. Примера готово да
нема. А и када их има, ради се о једном облику:
вас немоћан БР П , 54; вас БР П , 130.
Транспозиција настаје променом места двеју фонема тако да једна
с почетка прелази на крај, а друга с краја прелази на почетак основног
облика (сав : „вас“). Навешћемо један овакав случај.
(…)
Још из пушке једне удари ме,
Јоште једном љуто обрани ме.
Испаде ми бритки нож из руке,
Вас ти клонух, – јао моје муке!
(…)
(БРП , 130).
У наведеном примеру из поеме Гојко на иницијалној позицији једног
стиха нашла се консонантска транспозиција „вас“ уместо књижевног
облика „сав“. Ова фонометаплазма има ознаке: архаично, покрајински,
а може бити у функцији заменице или придева, у значењу – који је без
изузетка, целокупан; цео, читав. Дакле, овај некњижевни облик не
мења значење основног облика, што је у основи свих врста и типова
фонометаплазми, него је идентичан њему: целокупан, без изузетка, цео.
Вокалско-консонантске фонометаплазме обухватају такође све оне
процесе (додавање, изостављање, замену, мењање и промену места
вокалско-консонантског елемента) настајања фонометаформи. У зависности од поступка који се примењује, могуће је разликовати пет врста
вокалско-консонантских фонометаплазми: прострикцију, рестрикцију,
супституцију, мутацију и транспозицију.
Вокалско-консонантска прострикција настаје додавањем једне вокалске и једне консонантске фонеме примарном облику. Примери су
бројни:
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наблизу БР П , 396; подуну БРП , 33; гнијездо БРП , 161; униђе БРП , 28;
почињеду БР П , 208; менека БР П , 97; себека БРП , 130; овдена БРП ,
127; туна БР П , 69; синоћке БР П , 56; јутроске БРП , 276; мојојзи БРП ,
133; својојзи БРП , 85.
Прострикција се реализује у виду фонолошке протезе (близу : „набилизу“, дуну : „подуну“), фонолошке епентезе (уђе : „униђе“, гнездо : „гнијездо“) и фонолошке парагоге (мене : „менека“, јутрос : „јутроске“). На
основу два примера видећемо како ове метаплазме делују у поетском
контексту.
(1)

Осим другог овде свега
Мене створи из ничега,
Дуом својим ти подуну,
У менека дуђу суну;
(БР П , 33).

(2) (…)
И веће видих милени врлетак,
Где лепа тица мога срца гњезди,
Већ кућа знаних угледах почетак,
И горе дигох око дана звезди:
У мрачност лепи зраци ти тонеду,
У срцу мени сјати почињеду
(БР П , 208).
У примеру (1) из песме Молитва, у катрену, на финалној позицији
трећег стиха нашла се вокалско-консонантска прострикција у виду
фонолошке протезе „подуну“ уместо књижевног облика „дуну“. Разлог за употребу ове фонометаплазме, пошто се налази на месту риме,
могао би произаћи из усаглашавања римованих гнезда – али то ипак
није тако. Јер су и без употребе фонометаплазме римована сагласја
чак идентичнија (д-уну – с-уну), него при употреби фонометаплазме
(под-уну – с-уну). Зато разлог треба тражити у силабичкој структури
стихова. Наиме, ради се о симетричном осмерцу (4//4), и да је којим
случајем песник употребио књижевну, стандардну форму „дуну“, добио би седмерачки стих (4//3): (Дуом својим // ти дуну), па је стога
био приморан да користи фонометаплазму „подуну“, како би и други
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полустих имао четири слога, и тако изградио симетрични осмерац
(4//4): („Дуом својим // ти подуну“).
У примеру (2) из елегије Туга и опомена, у секстини у којој делује
парна рима, у задња два стиха песник је на месту риме употребио две
вокалско-консонантске прострикције у виду фонолошке епентезе:
„тонеду“ и „почињеду“ наместо стандардних облика: „почињу“ и „тону“.
Пошто су две фонометаплазме употребљене као римовани пар: (почињеду – тонеду), гласовни формант „ед“ допринео је стварању коректних
римованих гнезда (-еду : -еду), док без њих римована гнезда не би ни
постојала, већ би евентуална рима имала облик вокалског подударања
(-о-у/-о-у: почињу – тону). Међутим, силабичка структура стихова
указује на структуру једанаестерца типа (5//6), па би без употребе ових
фонометаплазми стихови имали силабичку вредност симетричних
десетераца (5//5): (У мрачност лепи // зраци ти тону, / У срцу мени //
сјати почињу). Дакле, овде су вокалско-консонантске прострикције
употребљене ради стварања коректних римованих гнезда, као и остваривања једанаестерачких стихова.
Вокалско-консонантска рестрикција настаје изостављањем једне
вокалске и једне консонантске фонеме из примарног облика. Примера
има веома мало:
глати БРП , 49; глам БР П , 31; глај БРП , 5; глете БРП , 81; неква БРП ,
293; неквом БР П , 293; нете БР П , 82; ходе БРП , 200.
Рестрикција се реализује само у виду фонолошке синкопе (гледати : „глати“, некаква : „неква“, нећете : „нете“). Погледајмо како ове
фонолошке синкопе делују у окружавајућем поетском тексту.
(1)

(…)
Боже, Боже, да вељи си свети,
Ао, свете, да леп ли си клети,
Млоги те је сретан глати стао –
Ал’ ко те се јоште нагледао?!
(…)
(БР П , 49).

(2) Ал’ га нане бес случајно
На кицоша неква стара
Што ту не знам, нешто тајно
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С момом неквом уговара;
Гурну њега Срб у плеће, –
Ето јада и несреће!
(БРП , 293).
У примеру (1) из песме ? (знак питања), у контексту асиметричног
десетерца (4//6), Б. Радичевић је употребио вокалско-консонантску
рестрикцију у виду фонолошке синкопе: „глати“ уместо стандардног
облика „гледати“. Овим поступком песник је нарушио силабичку структуру стиха у којем се нашла фонометаплазма, чиме је настао симетрични осмерац (4//4): „Млоги те је // глати стао“. Да је којим случајем
био употребљен стандардни облик, опет не бисмо имали асиметрични
десетерац него деветерац типа (4//5): (Млоги те је // гледати стао).
Међутим, песник је прибегао употреби некњижевног облика „глати“
с разлогом јер је цео контекст обојен говором лирског јунака који не
влада формом књижевног српског језика. Ту се налазе и друге фонометаплазме које имају одредбу некњижевног „млоги“ или покрајинског
облика „вељи“. То доказује да је вокалско-консонантска рестрикција
имала улогу у опонашању говора лирског јунака.
У примеру (2) из поеме Безимена, у секстини, Б. Радичевић два пута
употребљава облик вокалско-консонантске рестрикције у виду фонолошке синкопе: „неква“, „неквом“ уместо њихових књижевних форми:
„некаква“, „некаквом“. У секстини, као што се види, влада структура
симетричног осмерца (4//4), па је очигледан разлог за појаву вокалскоконсонантске рестрикције, јер се њом вршило „уштимавање“ силабичке
структуре двају стихова, односно другог полустиха: „На кицоша //
неква стара“, те првог полустиха: „С момом неквом // уговара“. Дакле,
коришћење квалификативне придевске заменице „некаква“ у њеном
нестандардном облику имало је за циљ корекцију силабичке структуре
одређених стихова.
Вокалско-консонантска супституција настаје заменом једне гласовне секвенце од најмање једног вокала и једног консонанта другом
гласовном секвенцом истог гласовног састава у примарном облику.
Примера има веома мало, и то истог профила:
Србаљ БР П , 64.
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Супституција се реализује само на крају примарног облика (Србин : „Србаљ“). Можда су могући и друкчији њени облици, али за такву
појаву нисмо пронашли потврда у Радичевићевој поезији. Навешћемо
овај једини случај.
(…)
Ао, сунце, као небо ово,
Тако беше црвено Косово
Од србињски тешки палошина,
Крв с’ отвори ка’ морска пучина,
Дивно ли је тада Србаљ био,
Дивну л’ крвцу злотворску пролио,
(…)
(БРП , 64).
У наведеном примеру из песме Ђачки растанак у једном од стихова
песник је употребио облик вокалско-консонантске супституције „Србаљ“ уместо његове књижевне форме „Србин“. Облик фонометаплазме
„Србаљ“ представља застарели облик данашње стандардне форме „Србин“, што уз још један застарели облик „србињски“, који је изведен од
такође застарелог облика „србински“ – који се односи на Србе. Овим
је Б. Радичевић, гледано стилски, веома обојио дати контекст архаичношћу, како би дочарао далеку прошлост дешавања на пољу Косову.
Вокалско-консонантска мутација настаје мењањем једне вокалске
фонеме у консонантску или мењањем једне вокалске и једне консонантске фонеме у другу вокалску и консонантску фонему у примарном
облику. Примера има само неколико:
пратјо БРП , 201; зајста БРП , 412; мађистер БРП , 274.
Мутација, као ретка појава, реализује се само у унутрашњости
примарног облика (пратио : „пратјо“, заиста : „зајста“, магистар : „мађистер“). Овде је у прва два случаја вокал „и“ прелазио (мутирао) у
консонант „ј“, а у трећем случају консонантска и вокалска фонема „г“ и
„а“ прешле су у консонантску и вокалску фонему „ђ“ и „о“. Погледаћемо
како ова мутација делује у поетском окружењу.
(1)

Stih i jezik v05.indd 260

И кад бих год ја фрулу донесао,
Од Омера и Мере красан пој

20.11.2013 16:59:19

ФОНОМЕТАПЛАЗМЕ

Увек би глас њен пети подигао,
А њу би пратјо врулни звуче мој,
(…)
(БР П , 201).
(2) Нек мађистор чати књигу, –
Може он то и без њега, –
Он сад има другу бригу,
Јера младост плахо бега,
А времена још ће бити
Где ће све то накнадити
(…)
(БР П , 274).
У примеру (1) из елегије Туга и опомена песник је употребио вокалско-консонантску мутацију „пратјо“ уместо стандардног облика
„пратио“, чиме је од тросложне добио двосложну лексему. Овај поступак је искористио како би од једанаестерачког стиха типа (6//5): (А њу
би пратио // врулни звуче мој) добио потребан симетрични десетерац
(5//5) са акцентованом једносложницом на крају или каталектички
једанаестерац: „А њу би пратјо // врулни звуче мој“. Б. Радичевић се у
наведеном четворостишју користи простриктивним („донесао“) или
рестриктивним („пети“) фонометаформама као би остварио започету
сукцесију једанаестерца типа (5//6) са каталектичким једанаестерцем
типа (5//5).
У примеру (2) из поеме Безимена сасвим је друкчија ситуација. Ту
вокалско-консонантска мутација није променила слоговну структуру
основног облика „магистар“ његовом заменом са фонометаплазмом
„мађистор“. Наиме, облик фонометаплазме представља заправо застарели облик књижевног облика „магистар“. Треба имати у виду да
поред ове лексеме постоји и облик фонометаплазме „чати“, који је,
такође, застарела форма стандардног облика „чита“. Уз то делује још
једна метаформа („накнадити“), која носи квалификатив: варваризам
– што све скупа даје за право да се може претпоставити да је песник
имао идеју да оваквом употребом вокалско-консонантске мутације
„мађистор“ песнички текст учини архаичним и необичним.
Вокалско-консонантска транспозиција настаје међусобним премештањем двају слогова који по правилу чине једна вокалска и једна
консонантска фонема у примарном облику. Примери не само да су
ретки, него су и једнообразни:
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намастирски БР П , 111; намастир БРП 111; намастиру БРП , 111.
Транспозиција, као ограничена појава у Радичевићевој поезији, настаје само на почетку примарне форме. Нађен је заправо један пример
у два различита облика (манастир : „намастир“, манастирски : „намастирски“). Наведимо шири поетски контекст у којем се налазе ови
случајеви.
(…)
Па се сетим красни печеница,
Намастирски красни посластица,
Вина рујна и пребела леба,
И остала што гроцу треба,
Па намислим у намастир, побро,
Те се онде провеселит’ добро,
Наслагат’ се, добро се налити,
Па ондека баш и преноћити.
Живо дакле намастиру крочи,
Док длан о длан, вратима докрочи,
(…)
(БРП , 111).
У наведеном примеру из поеме Пут у девет узастопних стихова Б.
Радичевић три пута користи вокалско-консонантску транспозицију у
различитим облицима: „намастирски“, „намастир“, „намастиру“ уместо књижевних облика: „манастирски“, „манастир“, „манастиру“. Ова
транспозициона фонометаплазма има ознаку: народно, што значи
да се њен облик употребљава у народним српским говорима. Њеном
употребом песник је жело да читаоцу скрене пажњу да лирски јунак,
који говори наведени текст, потиче из народа.
Пошто фонометаплазме подразумевају структурну промену примарне форме, свака врста речи може дати свој тип фонометаплазми.
Према нашим истраживањима, у поезији Бранка Радичевића има
онолико типова фонометаплазми колико постоји врста речи у српском
језику: именичке, глаголске, заменичке, придевске, бројне, прилошке,
предлошке, везничке, узвичне и партикулске фонометаплазме.
Именичке фонометаплазме представљају супстанцијалну модификацију именица на фонолошком нивоу. Примери су бројни:
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данак БР П , 82; бојак БРП , 313; нојца БРП , 31; пушак’ БРП , 107;
младићим’ БР П , 333; к вратим’ БРП , 151; по мртваци БРП , 78; у
рукам’ БР П , 108; на главам’ БРП , 107; анђо’ БРП , 310; посо’ БРП , 198;
намастир БРП , 111; мађистор БР П , 412.
Будући да именичке фонометаплазме настају додавањем, изостављањем, заменом, мењањем и променом места одређеног структурног
елемента, могуће је говорити о именичкој прострикцији (дан : „данак“),
именичкој рестрикцији (пушака : „пушак’“), именичкој супституцији
(ноћца : „нојца“), именичкој мутацији (магистар : „мађистор“) и именичкој транспозицији (манастир – „намастир“). Навешћемо два поетска
контекста са именичким фонометаплазмама.
(1)

„Ево сада годиница
Од како му не глам лица,
И нојца се веће спрема,
Њега јоште овде нема…“
(БР П , 31).

(2) (…)
Скоро су ми ван себека
Од милине и од муке…
Јоште једно: „Јао, јао!“
Опет један анђо’ пао!
(БР П , 310).
У примеру (1) из песме Драги, у катрену, код именичке фонометаплазме „нојца“ дошло је до супституције сугласничке фонеме „ћ“ из
примарног облика „ноћца“ сугласничком фонемом „ј“, при чему је
настао секундарни облик „нојца“. Разлоге за супституцију и настанак
фонометаплазме „нојца“, која има ознаку: песнички, треба тражити у
говору лирског јунака. Наведени текст обележен је знацима навода, а
поред ове фонометаплазме постоје и друге, као на пример: „годиница“,
„глам“, „јоште“. Све то указује на чињеницу да је песник имао намеру
да веродостојно прикаже говор лирског јунака у оквирима стиховних
форми. Јер и стиховне форме имају своје захтеве који су изванјезички.
У примеру (2) из поеме Безимена у наведеном четворостишју именичка рестрикција ‘анђо’“ настала је испуштањем самогласничке

Stih i jezik v05.indd 263

20.11.2013 16:59:19

ПОЕЗИЈА СРПСКОГ РОМАНТИЗМА

фонеме „е“ из примарног облика „анђео“. Ако обратимо пажњу на
силабичку структуру стихова, увиђамо да је она изражена у облику
симетричног осмерца (4//4). Да је песник употребио стандардну форму
„анђео“, добио би деветерачки стих типа (4//5): (Опет један // анђео
пао!). Због тога је прибегао употреби именичке рестрикције како би
остварио потребан, осмерачки стих типа (4//4): „Опет један // анђо’
пао!“, као што су и сви остали стихови.
Глаголске фонометаплазме представљају супстанцијалну модификацију глагола на фонолошком нивоу. Примери су веома бројни:
тонеду БРП , 208; почињеду БР П , 208; униђе БРП , 28; виш БРП ,
18; мож’ БРП , 153; умедо БР П , 50; дину се БРП , 113; дедо’ БРП , 301;
прокте [ми се] БРП , 84; беу БР П , 20; сјаа БРП , 32; фали БРП , 73;
пратјо БРП , 201; уљего БРП , 128; усто БРП , 295; реко БРП , 219;
млидија БРП , 215; млим БРП , 326; мљасте БРП , 311; ражљути БРП ,
80; море [може] БР П , 80.
Пошто се у процесу настајања глаголских фонометаплазми користи
поступак додавања, изостављања, замене и мењања, могуће је говорити о глаголској прострикцији (уђе : „униђе“), глаголској рестрикцији
(дедох : „дедо’“), глаголској супституцији (хвали : „фали“) и глаголској
мутацији (разљути : „ражљути“). Да погледамо како ове глаголске
фонометаплазме изгледају у поетском контексту.
(1)

Да ти коња твога јашем,
Да бос тапкаш поред мене,
Да ти бритки ја мач пашем,
Бака прелу да т’ приђене,
Да т’ оседлам к’о парипа;
Да виш како ага ђипа!
(БРП , 18).

(2) (…)
Плану на те ка’но огањ живи,
А, мој брате, зато ме не криви;
Та и оно ведро небо горе
Тако увек остати не море,
(…)
(БРП , 80).
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У примеру (1) из песме Ајдук у задњем стиху секстине Б. Радичевић
се користио глаголском рестрикцијом, изоставивши консонант и вокал
у контакту „ди“ да би добио секундарни облик „виш“ уместо примарног
облика „видиш“. Ова песникова операција имала је за циљ да од, условно
речено, деветерца типа (5//4): (Да видиш // како ага ђипа!) добије симетрични осмерац (4//4): „Да виш како // ага ђипа!“, као што су и сви
претходни стихови. Но, као што се види, и у другим стиховима песник
се користио различитим рестриктивним фонометаплазмама: „т’“, „т’“,
„к’о“, да би добио потребни стих, односно симетрични осмерац (4//4).
У примеру (2) из песме Ђачки растанак на месту клаузуле у једној
јединици парне риме песник је употребио глаголску мутацију „море“
наместо стандардног облика „може“. Пошто је ова лексема део риме,
и њен основни облик не може са лексемом „горе“ да чини коректан
римовани пар (-о-е/-о-е: горе – може), Б. Радичевић се стога послужио секундарним обликом „море“ како би изградио веома коректно
римовано гнездо (-оре/-оре: горе – море).
Заменичке фонометаплазме представљају супстанцијалну модификацију заменица на фонолошком нивоу. Примери су бројни, али
не тако као код глагола:
ото БР П , 320; отим БР П , 354; онизи БРП , 107; менека БРП , 52; њег’
БР П , 396; чиј’ БРП , 396; њ’га БР П , 30; неквом БРП , 293; никва БРП ,
423; вас плам БР П , 401; вас немоћан БРП , 54; нико тебе не ћеде
помоћи БР П , 19; пода вами БР П , 427.
Заменичке фонометаплазме настају поступком додавања, изостављања, замене и промене места одређеног структурног елемента. Услед
тога се може говорити о заменичкој прострикцији (тебе : „тебека“),
заменичкој рестрикцији (њега : „њ’га“), заменичкој супституцији (пода
вама : пода „вами“) и заменичкој транспозицији (сав плам : „вас“ плам).
Навешћемо два контекстуална примера за заменичке фонометаплазме.
(1)
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Бољу тешку срца свога –
Дела, дела, па и мога
(БРП , 354).
(2) (…)
Једно чедо њег’ избави,
Све рад њега заборави,
Па са њиме светом лута.
Вуци вију украј пута,
(…)
(БРП , 396).
У примеру (1) из поеме Утопљеница песник је употребио заменичку
фонометаплазму у облику заменичке прострикције „отим“ уместо
примарног, стандардног облика „тим“. Ако пажљивије погледамо у метричко-ритмичку структуру наведеног стиховног текста, увидећемо да
се ради о симетричном осмерцу (4//4). Претварање примарног облика
„тим“ у секундарни облик „отим“, наводи на помисао да је овим поступком песник желео да оствари силабичку равнотежу двају полустихова у
дотичном стиху: „Ка’ да отим // кроти бољу“. Међутим, појава још једне
рестриктивне фонометаплазме (ка’) у истом полустиху доводи нашу
претпоставку у озбиљну сумњу. Наиме, Б. Радичевић је могао да напише
коректан симетрични осмерац без употребе било које фонометаплазме:
(Као да тим // кроти бољу). Али пажљивим ишчитавањем запажамо
да текст стихова подржава српски дубровачки говор. Довољна је само
лексема „госпар“ у значењу дубровачки властелин, племић – уместо
лексеме „господар“, која се употребљава у другим српским говорима, па
да се запази да су у питању српски дубровачки говори. Отуда и појава
фонометаплазме „ка’“, што је такође особина српских дубровачких
говора, док у другим српским говорима ово изостављање иде у правцу
„к’о“. Тек сада нам може бити јасно зашто песник у једном полустиху
употребљава и рестриктивну и простриктивну фонометаплазму.
У примеру (2) из поеме Урош песник се користио заменичком фонометаплазмом у облику заменичке рестрикције „њег’“ наместо књижевног облика „њега“. Умањење основног облика лексеме „њега“ за
један вокал ствара услове за промену силабичке структуре саме речи,
а тиме и стиха или једног од његових двају полустихова. У овом случају реч је о симетричном осмерцу (4//4). Да је Радичевић употребио
стандардну форму заменице „њега“, остварио би деветерац типа (4//5):
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(Једно чедо // њега избави), па је стога заменичком рестрикцијом „њег’“
решио проблем, добивши потребни симетрични осмерац (4//4): „Једно
чедо // њег’ избави“.
Придевске фонометаплазме представљају супстанцијалну модификацију придева на фонолошком нивоу. Примери нису бројни:
пунан БР П , 304; србињску БРП , 148; божи БРП , 357; вражи БРП , 287;
тичи’ БР П , 222; најстраиј’ БР П , 106; тиога БРП , 15; јеленски БРП ,
35; тија БР П , 303; тавна БР П , 68; клетојзи БРП , 82.
Иако умногоме заостају иза именичких, глаголских и заменичких,
придевске фонометаплазме у погледу разноврсности типова не исказују толику инфериорност. Напротив, оне су у потпуној равнотежи са
претходним, јер се јављају у виду придевске прострикције (пун : „пунан“),
придевске рестрикције (тичији – „тичи’“), придевске супституције
(тиха : „тија“) и придевске мутације (тамна : „тавна“). Навешћемо два
стиховна контекста у којима су смештене придевске фонометаплазме.
(1)

Јера лепо књига заче:
Како сунце зађе ти’о,
Како паде то сумраче,
Како ј’ момак доходио
До некаква грдна стења,
Пунан туге и чезнења
(БР П , 304).

(2) Гледа јунак у тишину,
Гледа горе небесима,
Гледа доле у градину,
А туга му срце прима,
Туга нека, слатка, тија,
К’о тај ветрић што ћарлија
(БР П , 302–303).
У примеру (1) из поеме Безимена, у секстини на иницијалној позицији
задњег стиха, нашла се придевска фонометаплазма у виду придевске
протезе „пунан“ уместо књижевног облика „пун“. Разлог за употребу
придевске протезе којом је повећана силабичка структура основне
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речи, као и стиха за један слог, лежи у остварењу осмерачког стиха
типа (4//4): „Пунан туге // и чезнења“. Ако би на месту фонометаплазме
стајао њен стандардни облик, онда би се радило о седмерцу типа (3//4):
(Пун туге // и чезнења“, што би се косило са силабичком структуром
осталих стихова у строфи.
У примеру (2) из поеме Безимена, такође у секстини, на финалној позицији предзадњег стиха делује придевска фонометаплазма у
облику придевске супституције „тија“ уместо примарне форме „тиха“.
Пошто се поступак супституције одиграо у оквиру консонантских
фонема – консонант „х“ замењен је консонантом „ј“ није промењена
силабичка структура нит ових речи нит самог стиха. Зато разлог за
употребу придевске супституције треба тражити на другој страни. А
он је веома очигледан, јер је ова фонометаплазма део римованог пара
(-ија/-ија: тија – ћарлија), чиме је остварено коректно римовано гнездо (-ија : -ија). А то се не би десило да је употребљена основана реч
(-иха/-ија: тиха – ћарлија).
Бројне фонометаплазме представљају супстанцијалну модификацију
бројева на фонолошком нивоу. Примери су веома ретки:
понајпрви БР П , 129; двије БР П , 162; четир БРП , 158; триес БРП , 297;
четрес БР П , 297; четрест БР П , 285; двојцу БРП , 220.
Сиромаштво бројних фонометаплазми у потпуности се одразило и
на разноврсност њихових типова. Оне у поезији Бранка Радичевића
функционишу само у виду бројне прострикције (две : „двије“) и бројне
рестрикције (четири : „четир“). Показаћемо како делују бројне фонометаплазме у стиховним дискурсима.
(1)

За једнога боја жестокога
Беше муке доста за свакога,
Свак чињаше колико могаше,
И пред собом Турке разгоњаше.
Ја од чете бејах понајпрви,
А вас црвен од турачке крви,
(…)
(БРП , 129).

(2) (…)
Роди Цвета синке једнолике,
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Четир сина очине прилике,
Још очина срца и деснице,
Та деснице па још и срећице;
Затим Цвета роди две ћерчице, –
Као мајка беху лепотице
(БР П , 158).
У примеру (1) из поеме Гојко у шест узастопних стихова у којима
делује парна рима у предзадњем стиху на његовој клаузули нашла се
бројна фонометаплазма у облику бројне прострикције „понајпрви“
уместо обичнијег облика „најпрви“. Иако је ова фонометаплазма у
функцији римованог елемента (-рви/-рви: понајпрви – крви), њен финални део, који подлеже поступку римовања, није било потребе мењати.
Отуда разлог за појаву ове фонометаплазме треба тражити у силабичком „уштимавању“ стихова. Пошто се овде ради о асиметричном
десетерцу (4//6), песнику је требао додатни слог како би и предзадњи
стих имао силабичку структуру осталих стихова, па је облику „најпрви“
у значењу – који је испред свих других, испред свега другог, пре свих, пре
свега, први – додао слог „по-“, добивши фонометаплазму „понајпрви“
у значењу – први од свих – а тиме и десетерачки стих типа (4//6): „Ја
од чете // бејах понајпрви“.
У примеру (2) из поеме Гојко, такође у шест узастопних стихова у
којима делује двојна и четворна рима, у другом стиху на његовој иницијалној позицији нашла се бројна фонометаплазма у облику бројне
рестрикције „четир“ уместо стандардног лика „четири“. Одмах пада у
очи да је употреба ове бројне рестрикције проузрокована силабичком
структуром дотичног стиха. Испуштањем финалног вокала „и“ из стандардног облика „четири“ песник је добио облик „четир“ од два слога,
што му је и било потребно да оствари четворосложни први полустих,
јер се у свим стиховима ради о асиметричном десетерцу типа (4//6):
„Четир сина // очине прилике,“.
Прилошке фонометаплазме представљају супстанцијалну модификацију прилога на фонолошком нивоу. Примери су бројни:
де БР П , 21; дегод БР П , 31; отале БР П , 331; окле БРП , 142; мал’ БРП ,
99; овдена БР П , 127; туна БРП , 11; туди БРП , 32; јутроске БРП , 276;
данаске БР П , 385; јоште БР П , 46; саде БРП , 24; таде БРП , 34; ноћом
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БР П ,

81; унутри БР П , 335; вође БР П , 57; млого БРП , 61; одунда БРП ,

408.
Уз изражену бројност прилошких фонометаплазми иде и њихова
типолошка разноврсност. Оне се у Радичевићевој поезији могу срести у
облику прилошке прострикције (овде : „овдена“), прилошке рестрикције
(мало – „мал’“), прилошке супституције (унутра : „унутри“), прилошке
мутације (много : „млого“) и прилошке транспозиције (овде : „вође“).
Показаћемо како делују прилошке фонометаплазме у поетским контекстима.
(1)

(…)
Унутри, рече, часног древа има,
И он га доне из Јерусалима;
Па ко год носи ове амајлије,
Ни топ, ни пушка, ни сабља не бије;
(…)
(БРП , 335).

(2) Стојим, чекам, ето већ сутона,
Боже благи, де остаде она?
Стојим, чекам, гле и нојце вође, –
Боже, Боже, знаш она не дође?
Збогом, ноћи, збогом стазо света,
Збогом и ти, срећо моја клета!
(БРП , 57).
У примеру (1) из поеме Стојан на иницијалној позицији првог
стиха наведеног четворостишја налази се прилошка фонометаплазма
у облику прилошке супституције „унутри“ уместо стандардне форме
„унутра“. Супституцијом вокалске фонеме „а“ вокалском фонемом „и“
није се променила силабичка структура речи, али се променио њен
морфолошки лик. Стога овде није реч о силабичким померањима нити
римованим усаглашавањима, него је особина говорног лица, јер је облик
„унутри“ много необичнији и ређи од облика „унутра“.
У примеру (2) из песме ? (знак питања) у секстини у којој влада
парна рима на месту клаузуле трећег стиха нашла се прилошка фоно-
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метаплазма у облику прилошке транспозиције „вође“165 уместо стандардног облика „овде“. Појава прилошке фонометаплазме „вође“, као
елемента риме, условила је фонолошка структура друге римеме „дође“.
Тек употребом ове фонометаплазме успостављена је рима са коректним
римованим гнездима (-ође/-ође: вође – дође). Јер да је остао стандардни
облик „овде“ или његова екавска фонометаплазма „воде“, рима би имала
веома нарушена римована сагласја (овде/-оде/-ође: овде – воде – дође).
Предлошке фонометаплазме представљају супстанцијалну модификацију предлога на фонолошком нивоу. Примери су бројни:
ода једа БР П , 31; ода чуда БРП , 343; нада травом БРП , 18; низа лица
БР П , 31; с стене БРП , 21; з брега БР П , 419; з дрвета БРП , 426; бес
покоја БР П , 426; измеђ’ ови гора БР П , 69; међ’ стоком БРП , 117;
прем даници БРП , 214; савр главе БР П , 393; свр човека БРП , 99;
пређе данка БРП , 295.
Иако предлози нису посебно присутна лексичка категорија у српском
језику, Радичевић је различитим операцијама предлошке фонометаплазме учинио значајним фактором у структурирању свога песничког
језика. Када је у питању њихова типолошка разноврсност, може се
једино говорити о предлошкој прострикцији (пре : „пређе“), предлошкој
рестрикцији (између : „измеђ’“) и предлошкој мутацији (без покоја : „бес“
покоја). Наведимо и овде два случаја предлошких фонометаплазми у
стиховном тексту.
(1)

Низа лице роним сузе, –
Да л’ га Боже себи узе?
Да ли њега жеца љута
Сред врелога згуби пута?
(БР П , 31).

(2) Пођо онда опет унапреда,
Па ти једну ливаду угледа,
А по њојзи свуд коприва густа
Нађикала свр човека, пуста
(…)
(БРП , 99).
165 Облик „вође“ није директно настао од стандардног облика „овде“ него преко
екавске форме „воде“.
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У примеру (1) из песме Драги у катрену већ у првом стиху на иницијалној позицији појављује се предлошка фонометаплазма у виду предлошке прострикције „низа“ уместо стандардног облика „низ“. Повећање
примарног облика за вокал „а“ повећава њену слоговну вредност од
једносложне у двосложну лексему, што нас упућује на то да се ради
о силабичком уједначавању стихова. И заиста, реч је о симетричном
осмерцу (4//4), па је песник из тих разлога био присиљен да употреби
поменуту фонометаплазму да би добио симетрични осмерац (4//4):
„Низа лице // роним сузе, –“.
У примеру (2) из песме Пут у прва четири стиха подужег астрофичног текста, у задњем цитираном стиху на крају првог полустиха,
нашла се предлошка фонометаплазма у виду предлошке рестрикције
„свр“ уместо примарног облика „сврх“. Изостављање консонантске
фонеме „х“ из стандардног облика није променило његову слоговну
структуру, па стога није реч о промени слоговне, односно силабичке
структуре ни речи, ни стиха. Али ако се пажљивије погледа наведени
текст, лако се може открити да у њему делују и друге врсте фонометаплазми: „пођо“, „унапреда“, „њојзи“, што упућује на то да наведени
говор припада лирском јунаку.
Везничке фонометаплазме представљају супстанцијалну модификацију везника на фонолошком нивоу. Примери нису посебно бројни:
јербо БР П , 269; илити БР П , 408; јера БРП , 391; еда БРП , 31; ол’ БРП ,
127; ил’ БР П , 398; ал’ БР П , 13; де БР П , 97; нег’ БРП , 80.
Незнатну бројну вредност у песничком језику Б. Радичевића везничке фонометаплазме надокнађују фреквентношћу. У типолошком
смислу оне функционишу као везничке прострикције (јер : „јербо“) и
везничке рестрикције (али : „ал’“). Навешћемо два примера везничких
фонометаплазми у поетском контексту.
(1)
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Ваља мени што учити
Су чиме бих за живота
У поштењу могла бити;
Јер у томе кад застрани,
Шта остаје женској страни?“ –
(БРП , 269).
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(2) (…)
Ох, да можеш, мати, мати,
У срце ми погледати,
Да ви’ш пак’о што ту гори!
Глену горе коме збори,
Ил’ је дрема, оли дрема,
Ал’ ма како, сад је нема
(БР П , 398).
У примеру (1) из поеме Безимена у секстини у првом стиху нашла
се везничка фонометаплазма у виду везничке прострикције „јербо“166
наместо њеног књижевног облика „јер“. Пошто је у питању промена
слоговне, односно силабичке структуре речи, што мења и силабичку
структуру стиха, сасвим је разумљиво да је њена употреба проистекла
из потребе за слоговним уједначавањем стихова. И да песник није
употребио дотичну фонометаплазму, имао би седмерачки стих типа
(3//4): (И јер сам // још сирота). А у строфи, као и у целој поеми Безимена делују симетрични осмерци, зато и песник користи могућност
слоговног проширења основне речи и стварања њеног секундарног
облика, а тиме и симетричног осмерца: „И јербо сам // још сирота“.
У примеру (2) из поеме Урош на крају подужег стиховног одломка у
два задња стиха на њиховим иницијалним позицијама нашле су се две
везничке фонометаплазме у виду везничке рестрикције: „ил’“ и „ал’“
уместо њихових стандардних облика: „или“ и „али“. Скраћивање двају
везника за вокалску фонему „и“ наговештава да су разлози за овакву
операцију силабичке природе. И заиста, у оба случаја употреба везничких фонометаплазми условила је настајање симетричних осмераца:
„Ил’ је дрема // оли дрема,“ и „Ал’ ма како, // сад је нема“.
Узвичне фонометаплазме представљају супстанцијалну модификацију узвика на фонолошком нивоу. Примера има веома мало:
ајд’ БР П , 61; хајд’ БР П , 184; ијујуј БРП , 66; глете БРП , 103.
На основу наведених примера није тешко приметити да узвичне
фонометаплазме Радичевић користи у виду узвичне прострикције
(гле : „глете“) и узвичне рестрикције (хајде : „хајд’“). Облик „ијујуј“ при166 Везничка фонометаплазма „јербо“ представља покрајински облик примарног
узрочног везника јер у значењу – зато што, због тога што, стога што.
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казан је као фонометаплазма пошто се у његовој непосредној близини
нашао дужи облик „ијујују“ који је условно узет као стандардни (мада
је веома тешко у оваквој ситуацији одредити који је лик стандардни а
који није). Наведимо шире поетске контексте како бисмо видели како
узвичне фонометаплазме у њему функционишу.
(1)

(…)
„Ситно, брате, ијујују!“
Момци чили подвикују:
„Свирац свира,
Не да мира,
А још више девојчице,
Њине очи и ножице,
Деде, брате, ијујуј!
Де поскочи, не лудуј!
Ко би, јако, момак био
Па се не би помамио!…“
(…)
(БРП , 66).

(2) (…)
Ајд’ ти тамо, а ја ћу онамо
Де без цвећа трава расте само,
Без дрвета, без икаква жбуна –
Два три крока – ето мене туна
(БРП , 61).
У примеру (1) из песме Ђачки растанак стихови имају различите
силабичке вредности. У десет стихова који су пред нама прва два стиха
су симетрични осмерци, друга два су четверци, трећа два су симетрични
осмерци, четврта два су седмерци, и последња два су симетрични
осмерци. Као што се види, основни стих је симетрични осмерац, као
што се и два четверца могу сматрати преломљеним осмерцем. Употреба
узвичне фонометаплазме у виду узвичне рестрикције „ијујуј“, као и њеног примарног облика „ијујују“, дошле су на финалне позиције стихова,
и то као елементи римованих парова: (и-ују/-и-ују: ијујују – подвикују;
-у-уј/-у-уј: ијујуј – лудуј). Није тешко запазити да су облици узвичних
лексема настали у зависности од облика друге римеме („подвикују“;
„лудуј“) у римованим паровима.
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У примеру (2) из песме Ђачки растанак на иницијалној позицији
првог наведеног стиха делује узвична фонометаплазма у виду узвичне
рестрикције „ајд’“ уместо њеног стандардног облика „хајде“167. Изостављање финалне фонеме „е“ из основног облика: хајде → хајд’ мења
силабичку слику не само речи него и стиха у којем се она налази, јер
је песнику био потребан асиметрични десетерац , као што су и други
стихови у катрену. Он је то постигао употребом узвичне рестриктивне
фонометаплазме „ајд’“: „Ајд’ ти тамо, // а ја ћу овамо“. Међутим, изостављање гласа „х“ са почетка ове лексеме указује на некњижевни
говор лирског јунака, а то потврђују и други облици фонометаплазми:
„де“, „крок“, „туна“.
Партикулске фонометаплазме представљају супстанцијалну модификацију партикула (речца) на фонолошком нивоу. Примера има
веома мало:
ев’ БР П , 199; ен’ БР П , 203; л’ БР П , 24.
Овај тип фонометаплазми, највероватније због незнатног присуства,
јавља се само у форми партикулске рестрикције (ено : „ен’“, ево : „ев’“,
ли : „л’“). Навешћемо и овде, као и досада, два поетска контекста у
којима делују ове фонометаплазме.
(1)

„Иако сам ев’ овде штогод крива,
Кривицу моју хоћу да ти платим:
Све пољупце што њему ја дарива’
Ја хоћу теби редом да их вратим,…“
(…)
(БРП , 199).

(2) (…)
На десно, лево њу сам таки прош’о;
Гдекоју нађох гаја ту тишину;
И мало сам још даље ош’о,
И открио сам врела ту бистрину;
То срцу моме допало се је ома,
167 Узвик „хајде“ служи за подстицање на нешто: дела, деде, а представља
турцизам (haydi), који је у српским народним говорима био изговаран без
иницијалног „х“ (ајде). Овај облик „ајде“ веома често се употребљавао без
финалног „е“, па је тако настао облик „ајд’“, који је користио и Б. Радичевић.
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Јер беше скоро ка’ ен’ онај дома
(БРП , 203).
У примеру (1) из елегије Туга и опомена већ у првом стиху на крају
првог полустиха нашла се партикулска фонометаплазма у виду партикулске рестрикције „ев’“ уместо њеног књижевног облика „ево“. Одмах
постаје јасно да је употребу партикулске рестрикције проузроковала
силабичка структура асиметричног десетерца (4//6): „Иако сам ев’
// овде штогод крива,“. Јер да је искоришћен књижевни облик „ево“,
дотични стих би имао структуру једанаестерца типа (5//6): (Иако сам
ево // овде штогод крива), што није примерено силабичкој структури
осталих стихова. И такав стих би се с правом могао сматрати песниковом грешком.
У примеру (2) из елегије Туга и опомена у стиховном тексту од шест
стихова у последњем од њих појављује се партикулска фонометаплазма у виду партикулске рестрикције „ен“ наместо примарног облика
„ено“. И овде није проблем одредити разлог за употребу партикулске
рестрикције, пошто она настаје редуковањем једног вокала, и то вокала
„о“, што директно утиче на промену силабичке структуре датог стиха.
У цитираном тексту песник је у више наврата користио рестриктивне
фонометаплазме („прош’о“, „ош’о“, „ка’“) да би добио једанаестерачке
стихове типа (5//6). И код употребе партикулске фонометаплазме разлог
је био истоветан: „Јер беше скоро // ка’ ен’ онај дома“.
Фонометаплазме као форме поетског језика 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 саставни део старе језичке норме),
јер оне у сваком случају представљају бинарну опозицију примарног
и секундарног облика (стандарднојезичког и нестандарднојезичког).
Фонометаплазме као деструкције било какве врсте не повећавају дискурзивну већ само стилистичку информацију. Деформацијом стандарднојезичког облика (на било који начин) концентрише се реципијентова
пажња на формални део исказа, чиме се успорава темпо перцепције
(потребно је преко реализованог деформисаног облика успоставити
стандарднојезички облик), па се и сама фонометаплазма актуелизује
у окружавајућем тексту, а уједно и стилски маркира. Фонометаплазме
као полифункционалне, поред стилистичке функције (за коју се може
рећи да је интегрална), добијају и ритмичку функцију (јер се користе
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као активна ритмичка средства) и звуковну (еуфонијску) функцију (пошто видно мењају звуковни слој стиха а посебно слика, риме). Стога ће
овим трима функцијама фонометаплазми у поезији Бранка Радичевића
бити посвећена посебна пажња.
Стилистичка функција фонометаплазми заснива се на одступању од
стандарднојезичке норме, за коју смо рекли да има интегрални карактер,
односно да је заједничка за све њихове типове и врсте. Поред овога, још
један моменат указује на интегралну стилистичку вредност фонометаплазми, а то је намерна и свесна употреба ових фонометаформи. На то
посебно скреће пажњу коришћење и примарних и секундарних облика
у поетском опусу овог српског песника, што показују следећи парови:
јоште (БР П , 6) : још (БРП , 5); њ’га (БРП , 30) : њега (БРП , 10); менека
(БР П , 12) : мене (БРП , 11); бијела (БРП , 159) : бела (БРП , 26); реко
(БР П , 219) : рекао (БРП , 94); глај (БРП , 5) : гледај (БРП , 98); ајдук
(БР П , 17) : хајдук (БР П , 161); мож’ (БР П , 407) : може (БРП , 126); тија
(БР П , 303) : тиха (БР П , 219); усто (БРП , 295) : устао (БРП , 131);
иљаду (БР П , 17) : хиљаду (БР П , 150); море (БРП , 153) : може (БРП , 126);
ништ’ (БР П , 50) : ништа (БРП , 163); дркћем (БРП , 51) : дрхће (БРП ,
412).
Често се дешава да Радичевић у једној песми (на истој страници)
употребљава фонометаплазму и њен примарни облик. Ево неколико
таквих парова:
веће : већ (БР П , 140); јоште : још (БР П , 130); менека : мене (БРП , 6);
сатвори : створи (БР П , 86); живују : живе (БРП , 127); мож’ : може
(БР П , 153); Србињи : Срби (БРП , 141).
Нису ретки ни случајеви када се у непосредном контакту (у једној
строфи или чак стиху) нађу секундарни и примарни облици, чиме се
истиче јасна тежња да се у поље интересовања за једну реалност (један предмет, појам) унесу различите форме. Навешћемо два типична
примера.
(1)
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Стани, губо, стани куго клета,
Да т’ научим тровати ми света!“
(…)
(БРП , 95).
(2) Јоште стоје загрљена
Тамо, брате, два камена;
Још из кама вода бије,
Још усахла никад није;
Ал’ кад вода та усане,
Невере ће да нестане
(БРП , 187).
У примеру (1) из песме Пут наизменичним низањем секундарног
„стан’“ и примарног облика „стани“ исте речи, ствара се упечатљива
слика нијансирања појединих сегмената текста и дефект претвара у
ефекат а овај у афекат. Тако рестриктивне фонометаплазме у непосредни
контекст уносе посебну емоционалну тензију, мада се мора признати
да ове фонометаплазме имају истовремено и ритмичку функцију, јер
су коришћене за стварање силабичке структуре асиметричног десетерца (4//6).
У примеру (2) из песме Два камена, вишеструким (парним) везама
секундарних и примарних облика („јоште“ : још, још; „кама“ : камена;
„усане“ : усахне), цела једна строфа (у односу на друге строфе у песми)
добија изразито стилистичко обележје које прати и висок степен експресије. И овде, као и у примеру (1), поред примарне стилистичке
функције , јављају се и секундарне функције: ритмичка („јоште“, „кама“)
и звуковна, еуфонијска („усане“ – нестане ).
На стилистичку функцију фонометаплазми у Радичевићевој поезији
између осталог утиче и очигледно настојање његово да и архаизму,
провинцијализму, варваризму и „непоетској“ речи разговорног језика
дâ пуну уметничку функцију. Сви ови изрази имају различита изворишта: народни (претежно војвођански) говори, народно песништво,
старији тип језика. Услед тога свака фонометаплазма, у зависности од
свога порекла, уноси у окружавајући текст стилистичко-семантичке
вредности. Овде треба истаћи да фонометаплазме као полифункционалне ретко када остварују само једну функцију. Наиме, чешће се дешава
да један облик фонометаплазме стиче најмање две, а некада и све три
функције. Међутим, у посматраном контексту није тешко одредити која
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међу њима има примарни, а која секундарни карактер. Стилистичка,
као интегрална функција, присутна је у свакој фонометаплазми, док
остале две у појединим случајевима могу изостати. Када је у питању
стилистичка функција, Радичевић се према нашим истраживањима
фонометаплазмама користио за усредсређивање читаочеве пажње на
детаљ, за стварање посебне „атмосфере“, за именовање ликова, слика,
радњи једноставним и простим елементима, ради пуног мотивисања
говора, менталитета и културе личности, за уношење у стил локалног
говора и народног карактера језика, а каткад и за карактеризацију и
индивидуализацију говора појединих особа. Ипак, мора се признати да
се овај последњи елеменат често уклапао у општу структуру Радичевићевог поетског израза, у којем је он, као што смо раније истакли, тежио
за стварањем свенародног књижевног језика. Стога је често долазило
до потирања разлике у говору лирског субјекта и самог песника. У том
смислу навешћемо четири примера.
(1)

(…)
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
(…)
(БРП , 5).

(2) (…)
„О хајдуче, Ала те послао,
Вод’ ме, вод’ ме, куд је теби драго,
Све ја хоћу, што је теби драго!“
(…)
(БРП , 166–167).
(3) (…)
Сада удри, прави рупетине,
Бацај у њи турске трупетине!
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Али, ево, ни српска ладина
Не привата српска душманина:
Онде рука, онде вири нога,
Онде комад плећа душманскога,
Боже, Боже, до неба ти фала!
Ето амо иду деца мала,
(…)
(БРП , 88).
(4) (…)
Ала дркћем, ал’ ми срце бије –
Страшни Боже, та то она није!
Препадо се, зној ме проби ладан,
Све с’ окрену, мал’ не падо, јадан!
Оде небо, а земљица клону,
Ја ка’ у гроб са небеса тону, –
Ох, да јади дуже потрајали,
Би ми давно раку већ копали!
(…)
(БРП , 51).
У примеру (1) из песме Девојка на студенцу фонометаплазме „скочи“,
„стиго“, „диго“ у ствари су облици аориста без крајњег „х“. Изостављање
гласа „х“ у финалним позицијама наведених речи, пошто не задире у
ритмичку, а само делимично у звуковну структуру ближег контекста,
одлика је говорног лица које износи садржај дотичне песме. Облик
фонометаплазме „дркта“ као фонетски архаизам у извесном смислу
симболише начин изражавања дотичног лирског субјекта, указујући
истовремено и на његову посебност и аутентичност.
У примеру (2) из песме Хајдуков гроб цитиране стихове песник ставља
у уста главне јунакиње (Фате), која глас „х“ има у свом говору. Међутим, ова консонантска фонема се реализује у иницијалним позицијама
(„хајдуче“ и „хоћу“), док изостаје из финалне позиције („Ала“ : Алах),
што се може једино објаснити индивидуалном цртом говорника.
У примеру (3) из песме Пут, који одражава говор самог песника, настале фонометаплазме плод су изостављања гласа „х“ („њи“ : њих), свођењем групе „хв“ на сонант „в“ (прихвата : „привата“), заменом групе
„хв“ сугласником „ф“ (хвала : „фала“). Овим поступком Б. Радичевић је
свој песнички говор изједначио са народним говорима српског језика.
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У примеру (4) из песме ? (знак питања), где је такође у питању
песников текст, дошло је готово на истоветан начин, као у примеру
(1), до стварања фонометаплазми испуштањем фонеме „х“ било на
иницијалној („ладан“ : хладан), било на финалним позицијама („препадо“ : препадох; „падо“ : падох), као и појаве фонетског архаизма или
дијалектизма („дркћем“ : дрхћем), у циљу симулирања народног говора.
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, и то у највећем броју случајева као рестриктивне, а нешто
ређе простриктивне и супституционалне фонометаформе. Дакле, ритмичку функцију могу стећи само оне фонометаплазме у којима долази
до промене слоговне структуре у односу на примарни облик, што се
адекватно одражава и на саму силабичку и метричко-ритмичку структуру стиха или ширег контекста. Појачану употребу фонометаплазми
у Радичевићевој поезији у ритмичкој функцији претежно је условило
поштовање правила везаног стиха, односно његове метричко-ритмичке
организације. Иако је метричко-ритмички склоп стиха Бранка Радичевића разноврстан, десетерац народне лирике и епике од трохејског
метра или трохејске основе је претежан (Кошутић 1941: 48–52). Услед
тога Радичевић је био принуђен да и у оним приликама када није имао
другог разлога за употребу фонометаплазми користи различита формалнојезичка средства како би очувао одређену метричко-ритмичку
и силабичку схему. Деформација примарних облика у ритмичке сврхе
обавезно утиче на промену њихове слоговне структуре (они у процесу
редукције или редупликације губе или добијају најмање један вокал
или један слог). Ритмичку функцију фонометаплазме остварују у више
конкретних случајева. Позабавићемо се само оним најтипичнијим.
У једним случајевима песник користи рестриктивне фонометаплазме када неки од стихова у строфи или ширем окружењу има вишак
од једног или више слогова. Ево таква четири примера.
(1)
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(БР П , 7).
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(2) Ал’ се небо осмеива,
Ал’ се река плави
А рибарче у чун снива
Јасно к’о на јави
(БРП , 13).
(3) Гдегод коју дивну ‘ватим,
Дању или ноћу,
Испритискат’, ижљубити,
Изгрлит’ је хоћу
(БРП , 255).
(4) (…)
Збогом остај, красно Стражилово!
Млоги те је у звездице ков’о,
Млоги рече: „Ао рајска слико!“
Ал’ к’о ја те рад не им’о нико
(БРП , 69).
У примеру (1) из песме Путник на уранку, да би одржао силабичку
самерљивост стихова изражену симетричном осмерачком структуром
(4//4), Радичевић је у последња два стиха употребио глаголску рестрикцију „од’“: „Оди амо, // од’ на груди,“ и заменичку рестрикцију „т’“: „Да
т’ пољуби // браца уста!“ – како би и у овим стиховима, као што се види,
одржао силабичку структуру симетричног осмерца (4//4).
У примеру (2) из песме Циц! у катрену песник користи схему наизменичног смењивања симетричног осмерца (4//4) са шестерцем. Да
би очувао овакву изменљивост осмерачких и шестерачких стихова, Б.
Радичевић три пута у три стиха посеже за рестриктивним метаплазмама
у облику везничких рестрикција: „ал’“, „ал’“, „к’о“ да очува потребне
силабичке структуре једног осмерца: „Ал’ се небо // осмеива,“, и двају
шестераца: „Ал’ се река плави“; / „Јасно к’о на јави“.
У примеру (3) из поеме Безимена, као и у примеру (2), ради се о очувању наизменичних осмерачких и шестерачких структура у катрену,
па је песник био принуђен да три пута употреби глаголску рестрикцију: „’ватим“, „испритискат’“, „изгрлит“, како би очувао замишљену
силабичку структуру строфе.
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У примеру (4) из песме Ђачки растанак, услед одржања структуре несиметричног десетерца (4//6), Радичевић посеже четири пута
за рестриктивним фонометаплазмама, и то у једном стиху једанпут
(„ков’о“ : ковао): „Млоги те је // у звездице ков’о,“, док у другом стиху
три пута: („ал’“ : али; „к’о“ : као; „им’о“ : имао): „Ал’ к’о ја те // рад не
им’о нико“.
Простриктивним фонометаплазмама Радичевић се служи у оним
приликама када му је потребно да силабичку структуру једног или
више стихова увећа за један слог како би је саобразио са силабичком
и ритмичком структуром строфе или ширег текста. Ево таква четири
примера.
(1)

Очи јој вељау
Да менека чека,
И да је у страу
За мене далека
(БРП , 9).

(2) Осим другог овде свега
Мене створи из ничега,
Дуом својим ти подуну,
У менека душу суну;
Па ми, Боже, јоште таде
И у душу нешто даде:
Та и моја песма ова –
И њу мени ти дарова
(БРП , 33–34).
(3) (…)
Ао, бербо, тебе жалим клету,
Та шта лепше од тебе на свету?
Ко тебека никад не видео,
Шта је јоште сиротан видео?
(БРП , 65).
(4) Буре неста!… Ноћ је… Ведро… тио…
Давно данас месец поранио,
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Па већ зађе – већ је пола ноћи –
Јоште мало и зора ће доћи –
(…)
(БРП , 125).
У примеру (1) из песме Путник и тица, ради очувања шестерачких
структура у катрену, песник је у другом стиху употребио партикулу
„ка“ додавши је основном облику (мене : „менека“): „Да менека чека,“,
и тиме задржао силабички континуитет у строфи изграђеној од шестерачких стихова.
У примеру (2) из песме Молитва, у октави са парним римама, Радичевић је употребио три простриктивне фонометаплазме („подуну“ : дуну;
„менека“ : мене; „јоште“ : још) у три узастопна стиха: „Дуом својим // ти
подуну, / У менека // душу суну; / Па ми, Боже, // јоште таде“, како би
доследно остварио силабичку структуру симетричног осмерца (4//4).
У примеру (3) из песме Ђачки растанак песник се користи двема
простриктивним фонометаплазмама („тебека“ : тебе; „јоште“ : још) у
два задња стиха да би у њима успоставио десетерачку структуру типа
(4//6): „Ко тебека // никад не видео, / Шта је јоште // сиротан видео?“,
као и у претходна два стиха.
У примеру (4) из поеме Гојко у наведеном четворостишју у прва три
стиха делује асиметрични десетерац типа (4//6). Међутим, четврти
стих би имао структуру деветерца (3//6): (Још мало // и зора ће доћи)
да песник није употребио простриктивну фонометаплазму „јоште“, те
тиме и овај стих учинио десетерачким: „Јоште мало // и зора ће доћи“
као и претходне стихове.
Супституционалним фонометаплазмама, у којима у процесу замене
једног елемента другим долази до промене слоговне структуре основне
речи, песник се користи како би ускладио силабичку структуру једног
дела (једног или више стихова) са целином (обично је у питању строфа
или део ширег текста). Навешћемо два таква случаја.
(1)
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А њу би пратјо врулни звуче мој,
(…)
(БР П , 201).
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(2) (…)
Ал, из сна каквог само зора шиље
Из сна живота зајста што вреда –
Из овог сна у страшну падне јаву,
(…)
(БР П , 412.
У примеру (1) из елегије Туга и опомена у наведеном четворостишју,
метричко-ритмичку структуру чини једанаестерац типа (5//6), али
се понекад дешава да акаталектичке стихове замењују каталектички
стихови. Песник у четвртом стиху по реду користи супституционалну
фонометаплазму „пратјо“ уместо њеног стандардног облика „пратио“
да би од тросложне добио двосложну реч и остварио каталектички
једанаестерац (5//5): „А њу би пратјо // врулни звуче мој,“ са финалном
једносложном акцентованом речју.
У примеру (2) из песме Одломак готово на истоветан начин Радичевић слоготворну фонему „и“ замењује неслоготворном фонемом „ј“
(заиста : „зајста“) и тако тросложницу преиначује у двосложницу, чиме
је очувао потребну силабичку (и ритмичку) структуру једанаестерца
типа (5//6): „Из сна живота // зајста што вреда –“, као што су и сви
преостали стихови.
Метричко-ритмичка ткања у стиху праћена обавезном изосилабичношћу неретко захтевају комбинацију рестриктивне и простриктивне
фонометаплазме, и то не само у песми него чак и у једној строфи, па
и у једном стиху. Навешћемо таква четири примера.
(1)

Јоште мало па сам прах и пеп’о,
Над њиме се нагло моје лепо,
У њег’ рони те чемерне сузе –
Боже, Боже, заш’ ме пре не узе?
(БРП , 239).

(2) И гле, свану и сунашце ограну,
Ал’ већ бојак притиска’ пољану,
Е се Турци макли пређе зоре,
А испали Србињи из горе,
Сусрели се, заметнули јаде…
Али сад тек прави бој настаде
(БРП , 141).
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(3) Јоште рече, те још живо,
Своје тело да уљуди,
Да се тури у ношиво
Што питоми носе људи;
Јер, кад ту га спазе така,
Гледаће га к’о дивљака
(БРП , 259).
(4) (…)
„Сада идем, мајка мене чека,
Но, јуначе, ти си из далека,
Јера мислиш, ка’ што рече амо,
Да овдена живе зверке само,
А не знадеш, сред ове горице,
Беле дворе Рајка Жеравице.
Гледни само – видиш тамо горе
Оне беле поносите дворе?“
(…)
(БРП , 127).
У примеру (1) из песме Радост и жалост у катрену Б. Радичевић
је употребио три рестриктивне („пеп’о“, „њег’“, „заш’“) и једну простриктивну („јоште“) фонометаплазму уместо њихових примарних
облика (пепео, њега, зашто, још), како би одржао силабичку структуру
асиметричног десетерца типа (4//6). У првом стиху, песник је чак искористио две фонометаплазме: једну простриктивну („јоште“) и једну
рестриктивну („пеп’о“), јер је требало остварити два полустиха који
чине асиметрични десетерац: „Јоште мало // па сам прах и пеп’о“. Рестриктивна фонометаплазма, која заузима финалну позицију, веома се
добро уклопила у поступак римовања, као први члан римованог пара
(-епо/-епо: пеп’о – лепо).
У примеру (2) из поеме Гојко у секстини Радичевић користи пет фонометаплазми: три простриктивне („сунашце“, „бојак“, „Србињи“) и две
рестриктивне („ал’“, „притиска’“) уместо њихових стандардних облика
(сунце, бој, Србин, али, притискаше). Песник је овде имао проблем да
у секстини испише асиметрични десетерац типа (4//6), па тамо где је
то било немогуће да такву силабичку структуру оствари стандардним
облицима, он је употребљавао секундарне облике. Чак је у другом стиху
(„Ал’ већ бојак // притиска’ пољану,“) искористио три фонометаплазме,
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две („ал’“, „бојак“) у првом полустиху и једну („притиска’“) у другом
полустиху. На први поглед изгледа веома чудно да песник у првом
полустиху („Ал’ бојак //…“) користи једну рестриктивну („ал’“) и једну
простриктивну („бојак“) фонометаплазму, које се међусобно искључују. Наиме, он је могао употребити примарне облике (али, бој), па да
опет добије коректан четворосложни полустих („Али бој // притиска’
пољану“). Међутим, када се зна да су српски романтичари, па и сам Б.
Радичевић, имали манир употребљавања деминутивних облика речи
на „-ак“, као на пример: „сан-ак, дан-ак, пој-ак, бој-ак“ итд., онда не
чуди употреба простриктивне фонометаплазме „бојак“ уз рестриктивну
фонометаплазму „ал’“ у истом полустиху.
У примеру (3) из поеме Безимена, у секстини исписаној у симетричним осмерцима (4//4), Радичевић у првом и последњем стиху употребљава простриктивну („јоште“) и рестриктивну („к’о“) фонометаплазму
уместо њихових примарних облика (још, као) да би добио симетричне
осмерце: „Јоште рече, // те још живо,“; „Гледаће га // к’о дивљака“.
У примеру (4) из поеме Гојко у осам узастопних стихова повезаних
двојним римама у средишњем делу стиховног текста делују четири
фонометаплазме: три простриктивне („јера“, „овдена“, „знадеш“) и
једна рестриктивна („ка’“) уместо њихових књижевних облика (јер, овде,
знаш, као). У једном од стихова песник користи две фонометаплазме:
једну простриктивну („јера“) и једну рестриктивну („ка’“), али се оне
налазе у различитим полустиховима („Јера мислиш, // ка’ што рече
амо,“), па се стога међусобно не искључују.
Фонометаплазме (по правилу рестриктивне) остварују ритмичку
функцију и онда када се нађу на месту клаузуле у метрички правилно
организованом тексту. Посмотрићемо таква три примера.
(1)

Једна бака виде муку,
Мудра беше, мудро поче,
Истрже му штап из руку,
Још повика: „Не дам, чоче,
Не дам тужна лонац’ груват
Та у што ћу пасуљ куват?“
(БР П , 279).

(2) И мени души није било лако,
А срце моје тешко мени куца;
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Ја, гледећ у њу, сам сам с њиме плак’о
Што год сам рек’о језик мени муца;
А опет зато, било макар како,
Ма да ми срце тужно како пуца,
Ја збогом њојзи морао сам рећи,
На моје дело морао сам тећи
(БРП , 202–203).
(3) И „Збогом остај!“ драгој сам ја рек’о
И пољубаца њених пијах слад,
На мој сам пос’о таде вес’о тек’о,
И мил и лак ми беше сваки рад;
Свршетак сам у души дана чек’о
Вечерњи јоште преумилни хлад:
Тад хитио сам ја на њено недро
И гледаше јој око сјајно, ведро
(БРП , 197–198).
У примеру (1) из поеме Безимена, употребом трију рестриктивних
фонометаплазми („чоче“, „груват“, „куват“) уместо њихових примарних
облика (човече, грувати, кувати) очувана је, поред риме (-оче/-оче: поче
– чоче; -уват/-уват: груват – куват), која је такође ритмички фактор),
ритмичка структура симетричног осмерца (4//4), чију правилност
посебно истичу доследно остварене трохејске клаузуле.
У примеру (2) из елегије Туга и опомена рестриктивном фонометаплазмом („плак’о“), поред успостављања риме са подударним римованим
гнездом (лако/-лако: лако – плак’о), одржава се и континуитет двосложних клаузула које представљају уједначавајући фактор у јампски
интонираном једанаестерачком стиху типа (5//6).
У примеру (3) из елегије Туга и опомена, у ритмичку схему обележену
претежно јампским распоредом акцената, с алтернирањем женских и
мушких клаузула, у потпуности се уклапају рестриктивне фонометаплазме („рек’о“, „тек’о“, „чек’о“), које постају њени главни катализатори. Јер да су којим случајем уместо њих стајали стандарднојезички
облици (рекао, текао, чекао), онда би дошло до озбиљног нарушавања
ритмичке структуре наведене октаве. Употреба нестандардне једнине
(„недро“) уместо стандардне множине (недра) проузроковало је фор-
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мирање римованог сагласја са речју (ведро), па је тако настао коректан
римовани пар (-едро/-едро: недро – ведро).
Звуковна (еуфонијска) функција фонометаплазми у поезији Бранка
Радичевића најчешће се исцрпљује 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.
Примери су веома бројни:
„цвели“ – бели БРП , 194; дома – „ома“ БРП , 212; хладне – „ладне“
БР П , 56; разгрејану – „узда’ну“ БРП , 303; „тија“ – ћарлија БРП , 303;
„ви’ар“ – билиар БРП , 274; Лаву – „каву“ БРП , 274; „кондеру“ –
вечеру БР П , 371; крили – „тили“ БР П , 85; трудан – „жудан“ БРП , 111;
„ити“ – поносити БР П , 30; груди – „туди“ БРП , 44; „вође“ – дође
БР П , 57; среће – „плеће“ БРП , 19; загудим – „грудим’“ БРП , 123;
поче – „чоче“ БР П , 239; „врати’“ – мати БРП , 296; „не’те“ – дете
БР П , 300; „ти’о“ – отворио БРП , 313; „менека“ – сека БРП , 315;
„каменити’“ – поносити БРП , 256; „улица’“ – деклица БРП , 257;
„така“ – дивљака БРП , 259; „саде“ – имаде БРП , 261; дете – „не’те“
БР П , 261; „море“ – горе БР П , 256; мома – „сирома’“ БРП , 267;
„глену’“ – увену БР П , 271; друже – „оруже“ БРП , 89; „наруче“ –
пуче БР П , 89; одавна – „тавна“ БР П , 68; свете – „нете“ БРП , 82;
„множину“ – кривину БР П , 199.
Међу наведеним примерима има случајева у којима деформација
основног облика иде чак дотле да се он тешко може дешифровати изван
контекста. Понекад се дешава да опструкција примарне форме једне
речи даје у резултату секундарну форму која више личи на стандарднојезички облик неке друге речи него што представља фонометаплазму.
Навешћемо четири случаја из ове категорије примера.
(1)
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(2) „Иако сам ев’ овде штогод крива,
Кривицу моју хоћу да ти платим:
Све пољупце што њему ја дарива’
Ја хоћу теби редом да их вратим,
Све претискаје с чим га претискава’,
И те ти нећу, злато, да закратим,
Још додаћу ти велику множину,
Да тако скинем с мене сву кривину“
(БРП , 199).
(3) Још се лати билијара,
И показа сву вештину,
Затим оде да тумара
Изван града низ ледину,
Ту на ручак оде „Лаву“,
Затим назад хајд’ у каву
(БРП , 274).
(4) (…)
Она пред њ’: „Здраво, мили друже!“
Па довата крваво оруже,
Узима га, млада, у наруче,
Од мила јој скоро срце пуче.
И већ спава мушка глава трудна,
Украј њега седи љуба будна,
(…)
(БРП , 89).
У примеру (1) из песме Пут песник је у римованом пару (трудан –
жудан) ради подударности римованих гнезда (-удан : -удан) на месту
друге римеме употребио деформисани облик „жудан“ од основне речи
„жедан“, на шта нас упућује непосредни контекст: „Малко гладан, а
малко и жудан,“. Мада употребљени облик, посматран изоловано без
текста, упућује на то да је лирски јунак „жудан“ – који жуди за неким
(нечим), који некога (нешто) силно жели, жељан (кога, чега) –, а не на
то да је он жедан – који осећа потребу да пије воду или које друго пиће,
који осећа жеђ.
У примеру (2) из елегије Туга и опомена у римованом пару (множину
– кривину), опет због коректног сазвучја римованих гнезда (-ину : -ину),
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Радичевић користи деформисани облик „кривина“ основне именице
„кривица“. Да је употребио основну реч као елеменат риме, добио би
веома какофонична римована гнезда (-ину/-ицу: множину – кривицу).
А да облик „кривину“ не значи стварно „кривину“ – место где пут,
река и сл. мења правац, извијени део пута, реке и сл., окука, завој, већ
„кривицу“ – неисправан поступак, грешка, погрешка (учињена намерно
или случајно); одговорност за такав поступак – показује контекст
стиха: „Да тако скинем с мене сву кривину“.
У примеру (3) из поеме Безимена, да би извео коректно римовање,
Радичевић је у место друге римеме („Лаву“ – каву) употребио деформисани облик основне речи „кафана“ или скраћени облик лексеме
„кавана“. Овај поступак песник је искористио да би добио идентична
римована гнезда (-аву : -аву). А да се не ради о „кави/кафи“ – напитак
справљен од прженог семена ове биљке, него о „кавани/кафани“ – радњи,
локалу где се за новац може пити – потврђује непосредни контекст: „Ту
на ручак оде „Лаву“, / Затим назад хајд’ у каву“.
У примеру (4) из песме Пут Б. Радичевић у склопу парне риме
(наруче – пуче) на месту прве римеме, наизглед испада, употребљава
множински презентски облик глагола „наручити“, чиме је успоставио
веома коректна римована гнезда (-уче : -уче). Међутим, када се пажљиво
прочита поетски контекст, запажа се да се ту не ради о глаголу „наручити“ у значењу – затражити, наложити да се нешто набави, купи,
поручи, него о облику речи „наручје“ у значењу – положај у којем је
неко обухваћен, обгрљен нечијим рукама (најчешће као израз љубави,
бриге и сл.); загрљај – на шта упућује непосредни контекст: „Узима га,
млада, у наруче,“.
Поред деформације која захвата једну реч, у мањем броју примера
овај поступак обухвата обе римоване јединице. Међутим, ту треба
разликовати два случаја. У једном случају деформација је узрокована
метричко-ритмичким ткањима у стиху, односно одржањем њихове
изосилабичке структуре. Ево неколико таквих римованих парова:
стек’о – сек’о БР П , 246; умук’о – пук’о БРП , 84; рад’ла – наград’ла
БР П , 201; дош’о – прош’о БР П , 5; стек’о – пек’о БРП , 13; сванут’ –
гранут’ БР П , 52; тешк’о – лешк’о БР П , 60; мојојзи – њојзи БРП , 133;
менека – тебека БР П , 335.
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Да је настајање ових фонометаплазми условљено очувањем изосилабичке структуре строфе или ширег текста, показују следећа три
примера.
(1)

(…)
Само ваља позват’ Аполона
Ил’ деклицу какву с Еликона,
Само викни, па тек што с’ умук’о
Лети Пегаз, јер мора, ма пук’о
(…)
(БРП , 84).

(2) Под дрво какво, које хлади сено,
И венце затим од њега смо плели;
И проводећи време ту милено
Од уста пољуб пили смо ми врели;
И опет мало рука нам је рад’ла
А уста су нам пољубом наград’ла
(БРП , 201).
(3) (…)
И закле мене да не дам другоме,
Већ само милом суђенику своме.
О, узми, узми ово од менека,
Та ја то чувах само за тебека! –
(…)
(БРП , 335).

(10; 4//6)
(10; 4//6)
(10; 4//6)
(10; 4//6)

(11; 5//6)
(11; 5//6)
(11; 5//6)
(11; 5//6)
(11; 5//6)
(11; 5//6)

(11; 5//6)
(11; 5//6)
(11; 5//6)
(11; 5//6)

У примеру (1) из песме Пут у четири узастопна стиха као и у целом
тексту делује парна рима, па тако у два задња стиха срећемо римовање
настало глаголском рестрикцијом (-ук’о/-ук’о: умук’о – пук’о). Песник
је без проблема могао да употреби и књижевне облике ових лексема, и
да чак добије још квалитетнија римована гнезда (-укао/-укао: умукао –
пукао). Међутим, појаву фонометаплазми („умук’о“, „пук’о“) изнудила
је десетерачка структура (4//6) стихова: „Само викни, // па тек што с’
умук’о / Лети Пегаз, // јер мора, ма пук’о“.
У примеру (2) из елегије Туга и опомена, као и у примеру (1), употребљена је глаголска рестрикција на позицији парне риме (-ад’ла/-ад’ла:
рад’ла – наград’ла). И овде је песник могао без проблема да користи
стандардне облике ових лексема, па да добије још богатија римована

Stih i jezik v05.indd 292

20.11.2013 16:59:20

ФОНОМЕТАПЛАЗМЕ

гнезда (-адила/-адила: радила – наградила). Ипак, то се није десило,
јер је структура једанаестерца типа (5//6): „И опет мало // рука нам
је рад’ла / А уста су нам // пољубом наград’ла“ захтевала употребу рестриктивних фонометаплазми на месту риме.
У примеру (3) из поеме Стојан, где влада парна рима, као и у целом тексту, у два суседна стиха делују заменичке прострикције у виду
парне риме (-е-ека/-е-ека: менека – тебека). Проширење заменичких
књижевних облика (мене, тебе) партикулом „-ка“ условила је структура једанаестерца типа (5//6): „О, узми, узми // ово од менека, / Та ја
то чувах // само за тебека! –“, који вада у целој поеми.
У другом случају деформација основних облика не утиче на промену
слоговне структуре, па зато разлоге за њихово јављање не треба тражити
у силабичком моменту, него у звуковном и гласовном уједначавању
римованих сагласја. Ево неколико таквих римованих парова:
стиго – диго БРП , 5; пођо – дођо БР П , 54; пра – стра БРП , 74; ободо
– одо БР П , 91; окићени’ – поштени’ БРП , 256; одрани’ – сахрани’
БР П , 271; хтедо’ – дедо’ БР П , 301.
У наведеним примерима дошло је до изостављања одређених консонантских фонема, чије одсуство, као што смо рекли, не ремети силабичку а ни метричко-ритмичку структуру стихова ни ширег текста, али
утиче на стварање што идентичнијег сагласја у римованим гнездима.
Као што се види, у свим паровима се испушта глас „х“ са финалних
позиција римованих речи (нпр.: пођо – дођо, пра – стра, хтедо’ – дедо’).
Међутим, и употребом фонеме „х“ дошло би до успостављања истоветних римованих гнезда. Зато одговор за одсуство сугласничке фонеме
„х“ треба тражити на једној страни, у стварању отвореног слога, који
је много звучнији од затвореног, а на другој страни, уз обавезно коришћење контекста. У том случају послужићемо се двама примерима.
(1)
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(2) Ту ћеш наћи окићени’
Лепих мома, лепих снаша,
Има нешто и поштени’,
Ал’ највише сека-даша:
Ил’ за новце ил’ онако,
Ал’ су даше свакојако
(БРП , 256).
У примеру (1) из поеме Безимена у секстини у два задња стиха на
позицији клаузула нашла су се два облика рестриктивних глаголских
фонометаплазми у функцији риме (-рани/-рани: одрани’ – сарани’).
Да је песник употребио стандардне облике, ништа се значајније не би
променило, осим што би рима имала облик затворених слогова (-раних/-раних: одраних – сараних). Овде не долази у обзир ни чињеница
да се сугласничка фонема „х“ често губи у говорима српског језика,
јер се она среће у истој строфи у три речи на истој позицији: „пренух“,
„посадих“, „одмах“.
У примеру (2) из поеме Безимена, као и у примеру (1), у две римеме
изостављена је сугласничка фонема „х“ (о-ени/-о-ени: окићени’ – поштени’), чиме су настале глаголске рестрикције уместо примарних
облика („окићени’“ ← окићених; „поштени’“ ← поштених). И овде је
Б. Радичевић могао да употреби стандардне облике (о-ених/ -о-ених:
окићених – поштених), што не би допринело никаквој промени, осим
звуковној, јер би тада завршни слогови уместо отворених били затворени. У секстини на иницијалној позицији другог стиха налази се
једна лексема („лепих“) на чијој се финалној позицији налази глас „х“,
што потврђује намерно изостављање гласа „х“ из римованих лексема.
Дакле, у обе секстине римовани парови (одрани’ – сарани’ и окићени’ – поштени’) губе финално „х“ из својих облика. Насупрот томе,
у унутрашњости стихова (или строфа) ова фонема се у истој позицији
у речи доследно чува („прнух“, „посадих“, „одмах“, „лепих“), што значи
да песнику (или лицу које говори стиховни садржај) није непознат
глас „х“. Стога се, по нашем мишљењу, одсуство фонеме „х“ из римованих парова једино може протумачити песниковом тежњом да се на
најосетљивијим местима у стиховима (а то су клаузуле) нађу вокалске
фонеме које су по звучности далеко испред безвучног „х“168. Оваквим
168 Пишући о рими у поезији Бранка Радичевића на једном месту В. И. Илић
између осталог каже и ово: „Није карактеристична за Бранкову поезију, као
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поступком Радичевић је испоштовао правило да се у свим стиховима
на клаузулама нађу отворени слогови, што је умногоме увећало звучни,
еуфонијски слој не само римованих сагласја него је тиме „постигнута
музикалност стиха високог типа“ (Јовић 1975: 78).
Поезија овог српског песника у основним језичким цртама представља практичну подршку Вуковом програму и реформи, и њеном
принципу пиши као што говориш, што чини посебан вид увођења
народног језика у књижевност. А пошто се и саме фонометаплазме
као фонометаформе јављају пре свега у народним говорима (у једном
случају као резултат непознавања или несхватања стандарднојезичке
норме, а у другом као ствар тенденције језика да следи тзв. „закон најмањег напрезања“ у складу с потребама комуникације), оне су претежно из народних говора прешле у Радичевићев песнички језик, где су
постале једно од најзначајнијих изражајно-стилских средстава. Услед
тога и наша типолошка истраживања показују да се оне у зависности од
примене поступка (додавања, изостављања, замене, мењања и промене
места одређеног структурног елемента) јављају у виду: простриктивне,
рестриктивне, супституционалне, мутационе и транспозиционе
фонометаплазме. На квалитативном плану, у процесима настајања
фонометаплазми, у функцији одређеног структурног елемента, учествују различити гласовни сегменти (сегменти састављени од вокала,
сегменти састављени од консонаната и сегменти састављени и од вокала
и од консонаната), што ствара три типа ових фонометаформи: вокалске,
консонантске и вокалско-консонантске фонометаплазме. Будући да
фонометаплазме подразумевају структурну промену примарне форме,
постоји могућност да свака врста речи дâ свој тип фонометаформи,
што се у Радичевићевој поезији и десило, па тако постоје: именичке,
глаголске, заменичке, придевске, бројне, прилошке, предлошке, везничке,
узвичне и партикулске фонометаплазме. Бавећи се и анализом основних функција фонометаплазми у Радичевићевој поезији пронашли
смо три њихове основне улоге: стилистичку, ритмичку и звуковну
(еуфонијску). Све ово јасно показује у коликој је мери Бранко Радичевић из песничких, стилских и практичних разлога свесно одступао
од еталона (примарних форми) да би обогатио свој поетски израз и
остварио тежњу за стварањем општенародног књижевног језика.

ни за народну, рима са консонантским завршетком“ (Илић 1964: 50).
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2.2. Г
Јован Јовановић Змај представља једну од најистакнутијих личности српског романтизма (Лесковац 1970: 7). Али он као романтичар
има сасвим особену песничку физиономију, јер је скоро класичарски
хармоничан; анархија и култ романтике били су му потпуно страни,
мада његову поезију карактеришу и особине занесеног романтичара.
Посматрано у целини, Змајево песничко стваралаштво делује као
складна и јединствена творевина, доследна и у својим негативним и у
својим позитивним (артистичким) особинама.
Романтичарски покрет деветнаестог века понео је овог српског
песника својим националним оптимизмом и вером у будућност српског народа и открио му потребу за неговањем духа народне песме,
традиције и народног језика. То нам између осталог показује Змајева
Збирка народних речи и израза, која је ушла у грађу Речника српског
књижевног и народног језика С А Н У , као и раскупусани и по маргинама
исписани примерак Вуковог Рјечника из 1852. године.
Истраживачи Змајевог дела одавно су запазили да се у његовим
песмама мешају остаци неких особина оног језика који је био упола
формиран као књижевни језик и елементи оног свежег и сочног језика
који се полако наметао новим генерацијама. Змај је пишући своје стихове под утицајем романтичарског укуса тежио за ретким и посебним
речима, за сонорним ефектима, за специфичним деминутивима, што је
његовом песничком изразу давало на општем плану уходану фигуративност народне дикције. Змај је, поред тога, често употребљавао књишке
архаизме, варваризме са аутентичном локалном бојом, дијалектизме
варошког типа и локуције сеоског разговора (Лесковац 1970: 35–36).
Када се све ово има у виду, онда је разумљиво зашто Змај спада у
ред оних песника који се у свом поетском поступку обилато користе
фонометаплазмама – граматичким формама насталим деформацијом
граматичког еталона (додавањем, изостављањем, заменом, мењањем
и променом места одређеног структурног елемента). Фонометаплазме
као фонометаформе првобитно се јављају у обичном, разговорном
језику (у једном случају као резултат непознавања или несхватања
стандарднојезичке норме датог језика, а у другом као ствар тенденције
језика да следи тзв. „закон најмањег напрезања“ у складу с потребама
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комуникације), одакле су прешле у поетски језик, где су постале једно
од значајнијих изражајно-стилских средстава.
Пошто фонометаплазме подразумевају структурну промену примарне форме, свака врста речи може дати свој тип фонометаформи.
Иако у Змајевој поезији, према нашим истраживањима, постоји онолико врста фонометаплазми колико има врста речи у српском језику,
за анализу смо узели само глаголске фонометаплазме, јер оне код овог
песника чине најфреквентнију и најразнороднију категорију фонометаформи. Будући да је Змајево стваралаштво настало у деветнаестом
веку (када је језичка норма била нешто друкчија), може се поставити
питање: да ли су глаголске фонометаплазме имале истоветно дејство и
ширину код његових савременика као што имају код данашњих поклоника стиха? Одговор би без сумње био негативан. Међутим, поетско
дело живи кроз време, услед тога оно је подложно „поновном писању“
и реинтерпретацији различитих реципијената (који могу припадати
различитим временским периодима), па је отуда глаголске фонометаплазме могуће посматрати и из угла савременог читаоца. Иначе,
метаплазме (као и фонометаплазме) ретко су биле предмет изучавања
код нас и у иностранству (види фусноте 155 и 156). Зато у овом огледу, у
једној детаљнијој анализи, покушавамо да откријемо све типове и функције глаголских фонометаплазми у поезији Јована Јовановића Змаја.
Глаголске фонометаплазме се дефинишу као глаголске неоформе
настале трансформацијом еталона тих форми. Поступци успостављања глаголских фонометаплазми формалне су природе (у питању
је нарушавање сигналне, а не семантичке организације текста). Тако
се у зависности од примене поступка (додавања, изостављања, замене,
мењања и промене места одређеног структурног елемента) разликује
пет типова глаголских фонометаформи: простриктивна, рестриктивна, супституционална, мутациона и транспозициона глаголска
фонометаплазма.
Простриктивна глаголска фонометаплазма образује се плус-поступком, то јест додавањем једног структурног елемента еталону (примарном облику). Наш одабрани материјал показује да је ова глаголска
фонометаплазма незнатне фреквенције у Змајевој поезији, али је то
разумљиво, јер су могућности да се један граматички облик без промене значења прошири незнатне, а и сам језик тежи да елиминише све
редудантне облике. Пошто се додавање врши на почетку, у средини
и на крају основног облика, разликују се три врсте простриктивне
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глаголске фонометаплазме: глаголска протеза, глаголска епентеза и
глаголска парагога.
Глаголска протеза настаје додавањем једног гласовног сегмента
почетку примарног облика. Примери су малобројни:
попрошета ЈЈЗ С I, 280; поклечи ЈЈЗ С III, 64; најволети Ј Ј З С IV, 93;
понакашље ЈЈЗ С II, 261; зајаукне ЈЈЗ С II, 18; закапарисао Ј Ј З С V, 21;
засине Ј ЈЗ С III, 32; сиграли се ЈЈЗ С V, 300.
Ако бисмо узели у обзир само факултативне (а не и системске) плуспоступке, онда бисмо могли навести свега два примера: сиграти се и
најволети, мада се и они уочавају у свакодневном народном говору.
Остале фонометаформе резултат су спајања системских префикса „по-“
и „за-“ и основних облика, а који посматрани изван контекста, поред
сигналне, носе и додатну значењско-лексичку димензију. Међутим, када
се ове фонометаплазме посматрају у поетским окружењима, лако се
запажа да се ту ради једино о промени формалне структуре.
(1)

Изашô је о поноћи
Из кафане млад поета,
Да се мало пролуфтира,
Да се мало попрошета
(ЈЈ З С I, 280).

(2) (…)
Можда се мора напунити море,
Црвено море, крваве дубине.
Иза ког ће сунце оне нове зоре.
По суђењу вишем, лепше да засине
(ЈЈ З С III, 32).
У примеру (1) из песме Појета и месец Ј. Ј. Змај употребљава глаголску протезу „попрошета“ уместо њеног стандардног облика „прошета“.
Лако се запажа да је стих „Да се мало попрошета“ потпуно семантички
једнак конструкцији (да се мало прошета), што значи да је префикс
„по-“ чисто сигнални знак, који је послужио песнику у функцији одржавања метричко-ритмичке структуре симетричног осмерца (4//4):
„Да се мало // попрошета“. А то показује да је овде реч о једној врсти
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контекстуалне (или оказионалне) глаголске фонометаплазме. Слична
је ситуација и са осталим фонометаформама: „поклечи“, „понакашље“,
„зајаукне“, „закапарисао“.
У примеру (2) из песме Црвено море песник употребљава глаголску
протезу „засине“ уместо њеног књижевног облика „сине“. Разлог за
коришћење глаголске фонометаплазме „засине“ лежи у потреби да се
дотични стих учини симетричним дванаестерцем (6//6): „По суђењу
вишем, // лепше да засине“, јер је и претходни стих исте силабичке
вредности. Овде наиме Змај користи системе наизменичне смене: два
једанаестерца типа (5//6) смењују два дванаестерца типа (6//6). На семантичком нивоу не постоји никаква разлика између облика „засине“
и „сине“, јер оба значе – испустити светлост, блеснути, засијати,
засветлити.
Глаголска епентеза настаје уметањем једног гласовног сегмента
унутар примарног облика. Примери нису нешто посебно бројни:
захори Ј Ј З С I, 43; сијне ЈЈЗ С V, 183; саломи Ј Ј З С V, 18; савезаше Ј Ј З С
III, 74; узбраћемо ЈЈЗ С V, 125; плачеду ЈЈЗ С I, 31; милуједу Ј Ј З С I, 17;
постанеду ЈЈЗ С IV, 60; зацвјетаће ЈЈЗ С II, 15; видјех Ј Ј З С II, 117;
требовати ЈЈЗ С III, 35.
Пошто фонометаплазме подразумевају бинарну опозицију примарног и секундарног облика (заори : „захори“, сине : „сијне“, убраћемо : „узбраћемо“, сломи : „саломи“, милују : „милуједу“, постану : „постанеду“,
видех : „видјех“, требати : „требовати“), настале фонометаформе, иако
се може говорити о привидном уметању гласовних елемената „-х-“, ,-ј-“,
„-з-“, „-а-“, „-ед-“, „-ов-“, функционишу у суштини као праве фонометаплазме. Једино ијекавски облик „видјех“ у неком ширем екавском
окружењу може деловати као оказионална глаголска фонометаплазма.
(1)

Прозборисмо о свом јаду,
Састасмо се с истом р’јечи,
Видјех да му души годи,
а и мени ране л’јечи
(ЈЈЗ С II, 117).

(2) Не брини се, неће човек
Требовати твога плача,
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Из тог истог црног гвожђа
Моћ ће сковат љута мача!
(ЈЈЗ С III, 35).
У примеру (1) из песме Слатка ријеч у цитираном катрену глаголска
епентеза „видјех“ није изнуђена метричко-ритмичком структуром
симетричног осмерца (4//4), него је као и у целој песми Змај користио
ијекавске форме (чак и редуковане: „р’јечи“ (именичка редукција),
„л’јечи“ (глаголска редукција), како би очувао структуру симетричног
осмерца, али и како би дочарао говор особе мухамеданске вере српског
порекла („Он ми рече: ‘Србе брате’“).
У примеру (2) из песме Гвожђе такође, у катрену, на иницијалној позицији другог стиха, налази се глаголска епентеза „требовати“ наместо
њеног стандардног облика „требати“. Пошто је употреба ове глаголске
фонометаплазме проузроковала повећање силабичког материјала дотичног стиха за један слог, разумљиво је сматрати да ју је песник користио ради очувања силабичке структуре симетричног осмерца (4//4):
„Требовати // твога плача,“ Иначе, у семантичком смислу и примарни и
секундарни облик овог глагола значи – потребно је, нужно је, ваљати;
имати потребу за нечим.
Глаголска парагога настаје додавањем једног гласовног сегмента
крају примарног облика. Примера нема тако много, али су и незнатне
разноврсности:
жубориде ЈЈЗ С I, 136; уђи-де ЈЈЗ С I, 128; отвори-де Ј Ј З С III, 117;
пази-де ЈЈЗ С V, 146; пази-дер ЈЈЗ С V, 249; реци-дер Ј Ј З С V, 249;
бегаћеду ЈЈЗ С IV, 53; казаћеду ЈЈЗ С IV, 69.
Глаголска парагога у Змајевој поезији твори се додавањем речце „де“,
„дер“ (отвори : „отвори-де“, пази : „пази-дер“) крају облика императива,
као и постфикса „-ду“ (казаће : „казаћеду“) облику футура. Разлози за
њену употребу су двојаке природе: или су узроковани очувањем силабичко-метричке структуре стиха, или су одраз говора неке личности
која карактерише оваква језичка црта. То показују два следећа примера.
(1)
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Подерати чизме брзо
Грехота би било“
(ЈЈЗ С V, 146).
(2) Зашт’ је рука твоја бела,
То и не зна мува мала;
Реци-дер јој: То је за то,
Јер ме мати окупала
(ЈЈЗ С V, 249).
У примеру (1) из песме Нове чизме пада у очи да је фонометаплазма
„пази-дер“ настала услед одсликавања говора лирског јунака (учитеља),
који овај облик речи носи у свом лексичком фонду. Песник је, условно
речено, могао на други начин да изгради стих (Пази се, Данило!) и да
сачува све његове метричко-ритмичке особености, не мењајући при
том ни дискурзивну информацију. Али он то није урадио, поштујући
језичке одлике лика који изриче дотични садржај.
У примеру (2) из песме Шућку је неправо фонометаплазма „рецидер“ није производ говорне особине неке личности, него је резултат
очувања силабичко-тонских квалитета симетричног осмерца (4//4):
„Реци-дер јој: // То је за то,“. Јер да је песник употребио стандардни
облик „реци“, нарушио би силабичку структуру симетричног осмерца,
и добио седмерац типа (3//4): (Реци јој: // То је за то), што би покварило
метричко-ритмичку структуру целог катрена.
Рестриктивна глаголска фонометаплазма заснива се на минуспоступку који доводи до изостављања једног структурног елемента из
примарног облика. Ова глаголска фонометаплазма следи закон језичке
економије, услед чега спада у ред посебно фреквентних фонометаформи са највише подврста169. Поступак рестрикције, као и поступак
редупликације, обухвата почетак, средину и крај основног облика, што
условљава појаву трију рестриктивних глаголских фонометаплазми:
глаголску аферезу, глаголску синкопу и глаголску апокопу.
Глаголска афереза настаје изостављањем једног гласовног сегмента
на почетку примарног облика. Примери су веома ретки:

169 Поред фонометаплазми могуће је још говорити о морфоплазмама,
синтактоплазмама и текстоплазмама (Исп. Тошовић 1990: 24–27).
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рчи Ј Ј З С I, 200; згибоше ЈЈЗ С II, 222; ‘мате Ј Ј З С IV, 108; познамо
Ј Ј З С V, 117.
Пронађене глаголске аферезе показују да се ова врста фонометаформе
формира изостављањем иницијалног сугласника (хрчи : „рчи“) или
самогласника (изгибоше : „згибоше“, имате : „‘мате“, упознамо : „познамо“). Пошто је глаголска афереза у једном случају заснована на
промени слоговне структуре основне речи („‘мате“), а у другом случају
је без промене слоговне структуре основне речи („рчи“), она може
имати двојаку употребну вредност: стилистичку („рчи“ уместо хрчи)
и ритмичку („познамо“ уместо упознамо). Да бисмо то и потврдили,
довољно ће бити да проанализирамо два од четири уочена примера.
(1)

Заборав’те гробове
У далеком свету,
Браћу која згибоше
У најлепшем цвету
(ЈЈЗ С II, 222).

(2) Душо моја, Пелен-бако,
Ах, не рчи тако јако,
Слушај добро, није шала
Знаш ли шта си обећала?
(…)
(ЈЈЗ С I, 200).
У примеру (1) из песме Граничари песник је испуштањем иницијалног вокала „и“ из основне речи „изгибоше“ добио глаголску аферезу
„згибоше“ и тиме очувао започети систем наизменичног низања седмерачких и шестерачких стихова. На то указује и глаголска синкопа
„заборав’те“ употребљена на самом почетку овог катрена.
У примеру (2) из песме Чемер-дека, Пелен-бака без икаквих силабичких редупликација и рестрикција песник је очувао силабичку структуру
симетричног осмерца (4//4). Међутим, употреба глаголске аферезе „рчи“
изостављањем иницијалног консонанта „х“ из облика основне речи
„хрчи“, није условило померање силабичке структуре дотичног стиха,
али је тиме указано на говорну особину лирског јунака: „Чемер-деке“.
Глаголска синкопа настаје изостављањем једног гласовног сегмента
у средини примарног облика. Примери су многобројни:
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заманеш Ј Ј З С III, 87; прнем ЈЈЗ С I, 324; разлади Ј Ј З С V, 73; одане
Ј Ј З С I, 129; пане ЈЈЗ С I, 129; стеку ЈЈЗ С I, 337; каз’ћу Ј Ј З С I, 327;
показ’ћу Ј Ј З С V, 386; огрн’о ЈЈЗ С V, 12; клон’о Ј Ј З С III, 53; буд’мо Ј Ј З С
II, 85; плет’те ЈЈЗ С II, 155; мимо’ђу ЈЈЗ С IV, 160; слаж’те Ј Ј З С V,
287; ви’те ЈЈЗ С II, 54; о’шли ЈЈЗ С I, 225; мет’о Ј Ј З С I, 32; мо’ш Ј Ј З С I,
234; пошљи ЈЈЗ С II, 137; ум’у ЈЈЗ С I, 136.
Мноштво примера упућује на чињеницу да је глаголска синкопа посебно присутна категорија у поезији Ј. Јовановића Змаја. Висок степен
заступљености ове глаголске фонометаформе отвара могућности за
различите начине њеног творења: изостављањем једног консонанта
(стекну : „стеку“, метнут : „метут“, прхнем : „прнем“, одахне : „одане“);
изостављањем вокала „а“ (исказати : „исказ’ти“, пошаљи : „пошљи“),
изостављањем вокала „у“ (клонуо : „клон’о“), изостављањем вокала „и“
(плетите : „плет’те“), изостављањем вокала „е“ (слажете : „слаж’те“);
изостављањем једног целог слога (видите : „ви’те“, отишли : „о’шли“,
метнуо : „мет’о“); понекад се изостављање гласовне секвенце (вокал +
консонант) дешава на граници двају суседних слогова (умеју : „ум’у“).
Најчешћи разлог за изостављање једног консонанта (тада се не мења
слоговна вредност основне речи) свакако је имитација говора неке
личности, а дешава се да су таква испуштања условљена и очувањем
што чистијих римованих сагласја.
(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,
(…)
(ЈЈЗ С I, 129).

(2) (…)
Ровите рове, кланчите кланце,
Развите замке за сокол-птиће,
Кујте за народ духовне ланце,
Плет’те за народ духовне биче
(…)
(ЈЈЗ С II, 155).
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У примеру (1) из песме Ђулићи увеоци VII песник је искористио могућност употребе двеју глаголских синкопа „одане“ и „пане“ насталих испуштањем сугласника „х“ и „д“ из њихових примарних облика „одахне“
и „падне“, како би добио што чистија римована сагласја (-ане/-ане:
одане – пане). Да је Змај употребио за риму књижевне облике лексема
„одахне“ и „падне“, добио би нарушена римована сагласја (-дахне/-адне:
одахне – падне). Чак би се у оно време могло поставити питање: да ли
се овде уопште ради о римовању?
У примеру (2) из песме Во своја Вси Ј. Ј. Змај употребљава глаголску синкопу „плет’те“ створену испуштањем вокалске фонеме „и“ из
основног облика „плетите“, чиме је од тросложне добио двосложну реч.
А она му је као таква била потребна да одржи силабичку структуру
симетричног десетерца (5//5): „Плет’те за народ // духовне биче“. Да је
тако, сведочи и појава још једне рестриктивне фонометаплазме „биче“
у другом полустиху истог стиха уместо њеног основног облика „бичеве“.
Глаголска апокопа настаје изостављањем једног гласовног елемента
на крају примарног облика. Примери су у знатној мери присутни:
љубља’ ЈЈЗ С I, 155; дадо’ ЈЈЗ С V, 353; би’ Ј Ј З С II, 16; растав’ Ј Ј З С I, 15;
бит’ Ј Ј З С I, 283; стан’ ЈЈЗ С I, 195; беж’ Ј Ј З С II, 32; оголит’ Ј Ј З С III,
24; дочекат’ ЈЈЗ С IV, 153; држат’ ЈЈЗ С IV, 177; нађ’ Ј Ј З С III, 206; жур’
Ј Ј З С V, 384; слутећ’ ЈЈЗ С V, 325; пијућ’ Ј Ј З С III, 54; штедећ’ Ј Ј З С I,
232; тражећ’ ЈЈЗ С II, 17; ста ЈЈЗ С I, 198.
У улози изостављеног гласовног елемента обично се јавља самогласник „и“ у облицима императива (стани : „стан’“, бежи : „беж’“);
у облицима инфинитива (бити : „бит’“, оголити : „оголит’“); у облицима прилога времена садашњег (слутећи : „слутећ“’); нешто ређи је
изостанак сугласника „х“ на крају одговарајућих облика имперфекта
(љубљах : „љубља’“) и облика аориста (бих : „би’“); док је у једном случају
у питању чак цео задњи слог (стаде : „ста“).
(1)
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(2) (…)
Сад се много суза лило,
Већ је дуго време било,
Затим старац стаде зеват,
Пелен-бака ста запеват,
У руку му свећу стисну,
Старац умре, бака врисну
(ЈЈЗ С I, 198).
У примеру (1) из песме Лаза и његови голубови Змај ствара глаголску
апокопу „дадо“ изостављањем финалне сугласничке фонеме „х“ из
основног облика речи „дадох“. Оваква операција је била потребна песнику како би створио што чистије римовано гнездо (-адо/-адо: радо
– дадо). Јер да је оставио примарни облик речи „дадох“, не само да би
добио неадекватно римовано сагласје (-адо/-адох: радо – дадох), него
би саздао и отворено-затворену риму, чији је звуковни потенцијал
умањен у односу на отворену риму.
У примеру (2) из песме Чемер-дека, Пелен-бака на први поглед, без
удубљивања у значење текста, може се стећи погрешан утисак да је песник неправилно поступио када се послужио глаголском апокопом „ста“.
Изгледа да је он могао наћи боље решење ако би употребио примарни
облик (Пелен-бака стаде певат), при чему би се задржала истоветна
структура стиха (симетрични осмерац: 4//4). Међутим, када се пажљивије осмотри наведени контекст, запажа се, прво, да глагол „зеват“ не
значи широко отварати уста и дубоко удисати и издисати ваздух
него отварати уста у самртном хропцу и, друго, да глагол „запеват“
не значи почињати певати, већ јаукати, кукати, запомагати. После
откривања правог значења дискурса постаје сасвим јасно да је песник
ради очувања симетричног осмерца („Пелен-бака // ста запеват“) био
принуђен да употреби рестриктивну глаголску фонометаплазму „ста“.
Супституционална глаголска фонометаплазма заснива се на замени
једног структурног елемента другим структурним елементом. Ова
глаголска фонометаплазма по својој заступљености у Змајевој поезији
долази одмах иза рестриктивне глаголске фонометаплазме. Настанак
супституционалне глаголске фонометаплазме најчешће прати замена
једног самогласника другим самогласником, или замена једног сугласника другим сугласником. Супституција се обично врши у средини
примарног облика, а веома ретко на његовом почетку или на крају:
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неси Ј Ј З С I, 202; неје ЈЈЗ С IV, 283; волем Ј Ј З С IV, 67; њија Ј Ј З С I, 22;
задркто ЈЈЗ С I, 298; дукну ЈЈЗ С II 31; дркће Ј Ј З С III, 250; реценсује
Ј Ј З С I, 277; сањкају ЈЈЗ С V, 340; вантазира Ј Ј З С IV, 253; штудира
Ј Ј З С V, 31; сјају ЈЈЗ С III, 139.
Ако се детаљније погледају наведени примери, тешко да се за многе
од њих може тврдити да су настали заменом једног гласа другим гласом. Појава неодговарајућих гласовних елемената у једним ликовима
основних речи лежи у њиховој застарелости („неси“, „неје“), а у другим реч је о некњижевним или дијалекатским облицима („волем“,
„дркће“). Мада се неким фонометаплазмама из ове категорије може
приписати одређена привидност, али и поред тога, оне функционишу
као глаголске фонометаформе. Ипак, то није увек тако, што показују
и следећи примери.
(1)

(…)
Ружични се мирис шири, –
Ал’ од куле даље неће,
Већ застирку белу њија,
Главу диже само цвеће
Ка извору чаролија
(ЈЈЗ С I, 22).

(1)

Колико је енержије
У српске цензуре,
Тол’ко било до године
У литературе!
(ЈЈЗ С III, 253).

У примеру (1) из песме Откуд се сунце рађа дошло је до замене сугласника „х“ из стандардног облика „њиха“ сугласником ,ј“ при чему
је настала супституционална глаголска фонометаплазма „њија“, чиме
је очувано коректно римовано сагласје (-ија/-ија: њија – чаролија). Да
је Ј. Ј. Змај употребио примарни облик ове лексеме „њиха“, римовано
сагласје би било веома осиромашено, јер би се између поновљених
вокалских фонема нашли неподударни консонанти „х“ и „ј“ (-иха/-ија:
њиха – чаролија).
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У примеру (2) из песме Опет жеље у катрену са силабичком структуром симетричног осмерца (4//4) песник је употребио облик супституционалне глаголске фонометаплазме „енержије“ уместо њеног
стандардног облика „енергије“, не мењајући силабичку структуру стиха.
Јер је дошло до међусобне замене двају консонаната: сугласник „ж“ дошао је уместо сугласника „г“. Настали облик глаголске фонометаплазме
„енержије“, у односу на књижевни облик „енергије“ представља његову
застарелу форму170.
Мутациона глаголска фонометаплазма заснива се на мењању (преласку) једног структурног елемента у други, што доводи до мутационе
модификације стандарднојезичког облика. У зависности од тога да
ли се мутација врши у циљу уједначавања или разједначавања двају
(најчешће) суседних гласова, разликују се: глаголска асимилација и
глаголска дисимилација.
Глаголска асимилација настаје фонетским процесом у току којега
долази до једначења гласова (вокала или консонаната) једних према
другима, где они добијају заједничке карактеристике, те постају или
идентични или приближни (сродни). Примери нису посебно бројни:
промукâ Ј Ј З С I, 12; изашâ ЈЈЗ С I, 292; рекô Ј Ј З С I, 10, ћутô Ј Ј З С IV,
70; могô Ј Ј З С III, 13; отô ЈЈЗ С III, 19; линô Ј Ј З С I, 51; претседава Ј Ј З С
IV, 61; отсекла ЈЈЗ С V, 67; знас ЈЈЗ С V, 142; изњињала Ј Ј З С I, 198.
У једним случајевима (у питању су вокали) један глас под утицајем
суседног гласа прелази у њему идентичан пар (промукао → промукаа →
„промукâ“, изашао → изашоо → „изашô“, рекао → рекоо → „рекô“, отео
→ отоо → „отô“). Процес уједначавања вокала обавезно прати контракција. У другим случајевима (у питању су консонанти) један глас
под утицајем другог гласа прелази у њему идентичан глас (изњихала
→ „изњињала“), где је сугласник „х“ прешао у сугласник „њ“, чиме је
постигнута потпуна идентификација сугласника у два суседна слога.
Дешава се (и то чешће) да један глас пређе у други њему сродан глас
(председава → „претседава“). Преласком (мутацијом) гласа „д“ у глас „т“
170 Ј. Јовановић Змај је у овој прилици могао употребити још један облик,
који, такође, представља засатарелу форму облика „енергије“, а то је облик
„енерђије“. Зашто се песник одлучио за облик „енержије“, тешко је рећи. Може
се претпоставити да је песник изабрао за облик „енержија“, следећи закон
палатализације, односно прелазак консонантских фонема „к, г, х → ч, ж, ш“
испред вокалске фонеме „и“.

Stih i jezik v05.indd 307

20.11.2013 16:59:20

ПОЕЗИЈА СРПСКОГ РОМАНТИЗМА

дошло је до његовог обезвучавања тако да се овај сугласник звуковно
приближио суседном сугласнику „с“. Готово истоветна ситуација се
десила и са преласком гласа „ш“ у глас „з“ (знаш → „знас“). Разлика је
једино у томе што је до звуковног приближавања двају гласова дошло
на растојању (дистанци). Иначе, највећи део ових фонометаформи
послужио је песнику за очување одређених ритмичких образаца и што
чистијих римованих гнезда.
(1)

(…)
На травици, близу срцу мом,
Леже гусле баш где их је вила
Мало прије руком положила
Кадно оде с мојим милим сном.
Узô б’ гусле, ал’ ми дршће рука,
Запевô бих, али сам промукâ…
(ЈЈ З С I, 12).

(1)

(…)
А тама је на мртвило пала,
Црн је барјак ноћца разавила,
Полу-месец крвав изашâ је –
Победио ј’, ал’ га скупо стаје
(ЈЈ З С I, 292).

У примеру (1) из песме Пролећно јутро сâм положај глаголске фонометаплазме „промукâ“, њено место на клаузули, даје јој могућност
да буде средство очувања чистог римованог сагласја (-ука/-укâ: рука
– промукâ), а истовремено и средство за одржање започете метричкоритмичке схеме несиметричног десетерца (4//6): „Запевô бих, // али
сам промукâ“. У функцији очувања несиметричног десетерца, као што
се види песник је и у првом полустиху наведеног стиха употребио
још једну глаголску фонометаплазму „запевô“. Јер да све ово песник
није урадио, имао би дванаестерац типа (5//7): (Запевао бих, // али
сам промукао), што би у потпуности разградило метричко-ритмичку
структуру ближег и даљег контекста.
У примеру (2) из песме Вила, као и у примеру (1), реч је о поетском
тексту у којем влада силабичка структура несиметричног десетерца
(4//6). И да би очувао и продужио започету силабичку структуру
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поменутог стиха, Ј. Ј. Змај је био приморан да употреби глаголску
асимилацију „изашâ“ уместо њеног стандардног облика „изашао“. Да
се то није десило, настала би силабичка структура једанаестерца типа
(4//7): (Полу-месец // крвав изашао је –“, при чему би овај стих силабички
искочио из окружавајућег поетског текста.
Глаголска дисимилација настаје разједначавањем два иста или слична
гласа у суседству или на растојању на тај начин што један од њих прелази у неки други глас. Иако је нађен само један пример, то не значи
да их у Змајевој поезији нема и више:
потавни Ј Ј З С I, 301.
У пронађеном примеру, као што се види, глаголска дисимилација
је настала разједначавањем суседних гласова (консонаната) отклањањем назалне нагомиланости, где је сугласничка група „мн“ прешла у
сугласничку групу „вн“ (потамни : „потавни“). Погледајмо како функционише ова глаголска фонометаплазма у контексту.
И тако паде Сентомаш нам славни,
Али му име за то не потавни.
Добар је јунак кој’ се борит знао –
Ал’ зар je Милош мањи што је пао!
(…)
(Ј Ј З С I, 301).
У наведеном четворостишју из песме Сентомаш испеваном у облику
једанаестерца типа (5//6) због очувања гласовно чистих римованих
гнезда (-авни/-авни: славни – потавни), налазимо разлоге за стварање
глаголске фонометаплазме „потавни“ наместо њеног књижевног облика
„потамни“. Да није дошло до песникове интервенције, да се задржао
примарни облик „потамни“, озбиљно би се угрозила звуковна ваљаност
риме (-авни/-амни: славни – потамни) до које је Змају, због ондашњег
схватања риме, било посебно стало.
Транспозициона глаголска фонометаплазма подразумева промену
места одређеног структурног сегмента. Пошто промена места структурног елемента у највећем броју случајева проузрокује и промену
семантичке структуре, овакав тип глаголске фонометаплазме је веома
редак. Нашли смо га само у једном примеру:
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чати Ј Ј З С II, 156.
Условно речено, секундарни облик „чати“ није настао, као што на
први поглед изгледа, заменом места двају вокала, вокала „а“ и „и“ од
облика „чита“, већ је то треће лице једнине презента глагола „чатити“,
који данас носи ознаку застарелости, архаичности.
(…)
Идите, даклем, во своја вси,
„Тите“, „Ижице“ и „Кси“ и „Пси“!
Ал’ ид’те и ви нужнија слова,
Вас које народ познаје, чати,
Идите и ви во своја вси,
Народ вас чека да вас прихвати
Разиђите се сад на све стране
(…)
(ЈЈЗ С II, 155–156).
У примеру из песме Во своја вси већ је из самог контекста потпуно
јасно да облик „чати“ има значење глагола „читати“ (распознавати
слова у писаном или штампаном тексту, прелазећи очима оно што
је написано или наштампано, разумевати садржину прочитанога)
употребљеног у његовој старијој форми „чатити“, чије је значење везано за цркву, црквени обред (читати, обично у цркви или при црквеном обреду) Појава овог глаголског облика није променила силабичку
структуру стиха, али се она, на стилистичком плану, наведеног текста
уклопила у његову евидентну архаичност и донекле сакралност.
Пошто фонетскофонолошка додавања (прострикције), скраћивања
(рестрикције), замењивања (супституције), мењања (мутације) и
премештања (транспозиције) могу захватити све постојеће глаголске
облике у српском језику, могуће је говорити о: инфинитивним, презентским, аориским, императивним, имперфективним, глаголскоприлошким, глаголскопридевским, перфективним, плусквамперфективним,
футурским и кондиционалним фонометалазмама. Материјал поезије
Јована Јовановића Змаја којим смо се служили показује да је овај песник,
изузев плусквамперфекта, користио све глаголске облике у функцији
фонометаплазми.
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Инфинитивне фонометаплазме представљају супстанцијалну модификацију инфинитивног облика на фонолошком нивоу. Примера
нема много:
свенут’ Ј Ј З С I, 19; бит’ ЈЈЗ С I, 283; оголит’ Ј Ј З С III, 24; решит’ Ј Ј З С
III, 116; жалит’ ЈЈЗ С IV, 127; дочекат’ ЈЈ З С IV, 153; држат’ Ј Ј З С IV,
177; исказ’ти ЈЈЗ С I, 95; каз’ти ЈЈЗ С II, 142; требовати Ј Ј З С III, 35;
најволети ЈЈЗ С IV, 93.
Пошто се у процесу настајања инфинитивних фонометаплазми користе поступци додавања и одузимања неког гласовног сегмента, могуће
је говорити о: инфинитивној прострикцији (требати : „требовати“;
волети : „најволети“) и инфинитивној рестрикцији (севнути : „севнут’“,
казати : „каз’ти“). Погледаћемо како се ове инфинитивне фонометаплазме уклапају у поетски дискурс.
(1)

Ах, преварио сам се,
Сагрешио сам Богу;
Хтео сам све исказ’ти, –
Па ево ништ’ не могу
(ЈЈЗ С I, 95).

(2) Не брини се неће човек
Требовати твога плача,
Из тог истог црног гвожђа
Моћ ће сковат љута мача!
(ЈЈЗ С III, 35).
У примеру (1) из песме Ђулићи XXXVII у катрену са наизменичном
римом (римом која се јавља само у парним стиховима у строфи), у
трећем неримованом стиху на месту клаузуле нашла се инфинитивна
рестриктивна фонометаплазма „исказ’ти“ уместо њеног стандардног облика „исказати“. Употребом овакве фонометаплазме песник је
скратиo дотичну лексему за вокалску фонему „а“ чиме је одговарајући
стих уместо осмерца претворио у седмерац: „Хтео сам све исказ’ти, –“,
сагласивши га са осталим седмерачким стиховима у строфи. Дакле,
појаву инфинитивне рестриктивне фонометаплазме у овом катрену
проузроковале су силабичке вредности стихова.
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У примеру (2) из песме Гвожђе, такође у катрену са наизменичном
римом, на иницијалној позицији другог стиха нашла се инфинитивна
простриктивна фонометаплазма „требовати“ наместо њеног примарног
облика „требати“. Пошто се овде ради о симетричном осмерцу, Ј. Ј. Змају
је затребао још један слог како би остварио осмерачки стих „Требовати
// твога плача“. Јер да је песник користио стандардни облик, добио би
седмерачки стих (Требати твога плача) и тиме нарушио силабичку
структуру строфе.
Презентске фонометаплазме представљају супстанцијалну модификацију презентског облика на фонолошком нивоу. Примера има много:
сиграју се ЈЈЗ С V, 137; захори ЈЈЗ С I, 43; знадем Ј Ј З С III, 207; имадем
Ј Ј З С V, 13; дадеш ЈЈЗ С IV, 53; рчи ЈЈЗ С I, 200; познамо Ј Ј З С V, 117; ум’у
Ј Ј З С I, 356; заманеш ЈЈЗ С III, 87; разлади се Ј Ј З С V, 73; мимо’ђу Ј Ј З С
IV, 160; ‘мате ЈЈЗ С IV, 108; јест’ ЈЈЗ С II, 253; неси Ј Ј З С I, 202; шиље
Ј Ј З С I, 376; дркће ЈЈЗ С III, 250; сањкају Ј Ј З С V, 340; вантазира Ј Ј З С
IV, 253; потавни ЈЈЗ С I, 301; чати ЈЈЗ С II, 156.
Презентске фонометаплазме настају поступком додавања, изостављања, замене, мењања и промене места одређеног структурног
елемента. Стога се у Змајевој поезији може говорити о: презентској
прострикцији (имам : „имадем“); презентској рестрикцији (мимоиђу : „мимо’ђу“); презентској супституцији (санкају : „сањкају“); презентској мутацији (потамни : „потавни“) и презентској транспозицији
(чита : „чати“). Ево два примера у којима функционишу презентске
фонометаплазме.
(1)

Ја те могу бацити,
Макар да си дар,
Ја имадем разума,
Ја сам господар!
(ЈЈЗ С V, 13).

(2) А видите л’ ко их вози?
Није какво тромо кљусе, –
Два зекана, два брзана;
Па сад хура! Сањкају се
(ЈЈЗ С V, 340).
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У примеру (1) из песме Ко је господар, где се према појави риме и
дужини стихова може говорити или о преломљеном дванаестерцу типа
(7//5) или о наизменичној комбинацији седмераца и петераца, при чему
су петерци међусобно римовани, док су седмерци остали без риме171.
Дакле, у таквом стиховном контексту нашла се презентска прострикција „имадем“ уместо њеног стандардног облика „имам“. Увећавањем
основног облика за један слог речцом „де“ и његовим претварањем у
фонометаплазму песник је одговарајући стих продужио за један слог,
добивши потребну силабичку структуру седмерца (4//3): „Ја имадем
// разума,“ – саображену првом стиху из исте строфе.
У примеру (2) из песме То је сањкање, у катрену испеваном у симетричним осмерцима са наизменичним римовањем, на позицији друге
риме у четвртом стиху нашла се презентска супституција „сањкају“
уместо њеног књижевног облика „санкају“. Разлози за употребу ове фонометаплазме нису ни силабичке и звуковне природе, јер модификација
основног облика не доноси слоговно повећање, а ни усаглашавање двеју
римема (-усе/-у се: кљусе – сањкају се) или (усе/-у се: кљусе – санкају се) у
оба случаја римована гнезда чини идентичним. Зато разлог за употребу
презентске супституције треба тражити на плану стилистике израза.
И заиста облик „сањкати се“ данашњем читаоцу звучи необично и
архаично, јер је потпуно истиснут од облика „санкати се“.
Аориске фонометаплазме представљају супстанцијалну модификацију аориских облика на фонолошком нивоу. Примери су малобројни:
видјех Ј Ј З С II, 117; ду’ну ЈЈЗ С V, 178; заборави’ Ј Ј З С III, 28; дадо’ Ј Ј З С
V, 353; б’ Ј Ј З С II, 200; би’ ЈЈЗ С IV, 103; окрепи’ Ј Ј З С II, 143; запита’
Ј Ј З С III, 98; скочи’ ЈЈЗ С III, 99.
Мали број примера аориске фонометаплазме у потпуности се одразио на њихову разноврсност. Оне у Змајевој поезији функционишу само
у виду: аориске прострикције (видех : „видјех“) и аориске рестрикције
(дадох : „дадо’“).
(1)

Прозборисмо о свом јаду,
Састасмо се с истом р’јечи,

171 Моменат међусобног неримовања седмераца иде у прилог претпоставци да се
ту ипак ради о преломљеном дванаестерцу (7//5).
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Видјех да му души годи,
А и мени ране л’јечи
(ЈЈЗ С II, 117).
(2) Проникнут духом Божије правде
Хтедох се брзо вратит одавде.
Са така места души се хита –
Ал’ се окренух, па још запита’,
(…)
(ЈЈЗ С III, 98).
У примеру (1) из песме Слатка ријеч у катрену исписаном у симетричним осмерцима (4//4) међу више употребљених фонометаплазми
нашла се и аориска прострикција „видјех“ уместо њеног примарног
облика „видех“. Разлог за њено појављивање лежи у чињеници да
текст целе строфе, како видимо, изговара лирски јунак који се користи ијекавским изговором српског језика. На то указују и друге две
присутне рестриктивне фонометаплазме: једна именичка „р’јечи“, а
друга глаголска „л’јечи“.
У примеру (2) из песме Крв и сузе у четворостишју у којем влада
парна рима, на месту друге римеме у другом пару риме делује аориска
рестрикција „запита’“ уместо њеног стандардног облика „запитах“.
Узрок за појаву ове фонометаплазме долази од потребе да се у римованим речима остваре што идеалнија римована гнезда (-ита/-ита:
хита – запита’). Појавом фонометаплазме са књижевним обликом
римована гнезда би изгубила веома много на својој звучној компоненти
(-ита/-итах: хита – запитах).
Императивне фонометаплазме настају супстанцијалном модификацијом императивних облика на фонолошком нивоу. Ови примери
су посебно бројни:
ид’те Ј Ј З С I, 104; хајд’те ЈЈЗ С I, 119; стан’те Ј Ј З С I, 145; хајд’мо
Ј Ј З С II, 16; плет’те ЈЈЗ С II, 155; будт’е Ј Ј З С II, 62; ход’те Ј Ј З С V, 115;
од’те Ј ЈЗ С V, 14; вид’те ЈЈЗ С I, 337; диж’те Ј Ј З С II, 151; лез’те Ј Ј З С
II, 155; сец’те ЈЈЗ С III, 36; растав’те Ј Ј З С IV, 110; ви’те Ј Ј З С V, 361;
беж’ Ј Ј З С I, 73; стан’ ЈЈЗ С I, 195; нађ’ Ј Ј З С III, 206; жур’ Ј Ј З С V, 384;
уђи-де Ј ЈЗ С I, 128; жубори-де ЈЈЗ С I, 136; пази-дер Ј Ј З С V, 146; рецидер Ј Ј З С V, 249.
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Уз изражену бројност императивних фонометаплазми није ишла и
њихова разноврсност. Оне се у Змајевој поезији могу срести у облику:
императивне рестрикције (идите : „ид’те“) и императивне прострикције (пази : „пази-дер“). Навешћемо два примера у којима се јављају
императивне фонометаплазме.
(1)

Сец’те, сец’те, јадне паше,
Тим ће шире бити гране,
Шириће се мисли наше
Потсечене, „штуцоване“!
(ЈЈЗ С III, 36).

(2) Прижељкујте у гори
Славујићи нујни,
Жубори-де, жубори,
Поточићу бујни!
(ЈЈЗ С I, 136).
У примеру (1) из песме Не помаже, у катрену написаном у симетричним осмерцима (4//4) са укрштеном римом, већ на иницијалној
позицији првог стиха у првом полустиху песник понавља облик императивне рестрикције „сец’те“ уместо њеног примарног лика „сеците“.
Одмах пада у очи да су две узастопне фонометаплазме послужиле Ј.
Ј. Змају да оствари силабичку структуру симетричног осмерца, односно четверца (први полустих): „Сец’те, сец’те, // јадне паше,“. Да
су употребљени стандардни облици ове фонометаплазме, први стих
би уместо четири имао шест слогова са структуром (6//4): (Сеците,
сеците, // јадне паше).
У примеру (2) из песме Ђулићи увеоци XVI у катрену у којем се смењују седмерци и шестерци међусобно римовани, у првом полустиху
трећег стиха (седмерац) делује императивна прострикција „жубори-де“
уместо њеног стандардног облика „жубори“. Потреба за једним слогом
натерала је песника да употреби ову фонометаплазму, помоћу које је
добио жељени полустих од четири слога, а тиме и седмерац типа (4//3):
„Жубори-де // жубори“, као и у првом стиху наведене строфе.
Имперфективне фонометаплазме настају супстанцијалном модификацијом имперфективних облика на фонолошком нивоу. Примера
скоро да нема. Истина, нађен је само један случај:
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љубља’ ЈЈЗ С I, 155.
Један једини пронађени пример имперфективне фонометаплазме
указује на то да је имперфекат као временска категорија редак у поезији
Ј. Ј. Змаја. Стога и нема ових фонометаформи. Пронађени облик јавља
се у виду имперфективне рестрикције (љубљах : „љубља’“).
Од детињства, од једва-сећања,
У времену невина голубља,
Имао сам уз које приања’, –
Тад не знадох колико их љубља’
(ЈЈЗ С I, 155).
У наведеном катрену из песме Ђулићи увеоци XXXVII испеваном у
асиметричним десетерцима (4//6) са укрштеном римом на клаузули
задњег стиха нашла се имперфективна рестрикција „љубља’“ уместо
њеног примарног облика „љубљах“. Без већих напора може се запазити
да је песник ову фонометаформу употребио из звуковних разлога.
Наиме, римујући облике двеју лексема „голубља“ и „љубљах“, морао је
изоставити финални сугласник из друге римеме како би остварио подударна римована гнезда (-убља/-убља: голубља – љубља’). Нешто слично
се десило и у другом римованом пару (-ања/-ања: сећања – приања’).
Глаголскоприлошке фонометаплазме настају супстанцијалном модификацијом облика глаголског прилога садашњег и глаголског прилога
прошлог на фонолошком нивоу. У Змајевој поезији пронашли смо
само глаголскоприлошке фонометалазме од глаголског прилога садашњег. Њихово присуство у стиховним структурама Змајеве поезије
је приметно:
уживајућ’ ЈЈЗ С I, 41; примајућ’ ЈЈЗ С I, 122; мислећ’ Ј Ј З С I, 203;
штедећ’ ЈЈЗ С I, 232; сјајућ’ ЈЈЗ С I, 315; тражећ’ Ј Ј З С II, 17; негујућ’
Ј Ј З С II, 119; плетућ’ ЈЈЗ С III, 15; пијућ’ Ј Ј З С III, 54; знајућ’ Ј Ј З С III,
59; пуштајућ’ ЈЈЗ С IV, 146; имајућ’ ЈЈ З С IV, 161; седећ’ Ј Ј З С V, 115;
помишљајућ’ ЈЈЗ С V, 246.
Иако је глаголскоприлошка фонометаплазма веома честа појава код
овог српског песника, она је типски једнообразна, јер се јавља само у
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виду глаголскоприлошке рестрикције (примајући : „примајућ’“). Навешћемо два случаја за ову глаголскоприлошку рестрикцију.
(1)

Многи тражећ’ пусту славу,
У срамни су амбиз пали,
Тебе слава сама тражи,
Црногорче, царе мали!
(ЈЈЗ С II, 17).

(2) Народ показа своју вредност стару
Имајућ’ нада у закрилца свога;
Народ показа мирноћу у жару
Не дав се сврнут с пута законога
(ЈЈЗ С IV, 161).
У примеру (1) из песме Црногорцу са симетричним осмерцима и
наизменичном римом песник већ у првом стиху користи глаголскоприлошку рестрикцију „тражећ’“ уместо њеног примарног облика
„тражећи“. Нимало није тешко приметити да је употребу ове фонометаплазме условило сређивање силабичке структуре стихова, а да се у
првом стиху (Многи тражећи пусту славу) појавио вишак од једног
слога, па је Ј. Ј. Змај искористио могућност прављења глаголскоприлошке рестрикције „тражећ’“, чиме је остварио потребни симетрични
осмерац („Многи тражећ’ // пусту славу“).
У примеру (2) из песме Свршетак почетка, слично као у примеру (1),
појаву глаголскоприлошке рестрикције „имајућ’“ уместо њеног стандардног облика „имајући“, проузроковало је уједначавање силабичке
структуре стихова, конкретно: једанаестерца типа (5//6). И због тога је
песник употребио рестриктивну фонометаплазму „имајућ’“ да би имао
једанаестерац „Имајућ’ нада // у закрилца свога;“, уместо дванаестерац
типа (6//6) (Имајући нада // у закрилца свога;). Ово потврђују и друге
фонометаплазме употребљене у наведеној строфи, као: „дав“ ← давши;
„сврнут“ ← сврнути.
Глаголскопридевске фонометаплазме настају супстанцијалном модификацијом облика глаголског радног придева и глаголског трпног
придева на фонолошком нивоу. Примера глаголскопридевске фонометаплазме настале од облика глаголског радног придева има веома
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много, док су примери ове фонометаплазме настали од глаголског
трпног придева веома ретки:
цив’лизирô ЈЈЗ С III, 87; дô (дао) ЈЈЗ С IV, 61; огрн’о Ј Ј З С V, 15; скин’о
Ј Ј З С V, 228; задрктô ЈЈЗ С I, 298; кликн’о Ј Ј З С I, 304; каз’ли Ј Ј З С
I, 314; вид’ли ЈЈЗ С I, 318; задрктала Ј Ј З С I, 356; свирô Ј Ј З С II, 138;
вид’ла Ј ЈЗ С II, 146; стисн’о ЈЈЗ С III, 17; трен’о Ј Ј З С III, 65; дух’но
Ј Ј З С III, 81; видили ЈЈЗ С IV, 201; сиграли Ј Ј З С V, 300; страдô Ј Ј З С V,
309; преврн’о ЈЈЗ С V, 345; сломијени Ј Ј З С II, 117; зар’ђана Ј Ј З С IV, 75;
узверени ЈЈЗ С V, 312; видили ЈЈЗ С IV, 201.
Мада су бројни облици глаголског придева радног од којих настаје
глаголскопридевска фонометаплазма, она се јавља у два од могућих
пет видова, као: глаголскопридевска рестрикција (огрнуо : „оргн’о“) и
глаголскопридевска супституција (задрхтала : „задркатала“). Иако
нађена само у три облика глаголског придева трпног, глаголскопридевска фонометаплазма делује у виду: глаголскопридевске супституције
(сломљени : „сломијени“; (видети : „видити“) и глаголскопридевске рестрикције (унезверени : „узверени“) Погледаћемо два случаја из ове
категорије примера.
(1)

Ао слоне, ао слоне,
Ти би друкче свирô
Да се ниси тако на врат
На нос цив’лизирô
(ЈЈЗ С III, 87).

(2) А да буде лепши призор
Тихој идили,
Топове смо једноочно
Сами видили
(ЈЈЗ С IV, 201).
У примеру (1) из песме Оном слону у бечком позоришту, у катрену у
којем се наизменично смењују осмерци и шестерци са римом у парним
стиховима на клаузули задњег стиха песник употребљава глаголскопридевску рестрикцију „цив’лизирô“ уместо њеног стандардног облика
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„цивилизирао“. Није тешко закључити да је сâм крај ове лексеме која има
изглед глаголскопридевске апокопе условљен стварањем идентичног
римованог сагласја према првој римеми (-ирô/-ирô: свирô – цив’лизирô).
Међутим, укидањем вокала „а“ на крају ове лексеме није решило проблем силабичке структуре дотичног стиха, па је Ј. Ј. Змај морао прибећи
још једној редукцији, али сада вокала „и“ у средишњем делу, тиме је
усаглашена силабичка структура шестерца: „На нос цив’лизирô“, а
истовремено и римованог гнезда. Сама фонометаплазма „цив’лизирô“,
пошто је два пута модификована, као глаголскопридевска рестрикција,
има квалитет глаголскопридевске синкопе и квалитет глаголскопридевске апокопе.
У примеру (2) из песме Са скупштине у катрену где осмерце смењују петерци са римом на парним стиховима на финалној позицији
задњег стиха, нашла се глаголскопридевска супституција „видили“
наместо њеног књижевног облика „видели“. Пошто оваква супституција не води промени слоговне структуре дотичне лексеме, логично
је помислити да је она проузрокована фонолошким усаглашавањем
према другој римеми, што се показује као тачним. Наиме, у римованом
пару (идили/-идили: идили – видили) римована гнезда су идентична.
Међутим, да је песник употребио примарни облик „видели“, рима би
имала неусаглашена римована гнезда (идили/-идели: идили – видели).
Треба додати да облик „видили“ ← видити има стилску маркираност
– некњижевни облик.
Футурске фонометаплазме настају супстанцијалном модификацијом
облика футура на фонолошком нивоу. Овакве фонометаплазме пронађене су једино код футура I, синтетичког облика, а не и аналитичког.
Примера има веома мало, пошто у обзир нису узимани случајеви типа
„проћ’ ће“, „помоћ ћу“:
зацвјетаће ЈЈЗ С II, 115; бегаће-ду ЈЈЗ С IV, 53; казаћеду Ј Ј З С IV, 69;
узбраћемо ЈЈЗ С V, 125; каз’ћу ЈЈЗ С I, 327.
Будући да футурске фонометаплазме настају додавањем и изостављањем одређеног гласовног сегмента у оквиру примарног облика,
могуће је говорити о: футурској прострикцији (зацветаће : „зацвјетаће“) и футурској рестрикцији (казаћу : „каз’ћу“). Посмотрићемо два
примера футурских фонометаплазми.
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(1)

(…)
Откуда благо сиротици отој?
Откуда сребро девојци сиротој?
Откуда њојзи, кад гладује сама? –
– Каз’ћу вам, каз’ћу – мојим Српкињама
(ЈЈ З С I, 327).

(2) Одговора нећу на питање моје;
Свако живи прстом показаће ко је.
И сенке из гроба казаћеду: ти си!
– Па реци да ниси!
(ЈЈ З С IV, 69).
У примеру (1), из песме Пет талира, у наведеном четворостишју, у
првом полустиху задњег стиха Ј. Ј. Змај два пута користи исту футурску
рестриктивну фонометаплазму „каз’ћу“ уместо њеног стандардног
облика „казаћу“. Пошто је у питању рестриктивна фонометаплазма у
којој се јавља мањак од једног вокала, овде самогласника „а“, одмах се
запажа да је у питању усаглашавање слоговне структуре дотичног стиха
са претходним стиховима. И, заиста песнику је био потребан једанаестерац типа (5//6), а он са лексичким фондом у стиху има тринаест
слогова: (– Казађу вам, казаћу // – мојим Српкињама). Зато је морао два
пута да редукује исту лексему како би добио одговарајући стих, односно
једанаестерац типа (5//6): „– Каз’ћу вам, каз’ћу // – мојим Српкињама“.
У примеру (2) из песме Ко другом јаму копа песник у наведеном катрену употребљава исту лексему као у примеру (1), али сада у функцији
простриктивне фонометаплазме „казаћеду“ уместо њеног стандардног
облика „казаћу“. И овде као и у претходном случају фонометаплазма
је користила песнику за усаглашавање силабичке структуре у строфи.
Њему је у дотичном стиху био потребан симетрични дванаестерац
(6//6), а лексички материјал је имао једанаест слогова (И сенке из гроба
казаће: ти си), па је требало редупликацијом (додавањем) једног слога
добити дванаестерачки стих типа (6//6): „И сенке из гроба // казаћеду:
ти си!“
Перфективне фонометаплазме представљају супстанцијалну модификацију облика перфекта на фонолошком нивоу. Примера има
мало, јер да би настала перфективна фонометаплазма, потребно је
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да се деформишу оба глаголска елемента који улазе у састав перфекта
као сложеног глаголског облика:
ј’ умрô Ј Ј З С I, 335; ј’ левô ЈЈЗ С I, 347; ј’ јахô Ј Ј З С II, 138; ј’ гледô Ј Ј З С II,
151; ј’ урезô ЈЈЗ С III, 127; ј’ имô ЈЈЗ С V, 229.
У свим наведеним примерима, а других нисмо пронашли, перфективна фонометаплазма се испољава једино у виду перфективне
рестрикције (је гледао : „ј’ гледô“). Узмимо два примера перфективне
фонометаплазме за анализу.
(1)

(…)
Марко ј’ гледô полумесец досад српски жар,
Сад нам мора мио бити, јербо нам је дар,
Досад беше један барјак узданица сва,
Српска војско, српско срце, сад их имаш два!
(…)
(ЈЈЗ С II, 151).

(2) „Несиб олсун!“ (нека буде
Што судбина суди јача) –
То ј’ урезô тиран Тимур
На оштрици свога мача
(ЈЈЗ С III, 127).
У примеру (1) из песме Српски градови – турски барјак у наведеном
четворостишју написаном у каталектичким тринаестерцима типа (8//5)
песник је употребио перфективну рестриктивну фонометаплазму
„ј’ гледô“ уместо њеног књижевног облика „је гледао“. Рестриктивна
фонометаплазма послужила је Ј. Ј. Змају да одређени стих („Марко ј’
гледô полумесец // досад српски жар“) доведе у силабичку усаглашеност
са другим стиховима, који имају структуру тринаестерца типа (8//5).
У примеру (2) из песме Несиб олсун готово је истоветна ситуација
као и у примеру (1), само је овде у питању друга врста стиха. Наиме,
ради се о симетричном осмерцу (4//4). У трећем стиху катрена песник
је имао вишка слоговног материјала од два слога. Због тога је био
приморан да употреби перфективну рестриктивну фонометаплазму
„ј’ урезô“ уместо њеног стандардног облика „је урезао“, како би добио
структуру симетричног осмерца: „То ј’ урезô // тиран Тимур“.
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Кондиционалне фонометаплазме представљају супстанцијалну модификацију облика кондиционала на фонолошком нивоу. Пошто је
кондиционал сложени глаголски облик, да би од њега настала фонометаплазма, потребно је да се одређена фонетско-фонолошка операција
изврши у оба његова дела. Таквих примера има веома мало:
прешô б’ ЈЈЗ С I, 10; узô б’ ЈЈЗ С II, 12; везô бих Ј Ј З С II, 216, б’ рекô Ј Ј З С
III 27.
У сва четири наведена случаја, као што се да видети, функционише
кондиционална рестрикција (бих везао : „би’ везô“, би рекао : „б’ рекô“).
Погледајмо нешто детаљније два примера кондиционалне фонометаплазме.
(1)

(…)
Гле, имате здраве руке!
Везô бих вам, – а и не би’,
Свет је чудан, пак ће рећи
Хајд’, веж’те их сами себи
(ЈЈ З С II, 216).

(2) А шта мома Аутонома,
Где сезону она слави?
Та се текем страшно купа,
Чисто б’ рекô да се дави
(ЈЈ З С III, 27).
У примеру (1) из песме Пустахије по моди у цитираном тексту
испеваном у симетричним осмерцима (4//4) у једном од стихова Ј.
Јовановић Змај је употребио кондиционалну рестриктивну фонометаплазму „везô бих“ уместо њеног књижевног облика „везао бих“. Није
тешко запазити да је песник извршио редукцију само у првом члану
кондиционала „везô“, а не и у другом „бих“. Оваква операција је сасвим
разумљива, јер је Змају било потребно да дотични стих (Везао бих вам,
// – а и не би’) скрати за један слог, како би добио симетрични осмерац:
„Везô бих вам, // – а и не би’“.
У примеру (2) из песме Сезона купања за разлику од претходног
случаја Ј. Ј. Змај је имао проблем да један од стихова катрена скрати
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за два слога, па се стога користио кондиционалном рестриктивном
фонометаплазмом „б’ рекô“ уместо њеног стандардног облика „бих
рекао“, применивши поступак редукције у оба његова члана. Тако је
песник остварио и у овој прилици симетрични осмерац: „Чисто б’ рекô
// да се дави“.
Све фонометаплазме (а самим тим и глаголске) у поетском језику
представљају свесно нарушавање стандарднојезичке норме; оне као
деструкције овакве врсте не повећавају дискурзивну већ само стилистичку информацију. Деформацијом стандарднојезичког облика концентрише се реципијентова пажња на формални део исказа, успорава
темпо перцепције, сам облик актуелизује (Мукаржовски 1986: 61). Поред
стилистичке, глаголске фонометаплазме добијају и ритмичку функцију,
јер се користе као активна ритмичка средства. Уз стилистичку и ритмичку свакако треба споменути и њихову звуковну (еуфонијску) улогу.
На стилистичку функцију глаголских фонометаплазми у Змајевој
поезији, између осталог, утичу и њихова различита изворишта: народни (војвођански) говори, народно песништво, старији тип језика.
Тако свака глаголска фонометаплазма, у зависности од свога порекла,
уноси у окружавајући контекст различите стилско-семантичке нијансе.
Змај се према нашим истраживањима глаголским фонометаплазмама
претежно служио за стварање локалног колорита, али их је нарочито
употребљавао за карактеризацију говора појединих особа. У том смислу
навешћемо неколико примера.
(1)

„Немој, немој будити их свету,
Кој’ не даде да се милуједу, –
Ту ће с они, без злобе, у реки
Љубити навеки“
(ЈЈЗ С I, 17).

(2) Србин одговара:
А Бога ти статистико,
Нова или стара,
Рецидер ми кол’ко има
На свету Мађара?
(ЈЈЗ С II, 241).
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(3) Прозборисмо о свом јаду,
Састасмо се с истом р’јечи,
Видјех да му души годи,
А и мени ране л’јечи
(ЈЈ З С II, 117).
(4) Наша мала Јуца
Са столице муца:
„Мати, мати, мати,
Знас кол’ко је сати?
Здлаво много куца,
Тлеба да се луца;
Гладна сам вец и ја,
Гладна је и куца,
Па и птица пева,
И њој клце цева“
(ЈЈ З С v, 142–143).
У примеру (1) из песме Балада и примеру (2) из песме Питање и
одговор песник употребљава простриктивне глаголске фонометаплазме: „милуједу се“, „рецидер“. Ове фонометаформе, као што се види,
нису узроковане ритмичким и звуковним ткањима стихова, нити су
условљене њиховом силабичком структуром, већ је у питању тежња
да се истакне говор одређене личности који је изван граница страндарднојезичког израза. Змај је да би остварио замишљену идеју, без
нарушавања започете ритмичке структуре, и у једном и у другом случају
био принуђен да истовремено употреби простриктивну (глаголску) и
рестриктивну (заменичку) фонометаплазму („Кој’ не даде да се милуједу, / Рецидер ми кол’ко има“). Међутим, песник је могао да се послужи
стандарднојезичким облицима (Који не даде да се милују, / Реци ми
колико има), па да сачува десетерачку и осмерачку структуру стихова,
али он то није учинио из стилистичких разлога.
У примеру (3) из песме Слатка ријеч десило се слично, али с том
разликом што се у екавски језички израз (њему припада и сам песник)
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уводи ијекавска форма као одраз карактеризације говора личности са
ијекавским изговором. И овде превођење секундарних облика („Видјех
да му души годи, / А и мени ране л’јечи“) у примарне облике (Видех да
му души годи, / А и мени ране лечи) не нарушава успостављену осмерачку
структуру стихова, што значи да употребљене глаголске фонометаплазме немају ни ритмичку ни еуфонијску, већ само стилистичку улогу.
У примеру (4) из песме Напомена матери Змај се користио глаголским фонометаплазмама како би дочарао говор детета које још није
овладало изговором свих гласова матерњег, српског језика. У конкретном случају у питању су сугласници: „р“, „ш“, „ч“ (треба, знаш, руча,
крче) који су замењени гласовима „л“, „с“, „ц“ („тлеба“, „знас“, „луца“,
„клце“).
Када се секундарни облици (овде глаголске фонометаплазме) напоредо нађу са примарним облицима, они постају снажно експресивно
средство. Илустрације ради навешћемо три таква примера.
(1)

(…)
Шта ће нама комедије
Кир Јање и Срете,
Кажи да се за ту лудост
Заузет не смете.
Па да видиш препорука.
Да виш мецената,
Па да видиш бранитеља
Сложних без ината
(…)
(ЈЈЗ С Iv, 96).

(2) Ал’ погледај чуда големога,
Камо чуда спрам чуда овога?
На травици, близу срцу мом,
Леже гусле баш где их је вила
Мало прије руком положила
Кадно оде с мојим милим сном.
Узô б’ гусле, ал’ ми дршће рука,
Запевô бих, али сам промукâ…
(ЈЈЗ С I, 12)
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(3) Ја познадох што нисам познавô,
Први санак ја сам већ отспавô,
Први санак гробовања мога,
Први санак мира вечитога,
(…)
(ЈЈ З С II, 25).
У примеру (1) из песме Птићу узрок за појаву глаголске рестриктивне
фонометаплазме „виш“ може се пронаћи у алтернирању осмерца и
шестерца, као и римованом пару (мецената – ината). Ова фонометаплазма уклештена између двеју протоплазми172 (видиш : „виш“ : видиш),
поред експресије, у већ иронични текст, уноси и додатну дозу сарказма,
што појачава степен стилогености стиха („Да виш мецената“) у односу
на окружавајући текст.
У примеру (2) из песме Пролећно јутро у октави испеваној у асиметричним десетерцима (4//6) са помешаном римом: парном, обгрљеном,
парном – у предзадњем стиху на иницијалној позицији песник користи
рестриктивну глаголску фонометаплазму „узô б’“ уместо њеног основног облика „узео бих“. Сама појава нерегуларног облика неке речи уноси
у поетски текст додатну, накнадну информацију о његовој форми. А
у овом осмостишју поред наведене фонометаплазме постоје и друге,
као на пример: „ал’“, „прије“, „кадно“, „ал’“, „запевô бих“, „промукâ“,
што значи да је наведена октава препуна стилских сигнала, односно
стилски маркираних језичких знакова.
У примеру (3) из песме Бранкова жеља у наведеном четворостишју на
клаузулама прва два стиха у функцији римованог пара нашле су се две
глаголске рестриктивне фонометаплазме „познавô“ и „отспавô“. Мада
се у првом полустиху налази књижевни облик прве фонометаплазме
„познадох“, чиме се фонометаплазми „познавô“ придаје већа стилска
информативност, поред ове две глаголске фонометаплазме песник
три пута на истом месту у три стиха заредом понавља именичку простриктивну фонометаплазму „санак“. Све ове фонометаплазме утичу
на стилско-информативни потенцијал стихова и контекста у којима
се оне налазе.
Јован Јовановић Змај је писао стихове у време када су се поштовала
строга правила везаног стиха, његова метричка и ритмичка организација. Услед тога песници су били принуђени да се користе различитим
формално-језичким средствима како би очували одређену метричко172 Термин протоплазма преузет је од Б. Тошовића (Тошовић 1990: 31).
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ритмичку схему. Зато простриктивне и рестриктивне глаголске фонометаплазме у Змајевој поезији добијају посебну ритмичку функцију, и
то онда када процес редупликације и редукције захвата најмање једну
вокалску фонему или цео један слог.
Простриктивном глаголском фонометаплазмом Змај се служи у
случајевима када му је потребно да силабичку структуру једног стиха
увећа за један слог.
(1)

Ватра пламти у груди ми силно,
Моје очи плачеду обилно —
Па ни ватра да сузе осуши,
Ни ће суза да ватру угуши!
(ЈЈЗ С I, 31).

(2) Народи се журе мети,
А ти летиш да претечеш;
Кад слобода зајаукне,
Мачем бијеш, мачем сечеш
(ЈЈЗ С II, 18).
У примеру (1) из песме Одломци једне веће песме, у катрену са парном
римом, да би задржао структуру несиметричног десетерца (4//6), песник је био принуђен да употреби глаголску фонометаплазму „плачеду“
уместо њеног књижевног облика „плачу“. Иако су примарни разлози
појаве ове фонометаплазме искључиво ритмичке, а не стилистичке
или звуковне природе. Мора се признати да се фонометаплазмама као
полифункционалним формама не сме одрећи истовремено деловање
двеју па и више функција, овде је ипак у питању реч о примарној ритмичкој, коју прати секундарна, стилистичка улога. Наиме, наведена
глаголска фонометаплазма припада песниковом језику, а не језику
једног од лирских јунака, што би могло да се прогласи за деструкцију
која представља дијалекатску (или неку другу) црту српског језика,
чиме би стилистичка функција добила примарнији карактер.
У примеру (2) из песме Црногорцу, такође у катрену, али у структури
симетричног осмерца (4//4), песник је на неримованој клаузули трећег
стиха искористио простриктивну глаголску фонометаплазму „зајаукне“
уместо њеног стандардног облика „јаукне“. Оваква употреба фонометаплазме имала је за циљ да одржи континуитет осмерачких стихова,
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јер би у противном стих имао седам слогова (Кад слобода јаукне). Но и
овде као и у претходном случају употребљена фонометаплазма поред
примарне ритмичке функције обавезно са собом носи и стилистичку
функцију, али као секундарну.
На сличан начин Змај употребљава и рестриктивне глаголске фонометалазме, и то у оним случајевима у којима се у једном од стихова
појављује вишак слоговног материјала, а ритмичка структура строфе
или песме захтева изосилабичност.
(1)

Кад већ мора бити борбе,
Бар не гон’мо турске хајке;
Сећајмо се усред боја
Да смо синци једне мајке
(ЈЈ З С II, 74).

(2) Е баш бих волô једном
Згрешити роду свом, —
(Досад се никад нисам
Нашô у калу том)
(ЈЈ З С II, 111).
У примеру (1) из песме Кад већ мора… у катрену, са римом само у
парним стиховима, силабичка структура симетричног осмерца приморала је песника да реагује употребом рестриктивне глаголске фонометаплазме „гон’мо“, која има краћу форму за вокал „и“ од њеног
основног облика „гонимо“, како би очувао прихваћену силабичку
структуру осмерца (4//4): „Бар не гон’мо // турске хајке“, где би она
могла бити нарушена. На стилогеност облика „гон’мо“ упућује још
једна фонометаплазма „синци“, која носи ознаку: песнички.
У примеру (2) из песме Волео бих згрешити принцип наизменичног
смењивања седмерачких и шестерачких стихова условио је употребу
двеју рестриктивних глаголских фонометаплазми „волô“ и „нашô“. И
овде, као у претходном примеру, реч је о језику песника, а не лирског
јунака, тако да се за наведене фонометаплазме може са сигурношћу
тврдити да су употребљене у примарној ритмичкој функцији, али да као
одступања од стандардне норме носе са собом и стилску информацију.
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Метричко-ритмичка ткања у стиху неретко условљавају комбинацију рестриктивне и простриктивне глаголске фонометаплазме и у
контекстима од једне строфе.
(1)

Изашô је о поноћи
Из кафане млад поета,
да се мало пролуфтира,
Да се мало попрошета
(ЈЈЗ С I, 280.

(2) С чим ћемо тебе угостити, драги,
Да будеш весô, да нас мине жеља?
(Преправ’те свашта, ако што имате,
Можда ће дете најволети кеља!
(ЈЈЗ С Iv, 93).
У примеру (1) из песме Појета и месец у катрену са осмерачким
стиховима и наизменичном римом, Змај се послужио глаголском фонометаплазмом рестриктивном „изашô“ и простриктивном „попрошета“;
да би у наведеном катрену очувао силабичку структуру симетричног
осмерца (4//4), што подразумева и силабичке структуре првог и задњег
стиха: „Изашô је // о поноћи“ : […] / „Да се мало // попрошета“, јер би
напротив уместо осмераца стајали деветерац (5//4) и седмерац (4//3):
(Изашао је // о поноћи) […] / (Да се мало // прошета).
У примеру (2) из песме Давно очекиваном госту, такође у катрену
са једанаестерачким стиховима типа (5//6) и наизменичном римом,
Змај користи две глаголске фонометаплазме: једну рестриктивну „преправ’те“, а другу простриктивну „најволети“ да би очувао силабичку
структуру једанаестерца у целој строфи. У оба анализирана примера
свака о фонометаформи поред ритмичке функције, која је примарна,
носи и своју стилистичку функцију, као секундарну.
Понекад се дешава да се и у једном стиху употребе простриктивна
и рестриктивна фонометаплазма како би се одржао започети унутрашњи ритам.
(1)
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Нит’ је какав љубоморник
Стисн’о десном ножић мали
(ЈЈ З С III, 17).
(2) Ти си онда дете била,
Ја те нисам ни познавô,
Кад сам снио цветак неки,
Цветак кој’ сам обожавô
(ЈЈ З С I, 110).
У примеру (1) из Песме без теме у наведеној строфи ритам је организован на осмерачкој основи (4//4). Змај је, изузев другог стиха, у свим
осталим користио фонометалазме. Међутим, у задњем стиху, у његова
два полустиха, песник је употребио глаголску рестрикцију „стисн’о“ и
именичку прострикцију „ножић“ да би задржао ритмичку структуру
симетричног осмерца: „Стисн’о десном // ножић мали“. Песник је могао,
да није водио рачуна о унутрашњем ритму написати овај стих без фонометаплазми (: Стиснуо десном // нож мали), па да сачува осмерачку
(силабичку) структуру стиха, али би се у том случају цезура нашла иза
петог слога (5//3), што би у ритмички правилно организован дискурс
унело елеменат аритмије.
У примеру (2) из песме Ђулићи LIX у контексту катрена у осмерцу
са наизменичном римом песник у једном стиху употребљава две фонометаплазме, именичку простриктивну „цветак“ и глаголску рестриктивну „обожавô“. Овакво коришћење фонометаплазми проузроковала
је силабичка структура симетричног осмерца (4//4): „Цветак кој’ сам
// обожавô“. Међутим, у првом полустиху постоји веома интересантна
појава, која захтева детаљније објашњење. Наиме, Ј. Јовановић Змај је у
том полустиху употребио две фонометаплазме: простриктивну („цветак“) и рестриктивну („кој’“), које се међусобно поништавају. Песник
је у оваквој ситуацији могао да избегне употребу фонометаплазми и да
добије коректан полустих од четири слога (Цвет који сам // […]). Зато
се може поставити питање: због чега је Змај продужио прву лексему за
један слог, а другу лексему скратио за једна слог? По нашем мишљењу,
Змај је употребио именицу „цвет“ у облику „цветак“, јер је то био манир српских романтичара, а онда је био присиљен да наредну лексему
скрати како би остварио одговарајућу силабичку структуру полустиха.
Друга фонометаплазма „обожавô“ има функцију римованог елемента

Stih i jezik v05.indd 330

20.11.2013 16:59:20

ГЛАГОЛСКЕ ФОНОМЕТАПЛАЗМЕ

(-о-авô/-о-авô: познавô – обожавô), али је она као таква употребљена
из чисто метричко-ритмичких потреба.
Глаголске фонометаплазме остварују ритмичку функцију и онда
када се нађу на месту клаузуле у метрички правилно организованом
контексту. Ради анализе наводимо таква три примера.
(1)

Што бацају међ’ нас семе
Од раздора, – не бих плакô, –
Само, само кад то семе
Не би никло тако лако!
(ЈЈЗ С II, 173).

(2) Питаћеш ме, моје чедо,
Кад сам ове песме писô, –
Просуо их један часак,
Један тренут, једна мисô
(ЈЈЗ С I, 121).
(3) Онда сам сузу збрисô,
Сад је разумем тек,
Ти с’ чеду нашем, Смиљки,
Видела кратак век
(ЈЈЗ С I, 179).
У примеру (1) из песме Хај, хај у катрену са симетричним осмерцем
и укрштеном римом песник на клаузули другог стиха користи рестриктивну глаголску фонометаплазму „плакô“, уместо њеног стандардног
облика „плакао“. Да се Змај није послужио овим поступком и употребио
књижевни облик речи „плакао“ у резултату би имао непотребни деветерац типа (4//5): (Од раздора, – // не бих плакао, –). Овим би и римовано
сагласје изгубило своју чисту тоналност (-лакао/-лако: плакао – лако),
чиме би се нарушио започети начин римовања. Појава фонометаплазме
„плакô“ имала је за циљ да све клаузуле у строфи одржи двосложним,
као и осмерац са завршном трохејском стопом.
У примеру (2) из песме Ђулићи LXXIII, такође у катрену са осмерачким стиховима и наизменичном римом, налази се глаголска фонометаплазма „писô“ наместо њеног књижевног облика „писао“. Употребом
секундарног облика „писô“ на крају другог стиха тај стих је добио
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структуру симетричног осмерца (4//4): „Кад сам ове // песме писô, – “,
као и други стихови у строфи. А поред тога, учињена деструкција је
била намењена и очувању двосложних трохејских клаузула. Да је којим
случајем ова операција изостала, дотични стих би био деветерац типа
(4//5): (Кад сам ове // песме писао) са дактилским завршетком, што би
умногоме нарушило метричко-ритмичко структуру строфе.
У примеру (3) из песме Ђулићи увеоци LXIX строфа је грађена са
наизменичним смењивањем акаталектичких и каталектичких стихова,
са наизменичном римом, и са сменом двосложних и једносложних клаузула. У тако изграђен контекст уклопила се и глаголска фонометаплазма
„збрисô“, заузевши финалну позицију првог стиха. Њен изостанак проузроковао би нарушавање успостављеног система који тече од почетка
до краја строфе. Наиме, појавом стандардног облика „збрисао“ први
стих би имао силабичку структуру деветерца типа (4//5): (Онда сам //
сузу збрисао), што би повредило метричко-ритмичку структуру строфе.
Поред стилистичке и ритмичке, глаголске фонометаплазме остварују
и звуковну (еуфонијску) функцију. Оваква употреба глаголских фонометаплазми у поезији Јована Јовановића Змаја најчешће се исцрпљује
у стварању истоветних римованих гнезда (Гаспаров 1984: 5):
руну – „ду’ну“ – чуну ЈЈЗ С V, 173; „несу“ – нанесу Ј Ј З С II, 36;
„крен’о“ – њено ЈЈЗ С IV, 117; „мет’о“ – лето Ј Ј З С II, 118; „њија“ –
чаролија ЈЈЗ С I, 22; вредно – „гледн’о“ Ј Ј З С V, 291; „одане“ – „пане“
Ј Ј З С I, 129; „гледи“ – бледи ЈЈЗ С I 280.
Различитим фонетско-фонолошким операцијама само у једној од
римованих речи, као што видимо, успостављена су идентична римована сагласја (-уну/-у’ну, несу/-несу, -ен’о/-ено, -ет’о/-ето, -ија/-ија,
-едно/-ед’но, -леди/-леди). У једном примеру, да би се успоставило што
чистије римовано сагласје, песник је био принуђен да интервенише у
обе римоване глаголске речи (-ане/-ане: одане – пане). Ради анализе
навешћемо два примера.
(1)
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(2) 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,
(…)
(ЈЈЗ С I, 129).
У примеру (1) из песме Банаћанима, јадницима, патницима у наведеном четворостишју песник је имао проблема како на месту риме
првог и трећег стиха да од двеју лексема „метнуо“ и „лето“ успостави
идентична римована сагласја. Једина могућност се отварала ако деформише лексички облик „метнуо“, отклонивши сугласник „н“ и самогласник „а“, при чему је добио секундарни облик: фонометаплазму „мет’о“.
Тек сада су створени услови за коректно римовање двеју поменутих
лексема (-ет’о/-ето: мет’о – лето). Овим поступком не само да су
добијена идентична римована сагласја него је добијен и одговарајући
једанаестерац типа (5//6): (Можда вас Бог // на искушење мет’о).
У примеру (2) из песме Ђулићи увеоци VII да би Ј. Ј. Змај успоставио
риму са идентичним римованим сагласјима, био је присиљен да две
лексеме које чине риму: „одахне“ и „падне“ деформише у секундарне
облике: „одане“ и „пане“. На овај начин успостављена су потпуно
идентична римована сагласја (-ане/-ане: одане – пане). Да су остали
основни облици употребљених лексема, рима би у великој мери била
нарушена (-ахне/-адне: одахне – падне).
Понекад се дешава да се и поред деструкције основног облика једне
римоване речи никако не могу успоставити истоветна римована гнезда,
али се остварује њихова приближност:
„части“ – каз’ти ЈЈЗ С IV, 18; „власти“ – каз’ти Ј Ј З С III, 41; ман’те
– „знате“ Ј Ј З С III, 143.
Користећи се рестриктивним глаголским фонометаплазмама песник
је донекле успео да поправи звуковни квалитет риме (части : казати →
„части“ – „каз’ти“; власти : казати; → „власти“ – каз’ти, маните : знате
→ „ман’те“ – „знате“). А сад да видимо како ове риме делују у стиховном
дискурсу Змајевих песама.
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(1)

(…)
Од Бога су званија,
Од Бога су власти,
Па баш да ме оглобе,
Нећу ником каз’ти
(…) (ЈЈЗ С III, 41).

(2) Народ, идеали?
Ах, забога, ман’те
Зар ви баш још ни то
Наопако не знате?
То није реално!
(ЈЈЗ С III, 143).
У примеру (1) из Песме Ј. Ј. Змај употребљава наизменичну риму у
шестерцима који се нижу један за другим. У функцији риме нашле су
се две лексеме „власти“ и „казати“, чија римована гнезда (-асти : -ати)
одају висок степен какофоничности. А с друге стране два стиха иза којих
рима долази имају различите силабичке вредности: једно је шестерац
(„Од Бога су власти,“), а други седмерац (Нећу ником казати). Да би
стихове довео у исту силабичку раван и донекле поправио еуфоничност римованих сагласја, песник се послужио глаголском синкопом
„каз’ти“ уместо њеног стандардног облика „казати“. Овим поступком
од седмерца је добио шестерац („Нећу ником каз’ти“), и донекле поправио звучност римованих гнезда (-асти/-аз’ти: власти – каз’ти),
где се јавила алтернација неподударних консонаната (с/з): безвучног
„с“ и звучног „з“.
У примеру (2) из песме Ја и песма, у квинти, као и код претходног
примера, рима се јавља у наизменичној форми. И овде Ј. Ј. Змај покушава да колико је то могуће усагласи римована гнезда, употребљавајући
глаголску синкопу „ман’те“ уместо њеног књижевног облика „маните“. Овом операцијом песник није успео да у потпуности изједначи
римована гнезда, да она добију изоморфни облик, већ су, као што се
види, постала метатезна (-ан’те/-нате: ман’те – знате). Метатеза је
обухватила прве слогове римованих гнезда (-ан- : -на-), док је у другом слогу задржана изоморфност (-те : -те). Да је изостала употреба
рестриктивне фонометаплазме, римована гнезда би имала метате-
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зно-епентетски однос (-аните/-нате: маните – знате), што је далеко од
еуфоничности и изоморфности.
У ретким приликама деформација (или корекција) примарног облика
захвата обе римоване речи, где се поред чистих римованих сагласја
успостављају и одређени силабичко-тонски односи стихова у строфи.
(1)

Састајô се с тобом
И за те разабирô, –
А што год сам чуо
Кâ да ј’ голуб бирô
(ЈЈЗ С I, 191).

(2) Па где нађе љубу?
Где је узгред стигô:
У греху је нашô,
Из греха је дигô
(ЈЈЗ С I, 185).
У примеру (1) из песме Одзив, у катрену у којем два јампска седмерца
смењују два трохејска шестерца, нашла се наизменична рима (само се
римују парни стихови: други и четврти), која повезује клаузуле прва два
са друга два стиха („тобом, разабирô, // чуо, бирô). Изражена функција
риме у полиметрички сегментовани текст уноси међусобну самерљивост стихова изотоничним двосложним клаузулама (-бирô/бирô:
разабирô – бирô). У овом случају, када је строфа метричко-ритмички
подељена на два дела, рима је својом појавом повезала различите делове
у једну компактну и динамичну целину, односно у катрен.
У примеру (2) из песме Зебња у рају, такође у катрену, два шестерца
са свим расположивим акцентима на непарним слоговима смењују
два шестерца са помереним првим акцентима на парни, други слог, у
којима делује наизменична рима (рима на парним стиховима: другом
и четвртом). И овде, као и у претходном случају, римована јединица
(„стигô“) део је једног компактног ритмичког дела (прва два стиха), а
друга римована јединица („дигô“) део је другог компактног дела (друга
два стиха), повезујући ритмички различите делове (као и у претходном
случају) у једну компактну и динамичну целину, то јест у строфу.
На крају ваља истаћи да је Змај тежећи за ретким и посебним речима,
за сонорним ефектима, за специфичним деминутивима, за књишким
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архаизмима, за варваризмима са аутентичном локалном бојом, за дијалектизмима варошког типа – спадао у ред оних српских песника који се
у свом поетском поступку обилато користио фонометаплазмама. Наша
анализа је показала да је Змај зависно од примене поступка (додавања,
изостављања, замене, промене и мењања места одређеног структурног
елемента) употребљавао: простриктивну, рестриктивну, супституционалну, мутациону и транспозициону глаголску фонометаплазму. У
зависности од тога да ли се додавао или одузимао одређени структурни
елеменат на почетку, у средини и на крају еталона, у Змајевој поезији
се могу срести три врсте простриктивне глаголске фонометаплазме:
глаголска протеза; глаголска епентеза; глаголска парагога, и три врсте
рестриктивне глаголске фонометаплазме: глаголска афереза; глаголска
синкопа; глаголска апокопа. У вези с поступком једначења или разједначавања двају (најчешће) суседних гласова, у оквиру мутационе глаголске
фонометаплазме, Змај употребљава: глаголску асимилацију и глаголску
дисимилацију. Будући да глаголске фонометаплазме подразумевају
структурну промену примарне форме, постоји могућност да сви глаголски облици у српском језику дају свој тип фонометаформи. Бавећи
се анализом осовних типова глаголских фонометаплазми у поезији
овог српског песника открили смо следеће глаголске фонометаформе:
инфинитивну, презентску, аориску, императивну, имперфективну,
глаголскоприлошку, глаголскопридевску, футурску, перфективну и кондиционалну фонометаплазму. Како би свој песнички израз учинио што
разноврснијим, Змај је све ове глаголске фонометаплазме изразито користио као: стилистичко, ритмичко и звуковно (еуфонијско) средство.

2.3. И
Још је Аристотел напомињао да се језик књижевног дела разликује од
језика у свакодневној употреби (Аристотел 1988: 47–91). Од тада теоретичари су се разилазили у питању у чему је та разлика. У антици и
средњем веку она је виђена у наглашеној и појачаној употреби стилских
средстава (тропа и фигура), у прошлом веку истицан је у први план
песников избор из изражајних могућности језика, као и моменат одступања од устаљене норме. Да би песник увео читаоца у свет поезије,
он мора свој језик учинити максимално изражајним, употребивши
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сва расположива средства самога језика. Једно од таквих изражајних
средстава јесу и фонометаплазме.
Под појмом фонометаплазме173, као што смо у више наврата истицали,
у најужем смислу, подразумевамо обличку форму насталу деформацијом неутралног еталона, додавањем, изостављањем, заменом, мењањем
и променом места одређеног структурног елемента на фонолошком
нивоу. Ових пет начина успостављања фонометаплазми формалне су
природе (у питању је нарушавање сигналне организације), али пошто
се ради о поетском језику (језику поезије), свака промена формалне
структуре одражава се и на семантичку структуру.
Фонометаплазме као форме форми (као фонометаформе) нису
специфичност једино поетског језика, оне се налазе и у обичном, разговорном језику, али су разлози за њихово настајање у ова два језичка
система веома различити. Док у разговорном језику, у једном случају,
структурна померања у неком граматичком облику настају као резултат непознавања или несхватања стандарднојезичке норме датог
језика (што, на пример, води до појаве граматичких колоквијализама)
(Тошовић 1990: 18), а у другом, она је ствар тенденције језика да следи
тзв. „закон најмањег напрезања“ у складу с потребама комуникације
– дотле су ова померања у поетском језику, на једној страни, свесна и
намерна (тешко је претпоставити да песник не влада нормом матерњег
језика), а на другој, она су изнуђена одређеним структурним ткањима
у стиху. Пошто фонометаплазме подразумевају структурну промену
примарне форме, свака врста речи може дати свој тип фонометаформи.
Стога је у српском језику могуће говорити о именичким, глаголским,
заменичким, придевским, бројним, прилошким, предлошким, везничким,
партикулским и узвичним фонометаплазмама.
У овом огледу за анализу смо узели само именичке фонометаплазме,
јер именице по својој улози и значају заузимају једно од водећих места
у граматичком систему једног језика, па и српског. Тако овај рад већим
делом представља типолошка, а мањим функционална истраживања
именичких фонометаплазми у поезији Лазе Костића, песника који је
постао „случај“ у српској књижевности (Секулић 1972: 7).
У зависности од тога да ли се примењује поступак додавања, изостављања, замене, мењања или промене места одређеног структурног
елемента, може се разликовати пет типова именичких фонометаформи:

173 Уопште о метаплазмама види у Општој реторици (Дюба 1986: 392).
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простриктивна, рестриктивна, супституционална174, мутациона и
транспозициона именичка фонометаплазма.
Простриктивна именичка фонометаплазма образује се плус-поступком, то јест додавањем неког структурног елемента еталону (односно примарном облику). Како наш материјал показује, ова фонометаплазма је незнатне фреквенције у поезији Л. Костића. То је и разумљиво,
јер су могућности да се један граматички облик без промене значења
прошири веома мале, а и сам језик тежи да елиминише све редудантне
облике. Пошто се додавање врши на почетку, у средини и на крају еталона, разликују се три врсте простриктивне именичке фонометаплазме:
именичка протеза, именичка епентеза и именичка парагога.
Именичка протеза настаје додавањем неког гласовног сегмента
почетку примарног облика. Примери су незнатни:
хата Л КО II, 183; хало ЛКО II, 209; задисак ЛКО I, 70; припомоћ
Л КО I, 92; паведрина ЛКО I, 123.
У облицима „хата“ (ата, коња) и „хало“ (ала, аждаја) ради се о правим фонометаплазмама, јер промена форме (ата – хата, ало – хало)
није условила промену значења, у питању су факултативни плус-поступци. Међутим, у облицима „задисак“ и „припомоћ“ функционишу
системски плус-поступци у виду префикса „за-“ и „при-“, где промену
формалне структуре прати и промена семантичке структуре. Али,
када се ови изрази врате у контекст из кога су истргнути, онда се лако
може приметити да се ради само о промени формалне структуре, што
показују следећи стихови.
(1)

(…)
Проговара газански стари вођ:
Не остаје нам друга припомоћ,
Делила само, превара и ноћ, –
ком не досади мржња до сада,
том љубав нек је смртна досада
(…)
(ЛКО I, 92).

174 „Не малу услугу чине јасноћи дикције и отмености израза продужене,
скраћене и промењене речи. Јер, одударајући у нечему од уобичајеног облика,
такве речи неће бити свакодневне и постаће отмене, а остајући делимице у
вези са обичним изразима обезбедиће дикцији јасноћу“ (Аристотел 1988: 79).
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(2) (…)
па кад махом сунце зађе
а с очију мрежа сађе,
у облаку мојих јада
једна ми је паведрина:
знадем како и ти страда,
будалино Саведрина!
(ЛКО I, 123).
У примеру (1) из песме Самсон и Делила лексема „припомоћ“ као
простриктивна именичка фонометаплазма, у односу на основну реч
„помоћ“, која означава радњу којом се олакшава рад или положај другога,
нема значење мале, незнатне помоћи, потпоре – него она напротив
означава велику, значајну помоћ, а префикс „при-“ има само формално
значење (мења сигнализацију контекста), и у функцији је одржавања
силабичке структуре симетричног десетерца (5//5): („Не остаје нам
// друга припомоћ,“). Тако да, имајући ово у виду, можемо слободно
тврдити да је реч о контекстуалној (оказионалној) именичкој фонометаплазми.
У примеру (2) из песме Дон Кихоту није тешко закључити да лексема „паведрина“, као простриктивна именичка фонометаплазма, не
означава непотпуну, слабу ведрину, полуведрину, у односу на основну
реч „ведрина“, која значи – стање без облака, безоблачност; ведро небо
или део његов – него, напротив, веома јасну и чисту ведрину. Лексема
„паведрина“ употребљена је фигуративно да би што изричитије одразила
јасноћу сазнања, чистоту осећања, која обузимају говорника лирског
садржаја. Тако је префикс „па-“ задржао само формалну, сигналну
функцију, не утичући на промену значења како саме лексеме „ведрина“
(којој је придодат), тако и ширег текста.
Именичка епентеза настаје уметањем неког гласовног сегмента у
унутрашњост примарног облика. Примера има веома мало:
дискање Л КО I, 81; дубљину ЛКО II, 141; Србљима ЛКО II, 239; сана
Л КО I, 61; просијак ЛКО II, 97.
Сваком језички упућеном читаоцу, ако боље осмотри наведене примере, не би било тешко да оспори тачност наше тврдње да је у њима,
изузев израза „дискање“, дошло до уметања одређених гласовних сег-
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мената у примарне облике. Уистину, то је тачно, али се у овом случају
мора узети у обзир и чињеница да фонометаплазма претпоставља
бинарну опозицију примарног и секундарног облика, дакле: дубину
и „дубљину“, Србима и „Србљима“, сна и „сана“, просјак и „просијак“.
Тек у овако успостављеним опозицијама постаје јасно да иако се може
говорити о привидним уметањима гласова „љ“, „а“, и „и“, добијени секундарни облици у суштини функционишу као праве фонометаплазме,
које означавају говор онога ко није овладао стандардним изразом или
су пак оне употребљене у ритмичке и метричке сврхе. Примера ради,
навешћемо два контекста у којима делују фонометаплазме „Србљима“
и „дискање“.
(1)

Да њима ми поручујемо што,
говорили би наши мађарски;
ал’ Србљима ко шиље поруке,
говори српски, српску слуша реч
(ЛКО II, 239).

(2) Тишина је;
ал’ не тишина блаженог санка,
већ као тишина око боника тешког;
подухује ветар, као
испрекидано грчевито
дискање болесниково
(…)
(Л КО I, 81).
У примеру (1) из трагедије Пера Сегединац именичка епентеза „Србљима“ није настала уметањем гласа „љ“ у основни облик „Србима“,
него је она у ствари застарели облик „Србаљ“ → „Србљима“. Употребљена у оваквој форми одраз је говора лирског јунака, чију језичку и
говорну специфичност Лаза Костић жели посебно да истакне и нагласи.
У примеру (2) из песме Спомен на Руварца облик глаголске именице „дискање“, као именичка епентеза, у односу на основни облик
ове именице „дисање“ (глаголска именица од дисати), који означава
– увлачити ваздух у организам (кроз нос, уста или на други начин) и
испуштати га из себе, удисати и издисати – Костићев је неологизам
(јер овакав облик није посведочен у речницима српског језика), и он
сликовито представља дисање болесног човека: његово тешко, непри-
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родно дисање – а не мало, незнатно дисање, како сугерише деминутивни
облик ове именичке фонометаплазме.
Именичка парагога настаје додавањем неког гласовног сегмента
крају примарног облика. Примери су нешто бројнији од претходних:
прамак Л КО I, 31; скутак ЛКО I 63; бојак ЛКО II, 127; порубак ЛКО
II, 132; славујак ЛКО II, 53; смехутак ЛКО I, 63; сањаричар ЛКО II,
95; Олимпос ЛКО I, 55, станак ЛКО II, 32.
Гледано строго, само облици сањаричар и Олимпос, а донекле и облик
смехутак (Костићев неологизам) могу се сматрати правим фонометаплазмама. Остали изрази образовани су додавањем творбеног наставка
„-ак“ на основне именице: прам + ак = „прамак“, скут + ак = „скутак“,
бој + ак = „бојак“, поруб + ак = „порубак“, славуј + ак = „славујак“, што је
на семантичком плану у оквиру природнојезичког система истакло њихова деминутивна и хипокористичка значења. Међутим, деминутивни
облици ових именица у контекстима из којих су узети представљају
фонометаплазме пошто је промена примарне форме условила једино
промену сигналне организације, а не и промену значења. То показују
два примера узета из стиховног дискурса Костићеве поезије.
(1)

Бела лала тако збори,
тако жали, тако тепа,
а славујак све је кори:
дај ми душу, душо лепа!
(ЛКО I, 53).

(2) На камену високом прикован
у окову се поноси титан,
подругљивим се баца погледом
на Олимпос, на душмана му дом.
На Олимпу је пировање, част,
међ боговима њему у пропаст;
(…)
(ЛКО I, 55).
У примеру (1) из песме Славуј и лала у катрену исписаном у симетричним осмерцима (4//4) у трећем стиху песник је употребио именичку
парагогу „славујак“ наместо њеног основног облика „славуј“. На први
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поглед испада да је Л. Костић употребио деминутив „славујак“ како
би уместо основног значења ове лексеме истакао њено деминутивно
и хипокористично значење. Већ смо у огледу о Фонометаплазма код
Б. Радичевића истицали да српски романтичари употребљавају деминутивне облике као поетски манир и да ти облици у њиховој поезији
имају сигналну, а не значењску компоненту. Тако је и у овом случају.
Костић употребљава облик именичке парагоге просто из разлога што
му је требао један слог како би наставио започети осмерац типа (4//4):
„а славујак // све је кори“.
У примеру (2) из песме Прометеј у једном од шест наведених стихова песник користи именичку парагогу „Олимпос“ уместо „Олимп“,
како би основну реч проширио за једна слог, који му је био потребан
да напише десетерачки стих типа (4//6): „на Олимпос, // на душмана
му дом“, као што су и сви други стихови. Да је то тако, показује нам
стандардни облик ове лексеме „Олимпу“ употребљен у следећем стиху:
„На Олимпу је пировање, част,“. Иначе, облик „Олимпос“ није потврђен у речницима српског језика, што значи да он спада у Костићеве
многобројне неологизме.
Рестриктивна именичка фонометаплазма заснива се на минуспоступку, који доводи до изостављања неког структурног елемента из
примарног облика. Пошто рестриктивна именичка фонометаплазма
следи закон језичке економије, она спада у ред најфреквентнијих фонометаформи. Великим делом ове фонометаформе долазе у поетски
језик из разговорног језика. Промене примарне форме настају на њиховом почетку, у средини и на крају, па се стога разликују три врсте
рестриктивне именичке фонометаплазме: именичка афереза, именичка
синкопа и именичка апокопа.
Именичка афереза настаје изостављањем неког гласовног сегмента
на почетку примарног облика. Примери нису посебно бројни:
гледом ЛКО I, 30; глед ЛКО I, 135; ‘сељене ЛКО I, 64; жас ЛКО I, 77;
свит Л КО I, 135; ветарац ЛКО I, 77; ћерка ЛКО I, 47; тица ЛКО I, 31;
рпа Л КО I, 119.
У једном се случају именичка афереза ствара испуштањем иницијалног слога из стандарднојезичког облика (погледом : „гледом“, поглед : „глед“, васељене : „‘сељене“, поветарац : „ветарац“); у другом случају
изоставља се само иницијални вокал (ужас : „жас“, освит : „свит“); у
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трећем случају дошло је до редукције сугласника у групама „кћ“ и „пт“
губљењем првог њеног члана (кћерка : „ћерка“, птица : „тица“); док је
у четвртом случају именичка афереза настала услед нереализовања
гласа „х“ (хрпа : „рпа“). Мада сваки од наведених облика фонометаплазми заслужује посебан коментар, позабавићемо се нешто детаљније
облицима „свит“ и „ветарац“.
(1)

Тад моја вила преда ме грану,
лепше је овај не виде вид;
из црног мрака дивна ми свану,
к’о песма славља у зорин свит,
(…)
(ЛКО I, 135).

(2) Летње је вече, кроз лишће сухо
лаган ветарац тихо је дух’о,
шуштало је лишће, к’о да речи збори,
к’о да неком тепа, ил’ некога кори,
(…)
(ЛКО I, 58).
У примеру (1) из песме Santa Maria della Salute у контексту симетричног десетерца (5//5) песник наизменично смењује акаталектички
(5//5) и каталектички десетерац (5//4), у којем се на клаузули налази
акцентована једносложница. Да би остварио започету сукцесивност Л.
Костић на крају четвртог стиха користи облик именичке аферезе „свит“
уместо књижевног облика „освит“, и тиме добија жељену структуру
стиха, односно каталектички десетерац типа (5//4): „к’о песма славља
// у зорин свит,“
У примеру (2) из песме Последња ружа с мало удубљивања у смисаони
контекст наведеног четворостишја постаће јасно да облик „ветарац“, као
облик именичке аферезе, не представља ништа друго него деформисани
облик основне лексеме „поветарац“. Сасвим је јасно да су испуштање
префикса „по-“ условили метрички разлози, јер је песнику затребало
да у дотичном стиху успостави метричко-ритмичку структуру симетричног десетерца (5//5): „лаган ветарац // тихо је дух’о,“, што показује
и глаголска рестрикција („дух’о“) у дугом полустиху.
Именичка синкопа настаје изостављањем неког гласовног сегмента
у средини примарног облика. Примера има у нешто већем броју:
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мис’о Л КО I, 30; пеп’о ЛКО I, 134; бојев’ма ЛКО I, 112; стра’а ЛКО
II, 198; лепир ЛКО I, 30; оруже ЛКО II, 127; Србу ЛКО II, 203; чоче
Л КО II, 198; пос’о ЛКО II, 197; јање ЛКО I, 69; рекрација ЛКО I, 84;
аранђ’о ЛКО II, 142; заоставине ЛКО II, 161; зубма ЛКО I, 195; пак’о
Л КО II, 35; побрате ЛКО II, 37; леђ’ма ЛКО II, 63; груд’ма ЛКО II, 70;
коц’ма ЛКО II, 76; преходница ЛКО I, 72; ор’о ЛКО I, 113; устма ЛКО
II, 84; стогодњак ЛКО II 83; булвара ЛКО I, 117.
Именичка синкопа у наведеним примерима, формира се претежно
на два начина: испуштањем вокала „а“ (мисао : „мис’о“), вокала „е“ (пепео : „пеп’о“) и вокала „и“ (бојевима : „бојев’ма“); губљењем сугласника
„т“ (лептир : „лепир“) и сугласника ,ј“ (оружје : „оруже“). У појединим
случајевима њена су образовања нешто друкчија. Тако облици „булвара“,
„рекрација“, „стогодњак“, „јање“ формирају дуализме са, условно речено,
правилним облицима: булевара, рекреација, стогодишњак, јагње, као
њихове варијанте којима се не одриче правилност, али су они у доста
мањој употреби, па се стога осећају као неправилни у односу на ове
друге. Облик „заоставине“ у поређењу са заоставштине представља
застарелу његову форму. У том смислу интересантан је и облик „Србу“,
који наводи на претпоставку да је из примарне форме Србину изостављен један вокал и један консонант (-ин-). Међутим, то ипак није тако.
Обличка форма „Србу“ је у ствари падежна форма облика „Срб“, који
се данас ретко, или скоро никако не употребљава.
(1)

(…)
Без народа је мучно ћесару,
војнике треба, Србе љуби он.
Ал’ она пуста, глупа светина,
катана бесних разуздана ћуд,
што напујдана злобним фратрима
у Србу види скота погана:
ни ћесар не мож’ против силе те
(ЛКО II, 203).

(2) (…)
тако вила поне мене
у просторе васељене;
те небесном лик лепиру
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лети с цветом по свемиру,
по свеширу, по етиру
(ЛКО I, 30).
У примеру (1) из трагедије Пера Сегединац, као што се види, у претпоследњем стиху Костић је употребио облик именичке синкопе „Србу“
уместо његовог примарног облика „Србину“. У конкретном случају
песник је ради очувања ритмичке структуре симетричног десетерца
(5//5) употребио краћу форму „Србу“: „у Србу види // скота погана:“.
Ова форма лексеме Србин данашњем читаоцу изгледа као неправилна
и због тога изазива у њему одређене стилистичко-семантичке конотације. Треба рећи да Лаза Костић у својој поезији поред краћег користи
и дужи облик ове речи („Ни Србин, боме, није народ лош“).
У примеру (2) из песме Међу звездама у трећем стиху на месту клаузуле употребљава се облик именичке синкопе „лепиру“, који представља
дијалекатску форму основне речи „лептир“. Пошто ова лексема са
наредне две чини тројну риму (-е-иру/-е-иру/-е-иру: лепиру – свемиру –
етиру), рекло би се да је песник изоставио сугласничку фонему „т“ ради
уједначавања римованих сагласја. Међутим, то није тако. Да је којим
случајем Костић употребио стандардну форму ове лексеме „лептиру“,
добио би још израженије сагласје између ње и лексеме „етир“ (-е-тиру/
етиру: лептиру – етиру). Отуда испада да је овде песник посегнуо за
дијалектизмом „лепиру“ из чито стилистичких разлога, јер дијалекатска форма у књижевном, стандардном тексту доноси много више
експресије и изненађења од њеног стандардног облика.
Именичка апокопа настаје изостављањем неког гласовног сегмента
на крају примарног облика. Примери нису тако бројни као у претходном случају:
на висина’ ЛКО I, 31; за носили’ ЛКО I, 36; пред попови’ ЛКО I, 37;
с чираци’ ЛКО I, 37; драм ЛКО I, 26; тренут ЛКО I, 69; плам ЛКО I,
130; Срб Л КО I, 78; врис ЛКО I, 100; годин’ ЛКО II, 175; бож’ ЛКО II,
192; лис’ Л КО I, 52; слас’ ЛКО I, 88; милос’ ЛКО I, 105; пра’ ЛКО I, 134.
Није тешко приметити да се именичка апокопа најчешће образује
изостављањем последњег слога (на висинама : на „висина’“); елизијом вокала (године : „годин’“); употребом старог краћег облика (Србин : „Срб“); упрошћавањем сугласничке групе „ст“ (лист : „лис’“);
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губљењем сугласника „х“ у финалном положају (прах : „пра’“). Разлози
понекад не морају бити лингвистички објашњиви као у облику „плам“
(који носи ознаку песнички). Некад се тумачење мора потражити и у
ширем контексту.
(1)

(…)
Још даље пише, још даље се ниже
све жешћа клетва, све страшнија мис’о,
онај тек зна је што је напис’о;
јер чудан је поглед, чудан је тренут,
самртно око мора засенут,
само се види ватра све жешћа,
страшан је плам, ал’ страшниј’ навешћа
(ЛКО I, 69).

(2) Из очију болом проси
немилосна милос’ нева,
за немилос’ једну мушку
обећава милос’ жена
(ЛКО I, 105).
У примеру (1) из песме Ђурђеви ступови у тексту од седам узастопних
стихова на месту клаузуле четвртог стиха нашла се именичка апокопа
„тренут“ уместо њеног стандардног облика „тренутак“. Оправдање за
употребу именичке апокопе „тренут“ не можемо тражити у очувању
правилности задатих метричко-ритмичких образаца пошто је наведени
контекст ритмички структуриран различитим врстама и типовима
стихова. Сам стих у којем је употребљена фонометаплазма „тренут“
представља једанаестерац са цезуром после шестог слога (6//5): „јер
чудан је поглед, // чудан је тренут,“, једанаестерац не тако обичан у
српској поезији (Ружић 1975: 236–237; Ружић 1986: 195–196). Песник је
могао да употреби облик „трен“ и очува започето низање симетричних
десетерачких стихова; могао је да се послужи и обликом „тренутак“
(који би највише одговарао контексту) како би изградио симетрични
дванаестерац (јер чудан је поглед, // чудан је тренутак). Међутим, он
је искористио могућност облика „тренут“ (који има значење речи
„тренутак“) да очува започето римовање (мис’о – запис’о, тренут – засенут, жешћа – навешћа) до којега је изгледа песнику више стало него
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до очувања десетерачких структура, јер оне нису интегрални елеменат
ни контекста, ни целе песме, док рима јесте.
У примеру (2) из песме Самсон и Делила у катрену са симетричним
осмерцима (4//4) песник је у унутрашњости стихова три пута употребио
облике именичке апокопе: „милос’, немилос’, милос’“, који су настали
испуштањем финалне сугласничке фонеме „т“ из основних облика
„милост, немилост, милост“. Пошто употреба ове именичке апокопе
не доводи до измене слоговне структуре основне речи, можемо се
запитати: зашто песник упрошћава финалну сугласничку групу „ст“
изоставивши крајњи консонант „т“? Нама се чини да је у питању постизање одређене звучности коју одаје струјни сугласник „с“, који има
и највишу звуковну фреквенцију од свих консонаната српског језика.
Супституционална именичка фонометаплазма заснива се на замени
једног структурног елемента другим структурним елементом. Ова
именичка фонометаформа спада у ред продуктивнијих категорија у
поезији Лазе Костића. Када је у питању супституционална именичка
фонометаплазма, може се рећи да она у највећем броју случајева настаје
заменом једног сугласника другим сугласником:
лабиринт ЛКО I, 48; смеј ЛКО I, 5; задај ЛКО II, 35; враж ЛКО I, 77;
руво Л КО II, 39; ђенерала ЛКО II, 248; ’ђешта ЛКО II, 264; бељца
Л КО I, 69; гњева ЛКО I, 69; трпља ЛКО II, 76; руво ЛКО II, 39;
аждаха Л КО I, 114; слепотом ЛКО II, 123; слабота ЛКО II, 103; кор
Л КО II, 213; коцева ЛКО I, 72; острици Л КО II, 69.
Не постоји неко чврсто правило замене једног консонанта другим. Разлози су различити: у питању су познате замене (рухо : „руво“,
аждаја : „аждаха“, смех : „смеј“, хор : „кор“); у питању су појединачни
случајеви (лавиринт : „лабиринт“, враг : „враж“, генерала : „ђенерала“); у
питању је фигурирање двају облика, од којих је примарни устаљенији, у
чешћој је употреби, док је секундарни необичнији, у ређој је употреби
(слепоћа : „слепота“, слабоћа : „слабота“); употреба ијекавских облика у
екавском наречју (гнева : „гњева“, белца : „бељца“); замена једног консонанта другим извршена је према дијалекатском ијекавском облику
„трпљети“ (трпња : „трпља“); облик „кљешта“ је у ствари некњижевни
екавски и ијекавски облик настао од књижевног облика „клешта“; израз „коцева“ је покрајинско-дијалекатски облик „коц : коцева“ према
стандарднојезичком „колац : кочева“. Само у једном примеру дошло је
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до замене једне сугласничке групе („шт“) другом сугласничком групом
(„ст“) (оштрици : „острици“) и то према дијалекатским облицима
„остар, острица“, мада се и овде практично ради о замени сугласника
(„ш“) сугласником („с“).
(1)

(…)
И ти, ругобе јеже одабран,
глостерски кнеже, данас одигран,
владару свом принеси поздраве;
– јер чудан светац Вилија је наш,
у рају свом и паклен трпи враж! –
утишај часком наваде ти жас,
(…)
(ЛКО I, 77).

(2) (…)
Та погледајте овај стари мач
до деснице што моје дотраја,
да спере једном љагу косовску;
па реците да л’ већма претеже
на острици му муке моје ков
(…)
(ЛКО II, 69).
У примеру (1) из песме О Шекспировој тристагодишњици у три
завршна стиха јавља се вокалска једнофонемска рима (-а-/-а-/-а-: наш
– враж – жас). Од три римоване лексеме две долазе из области фонометаплазми: „враж“ као именичка супституционална фонометаплазма
настала заменом сугласничке фонеме „г“ из стандардног облика „враг“
консонантском фонемом „ж“, и именичка рестриктивна фонометаплазма настала испуштањем иницијалне самогласничке фонеме „у“ из
основног облика „ужас“. Нас овде у првом реду интересује појава облика
„враж“, односно замена гласа „г“ гласом „ж“. Можемо претпоставити
да је ова замена извршена у циљу ефектнијег приближавања завршних
сугласника у тројној рими: „ш, ж, с“ него што би то било „ш, г, с“.
У примеру (2) из трагедије Максим Црнојевић употреба супституционалне именичке фонометаплазме као дијалекатског облика „острици“
уместо стандарднојезичког „оштрици“ није условљена ни метричкоритмичком ни риматском, па чак ни звуковном (еуфонијском) организацијом наведеног стиховног контекста. Ваљан разлог једино треба
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тражити у томе што је песник желео да овим дијалекатским обликом
окарактерише говор Ива Црнојевића, лирског јунака из Костићеве
трагедије Максим Црнојевић.
Поред замене једног консонанта другим, доста се ређе врши замена
једног вокала другим вокалом:
Инглизи Л КО II, 161; колебе ЛКО II, 186; риторика ЛКО II, 242;
недри Л КО I, 128; плућу ЛКО I, 70; двадесет тисући ЛКО II, 161.
Промена вокала „е“ у „и“ (Енглези : „Инглизи“) народног је порекла;
појава самогласника „е“ у облику „колеба“ (колибе : „колебе“) представља секундарни јат; „недри“, „тисући“ су заправо необични облици.
Само је у изразу „риторика“ дошло до праве замене вокала „е“ вокалом
„и“ (реторика : „риторика“). Фонометаплазма „плућу“ није настала
заменом вокала „а“ вокалом „у“, већ је то застарели облик, за чију је
употребу тешко наћи прави разлог.
(1)

(…)
опаљена пламом љуто пропишта,
побеснила пуста гуја немилости
у грудма гризе срце, плућу, кости!
Сећа се тужан кале у несвести,
сећа се своје ропске заповести,
(…)
(ЛКО I, 70).

(2) С оглавља бујног приморке дивне
стрес’о је замах секире кивне
семење зрело. Северни ветри
понели су га на зрачни недри,
(…)
(ЛКО I, 128).
У примеру (1) из песме Ђурђеви ступови песник користи супституционалну именичку фонометаплазму „плућу“ уместо њеног стандардног
облика „плућа“. Да се којим случајем Л. Костић послужио обликом
„плућа“ уместо „плућу“, ништа се не би изменило на метричко-ритмичкој и звуковној (еуфонијској) равни контекста. Може се једино
помислити да је песник, што је вероватно тачно, намерно употребио
стари облик именице „плућа“ како би код читаоца изазвао посебне
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асоцијације, дезаутоматизовао пријем информације, закочио перцепцију, обогатио стилистички доживљај поетског дискурса.
У примеру (2) песме Дужде се жени употребљава се супституционална
именичка фонометаформа „недри“ наместо њеног примарног облика
„недра“. Пошто се ова фонометаплазма нашла на позицији римоване
лексеме, Л. Костић је био приморан да је некако деформише и тиме
донекле саобрази са гласовним саставом прве римеме (-е-ри/-е-ри:
ветри – недри). Овим поступком су и неподударне консонантске фонеме „т“ и „д“ успоставиле одређени парни система према звучности:
„т“ безвучно : „д“ звучно. Да је песник уместо секундарног облика („недри“) употребио примарни облик („недра“), римовано сагласје би било
увелико доведено у питање (-е-р-/-е-р-: ветри – недра).
Видна је и група примера у којима се, условно речено, више гласова
замењује једним гласом:
снези Л КО I, 65; друзи ЛКО II, 180; дуси ЛКО I, 58; Зеј ЛКО I, 55; пред
вратих ЛКО I, 67; Франција ЛКО II, 181; Јеванђелије ЛКО I, 84;
смејутак ЛКО II, 130; кљештом ЛКО II, 265.
Као што се види, у највећем броју случајева ради се о краћим облицима плурала, који се данас доживљавају као одступање од норме (снегови : „снези“, другови : „друзи“, духови : „дуси“). Остали примери настали
су на различите начине: фонометаплазма „вратих“ старији је облик,
који се више не употребљава; фонометаплазма „кљештом“ представља
некњижевни облик за женски род једнине према стандарднојезичком
„клешта“; облик „смејутак“ није ништа друго до посебан израз лексеме
„смешак“, који даје особен фонетски колорит контексту. Иначе, за све
наведене форме, а према начину њиховог образовања, може се рећи да
спадају у ред привидних фонометаплазми. У овој категорији примера
задржаћемо се нешто више на облицима: „дуси“ и „Јеванђелије“.
(1)
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далеко ми душа с њима одлета,
к’о да су дуси с онога света
(…)
(ЛКО I, 58).
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(2) (…)
„Па шта то читаш?“ запита ме гост.
„Јеванђелије“, рекох.
„Окани га се, додијало ми,
тај курс већ слушам целу годину,
па зато имам рекрацију сад
до прва кукурика“
(…)
(ЛКО I, 84).
У примеру (1) из песме Последња ружа песник је употребио краћу
форму „дуси“ уместо дуже форме „духови“. Статус и једног и другог
облика у српском језику има ранг норме, али дужи облик поседује
привилегију примарније и раширеније, такорећи опште употребе, док
краћи облик обично своју употребу ограничава на песнички језик.
Употреба краће форме (за нас фонометаплазме због своје секундарности) у дотичном стиховном дискурсу Костићеве поезије тешко се
може објаснити силабичким потребама за краћом формом. Наиме,
наведени текст, као што се види, чине: једанаестерац, дванаестерац,
једанаестерац, десетерац. Логично би било да је у задњем стиху употребљен дванаестерац, и то је могло лако да се изведе (као да су духови
с онога света). Међутим, Костићу је било важније из чисто поетских
разлога да употреби поетизам „дуси“, који доноси већу количину
поетске информације, а с тим и експресије, него непоетизам „духови“.
У примеру (2) из песме Спомен на Руварца песник користи супституционалну именичку фонометаплазму „Јеванђелије“ уместо њеног
примарног облика „Јеванђеље.“ На први поглед изгледа да је фонометаплазма „Јеванђелије“ настала од примарног облика „Јеванђеље“
заменом фонеме „љ“ гласовном секвенцом „лиј“. Међутим, то није
тачно. Овде је реч о црквенословенском облику „Јеванђелије“, којим
песник жели да означи културно-образовни ниво лирског јунака. У
дијалог који воде две личности утиснут је црквени садржај. Из контекста се може схватити да је и једном и другом лирском субјекту познат
употребљени израз.
Мутационе именичке фонометаплазме заснивају се на мењању
(преласку) једног структурног елемента у други, што води до супстанцијалне модификације стандарднојезичких именичких облика на
фонолошком нивоу. Мутационе именичке фонометаплазме јављају се
у облику: именичке асимилације и именичке дисимилације.
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Именичка асимилација настаје једначењем гласова (вокала или
консонаната) једних према другима, где они добијају заједничке карактеристике или постају идентични. Нађен је само један такав пример:
пâс Л КО II, 264.
За фонометаплазму „пâс“, која је употребљена у значењу најужег
дела тела између груди и трбуха, струка, може се рећи да спада у ред
правих фонометаформи. Наиме, секундарни облик „пâс“ настао је од
примарног облика „појас“ путем асимилације, коју прати и контракција: појас → поас → паас → пâс (Скок 1972: 695). Иако је облик „пâс“ по
пореклу млађи од облика „појас“, он се данас у односу на њега осећа
као застарео. Овај облик је из употребе скоро у потпуности истиснуо
израз „струк“. Зато он употребљен у контексту уметничке поезије делује
необично, уносећи у њу одређене конотације народног стиха.
(…)
Изређах мука читав знани ред,
од завојица страшних палачких
до трновог до венца жеженог;
жеженим стезах веригама пâс,
уз кичму шпарта шиљак усијан,
а проклето му месо штипуће
зубастих кљешта усијани жар
(ЛКО II, 264).
У наведеним стиховима из трагедије Пера Сегединац у једном од
њих, песник је ради силабичке самерљивости стихова, засноване на
несиметричним десетерцима (4//6) био принуђен да употреби форму
„пâс“: „жеженим стезах веригама пâс,“. Поред тога, и сам облик „пâс“
више је одговарао ситуацији и контексту, јер је изражавао аутентично
стање живљења, као и новије стање српског језика.
Именичка дисимилација настаје разједначавањем два иста или
слична гласа (у питању су сугласници) у суседству на тај начин што
један од њих прелази у неки други глас. Примери су веома ретки:
тавницу ЛКО II, 87; тавничар ЛКО II, 88; тавнице ЛКО II 55.
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Именичка дисимилација, како примери показују, нађена је само у
две речи исте основе („тавница“, „тавничар“). Настала је као производ раздвајања носних сугласника „м“ и „н“, где консонантска група
„мн“ прелази у консонантску групу „вн“ (тамницу : „тавницу“, тамничар : „тавничар“), што је одлика народних говора.
(…)
у тавници још ниси тавнов’о
од клетве супрот себе свечане!
У окову си и у тавници,
ал’ неси још у себи носио
и тавницу и оков, све, ох, све!
Ал’ ко је ово? Гле! Мој тавничар!
Је л’ наумио скидат окове?
(ЛКО II, 87–88).
У наведеном примеру из трагедије Максим Црнојевић у седмостишју
сви изрази који означавају „тамницу“, „тамничара“, „тамновати“ употребљени су у секундарним облицима: „тавници“, „тавнов’о“, „тавници“,
„тавницу“, „тавничар“, јер је цео наведени текст изговорио Максим
Црнојевић, лирски јунак, чије је језичке особености Лаза Костић искористио како би читаоцу понудио допунску информацију о његовом
пореклу и степену владања нормама стандардног језика.
Транспозициона именичка фонометаплазма настаје променом места
неког структурног елемента у оквиру једног еталона. Пошто промена
места проузрокује скоро увек промену семантичке структуре, овакав
тип фонометаплазми је веома редак. То показује и наш материјал. Наиме, нађена су два облика једне речи добро познате народним говорима,
одакле је она и доспела у поезију Лазе Костића:
намастира ЛКО I, 44; намастиру ЛКО I, 69.
Настајање транспозиционе именичке фонометаплазме (намастир)
везано је за премештај (измену) читавих слогова („ма“ и „на“), што
је условило померања у гласовној структури основне речи (манастира : „намастира“, манастиру : „намастиру“).
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(…)
Док се тако крсти була, у том часу
у цркви малој, на иконостасу,
икона се једна стреса у оквиру,
икона Ђурђа, свеца намастиру,
стреса се слика у тресу све јачем,
светитељ Ђурђе замахује мачем,
(…)
(ЛКО I, 68–69).
У наведени исказ из песме Ђурђеви ступови, који је интониран у
народном духу, у потпуности се уклапа фонометаплазма „намастиру“,
која својом неправилном формом још више потенцира просторечје
којим песник оперише, као једним од истакнутијих поетско-стилских
поступака. Лексичка форма „намастир“ има ознаку народно, а значи
исто као и примарна лексема „манастир“ – црква са зградама у којима
према утврђеним правилима живе и раде монаси или монахиње, самостан.
У чињеници да се фонометаплазме као форме форми, као отежане
форме (Шкловский 1925: 12), заснивају на одступању од стандарднојезичке норме лежи њихова стилистичка функција, за коју се може рећи
да има интегрални карактер, односно да је заједничка за све типове
и врсте фонометаплазми. Поред овога, још један моменат указује на
интегралну стилистичку вредност фонометаплазми, а то је намерна и
свесна њихова употреба од стране песника. На ову чињеницу пажњу
скреће често напоредно коришћење примарних и секундарних облика,
и у најужем контексту, у непосредној близини:
„кам“ : камен ЛКО I, 120; „лабиринт“ : лавиринт ЛКО I, 48;
страха : „стра’а“ ЛКО II, 198; стил : „цил“ ЛКО II, 242;
титан : „титанин“ ЛКО I, 55; врисак : „врис“ ЛКО I, 100;
Србин : „Срб“ ЛКО I, 78; сватовима : „свати“ ЛКО II, 79;
грудима : „грудма“ ЛКО I, 170–171.
На стилистичку функцију фонометаплазми утичу и различита
изворишта, а као најчешћа могу се навести народни говори (претежно
војвођанских дијалеката), народно песништво, стари језик, Костићеви
неологизми. Тако свака фонометаплазма, у зависности од порекла,
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уноси у окружавајући текст различите стилско-семантичке нијансе.
Ево неколико примера.
(1)

Разумите ме, то се зове стил
Риторику сам учио, па знам,
ко није, не мож’ ни разумети
(…)
Разумите га то је његов „цил“;
наш Кантор, знате, то је учењак,
изучио је школа шесторо
(…)
(ЛКО II, 242).

(2) А шта да с’ бојим? Немам рада шта.
Не устежем се поћи за тобом,
к’о ти што мислиш, ради вашег стра’а,
но ради светог страха божијег,
што сметасте литурђиј’ свештеној
извлачећи ме сред херувике
незграпном руком кроз побожни свет
(ЛКО II, 198).
(3) Вајаоца Минадира,
што лабиринт краљу зида,
де ће краљу с ћерком својом
после смрти да почива.
(…)
Усами се, не зна шта ће,
косу мрси, рухо кида,
замршаје срца свога
у лавиринт сулуд зида
(ЛКО I, 48).
У примеру (1) из трагедије Пера Сегединац разлоге за употребу примарног („стил“) и секундарног („цил“) облика једне те исте речи налазимо у чињеници што је песник пуштајући личности из трагедије Пера
Сегединац да говоре на свој начин користио њихов језички израз. Отуда
је разумљиво зашто је учевни Кантор изговорио реч „стил“ у њеном
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стандардном облику, а Шебешћен, који очигледно не влада нормама
стандардног језика, ту исту реч употребио у њеном нестандардном
облику „цил“. Секундарни облик „цил“ није потврђен у речницима
српског језика, и вероватно представља један од Костићевих неологизама. Лако је објаснити настајање овог облика: наиме сугласник „ц“ као
пискави, сливени глас (африката) састављен је од праскавог елемента
„т“ и струјног „с“. Дакле „т“ и „с“ дало је „ц“, а тиме прелаз речи „стил“
у реч „цил“, изгледа сасвим логично.
У примеру (2) из трагедије Пера Сегединац наведени контекст потиче такође из поменуте Костићеве трагедије, од лирског субјекта
(Матуле), који у два узастопна стиха изговара секундарни („стра’а“)
и примарни („страха“) облик једне лексеме. Наћи прави разлог за
употребу два лика исте речи није нимало лако, али се одговор једино
може потражити у контексту. Изгледа да је песник желео да направи
дистинкцију између „обичног“ и „светог“ страха, па је први обележио
секундарним, неправилним („стра’а“), а други примарним, правилним
обликом („страха“). На овај начин Костић је показао да је „страх“ који
долази од људи неоснован, неоправдан, а да је „страх“ који долази од
узвишеног бића, божији „страх“ основан, оправдан.
У примеру (3) из песме Минадир, као и у примеру (2), употреба двају
ликова („лабиринт“ и „лавиринт“) једне речи отвара веће могућности
субјективизму за њихово тумачење. Мада форма „лабиринт“ не представља у правом смислу секундарну форму лексеме „лавиринт“, она се због
ретке употребе у говорима којима припада и сам Лаза Костић осећа као
нестандардни облик. Песник је да би изразио једва видљиве разлике у
значењима једне речи употребио њена два лика. Тако форма „лабиринт“
у једном контексту означава грађевину: гробницу где ће краљ са својом
кћерком после смрти да почива, а форма „лавиринт“, у другом контексту исте песме, означава нешто нерешиво, замршено, сулудо. Доведене
у непосредни контакт две форме, два лика једне речи: „лабиринт“ и
„лавиринт“, истичу дијаметралне супротности конкретно : апстрактно,
лабиринт има ознаку денотативног, а „лавиринт“ ознаку конотативног.
Именичке фонометаплазме поред стилистичке остварују и ритмичку
функцију, која се често испољава на два начина. Први се огледа у очувању силабичке структуре у изосилабичким контекстима. Као пример
навешћемо једно петостишје и једну квинту написану у десетерачким
стиховима, у којима функционише чак шест рестриктивних именичких
фонометаплазми.
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(1)

На престолу од људских костију,
покупљених по срамним бојев’ма,
прилепљених самртним знојев’ма,
на ћилимовим’ у крв моченим
јунонска седи бечка велемоћ
(…)
(ЛКО I, 112).

(2)

Богу зефира, богу олуја,
господу сфера звучнога ма,
богу славуја и богу гуја,
господу тутња громовима:
Ти клетво земне омане,
ти, песмо небних снова,
однес’ му, свети Јоване,
и гласе наших бола!
(ЛКО I, 79).

У примеру (1) из песме Јадрански прометеј песник употребљава
три рестриктивне фонометаплазме: две у облику именичке синкопе
„бојев’ма“, „знојев’ма“, а једну у облику именичке апокопе „ћилимовим’“ уместо њихових стандардних облика „бојевима“, „знојевима“,
„ћилимовима“. Тежња за очувањем структуре асиметричног десетерца
(4//6): „покупљених // по срамним бојев’ма, / прилепљених // самртним
знојев’ма, / на ћилимовим’ // у крв моченим“175 – условила је појаву трију
именичких фонометаплазми („бојев’ма“, знојев’ма“, „ћилимовим’“).
У примеру (2) из песме Певачка химна Јовану Дамаскину у октави са
наизменичним системом римовања песник користи три рестриктивне
именичке фонометаплазме: две на финалним позицијама у стиховима,
а једну у унутрашњости стихова. По фонолошкој структури две ове
фонометаплазме су у облику именичке синкопе „гласе“, „бола“, а једна
у облику именичке апокопе „ма“ уместо њихових стандардних облика
„гласове“, „болова“, „мага“. Све ове рестриктивне именичке фонометаформе Л. Костић је употребио не само да би очувао одређену силабичку
структуру појединих стихова већ да стиховни контекст учини што
175 У овом случају песник није могао да избегне структуру симетричног
десетерца (5//5): „на ћилимовим’ // у крв моченим“ – иако је употребио
рестриктивну именичку фонометаплазму, али је очувао силабичку структуру
стиха (десет слогова).
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необичнијим, а тиме и информативнијим, јер се у свим фонометаплазмама ради о одступању од норме.
Други начин изражавања ритмичке функције именичких фонометаплазми састоји се у очувању одређених система римовања, која
најчешће воде: у једнообразност клаузула и изосилабичност стихова,
и у успостављање подударних римованих гнезда.
(1)

(…)
То воле људи, воле робови,
ал’ Зеј се стреса, бог над богови’;
стаде му реч у грлу узану,
напитак му на усни усану
(…)
(ЛКО I, 55).

(2) (…)
Још даље пише, још даље се ниже
све жешћа клетва, све страшнија мис’о
онај тек зна је што је напис’о;
јер чудан је поглед, чудан је тренут,
самртно око мора засенут,
само се види ватра све жешћа,
страшан је плам, ал’ страшниј’ навешћа
(…)
(ЛКО I, 69).
У примеру (1) из песме Прометеј, у римованом четворостишју друга
римована реч „боговима“ добија облик рестриктивне фонометаплазме,
и то облик именичке апокопе „богови’“ уместо стандардног облика
„боговима“ да би се одржале римоване дактилске клаузуле („робови“
– богови’; узану – усану) и сачувала метричко-ритмичка и силабичка
структура десетерца типа (5//5): „ал’ Зеј се стреса, // бог над богови’;“,
као и у свим осталим цитираним стиховима.
У примеру (2) из песме Ђурђеви ступови сасвим је друкчија ситуација.
У један ритмички хетероген контекст, настао комбинацијом једанаестерца типа 5//6 и десетерца типа 5//5, песник употребом рестриктивне
фонометаплазме у облику именичке синкопе „мис’о“ покушава да уз
успостављање риме (мис’о – „напис’о“) сачува свој текст од даљих ритмичких разграђивања. Јер да је стих „све жешћа клетва, // све страшнија
мис’о“ Л. Костић написао употребивши основни облик речи „мисао“,
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од једанаестерца типа 5//6 настао би дванаестерац типа 5//7 (све жешћа
клетва, // све страшнија мисао), што би још више покварило ритмички
доживљај наведеног текста.
Посебно су интересантни случајеви у којима се рестриктивним
именичким фонометаплазмом задржава започети систем смењивања
двосложних и једносложних рима, као и низања двосложних римованих јединица.
(1)

Тад моја вила преда ме грану,
лепше је овај не виде вид;
из црног мрака дивна ми свану,
к’о песма славља у зорин свит,
сваку ми махом залечи рану,
ал’ тежој рани настаде брид:
(…)
(ЛКО I, 135).

(2) (…)
на убод сваки отровне гује
из бујна срца пробити струје,
да замиришу, свет да занесу,
милином да се душе потресу,
анђели да се зачуде сами
кад замиришу просветни храми?!
(…)
(ЛКО I, 60).
У примеру (1) из песме Santa Maria della Salute делимична неподударност римованих гнезда (-ид/-ит/-ид: вид – свит – брид; -д/-т/-д)
није производ деформације примарног облика „освит“, јер он и као
такав у потпуности задржава неизмењено римовано гнездо (-ит), већ
је то заправо последица приближне вредности консонанта „т“ и „д“,
који се разликују једино по квалитету звучања: безвучност (т) : звучност (д). Сама деформација основне форме (освит : „свит“) имала је
за циљ успостављање правилног низања двосложних и једносложних
клаузула (грану : вид : свану : свит : рану : брид), што је омогућило наизменично смењивање акаталектичких и каталектичких десетераца и
давало ритму пулсирајућу динамичност (Петковић 1984: 67) и изражену
систематичност.
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У примеру (2) из песме Последња ружа у шест узастопних стихова
делује парна трофонемска рима (-ује : -ује; -есу : -есу; -ами : -ами). Због
тога је песник употребио именичку рестриктивну фонометаплазму
„храми“ уместо њеног стандардног облика „храмови“. Уколико би Л.
Костић користио књижевни облик ове лексеме, прекинуо би низање
двојних рима, прекинуо би уопште систем римовања. А овако не само
да је сачуван систем двојне риме него је успостављен и правилан (сукцесиван) однос између низања рима и клаузула: све риме су трофонемске,
а клаузуле се смењују наизменично: условно речено, двосложне смењују
тросложне, а ове опет двосложне.
Осим стилистичке и ритмичке, именичке фонометаплазме, као
полифункционалне, остварују и еуфонијску улогу, која се изражава у
очувању што чистијег звуковног сагласја у двема римованим речима.
Иако су примери изузетно бројни, навешћемо их неколико:
„лис’“ – мирис ЛКО I, 53; „слас’“ – вас ЛКО I, 97; вис – „лис’“ ЛКО
I, 52; ја – „ма’“ ЛКО I, 134; „смеј“ – „Зеј“ ЛКО I, 55; сами – „храми“
Л КО I, 60; „тами“ – чами ЛКО I, 130; робови – „богови’“ ЛКО I
55, „плућ“ – „ругајућ“ ЛКО I, 56; „сана“ – рана ЛКО I, 61; јако –
„пак’о“ ЛКО I, 73; лепо – „пеп’о“ ЛКО I, 73; „груди’“ – слуди ЛКО I,
88; Прометеј – „смеј“ ЛКО I, 116; сна – „стра“ ЛКО I, 79; „оци“ –
ускоци ЛКО I, 65; „смехутак“ – „скутак“ ЛКО I, 63.
Песник разним фонетско-фонолошким операцијама једну од римованих речи гласовно (звуковно) приближава другој римованој речи,
па се тако стварају истоветна римована гнезда, која благозвучношћу
и музикалношћу боје стиховни садржај.
(1)

У дубини морске тами
многа капља тужно чами,
вал је зове, зрак је мами,
свака рада да се диже
те да стиже сунцу ближе
(…)
(ЛКО I, 130).

(2) (…)
Филишћани мрзе нас!
Ал’ не љуби, мој голубе,
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филишћанске тол’ке љубе, —
јача љубав нег’ омраз!
Ал’ и откуд у тих груди’,
где мужевом отров суди,
за жене им тол’ка слас’?
(ЛКО I, 88).
(3) Она ме гледну. У душу свесну
никад још такав не сину глед;
тим би, што из тог погледа кресну,
свих васиона стопила лед,
све ми то нуди за чим год чезну’,
јаде па сладе, чемер па мед,
(…)
(ЛКО I, 135).
У примеру (1) из песме Госпођици Ленки Дунђерској у споменицу песник је употребио транспозициону именичку фонометаплазму „тами“
уместо њеног правилног облика „таме“, чиме је остварио изоморфну
трофонемску риму (-ами/-ами/-ами: тами – чами – сами). Да се Костић којим случајем користио правилним обликом „таме“, ова тројна
рима би била двофонемска и повукла би се у унутрашњост римованих
лексема (-ам-/-ам-/-ам-: таме – чами – сами), а тиме би постала много
теже уочљива, а увелико би се смањио и њен звучни потенцијал.
У примеру (2) из песме Самсон и Делила Л. Костић користи две
рестриктивне фонометаплазме у облику именичке парагоге „груди’“ и
„слас’“ уместо њихових стандардних облика „грудима“ и „сласт“. Ове
именичке фонометаплазме у функцији су очувања гласовно чистих
римованих секвенци (-ас/-ас’: нас – слас’, -уди’/-уди: груди’ – суди). Ако
би уместо њих биле књижевне форме, онда би римована сагласја била
веома нарушена (-ас/-аст: нас – сласт; -удима/-уди: грудима – суди), а
уз то би дошло и до нарушавања силабичке структуре симетричног
осмерца (4//4): „Ал’ и отуд // у тих груди’,“ и његово претварање у деветерац типа (4//5); (Ал’ и отуд // у тих грудима).
У примеру (3) из песме Santa Marija della Salute, за разлику од претходна два, стандарднојезички облик „поглед“ Л. Костић је деформисао
у фонометаплазму „глед“, одузевши јој иницијални слог (по-), не да
би остварио чиста римована сагласја (која би се задржала и без ове
интервенције; (-ед/-ед/-ед: поглед – лед – мед), већ да би успоставио наи-
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зменично низање двосложне и једносложне клаузуле (свесну : глед : кресну : лед : чезну : мед), што је и самом ритму давало посебну динамичност
и правилност.
Понекад се дешава да се поред деформације основног, примарног
облика не успостављају чиста римована гнезда. Примера има у знатној
мери. Навешћемо само неке:
ветри – „недри“ ЛКО I, 128; дан – „плам“ ЛКО I, 75; наш – „враж“
Л КО I, 88; „свес’“ – кнез ЛКО I, 102; „лепиру“ – свемиру – „етиру“
Л КО I 30; вид – „свит“ – „брид“ ЛКО I, 135.
У сваком од наведених рима долазило је и поред деформације основног облика једне од римованих речи у циљу успостављања што чистијег
римованог гнезда, до несагласја нарушавањем било у унутрашњости
(ветри – „недри“; „лепир“ – свемир – „етир“), било на самим њиховим
крајевима (дан – „плам“; наш – „враж“; „свес’“ – кнез) коју је изазвала
појава неодговарајућих гласова (-т-/-д-, -н/-м, -ш/-ж, -с/-з, -п-/-м-/-т-,
-д/-т/-д). Иако различити, алтернирајући гласови су веома блиски по
неким својим акустичко-артикулационим својствима. Два од наведених
примера подврћи ћемо детаљнијој анализи.
(1)

(…)
тако вила поне мене
у просторе васељене;
те небесном лик лепиру
лети с цветом по свемиру,
по свеширу, по етиру
(ЛКО I, 30).

(2) (…)
Ал’ онај горе, тај га не чује;
већ отвара Филишћанима свес’,
чује га млади аскалонски кнез
(…)
(ЛКО I, 102).
У примеру (1) из песме Међу звездама Л. Костић је од основне речи
„лептир“ упрошћавањем сугласничке групе „пт“ створио именичку фонометаплазму „лепир“, покушавши да је што више звуковно приближи
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двема другим речима „свемир“ и „етир“. Мада ова интервенција није
довела до потпуног сагласја римованих гнезда (-епиру/-емиру/етиру:
лепиру – свемиру – етиру; -п-/-м-/-т-), она их је свакако више учинила
сличнијим него да до овакве операције није дошло (-ептиру/-емиру/
етиру: лептиру – свемиру – етиру; -пт-/-м-/-т-).
У примеру (2) из песме Самсон и Делила испуштањем финалног гласа
„т“ из лексеме „свест“ створена је именичка фонометаплазма „свес’“, која
је требало да успостави што чистије римовано сагласје са речју „кнез“
(свес’ – кнез). Иако до потпуне подударности није дошло, успостављен
је ипак коректнији звуковни однос: -ес/-ез него да је прва римована реч
задржала стандарднојезички облик („свест“ – „кнез“; -ст/-з).
Именичке фонометаплазме као резултат операције која мења гласовну или графичку структуру поруке, у природнојезичком смислу,
не утичу на промену њене семантичке структуре, то јест не појачавају
степен дискурзивне информације. Али пошто се ради о поетском
језику, свака промена форме није само сигналне природе, већ се она
скоро увек одражава и на семантичку структуру контекста. Да бисмо
указали на који начин и у којој мери именичке фонометаплазме (као
форме форми) мењају семантичку структуру контекста, довољно ће
бити да се послужимо само двама примерима.
(1)

И нагрну чета многа,
пуна духа црна, злога;
из куће се зачу врис, —
под Делилом клеца нога:
врисак беше њеног бога
Самсонова оба ока
(ЛКО I, 100).

(2) (…)
И ти, ругобе јеже одабран,
глостерски кнеже, данас одигран,
владару свом принеси поздраве;
– јер чудан светац Вилија је наш,
у рају свом и паклен трпи враж! –
утишај часком наваде ти жас,
разреди слашћу жеље стостраве,
приклон’ се смерно хромим коленом,
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приступи му, толико мољеном,
изручи му и наше поздраве!
(ЛКО I, 77–78).
У примеру (1) из песме Самсон и Делила већ се на први поглед
може приметити да употребу рестриктивне именичке фонометаплазме „врис“, која је настала изостављањем структурног елемента „-ак“
из основног облика „врисак“, није проузроковало ни очување силабичке структуре ни очување риме (или римованог сагласја). Напротив,
стварањем именичке фонометаплазме „врис“ нарушена је изосилабичност строфе заснована на симетричним осмерачким стиховима.
Одступање од норме (која се овде мора схватити условно), односно
изостављањем структурног елемента „-ак“ (који у систему српског
језика функционише као творбени деминутивни наставак) ослобађа
лексему (фонометаплазму) ограничења које јој намеће дискурзивни ред
(врисак = врис = краткотрајан продоран крик), чиме она добија нови
семантички потенцијал, који се у конкретном случају може изразити
у виду додатне значењске нијансе (врис = дуготрајно вриштање или
непрекидно испуштање продорних застрашујућих крикова, дуги урлик).
Наиме, Л. Костић је променом формалне и сигналне структуре поруке
актуелизовао (Мукаржовски 1986: 91) облик „врис“ и тиме створио
посебан ефекат (који има и своје семантичке импликације) и зауставио реципијентову пажњу с циљем да му укаже на то да је у питању
посебан (а не обичан) „врисак“, који се истиче силином и дужином
трајања. Довољно је рећи да тај „врисак“ не долази од било кога, него
од Самсона, од човека-дива, човека изузетне снаге и моћи. Наведени
детаљ несумњиво показује колико је изоштрено осећање за семантичке
нијансе имао Лаза Костић, и на који је начин скретао на њих читаочеву
пажњу, како му оне не би промакле, а тиме и осиромашиле поетску
поруку. Песник је операцијом скраћивања примарног облика „врисак“
указао на продужени степен његовог дејства у датом контексту, који
он не поседује у природнојезичком систему српског језика.
У примеру (2) из песме О Шекспировој тристагодишњици у једном
њеном делу Л. Костић, користећи несистематичну смену рима, на месту
трију узастопних клаузула (-а-/-а-/-а-: наш – враж – жас) уоквирену
двојном римом (-о-раве/-о-раве: поздраве – стостраве). Ова тројна рима
је по много чему интересантна. Прво, од три лексеме само једна има
стандардни облик, реч „наш“, док друге две представљају фонометапла-
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зме, односно секундарне облике „враж“ и „жас“ њихових примарних
форми: „враг“ и „ужас“. Прва „враж“ чини заправо супституционалну
именичку фонометаплазму, а друга „жас“ рестриктивну именичку фонометаплазму. Да је песник употребио ове две фонометаплазме у стандардном облику, не би се ништа радикалније десило на плану звуковне
структуре риме (-а-/-а-/-а-: нас – враг – ужас). Онда се поставља логично
питање: због чега је Л. Костић употребио ове две фонометаплазме?
Најисправнији одговор би био: из стилистичко-семантичких разлога.
Међутим, овакав одговор захтева и појашњење или доказ. У облику
речи „враж“, где је консонант „г“ из основног облика „враг“ замењен
консонантом „ж“, који као струјни, фрикативни има много израженију
какофонију од сугласника „г“, као звучни и задњонепчани, експлозивни.
А и сама појава и изговор консонантске фонеме „ж“ симболизује нешто
негативно, ужасно, страшно – поготово када се нађе на иницијалној
или финалној позицији у речи. З друге стране књижевни облик „враг“
означава по народном веровању натприродно биће које живи обично
у паклу, замишљено као оличење зла; док се Костићев „враг“ односно
„враж“ налази у рају, па тиме и представља веће оличење зла, и вероватно из тих разлога песник користи његову нестандардну форму, како
би га што више учинио необичним, значајним у негативном смислу, а
тиме и семантички, поетски информативнијим. У облику речи „жас“
Костић је испустио иницијалну вокалску фонему „у“ из основне речи
„ужас“, чиме је одстранио део еуфоничности основне речи, скратио је за
један слог, тиме је учинио много експресивнијом, а на њеном почетку
и крају добио је два веома какофонично истакнута сугласника „ж“ и
„с“. Овим је секундарна форма „жас“ добила велику количину експресивности, а тиме и постала истакнути стилем у окружавајућем тексту.
Поред тога, књижевна форма речи „ужас“ значи душевно стање великог
страха, страве, грозе, док фонометаплазма „жас“ представља застарео
облик речи ужас. Тако је облик секундарне форме „жас“ унео у поетски
контекст додатну информацију, коју не поседује њен примарни облик.
На крају ваља истаћи да према основним цртама свога песничког
стварања Лаза Костић спада у ред класичних песника. Тако његови
поетски садржаји сежу на два супротна краја: на једном је лирска песма
која садржи највиши степен стилизације језичког градива, а на другом
трагедија стварана по схемама старих образаца. Огроман простор од
лирике до трагедије Л. Костић је на најбољи могући начин испунио поетско-језичким материјалом. Он је непогрешиво „искакао“ из система
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стандардног српског језика и улазио у царство народне песме блиске му
духом и дикцијом, посезао за благодетима дијалекатске грађе, васкрсавао старе речи; а када му је свега тога понестајало, стварао је нове облике
речи држећи се продукционог система српског језика. Отуда и није
чудо да је наша анализа, иако представља једну капљу у мору, показала
да је овај српски песник искористио све могућности фонометаплазми
именичког типа: простриктивну именичку фонометаплазму у виду
именичке протезе, именичке епентезе, именичке парагоге; рестриктивну
именичку фонометаплазму у виду именичке аферезе, именичке синкопе,
именичке апокопе; супституционалну именичку фонометаплазму;
мутациону именичку фонометаплазму у виду именичке асимилације
и именичке дисимилације; транспозициону именичку фонометаплазму.
Истражујући функције свих ових секундарних облика речи у поезији
Лазе Костића можемо истаћи да је песник именичке фонометаплазме
употребљавао као снажно изражајно средство у стилистичке, ритмичке и еуфонијске сврхе.

2.4. У
Увидом у досадашња лингвистичка проучавања може се тврдити да су
узвици у последњих тридесетак година када је дискурс постао предмет истраживања и када је језичка периферија постала фокус интересовања различитих лингвистичких усмерења176, постали предмет
многих испитивања. Истина, таква проучавања иако бројна нису била
систематична177.
176 «Вследствие охватившего лингвистику в последние десятилетия
‹дискурсивного бума› в фокус внимания исследователей попала языковая
периферия. Современные прагматические и дискурсивные теории,
основываясь на разных традициях понимания того, что есть междометие
и каков объем этого класса, вкладывают в одни и те же лингвистические
термины различное или лишь частично совпадающее содержание. Это сильно
усложняет понимание текста читателем, заставляет его думать не столько
о поставленных задачах и результатах, сколько об исходных посылках
автора, требует вернуться к истокам и снова задаться вопросом о феномене
междометия» (Шарaнов 2002: 236).
177 “The need for such systematic investigations is of course undeniable. But even
without such investigations we know – as Karcevski was very well aware – that
interjections differ condiserably from language to language. In fact, far from being
universal and ‘natural’ sings which don’t have to be learnt, interjections are often
among the most characteristic of individual cultures” (Wierzbicka 2003: 285).
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Прва занимања за узвике сежу у античко време178 па преко Средњег
века179 долазе све до наших дана. Наравно, интензитет истраживања
није био истоветан. На почетку испитивања узвика су имала појединачан карактер у оквиру граматичких учења, док су данас она веома
опширна и далеко надмашују оквире граматике. Узвици се у данашње
време обрађују у оквиру различитих језичких нивоа: фонетског, морфолошког, лексичког, синтаксичког, семантичког, стилског180.
Истраживања узвика обично су вршена у природном језику, у разговорном језику и у језику прозних књижевних дела. Поезија је ретко
када служила као материјал у којем су проучавани везници. Стога је у
овом огледу за предмет нашег истраживања узета поезија, и то поезија
српских романтичара, јер смо увидом у целокупну српску поезију до-

178 „Greek grammarians such as Dionysius Thrax (170 BC – 90 BC), a representative
of the Alexandrian school, treated interjections as a subclass of adverbs, even
though they are syntactically independent as opposed to adverbs which depend
on verbs“ (Prema: Graur 2006: 483–484). Ставове везане за узвике, који су
настали у Александријској школи, готово у потпуности преузима Felix Ameka:
„The Greek grammarians treated interjections as a subclass of adverbs since it
was thought that they like other adverbs ‘determine’ the verb even if the verb is
understood“ (Ameka 1992: 101–118).
„И сви латински граматичари попут Remius Palemon i Priscian за разлику
од грчких граматичара узвике су сматрали врстом речи која је синтаксички
независна у односу према глаголима. Они иду и даље у тумачењу узвика па
сматрају да они показују осећања и стање свести“ (Prema: Graur 2006: 483–484).
179 Спекулативни граматичари у XIII столећу попут Martina of Dacia и Thomasa
of Erfurta инсистирају на вези између глагола и узвика идући за грчким
граматичарима (Ameka 1992: 101–118). Према мишљењу Thomas of Erfurt узвици
детерминишу глагол или партицип. Он још сматра да су интерјекције у вези
са умом и да изражавају стање духа (Graur 2006: 483–484). Мишљење Sigera
Courttai не одступа од Thomas, јер он сматра да су узвици у синтаксичком
смислу независни и да као елеменат говора означавају различита стања ума
(Bursill-Hall, Geoffrey Lesley 1971: 120, 284). Даље, Boethius of Dacia следи став да
су интерјекције неконвенционалне речи које означавају осећања (Ameka 1992:
101–118).
180 Узвици су на свим језичким нивоима проучавани. На некима мање, као на
пример фонетском (Mączyński 1994: 145–148) и морфолошком (Siatkowska
1985: 285–293; Рогожникова 1959: 149–153). На некима више, као на пример
лексичком (Драгунов 1959: 154–159; Тошовић 2006: 61–75), синтаксичком
(Grochowski 1988: 85–100; Германович 1957: 29–33; Шведова 1957: 85–95),
семантичком (Grochowski 1992; Wierzbicka 1992: 159–192), и стилистичком
(Burger 1980: 53–69; Kuhn 1979: 289–297; Fraeser 1990: 383–395).
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шли до спознаје да су од свих постојећих књижевних праваца, школа
– узвици веома распрострањени у романтизму181.
Данашња истраживања узвика карактеришу разнолики приступи
који покрећу и различите проблеме везане за ову врсту речи. У том
смислу многи истраживачи не подвлаче строгу границу између узвика
и других области језика, па се у проучавању узвика мешају различити
језички критеријуми: морфолошки, синтаксички, семантички, комуникативни, функционални. На срећу постоје и такви истраживачи
који покушавају да разграниче узвике од других врста речи које често
заузимају позицију узвика и преузимају њихову улогу182. У вези с тим
постоје многе поделе узвика зависно од аспекта с кога се они проучавају.
Ипак, узвици се најчешће посматрају на формалном, синтаксичком и
семантичком нивоу. Поред тога, више истраживача дели узвике према
функцији коју они имају у језику на: оне који служе за номинацију
емоција, расположења, душевних стања, осећања, узбуђења и сл., оне
који служе за потицање, наређивање, дозивање, вабљење и терање
181 У прилог горе наведене констатације могу се навести неколики разлози
који су условили уочљиву употребу узвика у њој. „Битно, основно обележје
романтизма и његовог схватања света је крајња субјективност. Личност,
њен унутрашњи свет, њена машта, па чак и њен каприс – све су то
романтичари подигли до култа […] Романтичар поставља свој унутрашњи
свет изнад спољашњег; спољашњи свет као нешто самостално не интересује
романтичара; своју представу о стварности романтичар више цени од саме
стварности“ (Кохан 1971: 325–326). „Европски романтичари су прихватили
идеју Жан-Жака Русоа: да цивилизација квари човека, да је човек најбољи
у примитивном стању и да се зато треба враћати к природи“ (Скерлић 1967:
222). „Романтичарска се поезија, занемарујући логику и смисао, приближује
начелима музичкога обликовања, што се очитује и у наглашеној звуковној
организацији пјесме која јача њен емоционални доживљај“ (Флакер 1985: 679).
„Романтизам [је] настао као израз нагомилане емоционалне […] енергије“
(Глушчевић 1967: 7). У романтичарској поезији постоји тежња да се сваки атом
и елеменат преобразе у […] осећање (Велек 1966: 119). „Српски романтизам је
специфична појава у оквиру европског романтизма, као што је специфична
појава и сваки други словенски, па и западноевропски романтизам […]
Српски романтизам, као уметнички књижевни феномен европског духа у
одређеној историјској епохи, носи у себи потенцијално и основне уметничке
црте које су мање-више заједничке европском романтизму“ (Живковић 1962:
94).
182 На статус узвика претендују веома разнородне групе језичких јединица –
емоционалне реплике, ономатопеје, комуникативне јединице за етикетирање,
реактивне реплике дијалога, прагматички маркери и др. Дакле, све оне
језичке јединице које имају способност да изразе емоционалне односе
учесника у говору, што их веома мало раздваја од узвика (Rathmayr 1985: 332).
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животиња, оне који служе за опонашање звукова из природе (Тошовић
2006: 61); (Bak 1979: 395)183.
Када је у питању поетски, стиховни текст184, у њему се с разлогом у
највећој мери налазе узвици који изражавају емоције185 у виду различитих душевних стања: туге, бола, среће, поноса, гордости, жалости,
страха, љутње, изненађења, стида, гађења, задовољства, радости,
жалости, узбуђења и сл.
Увидом у поезију српских романтичара може се с правом тврдити да
је мало узвика који долазе из области живљења у којима не предњаче
183 Постоје и друге поделе узвика на три категорије, али су другачије од наведене.
Тако Амека дели узвике на: експресивне узвике, који изражавају емоције и
душевна стања човека, конативне узвике који служе за дозивање људи и
животиња и фатичке узвике који служе за одржавање менталног стања
говорника и поздраве (Амека 1992. 18).
Емоционални узвици се могу са мањом или већом тачношћу поделити на
три групе:
а) фокусирующие внимание на внутреннее состояние говорящего – ой, ах,
ааа… и т.п. (обычная в случае непонимания реакция на них: «Что с тобой»?);
б) фокусирующие внимание на нарушение плана, сценария, хода событий
– упс, хм, вот так-так, ну дела! и т.п. (обычная в случае непонимания реакция
на них: «Что случилось?»);
в) фокусирующие внимание на классификации или оценке объекта – о!,
ого-го!, вот это да! и т.п. (обычная в случае непонимания реакция на них: «Ты
о чем?») (Шарaнов 2002: 235).
У вези са значењем, узвици се у науци о језику деле у три скупине: (1)
узвици – о, ој, ах, ух, јао, јаој, пхуј, охо, хај и сл. – за изражавање ужаса,
страха, жалости, бола, изненађења и сл.; (2) узвици – сик, ај, ајс, дура, гиц, иш,
шиц, ош и сл. – за вабљење и терање стоке; (3) узвици – дум, фију, кврц и сл. –
за подражавање звуцима из природе и сл. (Мозаик знања 1972: 457).
184 „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“ (Чаркић 2006: 34).
185 „У религији и уметности, а делимично и у филозофији, емоцијама је
приписивана и сазнајна способност, не мање значајна за разумевање света и
од самих интелектуалних функција“ (Крстић 1988: 153–154). Многи психолози
сматрају да је емоције стварно немогуће дефинисати (Инглиш 1972: 113). Када
је у питању изражавање емоција, психолози често призивају социолошке
факторе. У том смислу Никола Рот посебан акценат ставља на антрополошке
податке (Рот 1989: 212). Емоције се испољавају на три општа начина: језик
(говор), испољено понашање и физиолошке промене (Звонарец 1981: 258–259).
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емоције везане за лирског јунака. Такви узвици обично потичу или из
категорије интерјекција које означавају терање и вабљење животиња
или из категорије интерјекција којима се опонашају звукови из природе.
(1)

Ми смо мале,
Ал’ смо знале
Да нас неће
Нико хтети,
Нико смети
Тако волети
Као ти…
– Ћију ћи!
(Ђ ЈП , 51).

(2) Ништа више не научи186
Пачурлија та,
Него што је и пре знала:
Га, га, га, га, га!
(ЈЈЗП , 362).
(3) Му-у!
– Ха, сад си ту!
Сад ћу те вијати,
Сад ћеш долијати,
Сад ћеш искијати!
Гле сад јунака мог,
Како га страши рог!
Му-у!
Ја вијам децу злу.
Му-у!
(…)
(ЈЈЗП , 367).
У примеру (1) из песме На липару у којој се Ђ. Јакшић обраћа птицама у измешаним једанаестерцима и дванаестерцима, а птичији одговор у четверцима у облику припева. Песник птицама придаје моћ
говора, али на крају припева, у завршној фрази, он опонаша њихово
оглашавање: „Ћију ћи“!, које делује веома сугестивно и експресивно.
186 Примери (2) и (3) узети из поезије за децу Јована Јовановића Змаја.
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На посебну интонацију и наглашеност ове ономатопеје указује знак
узвика постављен на њеном финалном делу.
У примеру (2) из песме Пачија школа Ј. Јовановић Змај у задњем
стиху последњег катрена користи ономатопеју оглашавања патака. Кроз
веома шаљив текст лирски јунак обавештава „куму“ да се отвара школа
за пачиће мале. Али и поред свих напора који су уложени у њихово
учење, они нису напредовали, већ су остали на истом знању, односно
понављању једног те истог „га“. Овде треба додати да ономатопеја
опонашања пачијег оглашавања: „Га, га, га, га, га“, као и у примеру
(1), долази на самом крају, што ономатопеји придаје велики значај у
непосредном контексту, као и у целом тексту песме.
У примеру (3) из песме Му-у! Ј. Јовановића Змаја, где се у два строфоида са употребом различитих система римовања, ова ономатопеја
понавља пет пута. Њу песник поставља на кључне позиције текста
песме. Осим у наслову, она се појављује: на почетку песме (и првог
строфоида), на медијалној и финалној позицији првог строфоида, и
на финалној позицији другог строфоида (на самом крају песме). Понављање овог узвика, ономатопеје опонашања оглашавања говеда, на
кључним структурним позицијама у песми доприноси његовом великом значају за цео текст песме. И у овом примеру, као и у претходна
два, сваки узвик обавезно прати интерпункцијски знак узвика, који му
подиже интонацију, посебно га наглашава и истиче изнад осталог текста.
У контекстима романтичарске поезије нађе се понекад и друга врста
речи у функцији узвика. Најчешће су то речце.
(1)

Е, тако је српско дете,
Бре, Турчине, бре!
С голим мачем у свет јури,
С мачем умире…
(Ђ ЈП , 46).

(2) По Србији тако хода –
Где год који камен ниче,
Мач му даје, нож му пружа:
Ево, брате, осветниче!
(ЈЈЗП , 73).
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(3) Гле, и данас сунашце утече,
Гле, и данас заман прође вече;
Ноћ у таму цео свет завија,
Ал’ у срцу вељи нâд ми сија
(БРР , 112).
(4) (…)
Ал’, ево, боже, прими ме бедну,
прими ме бедну, худу неверну,
води ме, драги, Христову лицу,
покрсти грешну потурченицу!
(…)
(Л КО I, 65).
У примеру (1) из песме Љубав… Ђ. Јакшића, у другом стиху на
иницијалној и финалној позицији користи се речца „бре“ у функцији
узвика187. Речца „бре“ представља турцизам (bre) у српском језику, где
служи за истицање, наглашавање исказа: ама, море. Међутим, у дотичном тексту она је употребљена у значењу претње, скретања пажње
објекту на садржај текста који долази иза ње. Јакшић је искористио
веома интересантну комбинацију двеју речца у функцији узвика и
објекта коме је овај узвик упућен, што има и одређени визуелни ефекат.
У примеру (2) из песме Јадна мајка Ј. Јовановића Змаја, у задњем
стиху катрена на иницијалној позицији, појављује се речца „ево“ у
функцији узвика. Иначе, речца „ево“ у српском језику најчешће служи
за указивање на некога или нешто што је у близини лица коме се говори.
Међутим, она у функцији узвика у наведеном тексту служи за посебно
истицање, наглашавање текста из претходног стиха.
У примеру (3) из песме ? (знак питања) Б. Радичевића, у катрену са
парном римом на иницијалним позицијама прва да стиха, нашла се
поновљена речца „гле“ у функцији узвика. Речца „гле“ у српском језику
служи за изражавање изненађења: види, гледај, пази. Напротив, у наведеном тексту узвик „гле“ означава моменат изненађења, зачуђености
у односу на текст који следи у дотичном стиху.
У примеру (4) из песме Ђурђеви ступови Л. Костића, у наведеном
четворостишју речца „ево“ искоришћена је у функцији узвика. Њена
позиција у средишњем делу првог полустиха: „Ал’, ево, боже,…“, где
је интерпункцијским знаком (запетом) одвојена од претходне и од
187 Види фусноту 186.
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наредне речи. Овим она добија потпуну аутономност од окружавајућег текста, што јој и придаје функцију узвика, а не речце. Видели смо
код примера (2) да ова речца у српском језику служи за указивање на
некога или нешто што је у близини лица коме се говори. Међутим, у
дотичном тексту, као узвик она добија друкчије значење: ту сам, готова сам, спремна сам.
Већ смо истицали да у романтичарској поезији188, како српској тако
и европској, доминирају узвици као једно од најснажнијих емоционалних средстава израза. Стога није нимало необично да сви или већина
стихова једне строфе почиње истим узвиком или да се један узвик
понови више пута у једном или два узастопна стиха, што показују и
следећи примери.
(1)

О, зумбуле, зумбуле!
О, ти зоро сјајна,
О, пролеће, пролеће,
О, љубави тајна!
(ЈЈЗП , 55).

(2) Гледа путник околине,
Баца врулу од милине,
Оде певат’ танко, гласно:
„Јао, небо, ал’ си красно,
Јао, реко, брдо, доло,
Јао, горо наоколо!
Јоште једно чедо, јао,
Па бих овде и остао!“
(БРР , 98).
(3) Врата шкринуше…
О душе! О, мила сени!
О мајко моја! О, благо мени!
Много је дана, много година,

188 У овом огледу користили смо стихове српских романтичара Бранка
Радичевића, Јована Јовановића Змаја, Ђуре Јакшића и Лазе Костића. Увидом
у посматрани материјал дошли смо до спознаје да су сви песници често
употребљавали узвике у својој поезији, што може представљати једну од
карактеристика њиховог поетског стваралаштва.
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Много је горких било истина;
(…)
(Ђ ЈП , 52).
(4) (…)
Зар ту? ох, ту зар? уздише була,
ту је, ох, ту је, душа је чула,
ту ми га свети рекоше оци,
рекоше ми га млади ускоци,
ту ми је драги, ох, боже благи!
(…)
(ЛКО I, 65).
У примеру (1) из песме Тајна љубав Ј. Јовановић Змај у задњем катрену
на иницијалној позицији сва четири стиха користи узвик „о“. Иначе,
узвик „о“ је у српском језику најчешће у служби дозивања, довикивања,
ословљавања, као појачавање те службе. Међутим, у Змајевим стиховима узвик „о“ служи за испољавање емотивног става према појмовима који следе иза узвика, као и за појачавање изражајности текста,
придајући му посебну важност.
У примеру (2) из песме Перивој Б. Радичевић у октави са парном
римом на иницијалној позицији трију узастопних стихова користи
узвик „јао“, с понављањем и у следећем стиху, али на његовој финалној позицији. То значи да се овај узвик нашао у половини стихова на
њиховим најистакнутијим позицијама, што му придаје велики значај
у контексту строфе. Заправо, узвик „јао“ у српском језику служи за
изражавање широког спектра осећања: бола, туге, жалости, страха,
стрепње, радости, дивљења итд. У наведеној строфи Б. Радичевић узвик „јао“ употребљава за изражавање веселих расположења: радости,
усхићења, дивљења, одушевљења.
У примеру (3) из песме Поноћ Ђ. Јакшић у два узастопна стиха
користи по два пута узвик „о“, који има у српском језику основну
службу: дозивања, довикивања, ословљавања. Међутим, у Јакшићевим
стиховима, где је узвик „о“ заузео истакнуте позиције, нашао се на
конструктивним границама: у једном стиху на почетку и крају првог
полустиха („О душе! О, // мила сени!“), а у другом на почетку полустихова („О мајко моја! // О, благо мени!“), и ту служи за испољавање
позитивног емотивног става лирског јунака према изненадној појави
мајке, њене душе, а истовремено служи и за појачавање изражајности.
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У примеру (4) из песме Ђурђеви ступови Л. Костић на једном месту
у пет узастопних стихова, где је дошло до посебне концентрације жестоких узбуђења и болних преживљавања, уз веома кратке, истрзане
исказе, праћене различитим знацима интерпункције: знаком узвика,
знаком питања, зарезима – користи и три пута узвик „ох“. Овај узвик у
српском језику служи за изражавање различитих расположења, осећања:
од позитивних – радости, усхићења, одушевљења, заноса, дивљења;
до негативних – жалости, туге, бола. У Костићевим стиховима узвик
„ох“ изражава помешана осећања: радости и туге, среће и жалости,
изненађења и чуђења.
Према начину употребе узвика анализирана четири песника се неједнако понашају. У том смислу фреквентност употребљених узвика је
различита од песника до песника. Ђура Јакшић инсистира на четири
узвика („ах“ – 30, „е“ – 29, „о“ – 29, „ох“ – 40), Бранко Радичевић на
три („о“ – 43, „ој“ – 37, „ох“ – 28), Јован Јовановић Змај на два („о“ – 29,
„ох“ – 53), а Лаза Костић на једном („ох“ – 124). Иако се ови песници
разликују по разноврсности употребљених узвика, њихова међусобна
разлика није велика. Лаза Костић и Јован Јовановић Змај употребљавају
23 различита узвика, Ђ. Јакшић 20 и Б. Радичевић 15 узвика.
У склопу употребљених узвика сва четири песника користе шест
истоветних узвика: „ах“, „е“, „о“, „ој“, „ох“, „хеј“.
Б. Радичевић
Ђ. Јакшић
Ј. Јовановић
Л. Костић

„ах“ (2)
„ах“ (30)
„ах“ (3)
„ах“ (2)

„е“ (6)
„е“ (29)
„е“ (2)
„е“ (14)

„о“ (43)
„о“ (29)
„о“ (29)
„о“ (4)

„ој“ (37)
„ој“ (2)
„ој“ (16)
„ој“ (6)

„ох“ (28)
„ох“ (40)
„ох“ (53)
„ох“ (124)

„хеј“ (1)
„хеј“ (3)
„хеј“ (3)
„хеј“ (7)

Из наведене табеле могуће је извући неколике интересантне чињенице. По заступљености у поезији српских романтичара предњачи
узвик „ох“. Међутим, његово присуство код анализираних песника је
веома различито. Узвик „хеј“ је најмање заступљен, и он је најуједначенији по присутности. Узвик „ах“ је значајно присутан код Ђ. Јакшића
(30), док се код остала три песника јавља седам пута. Такође је и узвик
„е“ најбројнији код Ђ. Јакшића (29), док је код Л. Костића упола мање
заступљен (14), а код остала два песника нађен је у осам примера. Узвик
„о“ је код три песника видно заступљен, а код Л. Костића незнатно,
само у четири примера. Присуство узвика „ој“ је једино запажено код
Б. Радичевића (37), нешто више од два пута он је мање заступљен код
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Ђ. Јакшића (16), док се код два преостала песника појављује укупно
осам пута.
Према формалним критеријима189 ових шест узвика се може поделити у три различите гласовне структуре: вокалска структура: узвик
„е“, узвик „о“; вокалско-консонантска структура: везник „ах“, везник
„ој“, везник „ох“; консонантско-вокалско-консонантска структура:
везник „хеј“.
Према семантичким критеријима190 различити истраживачи узвике
различито разврставају. Послужићемо се истраживањима С. Даковић,
која је према подели Орвињске-Ружичке све узвике у српском језику
разврстала у три категорије: импулзивне, императивне и репрезентативне (Daković 2006: 198–207). Имајући у виду ову поделу, анализираних
шест узвика исказују следећи распоред:
узвик
„ах“
„е“
„о“
„ој“
„ох“
„хеј“

импулзивни
+
+
+
–
+
+

императивни
–
+
–
+
–
+

репрезентативни
+
–
–
–
–
–

Ако се за тренутак задржимо на формираној табели, можемо уочити неколике интересантне моменте. Најпопуњенија је категорија
импулзивности, јер од шест узвика њих пет спада у ову категорију.
Потом долази категорија императивности са три узвика, и на крају
категорија репрезентативности са једним узвиком. Ниједан од шест
узвика не припада свима трима категоријама. Узвик „ах“ јавља се у две
категорије: импулзивној и репрезентативној; узвик „е“ такође у две
категорије: импулзивној и императивној; узвик „хеј“ у две исте кате189 У оквиру формалних елемената узвика истраживачи су се посебно бавили
њиховим фонетским и морфолошким особинама. Радови нису посебно
бројни. Навешћемо неколико интересантнијих (Даковић 2006: 481–487;
Левицкий 1994: 26–37; Mączyński 1994: 145–148; Saporta 1961: 48–57; Siatkowska
1985: 285–293).
190 У литератури о узвицима постоје различите поделе узвика зависно од
позиција са којих их истраживачи посматрају. Литература посвећена овим
проблемима је бројнија од оне посвећене формалним обележјима узвика.
Навешћемо имена неколико аутора (Ameka 1992: 101–118; Wierzbicka 1992:
159–192; Закрајшек 1994: 83–87; Симеон 1969, 1–2; Тошовић 2006: 61–75).
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горије као и везник „е“: импулзивној и императивној. Преостала три
узвика јављају се само у по једној категорији. Узвик „о“ у импулзивној,
узвик „ој“ у императивној, а узвик „ох“ као и узвик „о“ у импулзивној.
По два узвика се јављају у двема истоветним семантичким категоријама. Узвици „е“ и „хеј“ у импулзивној и императивној, узвик „о“ у
имплузивној, а „ој“ у имперфективној, док се узвици „ах“ и „ох“ срећу
у импулзивној, с тиме што се узвик „ах“ налази још у репрезентативној
семантичкој категорији.
Када је у питању значење узвика, скоро сви истраживачи се слажу у
једном: да истоветни узвик може да означава различите семантичке категорије, а та семантичка различитост се често изражава и антонимским
значењима, нпр. узвик „ој“ у једним контекстима изражава жалост,
а у другим контекстима изражава радост. Овако нешто је могуће из
простог разлога што прави (примарни) узвици представљају семантички празне форме испуњене једино необележеном емоционалношћу.
Отуда они од контекста у којем се налазе добијају значење, а за узврат
они боје контекст емоционалношћу (позитивном или негативном).
Веза узвика и контекста је узајамно повратна, и може се представити
на следећи начин:
узвик → ← контекст
Из овога произилази да се узвици у писаном језику понашају и представљају оно исто што и гестови у разговорном језику. У песничком
тексту узвици имају искључиво стилску вредност, јер говоре о односу
лирског јунака према предмету казивања или другом лирском јунаку.
Они контекст у којем се налазе боје одређеном емоционалношћу, доприносећи увећању његове стилске информације. Сада, када ово имамо
у виду, можемо приступити анализи шест издвојених узвика и видети
какве су њихове конкретне функције у наведеним контекстима191.
Узвик „ах“ у српском језику има разуђено значење. Електронски
речник српског језика бележи девет различитих значења овог узвика:
1. у заносу, екстази, 2. у изненађењу пред нечим неочекиваним, 3. у дивљењу, одушевљењу, 4. у болу, тузи, жаљењу, вајкању, 5. у ужасавању,
страху, стрепњи, 6. у молби, преклињању, 7. у жељи, преклињању, 8. при
присећању, 9. у љутњи, гневу. Свакако да овај узвик у српској роман191 Ради економије простора служићемо се само по једним примером од сваког
анализираног песника за сваки узети узвик.
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тичарској поезији изражава унеколико суженији репертоар осећања.
Анализираћемо по један пример од сваког песника.
(1)

Ах, преварио сам се,
Сагрешио сам богу;
Хтео сам све исказ’ти, –
Па ево ништ’ не могу
(ЈЈЗП , 132).

(2) (…)
Ах, боже мој!
Можда је срце дао милијој?
Можда ме мрзи, можда презире,
Можда за другом дичан умире?…
(…)
(Ђ ЈП , 160).
(3) Ах, мрзим – љубим – мрзим – љубим га!
(ЛКО II, 126).
(4) Дршће земља, помиче се стена,
Вихар чупа дрвље из корена,
Мрак је сада, све сад опет гори –
Ах, мој боже, света не умори!
(БРР , 144).
У примеру (1) из Ђулића XXXVII Ј. Јовановић Змај користи узвик
„ах“ на самом почетку катрена. Треба имати у виду да сваки узвик
као и овај семантички представља празну форму, која има одређену
врсту емоционалности, и то позитивну или негативну, коју добија од
контекста на који се односи. Пошто у овом случају узвик „ах“ заузима
иницијалну позицију строфе, сав њен садржај, који има негативну
конотацију, постаје и садржај узвика, те он изражава – жаљење, кајање,
непријатно осећање грешке, сопствене преваре, јер се није остварило
оно што је лирски јунак покушао да уради. Дакле, функција узвика
„ах“ се испољила у појачању степена емоционалности датог текста, и
то текста целокупног катрена.
У примеру (2) из драме Јелисавета (кнегиња црногорска) Ђ. Јакшић
употребљава узвик „ах“ на почетку монолога Марте (жене капетана
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Ђурашка), којим изражава негативне конотације које произилазе из
семантике текста, а које се изражавају у виду стрепње, сумње проткане
душевним болом, душевном патњом лирске јунакиње због изгубљене
љубави, због тога што је драги своје срце поклонио другој. И овде
узвик „ах“ појачава емоционалност текста који иза њега долази, и на
који се узвик односи.
У примеру (3) из драме Максим Црнојевић Л. Костић користи узвик
„ах“, као и у примерима (1) и (2), на почетку једне смисаоно и интонационо заокружене целине састављене од двају дијаметрално супротних
појмова: „мрзим“ и „љубим“ (у значењу волим), из којих дотични
узвик и црпи своје значење, које се изражава у потпуној преданости
осећањима, губљењу власти над самим собом услед крајње, обузетости
дилемом између двају супротних осећања: љубави и мржње. За узврат
узвик „ах“ подиже степен емоционалности датог текста на највиши
могући ниво.
У примеру (4) из песме Ох, олује…, за разлику од претходна три
примера, Б. Радичевић употребљава узвик „ах“ на почетку задњег
стиха, тако да се он не односи на претходна три, него само на четврти
стих. Стога значење узвика „ах“ изражава молбу, преклињање упућено
господу Богу да спаси свет од пропасти која му прети.
Ако се упореди значење узвика „ах“ у српском језику и значења у
романтичарској поезији, можемо увидети да његово језичко значење
обухвата појмове са позитивном и са негативном конотацијом, док његово значење у поетским дискурсима романтичарске поезије укључује
појмове само са негативном конотацијом.
Узвик „е“ у српском језику, у односу на узвик „ах“, има много већу
значењску распрострањеност. Електронски речник српског језика бележи дванаест различитих значења и двадесет подзначења, што укупно
износи 32 значења овог везника: 1. при дозивању; 2.а. при исказивању
задовољства, усхићења, дивљења; б. при изражавању злурадости, у
ликовању; в. при јадању, исказивању жалости или сажаљењу; г. при
вајкању, жаљењу на нешто или због нечега; д. при бодрењу, тешењу; ђ.
при исказивању чежње; при исказивању жеље, жалости због неиспуњене
жеље; 3.а. при исказивању незадовољства, негодовања, при констатовању нечега са прекором, потцењивањем, омаловажавањем; б. при
истицању крајње напетог психичког стања: веруј(те), заиста; 4.а. при
подстицању, бодрењу: дела, хајде; б. при спомињању, обуздавању, умиривању: но, де, полако; в. при свођењу нечега на праву меру, у одговору
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на неко претеривање, на неоправдану тврдњу; г. при супротстављању,
противљењу, или изражавању пркоса, ината; д. при категоричком одбијању или одрицању нечега; 5.а. при потврђивању властитог ранијег
исказа, става: да, тако је, то-то; б. при саглашавању с неким: тачно
је, стварно је тако, аха; в. при попуштању, пристајању на што: добро,
у реду; г. при прихватању нечег што се не да избећи, прилагођавању
наметнутој ситуацији: кад је већ тако, не преостаје друго; д. у резигнацији, при мирењу са нечим неповољним; 6.а. при прелазу са нечег што
изгледа нормално, прихватљиво на нешто супротно што мења или
ограничава смисао или вредност претходно реченог: да, јест, тако је то
с једне стране; б. при исказивању нечега што се супротставља, изузима,
издваја од садржаја претходног исказа; в. при истицању погодбе, услова
извршења радње у главној реченици; 7.а. кад се са изненађењем реагује
на нешто: тако дакле!? је ли!; б. при исказивању неверице, сумње: да?!;
в. у упитном значењу 1) (уз упитне или односно-упитне заменице) за
истицање питања; 2) кад се очекује потврда неке тврдње: зар не, није
ли тако?!; 8.а. у обраћању неком при заподевању разговора; при приступању нечему или наговештавању нечега; б. при извођењу закључака
из нечега, прелазу на нешто ново што проистиче из претходног, чему
води претходно речено: дакле, онда; кад се укратко обухвата раније
речено: ето; в. кад се указује да се доспело до нових околности, до излаза из нечега, расплета; кад се исказује олакшање због неког развоја;
9. при показивању нечега или указивању на догађај који је у току: ево;
10. у присећању при допуњавању ранијег исказа, при накнадном додавању нечега; 11. при вишеструком набрајању нечега: ем, те; 12. узвик за
заустављање коњâ или волова.
Узвик „е“ у романтичарској поезији нема ни приближно тако разуђено значење, јер је контекст романтичарске поезије много ужи од
контекста српског језика.
(1)
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Е, па дотле, а куда ћу више!
(БРР , 143).
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(2) (…)
Е, па онда постигли смо мету!
Пођох даље кроз лугове бајне,
Те опазих данашње колајне.
Гледнух једну, па гле шта ми каза:
Прво вера, а после за књаза,
(…)
(ЈЈЗП , 223).
(3) – Е, шта ћеш, сине, да купи бабо? –
Детета склоност кушаше свог.
– Хоћеш ли сабљу ту, бритку, сјајну,
Ил’ волиш ата мисирског?
(Ђ ЈП , 59).
(4) (…)
„Е гле! па лепо, мило ми је баш,
па кад је тако, знаћеш јамачно
има ли Ренан право или не?“
(…)
(ЛКО I, 84).
У примеру (1) из песме Гусле моје Б. Радичевића, узвиком „е“ изражава
се задовољство, добро расположење услед испуњења одређене тежње,
усхићење, одушевљење оним што је лирски јунак постигао својим делањем у дотадашњем животу. А то што је он постигао може да траје
вечно, заправо докле буде људског рода.
У примеру (2) из песме Званичне гусле у Београду Ј. Јовановића Змаја,
узвиком „е“ изражава се, као и у примеру (1), задовољство, усхићење,
одушевљење и потврда да је лирски јунак постигао оно што је у сну
сневао.
У примеру (3) из песме Отац и син Ђ. Јакшића, узвиком „е“ изражава
се бодрење, храбрење, подстицање, давање подршке, подржавање да се
лирски јунак одлучи између позитивног и негативног – за позитивно.
У примеру (4) из песме Спомен на Руварца Л. Костића, узвиком „е“
изражавају се истоветна расположења као у примерима (1) и (2), с том
разликом што овде узвик „е“ прати и речца „гле“ која има функцију
да скрене пажњу, да појача значај употребљеног узвика.
Из ове кратке анализе значења узвика „е“ можемо извући један важан
закључак. Он у српском језику има толико различитих значења да се она,
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на једној страни, крећу у оквиру појмова са позитивном конотацијом,
а на другој у оквиру појмова са негативном конотацијом, која понекад
прерастају у антонимске односе (задовољство – незадовољство), док
исти узвик у контексту романтичарске поезији исказује значења која
без изузетка имају позитивне конотације.
Узвик „о“ у српском језику није толико значењски распрострањен као
узвик „е“, али је семантички разноврснији од узвика „ах“. Електронски
речник српског језика бележи његових седам основних значења и тринаест подзначења, што је укупно двадесет значења: 1.а. испред вокатива у
служби дозивања, довикивања, ословљавања, као појачавање те службе;
б. у призивању, помињању божанства, више силе (обично у изразима
незадовољства, изненађења, чуђења и сл.); 2. испред вокатива у служби
испољавања позитивног, негативног става према некоме или нечему, за
појачавање изражајности; а. кад се вокативом означава субјекат или
заједница на коју се односи став или оцена; б. кад је у вокативу назив
или квалификатив општег појма или појаве; 3. у реченицама за појачавање узвичног значења и емотивности (у комбинацији с вокативом или
без њега); а. у упитно-узвичним реченицама; б. у узвичним реченицама
са формално упитном речју; в. испред императива или императивног
израза; г. за појачавање значења жеље, чежње, жаљења, у реченицама
обележеним речима „да“ или „кад“; 4. као обележје узвичног карактера
уз исказе у генитиву (често појачано речцом „да“); 5. у различитим
реченицама при исказивању разних осећања или реаговање на нешто;
а. као израз задовољства, радовања, пријатног изненађења; б. као израз
недоумице, изненађења, чуђења, нелагодности и сл. (каткад с понављањем узвика); в. за појачавање слагања, потврђивања, логичког закључивања, тврдње; г. за појачавање, порицања, одбијања; д. као израз бола,
жалости; ђ. у клетвама, без одређеног значења; 6. у разним варијацијама
изговора и наглашавања, за подстицање домаћих запрежних животиња
(обично за заустављање волова или коња); 7. с кратким нагласком, као
експресивни завршетак реченице. Ипак, овај узвик у поезији српских
романтичара не изражава тако многобројне емоције. Илустрације ради
навешћемо по један пример од сваког песника.
(1)
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Да т’ подиђу мрави!
(БР Р , 60).
(2) О, погледај звезде јасне,
О, погледај ноћи тије,
О, наслони милу главу
Ту где срце моје бије
(ЈЈЗП , 109).
(3) И још дете меким гласом
Тужној гори зборит поче,
Ал’ уздахну гора чарна:
„…О, сироче!… О, сироче!…“
(Ђ ЈП , 68).
(4) О, мајко моја, него моја ти!
Какав си терет однеговала,
и не био ти сваки други лак!
Ох, мени терет, теби олакшак –
такав је с прошње бабин повратак!
Ал’ ево га! Сад немаш камо куд,
очекуј нужду, слепи кажипут!
(ЛКО II, 44).
У примеру (1) из песме Враголије Б. Радичевића, узвик „о“ изражава
пријатно изненађење, радовање, дивљење, усхићење изазвано призором
који се дешава пред очима лирског јунака. Песник овај узвик понавља
два пута на иницијалним позицијама парних стихова у катрену и појачава њихово значење речцом „да“: „О, да…“; „О, да..“.
У примеру (2) из песме „Ђулићи“ XI Ј. Јовановића Змаја, узвик „о“
изражава осећања пријатности, задовољства, доброг расположења,
радости, весеља, одушевљења проузрокованог лепотом живљења, љубави.
Песник овај узвик понавља на иницијалним позицијама трију узастопних стихова како би што експресивније и снажније појачао свој израз.
У примеру (3) из песме Сироче Ђ. Јакшића, узвик „о“ изражава
осећање туге, бола, жалости, па и саосећања – или нежних осећања
према ономе ко је јадан, несрећан. Песник овај узвик два пута понавља
на почецима оба полустиха у задњем стиху катрена: „…О, сироче!…
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О, сироче!…“ да би што више истакао и нагласио лексему која долази
иза узвика.
У примеру (4) из драме Максим Црнојевић Л. Костића, узвик „о“
служи песнику као средство за обраћање које је добило одређено емоционално значење испољено осећањем усхићења које прелази у покајање.
Да би што више појачао емоционални набој поетског текста, песник
употребљава још један узвик, узвик „ох“ у истом значењу. О томе да је
овде реч о посебно емоционално обојеном тексту, говори и пет пута
поновљени интерпункцијски знак: знак узвика. То недвосмислено
указује на жестину осећања, емоција којима одише наведена строфа.
Гледано уопштено, према семантици узвика „о“ у српском језику
може се тврдити да његов емоционални потенцијал има претежно
негативну конотацију, док он у романтичарској поезији у већој мери
изражава осећања позитивне конотације.
Узвик „ој“192 нема тако широку лепезу значења као узвици: „е“, и
„о“, него је приближан узвику „ах“. Електронски речник српског језика
бележи четири његова основна значења и десет подзначења, што је
укупно четрнаест значења: 1.а. за одзивање, као одговор на дозивање;
б. (обично уз вокатив) за дозивање: хеј; в. уз вокатив при обраћању у
стиховима; 2. при изражавању осећања и расположења; а. туге и жалости: јао; б. бола: јој; в. незадовољства, негодовања, изненађења и сл.; г.
при жаљењу, вајкању: е, ех; д. олакшања; ђ. жеље: ох, ух; е. изненађења,
чуђења; ж. радости, усхићења, дивљења; 3. (појачано узвиком „хај“) у
чуђењу, за истицање количине: чак; 4. у стиховима из метричких разлога,
на почетку или као припев. И у поезији српског романтизма, као и у
српском језику, узвик „ој“ носи биполарност негативних и позитивних
осећања, али нема толику значењску разуђеност.
(1)

Ово ј’ срце било ор’о
– Ој младости, бајко мила! –
Ој године, бурни ветри,
Саломисте орлу крила!
(ЈЈЗП , 50).

192 Треба напоменути да се узвик „ој“ у Речнику српског језика С А Н У дефинише
веома опширно са његовим свим значењима, док Речник Матице српске из
1971. године на страници 86 узвик „ој“ упућује на узвик „јао“.
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(2) Ој, сунашце што разгониш
Пусте ноћи силне таме,
Ој, ти небо, штоно рониш
Росне своје сузе на ме
(БР Р , 52).
(3) Студена ме киша шиба
Већ васцели дан;
Ој, прими ме, крчмарице,
У твој лепи стан!
(Ђ ЈП , 32).
(4) (…)
Ој, Самсоне, мајчин дане,
Израиљев дични бране,
удри, синко, Филишћане,
Филишћани туку нас!
(ЛКО I, 97).
У примеру (1) из песме Лем-Едим Ј. Јовановића Змаја, у два суседна
стиха катрена, другом и трећем, поновљен је узвик „ој“, који није издвојен зарезом од вокативних израза: „– Ој младости,…“; „Ој године,…“,
који још више појачавају њихову изражајност. Тако су емоције, осећајност, расположење које носи узвик „ој“ директније дисперговани у
значење окружавајућег текста. Иначе, узвик „ој“ у наведеном катрену
изражава бол, тугу, жалост, сету за прошлошћу, у којој је лирски јунак био млад, снажан, а сада су године старости саломиле крила орлу.
У примеру (2) из песме Путник на уранку Б. Радичевића, на почетку
сваког двостишја катрена понавља се узвик „ој“ да би се приликом
обраћања сунцу и небу изразила радост, дивљење, усхићење, па чак и
пријатно изненађење. У првом стиху узвик „ој“ није зарезом одвојен
од вокативног израза и израза до краја другог стиха: „Ој сунашце што
разгониш / Пусте ноћи силне таме,“, док то није случај на почетку трећег
стиха; ту је узвик „ој“ одвојен од вокативног израза, као и вокативни
израз од преосталог текста до краја строфе: „Ој, ти небо, штоно рониш / Росне своје сузе на ме“, што има свога одраза на емоционалност
целог исказа.
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У примеру (3) из песме На ноћишту Ђ. Јакшића у целом катрену
песник само на почетку трећег стиха употребљава узвик „ој“, којим се
изражава појачан степен усхићења, радосног узбуђења, раздраганости
оним што може доживети лирски јунак у непосредној будућности.
Сва ова осећања проткана су интонацијом молбе, коју песник упућује
крчмарици чије је име стављено у вокатив и издвојено од осталог
контекста зарезима, чиме му је још више придана важност: „Ој, прими
ме, крчмарице,“.
У примеру (4) из песме Самсон и Делила Л. Костића узвиком „ој“
наглашава се подстрек, подстицај, охрабрење, побуда Самсону да
узврати ударце Филишћанима. Сама позиција узвика „ој“ на почетку
исказа говори о његовој важности за текст који следи. Он својом емоционалношћу и одвојеношћу и од вокативног израза интерпункцијским
знаком, зарезом „Ој, Самсоне, […]“, што указује на његову неутралност
у односу на цео наступајући текст. Поред узвика, који заузима иницијалну позицију текста, финалну позицију текста заузима интерпункцијски знак узвика. То је несумњиви доказ изразите наглашености и
емоционалности посматраног дела контекста.
Из ове кратке анализе четирију примера може се запазити да се
употреба узвика „ој“ у српском језику и српској романтичарској поезији креће од емоција са позитивним до емоција са негативним конотацијама, с тим што је узвик „ој“ са много ужом лепезом значења
у романтичарској поезији него у српском језику, што је и разумљиво.
Узвик „ох“ има много ужу лепезу значења од узвика: „е“, и „о“, а
по значењу суженији је и од узвика „ах“. Електронски речник српског
језика бележи три његова основа значења и осам подзначења, што је
укупно једанаест значења: 1. за изражавање различитих расположења
и сл.; а. радости, усхићења, одушевљења, заноса, дивљења и сл.; б. прижељкивања нечега, жеље да се што оствари, деси; в. жеља за нечим
што се није остварило, десило; г. чуђења, изненађења; д. жалости,
туге, душевног бола, очаја; ђ. физичког бола, тегобе, патње; е. молбе,
преклињања; ж. љутње, гнева, негодовања, незадовољства; 2. (обично
поновљено) за подражавање дахтања, уздисања; 3. за подражавање
ритма при игрању у колу.
(1)
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А сад ето те небеске ватре,
Кô да хоће цели свет да сатре
(БРР , 68).
(2) Довед’те ми старца Мирка, –
Зар још није туна!
Довед’те ми тог гуслара, –
Ох, да дивних струна!
(ЈЈЗП , 67).
(3) Ох, зар баба мог!…
Јест, баш њега –
Њега слаба, стара,
Њега гони у туђинство мрско,
Од крваве столетија борбе
Измучене кости и мишице
У туђинству вечно да одмара…
(Ђ ЈП , 149).
(4) (…)
Сећа се тужан кале у несвести,
сећа се своје ропске заповести,
осећа грижу у грудима гује,
ох, ала једе, ох, ала трује!
Једе му срце, плућу и кости,
„Ох, Боже!“, вришти, „опрости, опрости!“
Предише, кука бесомучниче,
срља на врата, грми и виче,
са свију страна калуђери лете:
„Шта ти је, шта је, тројице ти свете?“
„Ох, шта је! шта је! – та невоља је,
невоља тешка, смртни крај је!“
(ЛКО I, 70–71).
У примеру (1) из песме Предвечерје је… Б. Радичевића, узвик „ох“ је
употребљен да изрази осећање стрепње, страха, бојазни од опасности,
забринутости проузроковане „потпуном тамом“ и наговештајем скоре
појаве „небеске ватре“, која „хоће цели свет да сатре“. Узвик „ох“ праћен
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је вокативним изразом, али одвојеним од њега интерпункцијским знаком, зарезом: „Ох, мој боже, […],“, што представља аутономију узвика
у односу на текст који следи иза њега. А то је знак да он својом емоционалношћу боји цео тај контекст који је смештен у катрен иза њега.
У примеру (2) из песме Гусларева смрт Ј. Јовановића Змаја, узвик
„ох“ је песнику послужио као средство за изражавање дрске ироније,
подсмеха, поруге, која наизглед има значење дивљења, одушевљења,
раздраганости, јер се лирски јунак на непримерен начин руга, подсмева
несретном оцу, коме је погубио сва четири сина, а захтева да му овај
свира на гуслама и да га увесељава у тренуцима његовог највећег бола.
Али је интонациони акценат усмерен на текст који следи иза узвика:
„Ох, да дивних струна!“, на што указује и знак узвика на крају исказа.
У примеру (3) из драме Јелисавета (кнегиња црногорска) Ђ. Јакшића,
узвиком „ох“ изражава се осећање у којем је присутна емоција негативне конотације. И овде узвик „ох“ служи као израз страха, стрепње,
забринутости, узнемирености због онога што ће се десити оцу лирског
јунака. Међутим, позиција узвика на самом почетку подужег исказа,
стављеног у седам узастопних стихова, говори о томе да је основна
улога узвика „ох“ да цео тај контекст обоји негативним емоцијама, и
поетске слике учини што суморнијим.
У примеру (4) из песме Ђурђеви ступови Л. Костића, четири пута се
понавља узвик „ох“, што наведени текст чини засићеним емоционалним набојем, који појачава и веома фреквентна употреба знака узвика
(понавља се шест пута). Узвик „ох“ коришћен је више пута да би се
њиме изразила различита осећања: у почетку изненађење, које поприма
нијансе чуђења: „ох, ала једе, ох, ала трује!“; а касније бол: „‚Ох, Боже!“
вришти, „опрости, опрости!“’; које прелази у очајање праћено огорчењем: „Ох, шта је! шта је! – та невоља је, / невоља тешка, смртни крај је!“
Из наведене анализе узвика „ох“ може се извући општи закључак
да он, за разлику од његовог значења у српском језику, где се њиме
обележавају позитивне и негативне емоције, у дискурсу романтичарске
поезије претежно изражава емоције негативне конотације.
Узвик „хеј“ има веома слабо развијену лепезу значења. Једнотомни
речник српског језика бележи његова три основна и једно додатно значење, што је укупно четири значења193: 1. за дозивање и скретање пажње
193 Речник Матице српске упућује овај узвик на узвик „хе“. Употребљава се:
1. (каткад удвојено) за изражавање различитих расположења: разочарења,
дивљења, радости, задовољства, резигнације, незадовољства, бриге, сумње,
претње и сл.; 2. (у прилошкој служби, често удвојено) врло далеко, чак.
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саговорника на нешто; 2.а. за изражавање задовољства, одушевљења,
радости; б. у вајкању, резигнацији и сл.; 3. (обично удвојено, у прил.
служби) вло далеко, чак. Овај узвик је и најмање заступљени узвик у
романтичарској поезији, јер се налази тек у понеком примеру. Анализираћемо, као и досада, по један пример од сваког песника.
(1)

Што би у радости
Са мном сузе лило, –
Хеј, које би моје,
Само моје било
(ЈЈЗП , 97).

(2) Поток жубори, шума шумори,
А срце дршће кô вити клас, –
Хеј, овим лугом шетајући се,
Арајство сваки беше ми час!
(Ђ ЈП , 43).
(3) Хеј, пријане, шта то копат’ поче?
„За њу раку!“ – Не будали, чоче!
Та у њој су све радости моје,
Њена рака јесте срце моје,
За ме раку ти копати поче,
Дела копај, ал’ побрже, чоче
(БРР , 156).
(4) (…)
„Отвори, хеј, отвори, влаше!
Поруке ти лепе носим од паше!“
Тако се дере нестрпљиво Туре,
и већ се у двору калуђери журе,
(…)
(ЛКО I, 72).
У примеру (1) из песме Разговор са срцем Ј. Јовановића Змаја, узвик
„хеј“ изражава радост, задовољство, весеље, уживање, добро расположење услед испуњене жеље лирског јунака. Налазећи се на иницијалној
позицији трећег стиха катрена, своју емоционалност преноси пре свега
на садржај трећег стиха: „Хеј, које би било“.
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У примеру (2) из песме Поток жубори… Ђ. Јакшића, узвик „хеј“ је
употребљен да се изразе позитивна расположења – усхићење, радосно
узбуђење, одушевљење, раздраганост, занос проузрокован срећним
тренуцима које је доживео лирски јунак. И овде је позиција узвика
потпуно истоветна као и у примеру (1); зато се он највише односи на
садржај трећег стиха: „Хеј, овим лугом шетајући се,“.
У примеру (3) из песме Радост и жалост Б. Радичевића, узвик „хеј“
је послужио као средство за обраћање лирском јунаку да би се саговорнику указало на необичност радње којом се овај бави. Целокупан
разговор поприма шаљив, весео тон, који има елементе чудности,
несвакидашњости, загонетности. Положај узвика на почетној позицији у строфи (секстини), и његово подржавање вокативним обликом
„пријане“ и знак узвика на крају стиха: „Хеј, пријане, шта то копат’
поче?“ – придаје му велики значај на самом почетку исказа, који боји
великом емоционалношћу уз додатну и упитну интонацију.
У примеру (4) из песме Ђурђеви ступови Л. Костића, узвик „хеј“ има
улогу дозивања, обраћања, које, на једној страни, поприма ироничне,
подругљиве, заједљиве, подсмешљиве тонове, а на другој страни, тајанствене, недокучиве, загонетне елементе: „Поруке ти лепе носим од
паше“. Његова позиција у средишту поновљене лексеме „отвори“ посебно је у служби истицања значаја овог појма. Он своју емоционалност
распростире и лево (први облик) и десно (на други облик) поновљене
речи „отвори“: „Отвори, хеј, отвори, влаше!“, док је последња лексема
у стиху интонациони нагласак добила од узвика смештеног одмах иза
ње. Сву ову емоцију и интонацију регулишу и усмеравају постављени
знакови зареза.
Узвик „хеј“, као што смо истакли, у српском језику изражава различита осећања која прелазе у област антитетичности, док он у контексту
српске романтичарске поезије претежно изражава позитивна расположења, с тим што у задњем примеру добија и неке негативне нијансе
исказане иронијом.
Из ове кратке анализе могу се извући одређени закључци. Неоспорно
је да су узвици у српској романтичарској поезији једно од запажених
средстава за изражавање или негативних или позитивних емоција. Узвици у српској романтичарској поезији најчешће служе за номинацију
емоција, расположења, душевних стања, узбуђења и сл., много мање
за подстицање, наређивање, вабљење и терање животиња, још мање
за опонашање звукова из природе.
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У српској романтичарској поезији фреквенција узвика је веома изражена. Стога није нимало необично да сви или већина стихова једне
строфе почиње истим узвиком или да се један узвик понови више пута
у једном или два узастопна стиха. У поезији српских романтичарских
песника контекст је у највећем броју случајева долазио после узвика.
Тек спорадично узвици су стајали иза контекста као њихова завршна
фраза која је накнадно (или повратно) емоционално бојила дати текст.
Уз ово узвици својом позицијом у контексту (најчешће је то почетак
строфе или стиха, ређе крај стиха или строфе, а веома ретко унутрашњост стиха или строфе) играју веома запажену ритмичку улогу, јер
се налазе на конструктивним границама поетског текста (стиха или
строфе). Узвици су због своје специфичне гласовне структуре, коју
прати и изражена интонација, веома изражена звуковна средства која
појачавају и увећавају фоничка својства поетског текста, што доприноси
израженијем степену музикалности романтичарске поезије.
Улога анализираних узвика унеколико се разликује у контексту
српског језика и контексту српске романтичарске поезије. Сви анализирани узвици у контексту српског језика обухватају појмове и са
позитивном и са негативном конотацијом, док они у контексту српске
романтичарске поезије претежно исказују или весело или тужно расположење, које се разликује од узвика до узвика: узвик „ах“ укључује
негативне емоције; узвик „е“ обележава позитивне емоције; узвик „о“
именује позитивне емоције; узвик „ој“ обухвата и позитивне и негативне
емоције; узвик „ох“ претежно означава негативне емоције; узвик „хеј“
обично изражава позитивне емоције.
Узвици, за разлику од других врста речи, као непојмовне речи, којима
се исказују емоције, своју емотивну обојеност реализују у одређеном
контексту, где се смисао контекста у највећој мери пројектује на њих,
због чега се јављају као експоненти контекстуалних емоција. Узвици
у поетском контексту изражавају богату скалу позитивних или негативних емоција, јер носе изненадне експресије наглих осећања које су
изоловане и не зависе од осталог језичког материјала.
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2.5. В
У готово свим досадашњим испитивањима Вукове језичке делатности, па и шире194, категорија језика је узимана и посматрана само
са лексичко-граматичког 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, нити су 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
(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 осталог195, лежи и у томе што су српски писци и теоретичари прве
половине 19. века били занесени књижевнотеоријским и естетичким
194 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, навешћемо само неколико таквих радова (Албин
1968; Грицкат 1987 и 1991; Илић 1964; Јерковић 1971, 1981 и 1990; Кашић 1984;
Михајловић 1974 и 1984).
195 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 књижевне традиције. Овде треба истаћи да ни
вуковски песници, у првом реду Радичевић и Змај, нису тако добро познавали
народни језик, већ су га највећим 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).
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идејама које су владале у европској поетици 17. и 18. века или рационалистичкој естетици 18. столећа, 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 језика196
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 у и
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 као нераздвојиви елементи, и на плану
израза и на плану садржаја, у структуру песничког језика.
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
196 „Епопеја десетерачка [је] испевана не говедарским дијалектом, већ старим,
развијајућим се језиком, од много столећа неговања, гајења, употребе и
калемљења“ (Винавер 1972: 244).
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ови ванјезички елементи 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
овог огледа 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 елемената197). Фонометаплазме198 као фонометаформе у песнички језик вуковских песника долазе
из обичног, разговорног језика, где су настале као резултат непознавања или несхватања стандарднојезичке норме. У песничком језику
вуковских песника, према нашим истраживањима, постоји онолико
типова фонометаплазми колико постоји врста речи у српском језику199.
197 Према начину модификације граматичких (неутралних) еталона у поезији
вуковских песника нашли смо пет типова фонометаплазми: простриктивне,
рестриктивне, супституционалне, мутационе и транспозиционе.
198 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
испражњени творбени 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.
199 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.
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Међутим, нас у овом раду више интересује функционална, а не формална страна ових фонометаформи. Тако смо анализирајући њихову
улогу у поетским остварењима Б. Радичевића, Ј. Јовановића Змаја, Ђ.
Јакшића и Л. Костића утврдили да фонометаплазме у поезији сваког
од ових песника имају три основне функције: стилистичку, ритмичку
и 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 по један пример од сва четири анализирана песника.
(1)
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Кад сам синоћ овде била
И водице захитила,
Дође момче црна ока
На коњицу лака скока,
Поздрави ме, зборит’ оде:
„Дајде, селе мало воде!“
Ове речи – слатке стреле –
Минуше ми груди беле –
Скочих млада њему стигох,
Дигох крчаг, руку дигох,
Рука дркта… крчаг доле…
Оде на две на три поле
(…)
(БРР , 51).
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(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,
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:
(ЛКО II, 123).
(3) Моје тице мале, јадни сиротани!
Прошли су ме давно моји лепи дани,
Увело је цвеће, одбегô ме мај,
А на души оста, кô скрхана биљка,
Ил’ кô тужан мирис увелог босиљка,
Једна тешка рана, тежак уздисај
(Ђ ЈП , 51).
(4) То су српске виле, то ј’ близина њина,
Подигле се миле из својих пећина;
Над главом нам лећу летом невидовним,
И рукама крећу крстом благословним.
Дошле су да виде нови станак мио
Што га ј’ побрат њихов себи зажелио,
Да просвете ове јаворе и дубе,
И гроб да пољубе
(…)
(ЈЈЗП , 82).
У примеру (1) из песме Девојка на студенцу, Б. Радичевић у дванаест
узастопних стихова употребљава седам фонометаплазми, од тога: две
простриктивне („коњиц“ : коњ, „дајде“ : дај), које спадају у фонолошку
парагогу („коњиц“, „дајде“), јер је додавање захватило финалну позицију
речи; две рестриктивне („зборит’“ : зборити, „поле“ : половине), од тога
једна спада у фонолошку синкопу („поле“: половине), јер је одузимање
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настало у медијалној позицији основне речи, а друга у фонолошку
апокопу („зборит’“ : зборити), јер је одузимање захватило финалну
позицију основне речи; две супституционалне („заитила“ : захватила,
„дркта“ : дрхта), где је у првом примеру у питању асиметрична супституција (-и- : -хва-), а у другом симетрична супституција (-к- : -х-). Све
откривене фонометаплазме у наведеном тексту симболишу начин
изражавања лирског субјекта, указујући истовремено и на његову
посебност и аутентичност.
У примеру (2) из трагедије Максим Црнојевић, Л. Костић у једанаест узастопних стихова користи шест фонометаплазми, и то свих
шест као рестриктивне: две као фонолошке аферезе („’нако“ : онако,
„’вако“ : овако), јер је изостављање захватило иницијалну позицију
основних речи; четири као фонолошке апокопе („гледат“: гледати,
„над“ : нада, „ал’“: али, „уверит“ : уверити), јер је изостављање захватило финалне позиције основних речи. И овде, као и у примеру (1),
песник употребом различитих рестриктивних фонометаплазми жели
да окарактерише лирског субјекта, односно да истакне његов специфичан говор, који у појединим елементима одступа од стандардног,
књижевног српског језика.
У примеру (3) из песме На липару, Ђ. Јакшић у секстини користи шест фонометаплазми, и то: три рестриктивне, од којих једна
спада у фонолошку аферезу („тице“ : птице), јер је изостављање захватило иницијалну позицију основне речи, а две у фонолошку апокопу
(„оста“ : остаде, „ил’“: или), јер је изостављање захватило финалну
позицију основних речи; три мутационе („одбегô“ : одбегао, „кô“ : као,
„кô“ : као), и то све три у виду фонолошке асимилације. Ђ. Јакшић, као
што се види, употребљава два типа фонометаплазми: рестриктивне и
мутационе, којима скреће пажњу читаоца на посебност говора лирског
јунака, који се обраћа птицама као јединим друговима, јадајући се на
свој несрећни живот.
У примеру (4) из песме Какав је данас дан, Ј. Јовановић Змај у осам
узастопних стихова употребљава девет фонометаплазми, од тога: једну
простриктивну у виду фонолошке парагоге („станак“ : стан), јер је додавање дошло на финалну позицију основне речи; пет рестриктивних:
три у виду фонолошке апокопе („ј’“ : је, „ј’“: је, „побрат“ : побратим),
јер је изостављање захватило финалне позиције у основним речима, и
две у виду фонолошке синкопе („јаворе“ : јаворове, „дубе“ : дубове), јер
је изостављање обухватило медијалну позицију у основним речима;
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три супституционалне: две симетричне (-ћу/-те; „лећу“ : лете; -овн/-љив-; „невидовним“ : невидљивим), и једна асиметрична (-н-/-хов-;
„њина“ : њихова). Употреба различитих врста и типова фонометаплазми,
с једне стране, послужила је песнику да прикаже народне елементе
инкорпориране у структуру српског књижевног језика, а с друге, да
симболизује песнички језик Б. Радичевића, пошто је ова песма посвећена преносу костију Бранка Радичевића.
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 строге метричкоритмичке организације.
(1)
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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!“
(Ђ ЈП , 33).

(4//6)
(4//6)
(4//6)
(4//6)
(4//6)
(4//6)

(2) О, Јулије, // чу ли, дарги 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 умукне, // небо се разгали,

(4//6)
(4//6)
(4//6)
(4//6)
(4//6)
(4//6)
(4//6)
(4//6)
(4//6)
(4//6)
(4//6)
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Па се хуци // пређашњојзи смеје,
Сунце гране, // па грејат’ навали,
Те још лепше // него пређе греје
(БРР , 136).
(3) Србе брате, // и Српкиње селе,
Којима се // јоште данци беле,
Растав’те ме // са овом даљином,
Моје кости // оперите вином,
Па их нос’те // нашем завичају,
Завичају, // мом негдањем рају.
Понес’те их, // браћо моја мила,
Поред оног // убавог Белила,
Кроз Карловце, // где сам младост пров’о,
Па на оно // мирно Стражилово;
(…)
(ЈЈЗП , 81).
(4) (…)
мириси ми // обасуше
свак’ задисак // жељне душе.
Загрли ме, // дах ми стесни;
ал’ очију // поглед њез’ни’
нагон узда, // занос трезни;
из њега ми // мис’о сине:
(…)
(ЛКО I, 30).

(4//6)
(4//6)
(4//6)

(4//6)
(4//6)
(4//6)
(4//6)
(4//6)
(4//6)
(4//6)
(4//6)
(4//6)
(4//6)

(4//4)
(4//4)
(4//4)
(4//4)
(4//4)
(4//4)

У примеру (1) из песме Рањени Вељко, Ђ. Јакшић у секстини са парним римама у асиметричним десетерцима (4//6) употребљава четири
фонометаплазме, и то: једну простриктивну у виду фонолошке парагоге
(„гореду“ : горе), како би сачувао примењену силабичку структуру десетерца типа (4//6): („Груну пушка, // гореду облици,“); три рестриктивне:
једну у виду фонолошке апокопе („ал’“ : али): („Ал’ кубура // друго
сунце ствара“), и две у виду фонолошке синкопе („Крај’не“ : Крајине):
(„Крај’не хоћу, // делијо крвава! / Не дам Крај’не! // Ево руса глава!“).
Дакле, од шест стихова песник је у четири морао да интервенише,
користећи простриктивне и рестриктивне фонометаплазме, како би
очувао структуру асиметричног десетерца (4//6), а само у два стиха то
није било потребно. Од четири фонометаплазме њих три су се нашле
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у првом полустиху, иако је он, као четверац, силабички краћи стих од
другог полустиха, који је шестерац.
У примеру (2) из песме Ђачки растанак, Б. Радичевић у контексту
асиметричног десетерца типа (4//6) користи фонометаплазме, и то:
три простриктивне у виду фонолошке парагоге („часак“ : час, „пређашњојзи“ : пређашњој, „пређе“ : пре): („И оно се // за часак навуче, / […] Па
се хуци // пређашњојзи смеје,/ […] још лепше // него пређе греје“), четири
рестриктивне, и то: једна у виду фонолошке синкопе („ка’но“ : кадано):
(„Планух на те // ка’но огањ живи,“), и три у виду фонолошке апокопе
(„с’“ : са, „ал’“ ; али, „грејат’“ : грејати): („Кадикада // ја с’ ражљутих на
те, / […] Ал’ замало – // па свега нестаде, / […] Сунце гране, // па грејат’
навали,“). Интересантно је напоменути да од седам фонометаплазми
њих шест песник употребљава у другом полустиху, а само једну у првом
полустиху. То значи да је Б. Радичевић имао више проблема са дужим
него са краћим полустихом.
У примеру (3) из песме Бранкова жеља, Ј. Јовановић Змај у десет
узастопних асиметричних десетераца типа (4//6) употребљава шест
фонометаплазми, и то: пет рестриктивних, и свих пет у виду фонолошке синкопе („Србе“ : Србине, „растав’те“ : раставите, „носте“ : носите, „понес’те“ : понесите, „пров’о : провео): („Србе брате, // и Српкиње селе, / […] Растав’те ме // са овом даљином, / […] Па их нос’те
// нашем завичају, / Кроз Карловце, // где сам младост пров’о,“); једну
транспозициону, и то асиметричну (-гдањ-/-кадаш-; „негдањем“ : некадашњем): („Завичају, // мом негдањем рају.“). Иако је у примеру (2) и
(3) у питању исти тип десетерца (4//6), за разлику од примера (2), где
се фонометаплазме већином налазе у другом полустиху, у примеру (3)
фонометаплазме преовлађују у првом полустиху, јер се од њих шест
четири налазе у њему.
У примеру (4) из песме Међу звездама, Л. Костић у шест узастопних
симетричних осмераца (4//4) употребљава пет фонометаплазми, и то:
једну простриктивну у виду фонолошке протезе („задисак“ : дисак):
(„свак’ задисак // жељне душе200.“); четири рестриктивне: једну у виду
200 Посебну, додатну пажњу захтева стих: „свак’ задисак // жељне душе“, односно
његов први полустих, где су употребљене две фонометаплазме: једна
рестриктивна и једна простриктивна. Па се може поставити логично питање:
Зар песник није могао да овај проблем реши једноставније, употребивши
стандардне облике двеју лексема: сваки и дисак. Међутим, када се погледа
Електронски речник српског језика, увиђа се да облици речи: „дис“, „дисак“ не
постоје. Забележен је једино облик задисак и то баш овај пример из поезије Л.
Костића, који је са ознаком индивидуално дефинисан као: уздисај, дах.
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фонолошке синкопе („мис’о“ : мисао): („из њега ми // мис’о сине:“); две
у виду фонолошке апокопе („свак“ : сваки, „ал’“ : али): („свак’ задисак //
жељне душе. / […] ал’ очију // поглед њез’ни’“); једну у виду фонолошке
синкопе и фонолошке апокопе („њез’ни’“ : њезиних): (ал’ очију // поглед
њез’ни’“). Од пет фонометаплазми њих три су се нашле у првом, а две
у другом полустиху, који су силабички потпуно уједначени.
Звуковну (еуфонијску) функцију фонометаплазме у поезији вуковских песника најчешће исцрпљују у стварању истоветних римованих
гнезда. У таквим случајевима деформација најчешће 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 (одане – пане).
(1)

Из Милиних руку мали’,
– Ма се растô бела света –
Место чаше од бермета,
Отрова би прогутали.
Ана точи, Ана служи,
Ал’ за Милом срце тужи
(Ђ ЈП , 25).

(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,
Од тебе немах, осим цветка шар,
На њему моје пасла сам ја очи,
У воду тако њега не умочи’“
(БРР , 78).
(3) Све се тиша, све се мири,
– Свет је канда сад још шири –
А бескрајност у црнини
Жели негде да ода’не,
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Па на моју душу пане,
Ту пребледе, као да је
Црња рани моћ, –
Гледи на ме, оставља ме, –
То се зове ноћ
(ЈЈЗП , 159).
(4) (…)
већ оковима бије о стење,
о стењу пршти сужно прстење,
а из грла се ори грдан смеј,
та доста грдан да га чује Зеј!
То воле људи, воле робови,
ал’ Зеј се стреса, бог над богови’;
(…)
(ЛКО I, 55).
У примеру (1) из песме Мила, Ђ. Јакшић секстину разбија на катрен
и дистих, и то баш системом римовања: у катрену влада обгрљена
рима (мали’ – света – бермета – прогутали), а у дистиху парна рима
(служи – тужи). Као што се види, у свим римама остварена су изоморфна римована гнезда (-али’ : -али, -ета : -ета, -ужи : -ужи). Једино је у
римованом пару (малих – прогутали) песник имао проблем како да од
неподударних (-алих : -али) створи подударна римована гнезда. Једина
могућност се указала да уместо примарне лексеме „малих“ употреби
њен секундарни облик, односно рестриктивну фонометаплазму у виду
фонолошке апокопе („мали’“), добивши тако изоморфна римована
гнезда (-али’/-али: мали’ – прогутали).
У примеру (2) из елегије Туга и опомена, Б. Радичевић октаву разлаже на секстину у којој влада наизменична рима (донô – дар – клонô
– жар – понô – шар), и дистих са парном римом (очи – умочи). Да би
у свим римованим паровима остварио изоморфна римована гнезда
(-онô : -онô : -онô, .ар : -ар : -ар; -очи : очи), песник је у три случаја морао
да се послужи мутационим фонометаплазмама у виду фонолошке
асимилације (донô : клонô : понô). Ако би којим случајем Б. Радичевић
користио примарне облике ових лексема: „донео“, „клонуо“, „понео“,
римована гнезда би била фонолошки различита (-онео : онуо : онео).
Зато је песник прибегао употреби фонометаплазми како би добио сва
три изоморфна римована гнезда.
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У примеру (3) из Ђулића увелака V I I , Ј. Јовановић Змај у строфи од
девет стихова користи прекинуту риму, јер је трећи стих изван римованих сагласја. У преосталих осам стихова налази се: у прва четири парна
рима (мири – шири, ода’не – пане), а у друга четири наизменична рима
(да је – моћ – оставља ме – ноћ). Као што се може запазити, у другом
римованом пару песник је морао да интервенише, јер примарни облици
двеју римема (одахне – падне) поседују фонолошки нарушена римована
гнезда (-ахне : -адне). У намери да и овде делују изоморфна римована
гнезда, Змај се послужио секундарним облицима ових лексема, односно
користио је рестриктивне фонометаплазме у виду фонолошке синкопе
(ода’не – пане), чиме је створио изоморфна римована гнезда (-а’не : -ане).
У примеру (4) из песме Прометеј, Л. Костић у шест узастопних
стихова користи парне риме (стење – прстење, смеј – Зеј, робови – богови’). Није тешко приметити да је песник од шест римема у њих три
(„смеј“, „Зеј“, „богови’“) морао да употреби фонометаплазме, како би
створио услове за изоморфно римовање. У римованом пару (робови
– богови’) Л. Костић се на месту друге римеме послужио рестриктивном фонометаплазмом у виду фонолошке апокопе („богови’“), како
би добио изоморфна римована гнезда (-ови : -ови’). Јер да је употребио примарни облик ове лексеме „боговима“, добио би фонолошки
неподударна римована гнезда (-ови : овима), а уз то би се нарушила и
силабичка структура симетричног десетерца (5//5): „ал’ Зеј се стреса,
// бог над богови’;“ – и он би тада прешао у једанаестерац типа (5//6):
(ал’ Зеј се стреса, // бог над боговима). У римованом пару (смеј – Зеј)
песник је био присиљен да интервенише код обеју римема, јер да су
остали примарни облици ових лексема (смех – Зевс), рима не би ни
постојала. Стога је Л. Костић уместо примарних облика употребио
супституционалне фонометаплазме, где је у примарном облику „смех“
фонему „х“ заменио фонемом „ј“ и добио секундарни облик „смеј“, док
је у примарном облику „Зевс“ сугласничку групу „вс“ заменио фонемом „ј“ и тако створио секундарни облик „Зеј“, а тиме и коректну риму
(смеј – Зеј), заправо коректна римована гнезда (-еј : -еј).
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
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народној поезији вуковски песници, неки више (Радичевић и Змај),
а неки мање (Јакшић и Костић) – посежу за лексиком која „указује
на типично анималистичко-симболичко, митско доживљавање света
примитивца-дивљака“ (Живковић 1965: 49).
Бранко 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.
(1)

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, –
(БРР , 52–53).

(2) Ја сам стајô крај једног извора,
Теке што је забелила зора,
Ал’ све јасно, ка’но у пô дана
Када сине луча та сунчана:
Дивно место, пуно лепирића,
Пуно птица и пуно цветића,
Пуно липа и друге дивоте –
Баш ми срце из недара оте!
Уједанпут јарко с’ сунце диже,
Па за часак насред неба стиже;
(…)
(БРР , 108).
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У примеру (1) из песме Путник на уранку, Б. Радичевић у три узастопне строфе употребљава већи број лексичких јединица које су
посвећене карактеризацији васионе, природе, човека. Лексеме које
именују делове васионе и њених појава: „сунце“, „сунашце“, „ноћ“,
„таме“, „небо“; лексеме које описују природу: „гора“, „долина“, „ливада“,
„роса“, „травица“; лексеме које карактеришу човека: „путник“, „душа“,
„ронити“, „суза“, „песма“. Међутим, када се пажљивије погледа текст
трију катрена, ова три сета лексике нису тако строго раздвојена како то
на први поглед изгледа. Наиме, људске особине се приписују природи
и небеским телима: „Ој, ти небо, штоно рониш / Росне своје сузе на ме,
[…] / Ој, ти горо, штоно гајиш / Миле песме, миле птице,“ – где „небо
рони сузе“, а „гора гаји песме и птице“. Уз сву ову вишезначну лексику
песник понекад користи и разнолике облике фонометаплазми: „с’“,
„штоно“, „штоно“, „травице“.
У примеру (2) из песме ? (знак питања), Б. Радичевић, као и у примеру (1), употребљава највише лексичких јединица за приказ васионе,
природе, човека. Васиона се именује лексемама: „зора“, „дан“, „луча“,
„сунце“, „небо“; природа се представља лексемама: „извор“, „цветић“,
„липа“, „лептирић“, „птица“; човек се карактерише двама детаљима:
„срцем“ и „недрима“. У овом тексту, за разлику од претходног, песник
много више користи различите облике фонометаплазми: „стајô“, „теке“,
„ал’“, „ка’но“, „пô“, „лепирића“, „с’“, „часак“ које су употребљене из стилских, метричких и еуфонијских разлога.
Јован Јовановић Змај посебно 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)
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(2) Сунце с’ роди, па завири
У поноре мојих груди;
Ужасне се, па ме мане,
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).
У примеру (1) који представља цели текст Ђулића XVI, Ј. Јовановић
Змај не обраћа пажњу на природу, већ се усредсређује на васиону и
драгу, чије детаље лица спомиње. Васиона је конкретизована појмовима:
„месец“, „сунце“, „зора“; драга је представљена лексемама: „драга“, „лице“,
„чело“, „јагодице“. Придајући елементима васионе особине људских бића,
песник два главна појма (васиону и драгу) повезује на метафоричан
начин: „Ој месече, много ми је криво / Драгу си ми у чело целив’о, / Ти у
чело, а сунце у лице, / Рујна зора обе јагодице,“. Змај као и Радичевић на
заборавља да у свој поетски текст, који има снажне призвуке романтике,
угради и различите видове фонометаплазми: „целив’о“, „знаду“, „даду“,
што му даје и димензију простонародног изражавања.
У примеру (2) из Ђулића увелака VII, Ј. Јовановић Змај, слично примеру (1), користи два основна реквизита: појмове васионе и људског
бића. Појава васионе је одређена лексемама: „сунце“ (која се понавља
два пута на иницијалним позицијама првог и предзадњег стиха) и
„дан“ (која заузима финалну позицију задњег стиха); људско биће карактеришу именице: „груди“, „ја“, „јад“, „сâм“. И овде песник налази
могућност да повеже два основна појма, и то метафоризацијом, односно
придавањем људске особине небеском телу: „Сунце с’ роди, па завири / У
поноре мојих груди“. Змајев песнички израз прати појава фонометаплазми: „с’“, „вел’ком“, „с’“, чија је основна функција – метричка, да
се сачува структура симетричног осмерца (4//4). Посебно народском
изразу: „ужасно великом свету“ супротстављен је појам „сâм“, што још
више појачава усамљеност лирског јунака и истиче поетику романтизма,
изражену у овом случају односом „света“ и „појединца“.
Овакав народскопоетски карактер, истина у нешто мањој мери,
добила је и Јакшићева поезија. Међутим, Ђура Јакшић је због свога
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„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
(Ђ ЈП , 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 срецем 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!“…
(Ђ ЈП , 60).
У примеру (1) из песме Ћутите, ћутите!…, Ђ. Јакшић у катрену
са укршеном римом, која повезује први и трећи, други и четврти стих,
употребљава различите врсте ономатопеја, али само у прва два стиха,
док у друга два стиха оне изостају; у њима, напротив, влада тишина.
Лексеме које именују звучне утиске и обележавају различите изворе
звука различитог интензитета: „хуји“, „јечи“, „грми“, „пуца“, а чак се
чује и „звук трубе“.
У примеру (2) из песме Отаџбина, Ђ. Јакшић у строфоиду од 14
стихова употребљава одређени слој лексике који није примерен опису
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„Отаџбине“. Али пошто је то „Отаџбина“ Србина, песник користи
и неке лексичке јединице које својом звучном димензијом подижу
емоционални патос текста, чине песничке слике видљивијим, упечатљивијим, и тако озвученим лакше запамтљивијим. То су лексеме:
„громови“, „грмљавина“, „глас“, „лупати“, „ломљава“. Уз неке од ових
лексема Ђ. Јакшић прилепљује и појачиваче: „грмљавином страшном“,
„смелим гласом“, „страшној ломљави“, да би песничке слике биле што
очигледније.
Лаза Костић је, између осталог, трагајући за новим песничким изразом 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
(…)
(Л КО I, 29).

(2) Срце моје самохрано,
ко те дозва у мој дом?
неуморна плетисанко,
што плетиво плетеш танко
међу јавом и мед сном
(ЛКО I, 54).
У примеру (1) из песме Међу звездама, Л. Костић у прва два стиха
употребљава две лексеме које спадају у његове неологизме. Прву лексему
„превесељка“ не региструју речници српског језика. Према контексту
ова реч би могла значити превише, претерано веселу особу. Наиме
речници бележе облик „превесео“ у значењу одвећ, претерано весео.
Забележена је и лексема „весео“ који осећа радост и који то јасно испољава, радостан, расположен. Друга лексема „нетренка“ забележена
је у Речнику српског језика, и ту је наведен овај пример из Костићеве
поезије. Иначе, лексема „нетренка“ носи ознаку песнички, а значи: ноћ
без сна, без спавања, бесана ноћ, неспавање.
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У примеру (2) из песме Међу јавом и мед сном, Л. Костић у трећем
стиху користи свој неологизам: „плетисанка“. Ову лексему бележи
Речник српског језика, али узима баш овај пример од Л. Костића, дефинишући га као: која плете сне, уз одредбу: песнички. Песник је
лако сачинио свој неологизам од речи које користи у следећем стиху:
„плетиво“ – оно што се плете или исплетено; „плести“ – савијајући,
превијајући што уско и дугачко (гранчице, пруће, траке, нити и сл.)
састављати у једну целину; правити, производити нешто састављајући на такав начин руком или помоћу игле, кукицама на машини: косу,
уже, венац, гнездо, котарицу, мрежу, чарапу, чипку. Када се све ово има
у виду, Костићу није било тешко да се домисли и састави две лексеме
у једну: „плести“ и „сан“ и створити изведеницу „плетисанка“ – она
која плете снове.
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 (4//6). Овај стих на нивоу ритмичкоинтонационе 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 1984: 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 јединица201. Овако организован го201 Навешћемо пример за асиметрични десетерац узет из српке епске народне
поезије.
Град градила // три брата рођена,
до три брата, // три Мрљавчевића:
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ворни низ, који произилази из саме природе стиховног ритма, усмерио
је народног песника на коришћење вербалних целина помоћу којих се
слажу полустихови и стихови. Стабилизација конструктивних граница
(граница стиха202 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 резултирало
у строгој селекцији и типизирању синтаксичких поредака и стварању
веома окоштале, круте и вештачки грађене синтаксе203.
Вуковски песници, који су почели да се угледају и да примењују
правила из усменог стиха, морали су да се повинују његовом строгом
канону: потпуном осамостаљењу синтаксичког низа. Они су били
принуђени или да користе исте системе обликовања српског народног
стиха или да ломе и прекрајају такав стих. Нема ни једног вуковског
песника који се није служио поступком понављања и надодавања
синтаксичких јединица при стварању својих стихова. Сваки од њих
то ради на свој начин, што показују следећи примери.
(1)

Бејасте ли, // браћо моја млада
Да л’ бејасте // ви на гробљу када,
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
(А ЕНП I, 87).

Није тешко приметити у којој су мери развијена лексичка, а поготово
синтаксичка понављања у наведеном одломку из народне песме Зидање
Скадра на Бојани. Наиме од 37 употребљених лексема њих 20 припада
поновљеној лексици. А ако се узму у обзир и синтаксичка понављања, и она
лексика која је изван лексичких понављања у већини припада синтаксичким
понављањима: „Вукашине краље“, „Угљеша војвода“, „Мрљавчевић Гојко“,
„једно бјеше“, „друго бјеше“, „треће бјеше“. Дакле, скоро је цео текст у
лексичким и синтаксичким понављањима.
202 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).
203 „Усмени стих створио је синтаксу у синтакси: у њему је дошло до особите
фразеологије, окоштавања једног издвојеног скупа синтаксичких образаца’“
(Петковић 1990: 201).

Stih i jezik v05.indd 410

20.11.2013 16:59:22

ВУКОВСКИ ПЕСНИЦИ

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 градине;
Гробље – брда // и долине,
Свака стопа:
Гроб до гроба.
Гробље ј’ спомен // доба свију;
Гробље – књиге // што се штију;
(ЈЈЗП , 84).
(2) Ко да игра? Ко да пева?
Ко да жедни? // Ко да пије?
Ко ли бригу // да разбије? –
Неста Миле, // неста ћева!
Ана точи, // Ана служи,
Ал’ за Милом // срце тужи!
(Ђ ЈП , 25–26).
(3) Збогом, песме, // збогом, коло,
Збогом, момци // наоколо,
Збогом, кито // мома млади’,
Збогом, грожђе, // збогом, виногради!
(БР Р , 124).
(4) У тамници је // сужањ, окован,
у тамници је // глава народа,
у тамници је // снага народа
у тамници је // нада народа,
у тамници је // судац богодан,
у тамници је // Самсон, окован
(…)
(ЛКО I, 100).
У примеру (1) из песме Светли гробови, Ј. Јовановић Змај скоро на
самом почетку204 користи понављања најзначајније лексеме „гробље“
204 У истој песми на самом њеном крају, у завршна четири стиха, Змај
употребљава овакве метричко-ритмичке и синтаксичко-интонационе
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на почецима седам стихова како би подвукао или истакао почетну
трохејску стопу у симетричном осмерцу (4//4). Песник понављајући
кључну лексему стиховни текст конституише на два начина: (1) „Гробље
ј’ земља // ком се ходи; / Гробље ј’ вода // ком се броди“; (2) Гробље – врти
// и градине; / Гробље – брда // и долине,“ – где се поштују истоветна
синтаксичка структурирања различитог лексичког материјала.
У примеру (2) из песме Мила, Ђ. Јакшић, условно речено, секстину
дели на два идентична дела. Овде лексичка понављања заузимају иницијалне позиције полустихова у два прва симетрична осмерца (4//4):
(1) „Ко да игра? // Ко да пева / Ко да жедни? // Ко да пије ?“; (2) „Неста
Миле, // неста ћева! / Ана точи, // Ана служи,“. У првом случају, као
што се види, на иницијалним позицијама сва четири полустиха понавља се једна лексема, упитна заменица „ко“. У другом случају у првом
стиху на оба полустиха јавља се исти облик једне лексеме „неста“, док
се у другом стиху понавља исти поступак, али се употребљава друга
лексема, властито име „Ана“.
У примеру (3) из песме Ђачки растанак, Б. Радичевић у катрену са
парном римом, која исти дели на два дистиха, користи понављање једне
лексеме („збогом“) на почецима четирију стихова, као и на почецима
двају других полустихова: првог и другог стиха. Овим је створена
веома интересантна лексичко-синтаксичка структура која међусобно
повезује прва три симетрична осмерца (4//4) са последњим симетричним десетерцем (5//5). Понављање лексеме „збогом“ на иницијалним
позицијама других полустихова, првог и четвртог стиха, између осталог,
има и улогу повезивања (премошћавања) двеју целина: првог и другог
дистиха, као римованих целина (коло – наоколо, млади’ – виногради).
структуре осмераца:
(...)
„Где ја стадох – ти ћеш поћи!“
„Што не могох – ти ћеш моћи!“
„Куд ја нисам – ти ћеш доћи!“
„Што ја почех – ти продужи!“
(ЈЈЗП , 85).
У наведеном четворостишју запажамо да је посебна метричко-ритмичка и
синтаксичко-интонациона структура захватила други полустих. Она је само у
задњем стиху синтаксички унеколико измењена, док су преостали елементи
структурирања текста остали непромењени. Но и у првом полустиху се опажа
видљива уређеност текста, која се структурно понавља из стиха у стих, али је
остварена различитим лексичким јединицама.
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У примеру (4) из песме Самсон и Делила, Л. Костић на почетку
четвртог дела поменуте песме у шест узастопних стихова понавља
цео њихов први полустих („у тамници је // […]“). Овде су, за разлику
од примера (1), (2) и (3), лексичка понављања прешла у синтаксичка.
Поред првог полустиха, који је синтаксички истоветно структуриран,
и у другом полустиху се поштује строга синтаксичко-интонациона
процедура, која се састоји у понављању двеју, истина различитих лексема, али истоветне силабичке вредности (2+3). Клаузуле стихова нису
обележене римом, али је интересантно лексичко понављање („окован“)
на клаузулама првог и последњег стиха, што у метричко-ритмички
(5//2,3) и лексичко-синтаксички (1,3,1//2,3) веома строго организован
текст уноси још и додатну систематичност.
Ако се вуковски песници нису служили поступком понављања и
додавања, онда су прибегавали „сакаћењу“ говорног низа на свим нивоима: фонолошком, морфолошком, синтаксичком и семантичком205,
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
(БРР , 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
(Ђ ЈП , 26).
(3) (…)
покривају се // одором белом,
покровом снежним, // зимњим оделом,

(4//6)
(4//6)
(4//6)
(4//6)

(4//4)
(4//4)
(4//4)
(4//4)
(4//4)
(4//4)
(4//4)

(5//5)
(5//5)

205 „Те појаве налазимо и код најбољих наших романтичара – код Радичевића,
Змаја и Јакшића“ (Петковић 1990: 198).
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док опет божји // жешћи смехутак
не стопи са њих // тај бели скутак
(ЛКО I, 63).

(5//5)
(5//5)

(4) Жур’те се, дакле, // к’о што сте почели,
(5//6)
Ох, дични Срби, // скин’те српски знак, (5//5)
Добро би било // кад би у фришкоћи
(5//6)
И име мог’о // променити свак
(5//5)
(ЈЈЗП , 210).
У примеру (1) из песме У мом срцу јавор изникао…, Б. Радичевић
је у катрену са парном римом у асиметричном десетерцу (4//6)206 био
принуђен да у сваком од стихова примени одређену врсту деструкције,
односно редукције, којом је примарне (стандарднојезичке) облике
(али, доћи, доћи, одозгора, тргнути) претворио у секундарне (нестандарднојезичке) облике („ал’“, „доћ’“, „доћ’“, „озгора“, „тргнут’“), да би
усагласио метричко-ритмичку и синтаксичко-интонациону структуру
несиметричног десетерца. У другом по реду стиху чак је морао да у
сваком од полустихова скрати исту лексему „доћи“ за један слог, односно да испусти вокал „и“, како би задржао структуру асиметричног
десетерца: „Доћ’ ће птице // и доћ’ ће ветрићи“.
У примеру (2) из песме Ал’ ми сада…, Ђ. Јакшић у септини са комбинованом римом: у прва четири стиха са парном римом, а у задња
три стиха са тројном римом – употребљава четири редукције како би
очувао силабичку структуру симетричног осмерца (4//4)207. Облици
редукција („ал’“, „кô“, „отишô“, „вôке“) употребљени уместо њихових
стандардних облика (али, као, отишао, волове) нашли су се на различитим позицијама у стиховима: „ал’“ и „отишô“ на почецима првог и
206 „Српски трохејски петоиктусни (петостопни) стих са цезуром иза четвртог
слога (4//6), због чега се зове и несиметричним десетерцем. У усменој поезији
неримован, са различитим клаузулама (сем мушке): женска, дактилска (с
акцентом на осмом слогу) и хипердактилска (с акцентом на седмом, ређе на
шестом слогу). Стих епских песама (епски, јуначки), певан уз гусле (гусларски)
или казиван (рецитативни). Најфреквентнији стих у српској традицији“
(Ружић 1985: 114).
207 „Осмерац [је] трохејски (симетрични) четвороиктусни стих са цезуром иза 4.
слога и различитом клаузулом [...] По фреквентности долази на друго место,
одмах иза трохејског десетерца. Проценат наглашености непарних слогова
је висок око (80%), а још је већи проценат граница речи испред њих“ (Ружић
1985: 515).
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четвртог стиха, а „кô“ на почетку другог полустиха у другом стиху, док
се редукција „вôке“ нашла на финалној позицији седмог стиха.
У примеру (3) из песме Ђурђеви ступови, Л. Костић на самом крају
прве целине од 18 стихова споменуте песме, где делује парна рима, у
задња два стиха на месту риме употребљава прострикције („смехутак“
и „скутак“) уместо њихових стандардних облика (смех и скут), како би
се очувала силабичка структура симетричног десетерца (5//5)208. У овом
случају песник је имао и великих проблема како да створи коректну
риму. Јер да је употребио примарне облике двеју речи (смех : скут) имао
би само идентичне иницијалне сугласничке фонеме („с“ и „с“), тако
да се не би могло ни помислити да ове две речи чине римовани пар.
Зато се песник послужио њиховим секундарним формама, односно
њиховим редупликацијама, чиме је добио и коректна римована гнезда
(-утак/-утак: смехутак – скутак) и коректне симетричне десетерце:
„док опет божји // жешћи смехутак / не стопи са њих // тај бели скутак“.
У примеру (4) из песме Ода, Ј. Јовановић Змај у катрену уз употребу
акаталектичког (5//6) и каталектичког (5//5) једанаестерца, користи
пет рестриктивних облика („жур’те“, „к’о“, „скин’те“, „мог’о“, „свак“)
уместо стандардних (журите, као, скините, свако), да би остварио
силабичку структуру наизменичне смене акаталектичког и каталектичког једанаестерца. Од четири стиха у два Змај је морао два пута да
интервенише како би сачувао одговарајућу силабичку структуру стиха.
То се десило у првом стиху: „Жур’те се, дакле, // к’о што сте почели,“,
који има акаталектичку структуру једанаестерца. На почетку оба полустиха употребљени су секундарни облици, односно рестриктивне
форме („Жур’те“ и „к’о“) двеју лексема као и у четвртом стиху: „И име
мог’о // променити свак“, где се ради о каталектичком једанаестерцу, у
ком су рестрикције дошле на крајеве полустихова, што у оба случаја
указује на одређену систематичност.
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
208 „Симетрични четвороиктусни стих са цезуром иза петог слога и
полустиховима грађеним по правилу од једне тросложне и једне двосложне
акценатске целине, уз слободан распоред акцената и ограничен број
међуакценатских интервала (1 – 2). Познат под именом симетрични десетерац
(5//5) или лирски десетерац, јер се јавља углавном у лирици“ (Ружић 1985: 115).
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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 Светића, Вукашина Радишића, Ђорђа Малетића,
Јована Суботића209, 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 у овом смислу 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. То
показују и ова два примера.
(1)

Ка ̏д сам / си ̏нōћ // óвде / би́ла
И вòдицē // зàхитила,
Дóђе / мòмче // цр́на / о ̏ка
На ко ̏њи-цу // лàка / ско ̏ка,

(8; 4//4; 2,2//2,2; 1,3//5,7)210
(8; 4//4; 4//4; 2//5)
(8; 4//4; 2,2//2,2; 1,3//5,7)
(8; 4//4; 4//2,2; 2//5,7)

209 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!
(ЈС АС С П , 285).

(5//6; 3,2//3,3)
(5//6; 3,2//2,2,2)
(5//6; 3,2//2,2,2)
(5//6; 2,3//3,3)
(5//6; 2,3//2,4)
(5//6; 1,2,2//2,1,3)

210 Прва вертикална колона означава врсту стиха; друга вертикална колона
означава тип стиха; трећа вертикална колона означава слоговне вредности
акценатских целина по стиховима; четврта вертикална колона означава место
акцената по слоговима.
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По ̏здрави- ме, // збòрит’ / òде:
„Да̂јде, / се̂ле, // ма ̏ло / вòдē!“
(…)
(БР Р , 51).
(2) Гу ̏сле / мòје, // òвāмоте / ма ̏ло!
А̂мо / ѝ ти-, // та ̏нанō / гу̀дало,
Да превýчēм, // да ма ̏ло / загýди-м,
Да ми ср ̏цу // òдла’нē / у грýдим’:
Та пу ̏но је // и прèпуно / срe ̏ћē,
Чу ̏до / ди̂вно // што нè пукнē / вe ̏ће!
(БР Р , 143).

(8; 4//4; 4//2,2; 1//5,7)
(8; 4//4; 2,2//2,2; 1,3//5,7)

(10; 4//6; 2,2//4,2; 1,3//5,9)
(10; 4//6; 2,2//3,3; 1,3//5,8)
(10; 4//6; 4//3,3; 3//6,9)
(10; 4//6; 4//3,3; 3//5,9)
(10; 4//6; 4//4,2; 2//6,9)
(10; 4//6; 2,2//4,2; 1,3//6,9)

У примеру (1) из песме Девојка на студенцу Б. Радичевића, шест
узастопних стихова, као и целу песму карактеришу парне риме у симетричном осмерцу (4//4). Све риме одређују двосложне, трохејске
акценатске целине, изузев једне, у другом стиху, где се налази акцентована четворосложница, па први пар риме има облик римованих
разносложница (била – захитила). Иако је цезура устаљена на месту
испред петог слога, динамичност и гипкост ритма песник остварује
употребом различитих акценатских целина: од укупно 20 акценатских
целина, њих 16 (или 80,00%) су двосложнице и четири (или 20,00%)
четворосложнице. Ово показује да је основа ритма базирана на парносложницама, самерљивим акценатским целинама: двосложницама
и четворосложницама, посебно на двосложницама, које се налазе у
свим другим полустиховима, изузев другог. Тиме је створена и тонска
стабилност, јер се у другом полустиху сви акценти налазе на непарним
слоговима, док код првог полустиха то није случај. Гледано у целини,
од свих 20 акцената њих 18 (или 90,00%) пада на непарне слогове, а
свега два (или 10,00%) на парне слогове, и то, као што смо истакли,
сви се налазе на слоговима првог полустиха. Уз то проценат граница
акценатских целина испред наглашених слогова износи 18 (или 90,00%).
Све ово ствара смишљено гибање и динамичност, која се лако може
претворити у музикалност. Радичевићев симетрични осмерац (4//4)
поседује индивидуалне црте, оно што је оригинално Радичевићево, у
односу на исти народни стих јесте мањи постотак акцената на непарним слоговима, мање присуство четворосложница на клаузулама, што,
с једне стране, даје Радичевићевом стиху већу динамичност (акценти
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на парним слоговима), а с друге стране такође већу унифицираност
(клаузула стиха).
У примеру (2) из песме Гусле моје, Б. Радичевић у секстини са парним римама употребљава асиметрични десетерац (4//6)211. У овој Радичевићевој строфи од 21 акценатске целине њих девет (или 42,86%)
су двосложне, шест (или 28,57%) су четворосложне, а њих шест (или
28,57%) тросложне. Према изнетим подацима о присуству акценатских
целина пада у очи да Б. Радичевић одступа од народног десетерца, јер
се у његовом појављује запажен број тросложница. Оне чак у половини
стихова граде други полустих. Што се тиче места акцента, од њих 21
на непарне слогове долази 16 (или 76,19%), а на парне слогове пет (или
23,81%). Уз то постотак граница акценатских целина испред акцента
је 14 (или 66,67%) Ако се ови подаци упореде са онима из народног
десетерца, може се запазити да у Радичевићевом стиху присуство
акцената на непарним слоговима незнатно премашује горњу границу
присутности акцената на непарним слоговима у народном десетерцу
типа (4//6).
Упоредимо ли податке из ова два случаја Радичевићевих стихова:
симетричног осмерца (4//4) и асиметричног десетерца (4//6) са подацима о истим народним стиховима, можемо закључити да овај песник
за градњу својих стихова увелико полази од структуре народних стихова, али да и у једном и другом случају користи извесну стилизацију,
како би те народне стихове прилагодио личном сензибилитету, али и
саобразио са тематиком коју користи у својим песмама.
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.
(1)

Ка ̏д си / рèкла // бѝсер да је…
Òвā / рèчца, // òвā / ма̂лā,

(8; 4//4; 2,2//4; 1,3//5)
(8; 4//4; 2,2//2,2; 1,3//5,7)

211 Задњом границом епског десетерца код нас посебно се бавио М. Топић Види
фусноту 202 на страни 410).
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Òна ме је // у на ̏јвећē
Си̂њē / мо̂ре // претвòрила.
(ЈЈЗП , 135).
(2) Пe ̏смо / мòја // зàкити се / цве̂том,
Пe ̏смо / мòја // замирѝши / све̂том;
Јо ̏ш сва / ср ̏ца // охлàднела / ни́су, –
Пòзнаће те, // пe ̏смо, / по ми ̏ри-су!
(ЈЈЗП , 138).

(8; 4//4; 4//4; 1//6)
(8; 4//4; 2,2//4; 1,3//6)

(10; 4//6; 2,2//4,2; 1,3//5,9)
(10; 4//6; 2,2//4,2; 1,3//6,9)
(10; 4//6; 2,2//4,2; 1,3//7,9)
(10; 4//6; 4//2,4; 1//5,8)

У примеру (1) из Ђулића XL, Ј. Јовановић Змај у катрену са наизменичном римом (римују се парни стихови: мала – претворила, док
непарни стихови остају без риме), где су у симетричном осмерцу (4//4)
употребљене све парносложне акценатске целине, и то њих 12, од којих
су осам (или 66,67%) двосложних, а четири (или 33,33%) четворосложне.
Место акцента у великој мери пада на непарне слогове, и то од 12 могућности на непарне отпада 10 (или 83,33%), а на пане слогове само два
(или 16,67%). Уз то и границе акценатских целина, њих 10 (или 83,33%)
долазе испред акцентованог слога, што још више појачава трохејску
инерцију наведеног текста.
Ако овако добијене податке двају песника (Радичевића и Змаја) за
симетрични осмерац доведемо у везу, откривамо да је код употребе
типова акценатских целина Радичевић ближи народном стиху, а да
се код распореда акцената на непарне слогове народном стиху више
приближава Змај.
У примеру (2) из Ђулића XLVII, Ј. Јовановић Змај у катрену користи
парну риму, уз употребу асиметричног десетерца (4//6). Подаци о врсти
акценатских целина и месту акцента по слоговима изгледају овако: од
укупно 15 акценатских целина, њих 10 (или 66,67%) су двосложне, а пет
(или 33,33%) четворосложне. Од укупно 15 акцената њих 13 (или 86,67%)
пада на непарне слогове, а два (или 13,33%) на парне. Ово показује да
песник у три од четири стиха помера предзадњи или задњи иктус на
парни слог, односно на слабо време стиха. У наведеном катрену границе између акценатских целина испред акцентованих слогова су у
потпуној сагласности са местом акцента на непарним слоговима, јер
од њих 15 чак 12 (или 80,00%) долази испред акцентованог слога. Ови
подаци, иако условни, показују да је Змај у асиметричном десетерцу,
у односу на исти стих у усменом народном песништву, користио до
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максимума његове смернице у употреби акценатских целина, као и
распореда акцената на непарне слогове.
Упоредимо ли и овде асиметрични десетерац код ова два песника,
запажамо да је Радичевић у народни десетерац уносио неке елементе,
као тросложнице, којих нема или има веома мало; место акцената је
у границама толеранције, док Змај све постојеће елементе народног
десетерца подиже на виши ниво. Дакле, Радичевић стварајући свој оригинални асиметрични десетерац унеколико разграђује усмени народни
десетерац, а Змај стварајући свој оригинални асиметрични десетерац
унеколико појачава, подиже постојеће елементе на виши квантитативни ниво, остварујући тиме и посебан квалитет свога десетерца.
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, који су изражени најчешће
у живом, полетном трохејском ритму усменог симетричног (5//5) и
асиметричног (4//6) десетерца212.
(1) И òвāј / ка ̏мēн // зèмљē / Ср̀бијē,
Што, прéтēћ / су̂нцу, // дe ̏рē / кроз о ̏блāк,
Су ̏мōрнōг / чèла // мра̂чни-м / бóрама
О векòвечности // при̂чā / дàлекōј,
Покàзујӯћи // не̂мōм / мѝмикōм
Òбраза / сво̂га // брáзде / ду̀бокē
(Ђ ЈП , 60).

(10; 5//5; 3,2//2,3; 2,4//6,8)
(10; 5//5; 3,2//2,3; 2,4//6,9)
(10; 5//5; 3,2//2,3; 1,4//6,8)
(11; 6//5; 6//2,3; 3//6,8)213
(10; 5//5; 5//2,3; 2//6,8)
(10; 5//5; 3,2//2,3; 1,4//6,8)

212 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).

(12; 6//6; 2,2,2//4,2; 1,3,5//7,11)
(12; 6//6; 2,4//2,2,2; 1,3//7,9,11)
(12; 6//6; 4,2//4,2; 2,5//8,11)
(12; 6//6; 4,2//3,3; 3,5//8,11)

213 Овде треба напоменути да се Јакшићу на месту четвртог стиха поткрао
једанаестерачки стих типа (6//5), који је умногоме нарушио ритмичку
структуру строфе у којој се нашао.
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(2) Гр ̏мнӯ / пу ̏шка, // горéдӯ / о ̏блāци,
(10; 4//6; 2,2//3,3; 1,3//6,8)
Мр̀твōг / су̂нца // кр ̏вави су / зра̂ци; (10; 4//6; 2,2//4,2; 1,3//6,9)
Ал’ ку̀бура // дру ̏гō / су̂нце / ства̂рā, (10; 4//6; 4//2,2,2; 2//5,7,9)
А из вóјскē // Ту̀рчин / прогòвāрā:
(10; 4//6; 4//2,4; 3//5,8)
„Кра ̏ј’не / хóћу, // дèлијо / кр ̏вавā!“
(10; 4//6; 2,2//3,3; 1,3//5,8)
„Нè дāм / Кра ̏ј’не! // E
 ̏ во / ру ̏сā / глáва!“ (10;4//6; 2,2//2,2,2;1, 3//5,7,9)
(Ђ ЈП , 33).
У примеру (1) из песме Отаџбина, Ђ. Јакшић у строфоиду од шест
неримованих стихова користи симетрични десетерац (5//5)214. За разлику од народног стиха, Јакшић устаљује цезуру иза петог слога и
акценте размешта у великом проценту на парне слогове. Спроведена
статистичка процедура наведеног строфоида показује да од 22 акценатске целине њих 10 (или 45,45%) су двосложне 10 (или 45,45%) су
тросложне, а две (или 9,10%) петосложне. Од шест тросложница, које
се налазе на клаузулама стихова, изузев једне, све намештају акценат на
парни, осми слог. Од 22 акцента њих 18 (или 81,82) налази се на парним
слоговима, а њих четири (или 18,18%) на непарним слоговима. Поред
тога и границе између акценатских целина у 17 (или 77,27%) случајева
смештене су испред наглашеног слога. Ови статистички подаци о
заступљености врста акценатских целина и месту акцента и границе
214 „Десетосложни јампски стих [је] са цезуром обично иза петог слога, често
и слободном. Од строгог распореда акцената на парним слоговима одступа
се мање или више на почетку првог, понекад и другог полустиха (‘померање’
трећег иктуса на седми слог). Клаузула је у једним песмама дактилска (са
четири остварена иктуса), у другом дактилска и мушка (са остварењем
петог иктуса), у трећем што је ретко, мушка. Са дактилском клаузулом се
јавља нпр. у Јакшића (‘И овај камен / земље Србије’). О улози квантитета на
јаком времену стиха, посебно на његовом крају, мишљења су подељена. У
Јакшићевој ‘Отаџбини’ мање од половине стихова носе дужину на десетом
слогу, а само неколико од ових се подудара са затвореним слогом (нпр.
‘Показујући немом мимиком’)“ (Ружић 1985: 115–116).
С. Матић структуру овог стиха тумачи чисто силабички, те и у „јампској“
варијанти налази само распоред акцената на парним слоговима, верујући
да се они тако намештају искључиво по природи језика и цезуре. (Матић
1930-1932) Овде треба додати да је С. Матић био апсолутно у праву. Скоро
сви српски и хрватски версификатори, па и неки страни, који говоре о јамбу
у српској поезији, преузимају јамб пре свега из руске поезије, и вештачки га
калеме у српску поезију, у српски стих. Међутим, јампска стопа, као и јампска
акценатска целина по природи српског језика није њему својствена, пре је
вештачка творевина састављена од једне неакцентоване једносложнице и
једне акцентоване једносложнице, и као таква веома се ретко среће у српском
стиху.
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између акценатских целина јасно показују да је Ђ. Јакшић умногоме
удаљио свој симетричним десетерац од народног лирског десетерца.
У примеру (2) из песме Рањен Вељко, Ђ. Јакшић у секстини користи
асиметрични десетерац (4//6), уз парну риму. Према урађеним статистичким подацима, можемо устврдити да од 25 акценатских целина њих
16 (или 64,00%) су двосложне; пет (или 20,00%) су четворосложне; а
четири (или 16,00%) тросложне. Није тешко приметити да доминирају
парносложне акценатске целине са 21 (или 84,00%). Што се тиче места
акцената, од њих 25 на непарне слогове долази 19 (или 76,00%), а на
парне слогове шест (или 24,00%). Међутим, границе између акценатских
целина у 20 (или 80,00%) случајева долазе испред акцентованог слога.
Ако се ови статистички подаци упореде са онима у народном и
Змајевом стиху, увиђа се да постоје одређене несагласности. Наиме,
у овом типу стиха употребљавају се парносложнице, што доказује
и народни и Змајев стих, а код Јакшића се појављују тросложнице у
16,00% случајева. Тиме његов асиметрични десетерац добија додатну
стилизацију, која га чини оригиналним, Јакшићевим стихом.
У оквиру натуралних слика и симбола креће се и Лаза Костић. Он
као и његови претходници започиње свој песнички пут пишући у духу
народне поезије. Први његови почеци односе се на превод Илијаде у
народим стиховима. Бавећи се страном литературом, пре свега Шекспиром, Костић 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. Наведимо два примера: један у симетричним осмерцима (4//4), а
други у симетричним десетерцима (5//5).
(1) Васиóна // пу ̏кла / пýста.
Вe ̏ћ / у мèни // дýша / сýста,
а ср ̏це ми // си̂лно / би ̏јē,
у гла̂ву ми // кр́вца / ли ̏јē,
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ал’ ми ви́ла // ли́це / ми ̏јē
хла̂дом / сво̂га // кри́ла / мèка,
и још нe ̏кā // бла̂гā / рéка,
нe ̏кā / стрýја // из далèка:
све̂ти- / ми ̏ри-с // пàмтивēка
(…)
(ЛКО I , 30).
(2) Из мо̂ра / ни ̏кли // двóрови / бе̂ли-.
Чи̂м су се / тàкō // ди̂вно / по ̏нēли?
Јèсу л’ их / ва̂ли // со ̏бōм / и ̏знēли,
ил’ их је су̂нце // у̀мило / да̂ном?
Ни вòда / вла ̏гōм, // ни су̂нце / су̂шōм,
Вèнēција је // дàхнула / дýшōм:
прòшла је / бо ̏лēст // вèчита, / ду ̏га,
прòшла је / скòро // мòрија, / ку ̏га.
Ђēмија / плòви- // бòгата, / злáтна,
у мо̂ре / стe ̏рē // вéзенā / плáтна,
мо̂ре се / прèд њōм // вe ̏село / пe ̏ни-:
Ду̂жде се / жe ̏ни(ЛКО I , 125).

(8; 4//4; 4//2,2; 3//5,7)
(8; 4//4; 2,2//2,2; 1,3//5,7)
(8; 4//4; 4//2,2; 3//5,7)
(8; 4//4; 2,2//4; 1,3//7)
(8; 4//4; 2,2//4; 1,3//5)

(10; 5//5; 3,2//3,2; 2,4//6,9)
(10; 5//5; 3,2//2,3; 1,4//6,8)
(10; 5//5; 3,2//2,3; 1,4//6,8)
(10; 5//5; 5//3,2; 4//6,9)
(10; 5//5; 3,2//3,2; 2,4//7,9)
(10; 5//5; 5//3,2; 1//6,9)
(10; 5//5; 3,2//3,2; 1,4//6,9)
(10; 5//5; 3,2//3,2; 1,4//6,9)
(10; 5//5; 3,2//3,2; 1,4//6,9)
(10; 5//5; 3,2//3,2; 2,4//6,9)
(10; 5//5; 3,2//3,2; 1,4//6,9)
(5; 3,2; 1,4)

У примеру (1) из песме Међу звездама, Л. Костић употребљава симетрични осмерац (4//4) са мешовитом римом. У девет узастопних стихова
ове подуже песме, која је испарцелисана на неколико делова, откривамо
да делују четири различите врсте акценатских целина: једна једносложница (или 3,45%), 22 двосложнице (или 68,96%), једна тросложница
(или 3,45%) и седам четворосложница (или 24,14%). Речи са непарним
бројем слогова (једносложнице и тросложнице) нису примерене овом
типу осмерачког стиха, што би се могло приписати особености Л. Костића. Место акцента изгледа овако: на непарне слогове пада 27 (или
93,10%) акцената, а на парне слогове два (или 6,89%). Границе између
акценатских целина у 22 (или 81,48%) случајева падају испред акцентованог слога, чиме се остварује силазна интонација. Границе између
акценатских целина испред акцентованог слога и оволико размештање
акцената на непарне слогове такође се може приписати особеностима
доживљаја ритма у овој врсти стиха од Л. Костића, јер народни осмерачки стих (4//4), као и такви стихови у тројице осталих романтичара,
немају оволики постотак акцената на непарним слоговима.
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У примеру (2) из песме Дужде се жени, Л. Костић у 11 узастопних
десетерачких стихова типа (5//5), које прати и један петосложни припев,
уз комбиновање двојне и тројне риме, смешта 22 (или 52,38%) непарносложнице и 20 (или 47,62%) парносложница. Наиме, на двосложнице
отпада 20 (или 47,62%) акценатских целина, на тросложнице такође 20
(или 47,62%) акценатских целина, а на петосложнице две (или 4,76%)
акценатских целина. Акценат је распоређен по следећем принципу:
на парне слогове долази 25 (или 59,52%) акцената, а на непарне 17 (или
40,48%). Разлика од 19,04% у корист акцената на парним слоговима говори о не тако изузетној тонској поларизацији. Уз ово треба додати да
у 37 (или 88,09%) случајева границе између акценатских целина падају
испред акцентованих слогова.
Ако ове податке упоредимо са истим подацима код других српских
романтичарских песника, нпр. Ђ. Јакшића, присуство типова акценатских целина је скоро уједначено; међутим, место акцента је у великој
дисхармонији, јер код Јакшића чак 86,36% акцената пада на парне
слогове, а код Костића свега 47,62%.
Сведемо ли све ово што је досада речено, можемо закључити следеће:
вуковски песници, тзв. романтичари (Б. Радичевић, Ј. Јовановић Змај,
Ђ. Јакшић и Л. Костић), преузимали су из наше народне поезије читав
репертоар 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 били оптерећени као њихови претходници
прошлошћу у којој су владали друкчији принципи стварања и певања.
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III.
Поезија ср ске мо ерне
Крајем 19. века, као реакција на позитивизам и на реалистичко-натуралистичку доктрину у уметности, у Европи се јавља идеалистичка
и метафизичка филозофија и модерна уметност неоромантичарског
карактера, испољавајући се у различитим покретима и школама. Модерна као покрет није јединствена, тј. различито је идејно, естетски и
национално обележена. Заједничка особина модернистичких покрета је
дисхармонични сензибилитет, духовни контекст клонућа и индивидуализам, бежање од пуке реалности и утапање у песимистичку осећајност,
обраћање унутрашњем човековом животу, истицање субјективности
и ирационалног, трагање за новим, што се стваралачки реализује као
посебан сензибилитет изражен садржајнијим уметничким средствима
и облицима, који се испољава у богатству изражајних форми и разноврсности мотивско-стилских обележја.
На размеђу два столећа и српску књижевност (посебно поезију)
захвата немир и препород. Наиме, српска модерна делује као израз националних социјално-културних услова и као одјек и утицај европских
модерних кретања. Критички одређена према књижевној традицији,
српска модерна представља заокрет према Европи. У њој се осећају
различити утицаји: декаденца, парнас (парнасовци), симболизам, психологизам, и као таква она представља ново раздобље у развитку српске
књижевности: проширивање видика, откриће невиђеног, психолошког,
ослобађање песничког израза и превласт естетско-књижевних критеријума вредновања.
Крајем 19. и почетком 20. столећа најављена од В. Илића – српска је
поезија прожета утицајем парнасоваца и симболиста, посебно у смислу
склада везане форме, мирног и формално углађеног начина изражавања,
сликовне и музичке хармоније и духовног аристократизма. Носиоци
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српске модерне, која је више стил, школа – него покрет, јесу: Јован Дучић, Милан Ракић, Сима Пандуровић, Владислав Петковић Дис, Алекса
Шантић. Међутим, српска модерна има и своје идеологе у Б. Поповићу,
Ј. Скерлићу. Централни часопис тог књижевног таласа представља
Српски књижевни гласник (1901–1914). У парнасовачко-симболистичкој
форми изражене су бодлеровске теме пролазности, песимизма и смрти,
властитог доживљаја и немира, да би под утицајем друштвених збивања
(балкански ратови) и ауторитета Скерлићеве критике крајем раздобља
долазиле до изражаја и националне друштвено-активистичке теме.
Скерлићева анатема песимизма и лажног модернизма исказана је с
позиција здраве, друштвено корисне и напредне литературе, и значи
неспоразум са виталном струјом поезије српске модерне. Према интенцијама критичког метода Б. Поповић је прави теоретичар српске
модерне, који истиче естетски карактер и књижевну форму у први
план, па налази у Ј. Дучићу литерарни идеал по француском узору.
Артистички усмерена, с превагом песимистичких расположења, српска
модерна је донела нове садржаје, нови израз и стилске назоре и тако
обогатила тадашњу српску књижевност. У српској поезији овога доба
постоје две струје: парнасовско-симболистичка или естетистичка у
поезији Ј. Дучића и М. Ракића и родољубиво-активистичка у поезији
А. Шантића. Пред први светски рат доминира антипозивистичка и
антирационалистичка концепција, посебно у поезији В. Петковића
Диса и С. Пандуровића.
Под појмом српске модерне може се подразумевати период у развоју
српске поезије у којем су се зачели и развили дотада непознати поетски
облици, који су настајали из једног друкчијег, савременог односа према
свету, и једног савременог сензибилитета. Крајем 19. века стекли су се
многи услови да се српска литература приближи европској и достигне
њене навише врхове. При томе није никакво чудо да су песници били
ти који су разбијали до тадање устаљене оквире и схеме и свестрано
преносили у поезију широки и узвишени дух европског света, који је
одисао тугом типичном за усамљеност градског човека, која се манифестује повремено као иронија повремено као изгубљеност, као симбол,
као музика, као наговештај. Тако су српски песници постали оснивачи
српске модерне, јер се поезија најбрже мења и прилагођава, најфиније
реагује на нови сензибилитет и поглед на свет, њен израз се уклапа у
кретање и развој животних односа људског друштва.
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У време када се реализам није у потпуности развио, а романтизам
сишао са позорнице, почели су да се јављају модерни симболистички
елементи код Јована Дучића, а и доста видљиво бодлерство код Симе
Пандуровића. Српска уметност и култура су се налазили у сталним
превирањима и противречностима у сукобу старог и новог. „Отуда се
и српска Модерна може схватити као једна од појава нашег књижевног
живота која је, истина, доминантна и уметнички најаутентичнија, али
не и општа и једина“ (Гавриловић 1960: 5). Српско друштво, гледано
уопштено, у то време допрло је до таквог ступња раздвоја у коме је
естетски квалитет дела вреднован изнад свега, а на друго место долазили: патриотизам, моралност, васпитање, који су у романтизму
играли најважнију улогу.
Песници српске модерне су усавршили једанаестерац и дванаестерац215, а преко њих су изнели на светлост дана све тонско, ритмичко,
мелодијско богатство српског језика. Они су свемоћни у владању језиком: речима, тропима, фразама; то владање прелази оквире магије; то
је есенцијална надахнутост. Песници српске модерне су из балканског
провинцијализма пробили дебели бедем који је делио мали од великог
света. Њихов песнички језик се не испољава преко вербалистичких
украса и лепоте саме за себе, затворене у себе, он није саткан од нанизаних ђинђува, већ је тај језик одраз визуелног бљеска невероватне
тачности и прецизности у казивању; он служи песницима за откривање
једног дубљег животног смисла, за видовито наговештавање најдубље
истине, и за трагично осећање о узалудности постојања. Песници српске
модерне су чаролијом поетске моћи транспоновали животне чињенице
у уметничке, а симбол у емоцију. Они су цео свет претворили у мисао
и осећање; они су појам усамљености подигли на ниво слободе, која
је изван и изнад човека.
Наведимо неколико карактеристичних мишљења о српским модернистима, који су предмет наших разматрања, која су изнели Јован
Скерлић, Богдан Поповић и Зоран Гавриловић.
„Почео је [Јован Дучић] писати деведесетих година под утицајем
Војислава Илића, и то се јако осећа у првим његовим стиховима […]
У почетку он је био песник готово романтичарске љубави, шумова
и звукова, као што је имао јаких песама непосредне, личне лирике.
Доцније форма му почиње изгледати све важнија, док му није поста215 Треба рећи да је у српској дубровачкој поезији претежно владао осмерац, који
се понекад продужавао све до десетерца.
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јала најважнија. Песник у његовим очима постаје ‘кабинетски радник
и учени занатлија на тешком послу риме и ритма’. Он хоће да у своју
поезију унесе што ређа и суптилнија осећања, што поетичније симболе,
и обделава метафизику поезије […] У погледу песничке речитости
Дучић долази на прво место у данашњој српској поезији. Он има
више стила но и један српски песник, има врло поетске симболе, сјајне
слике и ретка поређења, бљештаве фигуративне украсе, богат речник,
углађене стихове, и његова поезија је најлитерарнија поезија српска“
(Скерлић 1914: 263–264).
„Он [Милан Ракић] се није угледао на раније песнике српске, но је
непосредно и право изишао из школе француских писаца […] У првим
својим стиховима Ракић је био нешто одвећ апсолутан песимист, речито
певајући празнину, ништавило, беду живота, јад човека притиснутог
судбом и природом, али у исти мах и достојанство мисли и воље. У
доцнијим песмама тај ораторски песимизам, који је имао нечега романтичарског, прелази у једну вишу филозофију живота. Последњих
година Ракић је дао низ ванредних патриотских песама, испеваних на
самом Косову, и њима обновио родољубиву поезију […] Његов патриотизам је сувремен, разуман, отмен, без фраза и става, саставан део
његове душе и плод зреле мисли модерног човека. У погледу форме,
нарочито версификације, Ракић је на првом месту у српској поезији, и у
српској књижевности нема израђенијих и савршенијих стихова но што
су његови стихови, пажљиво и са разумевањем рађени. Он има широку
беседничку фразу, заокругљену, као у мрамору изрезану строфу, свечан
ритам, снажан израз; стил кристално јасан и крепак; његови стихови су
звучни и одјекују звеком племенитих метала“ (Скерлић 1914: 264–266).
„У првим својим стиховима он [Сима Пандуровић] је био најпотпунији песимист у српској књижевности. Његов мутан и тежак, болеснички песимизам није био један филозофски поглед на свет, но израз
растројених живаца; он је, по угледу на модерне декадентске песнике,
певао своје ‘снове без ноћи и ноћи без снова’, несвесна стања душе,
оно што се само наслућује и предосећа, тамне осећаје место одређених
осећања, симболе место идеја, парадоксе место мисли. Стил му је нејасан, стихови често неправилни, језик пун страних речи. Али у свој
тој поезији има много истинске, неусиљене оригиналности, ретких
душевних стања, дубоког и болног продирања у тамне дубине људског
срца, а нарочито лепих стихова“ (Скерлић 1914: 267).
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„[Владислав Петковић] Дис216 двоструко и противречно обележава
развој наше Модерне. Док је с једне стране његово песништво, у извесним својим одликама – песимизму, згађености, усамљености итд.
– блиско Пандуревићевом, с друге, оно представља праву супротност
Пандуровићевој јасности и рационалности. Са Дисом, наша Модерна
дотакла је опасне струне ирационалног и нагнула се над просторе
снова и халуцинација. Дис је, на свој посебан, тужан и немоћан начин,
запловио по црнилу ноћи у коме нема Пандуровићеве свесности већ
су та ноћ и то црнило један мутан и грозничав сан из кога путеви воде
право у ништавило, у нирвану. Тиме је типична линија развоја једне
поетске струје оцртана: од Дучићеве љупке и елегантне форме, преко
Пандуровићевог интелектуализма, наша је Модерна дошла до простора
који су приступачни само онима који кроз снове и визије обележавају
своје животне снове“ (Гавриловић 1960: 17–18)
„[Алекса Шантић] припада оној четици наших данашњих песника
који држе да је човеку који пише у стиху све допуштено, да утврђени
закони и правила која везују цео свет, чак и друге песнике, за њих не
вреде, да они могу писати како нико не пише, да могу обртати ствари
наопако, да могу презирати наше најопштије навике и мишљења и
говора. Оно што они у својим песмама чине од логике и од језика, то је
за људе који су познали и једно и друго, и навикли да поштују и једно
и друго – разлог вечитом чуђењу, и у исто време скоро неподносно
[…] Но то су […] исто толико ствари логике и стила, колико и језика;
а сваки има стил и логику какве му их је Бог дао […] то је начин како
се још и данас, или данас више но икад, у песништву поступа чисто
с језиком […] Оно што ти песници чине с њим, човек не зна како да
назове. Нема слободе коју они према њему не узимају. Изгледа као да
су се окомили на њега. Изгледа као да сву оштроумност која недостаје
њиховим песмама употребљавају на то да пронађу начине како ће му
216 Јован Скерлић као борбени, здрави и витални критичар књижевности,
апсолутно је негирао поезију овог песника, осудивши је на потпуну пропаст:
„Поезија Владислава Петковића има све карактеристичне црте које је Гијо
клинички одредио код дегенерика, у целој litérature des déséquilibrés ‘горко
осећање унутрашње аномалије и промашене судбине’; разнородан израз
сујете која је изнад осредње, манија за аутобиографијом, склоност да се
истичу најситније црте свог дневног живота, непрестано посматрање
самог себе – обртање најмањих ствари и читаве епопеје: вољење ‘мрачних
и страшних слика’; потреба за средствима за раздраживање (оргије, полна
љубав, и тако даље) ‘опсесија речи’, у свој духовној немоћи и у нереду идеја“
(Скерлић 1960: 90).
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више досадити. Они му мењају синтаксу, фразеологију, граматику,
спољашњи облик речи“ (Поповић 1960: 23–25).
У овом поглављу биће обрађено пет различитих тема посвећених
језичким фактима у поезији српских модерниста распоређених у пет
огледа: Орнаменталне фоничке структуре; Анаграмирање; Акценат
и рима; Дисторзија придева; Тема, форма, садржај. Сви огледи су рађени на поезији петорице српских модерниста: Ј. Дучића, М. Ракића,
С. Пандуровића, В. Петковића Диса и А. Шантића.

3.1. О
Говорити о функцијама орнаменталних фоничких структура у поетском
тексту представља за истраживача стиха један од тежих задатака. Одмах се и с разлогом поставља и питање: а зашто? Одговори могу бити
различити, али тешко да и један може бити задовољавајући. Разлог је
наизглед веома једноставан. Ова област поетског истраживања није достигла висок степен изучености, јер постоје многе нерешене загонетке.
Поред тога, сами изучаваоци стиха, међу којима се налазе и песници,
знали су да скрену у воде субјективизма, што је често замагљивало
основна решења и уносило непотребну полемичност и супротстављеност оних који су тражили одређену дозу објективизације и оних који
су у први план истицали импресивне вредности гласова. Осим тога, и
сам материјал истраживања није статична и у потпуности егзактном
проучавању доступна материја, пошто се ради о поетском, уметничком
стваралаштву које представља врло динамичну, слојевиту, променљиву
и веома тешко измерљиву творевину.
Глас (звук) као најнижи елеменат поетске (језичке) структуре (овде
и основни елеменат фоничке структуре) сам по себи нема сопственог
значења (Прањић 1985: 165), није језички знак – већ само елеменат
језичког знака, тачније речено – ознаке. Истина, глас се у извесним
ситуацијама може уздићи на ниво језичког знака (ознаке), али тада
губи своја основна својства, преузимајући функцију реалне морфеме,
па чак и реалне лексеме. Иначе, глас представља празну форму која се
пуни значењем преко морфеме или лексеме. Овде треба имати на уму
да празна форма нешто значи, да има своју семантику, што је производ
њене реализације, која се афирмише у виду акустичко-артикулационе
и графичке материјализације. Сама материјалност гласа може се у
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одређеном поетском контексту подударати са његовом семантиком
или изражавати унутарњу значењску супротстављеност. Мишљења смо
да је излишно бавити се значењем гласа (фонеме) у поетском тексту,
јер гледано објективно глас нема своје значење (изузимајући његову
материјалност, која има свога одраза у свести лица које учествује у
разговору), али то не значи да је глас (фонема) лишен одређеног значаја
у конституисању језичког исказа или поетске структуре. Глас поред
свога значаја у конституисању исказа (или поетске конструкције) у том
самом исказу (или поетском тексту) добија одређене функције које се
по хијерархијском принципу преносе од нижих ка вишим слојевима
поетске структуре (или од нижих ка вишим језичким нивоима). Имајући ово у виду, с правом можемо говорити о функцији (или функцијама) гласа (фонеме) у поетском тексту. Наравно, увек када се говори о
функцијама гласа (фонеме) у поетском тексту, мора постојати извесна
доза опрезности као нужан пратилац оваквих истраживања.
Да би обезбедило поетску комуникацију, књижевно дело мора бити
засновано на уметничком обликовању језичког градива. То подразумева накнадну сегментацију и преуређење 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 1984:
1–10). Тиме књижевно (пре свега песничко) дело, за разлику од свих
других комуникационих манифестација, у процесу поетског општења
преноси истовремено двоврсну смисаону (фактичку и концептну) и
вишеаспектну естетску (лично-естетску, катарзичну, хедонистичку, сугестивну, структурно-формалну и функционално-формалну) информацију (Гончаренко 1988: 11–16). Изразита превласт естетске информације
у песничком делу не значи безусловно естетско искоришћавање свих
компонената језичког израза, јер естетско дејство може добити само
она компонента која се својим разликовањем од осталих компонената
удаљава од уобичајеног узуса. Зато је у песничком делу до естетске
манифестације доведен само један део елемената (некад већи, некад
мањи). Ове квантитативне осцилације не утичу на превласт естетске
информације у песништву зато што она није повезана са бројем актуелизованих компонената (елемената) (Мукаржовски 1986: 7–47).
Пошто се у овом огледу разматрају само елементи орнаменталних
фоничких структура, а не све компоненте језичког система које уче-
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ствују у конструкцији песничког дела, многи ће аспекти овог информационог комплекса остати по страни. Али то не значи да се не може
говорити о естетској информацији орнаменталних фоничких структура.
Иначе, орнаменталне фоничке структуре, као звучне и визуелне компоненте доступне чулном примању, чине део оказионалних гласовних
понављања (понављања чију је регуларност, редослед и законитост
употребе тешко утврдити у било којој врсти контекста) (Чаркић 1992:
13). Ове фоничке структуре претежно се јављају у виду моноасонанце
(понављања једног вокала), моноалитерације (понављања једног консонанта), ређе биасонанце (понављања двају вокала), биалитерације
(понављања двају консонаната), асонантско-алитерационе везе (понављања најмање једног вокала и једног консонанта), веома ретко
полиалитерације (понављања трију и више консонаната). Наведени
типови орнаменталних фоничких структура (неки у мањој, а неки у
већој мери) распршени су по различитим врстама контекста: контексту
полустиха, контексту стиха, контексту двају (сасвим ретко и више)
суседних стихова, контексту строфе. Иако су орнаменталне фоничке
структуре у песничким делима лишене смисаоног значења, оне ипак
носе одређени семантички садржај, пошто су део јединства пуноважних
јединица поетске комуникације, а и значајан су фактор у конституисању
коначног поетског текста. Зато маргинални случајеви ових фоничких
структура могу, пре свега, постати носиоци симболичке, а такође и
других функција (ритмичке, синтаксичке, семантичке). Услед тога се
с правом може рећи да су орнаменталне фоничке структуре носиоци
сопствене естетске информације (која представља информациони
комплекс), али исто тако и носиоци посредне смисаоне информације
у њеним различитим видовима.
Будући да се орнаменталне фоничке структуре претежно јављају
као носиоци естетске информације, покушали смо да укажемо на
неке начине њене манифестације. Као материјал послужила нам је
поезија српских песника: Ј. Дучића, М. Ракића, В. Петковића – Диса, С.
Пандуровића, А. Шантића (песника који су у највећој мери стварали
у духу естетичких начела француских парнасоваца и симболиста, и
истицали у први план склад везане форме, миран и формално углађен
начин изражавања, сликовну и музичку хармонију, те духовни аристократизам). Како ће наша анализа показати, у поезији ових песника (а
то се можда може рећи и за поезију уопште) постоји неколико видова
естетске информације коју предају орнаменталне фоничке структуре,
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међу којима се посебно истичу: хедонистичка информација, кодностиховна информација, фономотивациона информација и информација текстуалне кохезије. Одмах треба истаћи да се ниједна од ових
информација не јавља у чистом облику, већ да су оне делови естетског
информационог комплекса, који пре представља контаминацију него
хијерархизацију ових естетских информација. Њихово раздвајање и
изоловано посматрање може се, и мора се схватити искључиво као
резултат научног апстраховања и уопштавања.
Хедонистичку информацију, која проистиче из хедонистичког
принципа поезије као њеног функционалног својства, преносе оне
орнаменталне фоничке структуре које су у облику моноасонанце, моноалитерације, биасонанце и биалитерације расејане по контекстима
једног или два суседна стиха. Овакав облик естетске информације
изазива код реципијента осећај хармоније који се претвара у ужитак,
изазивајући у њему разноврсне емоције.
Поступцима моноасонанце, моноалитерације, биасонанце и биалитерације остварује се хедонистичка информација у контексту једног
стиха. Примери су бројни и налазе се код свих истраживаних песника.
(1) Стара љубав, млада нада,

(ВПП , 72);

(2) С развалинама… Изнад глуха града

(А Ш П , 122);

(3) У могилу дугу и у сузу многу,

(ВПП , 151);

(4) Нема је нада мном ширина небеска,

(Ј Д П I, 91);

(5) Помени ме у молитвама, мила,

(МРП , 71);

(6) Да с месечином све се стапа сада,

(МРП , 74);

(7) Спрема се класје све да падне,

(Ј Д П I, 141);

(8) Гледам да се свега мање сећам

(С ПП , 110);

(9) Из ведрице, жедан, хладне воде пио!

(А Ш П , 86);

(10) Новом надом или новим сном
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У примерима (1), (2) и (3), као што се види, преовлађују моноасонанце, односно понављања једне вокалске фонеме. У примеру (1) у
симетричном осмерцу (4//4) реч је о понављању вокала „а“, који се од
осам могућности налази у седам. Само у једном случају у питању је вокал „у“, који игра улогу акцентованог самогласника у лексеми „љубав“.
У примеру (2) у једанаестерцу типа (5//6) у виду моноасонанце делује
такође вокалска фонема „а“, која се појављује у осам од 11 могућности. У
три неподударна случаја налазе се вокали: „и“ (два пута) и „у“ једанпут.
У примеру (3) у симетричном дванаестерцу (6//6) у функцији моноасонанце делује вокалска фонема „у“ која се налази у осам од могућих
12 случајева. Преостали вокали су „о“ и „и“, који се јављају по два пута.
У примерима (4), (5) и (6) заступљена је моноалитерација, понављање
једне консонантске фонеме. У примеру (4) у симетричном дванаестерцу (6//6) налази се моноалитерација „х“, која се јавља у свих пет
пунозначних лексема, изузев енклитичког облика „је“. У примеру (5) у
једанаестерцу типа (5//6) реч је о моноалитерацији „м“, која се јавља пет
пута, и то у свим пунозначним речима изузев предлошке лексеме „у“.
Она се чак у лексеми „молитвама“ појављује два пута, у иницијалном и
финалном слогу. У примеру (6) у једанаестерцу типа (5//6) у функцији
моноалитерације налази се сугласничка фонема „с“, која се јавља шест
пута, изузев у везничкој лексеми „да“.
У примерима (7) и (8) налазе се биасонанце, вокалске структуре од
два вокала. У примеру (7) у деветерцу типа (5//4) у питању је биасонанца
„ае/еа“ која обухвата све вокалске фонеме у наведеном стиху. У примеру
(8) у десетерцу типа (4//6), као и у примеру (7), налази се биасонанца
„ае/еа“ која такође обухвата све вокалске фонеме у стиху.
У примерима (9) и (10) присутна је биалитерација, односно понављање двају консонантских фонема. У примеру (9) у симетричном
дванаестерцу (6//6) налазе се наизглед две биалитерације „вд“ и „дн“,
које се наизменично нижу у четири узастопне лексеме. Међутим, између ових двеју биалитерација постоји заједнички фонолошки елемент,
а то је фонема „д“. У примеру (10) у каталектичком десетерцу (5//4) у
својству биалитерације налази се сугласничка група „нм“, која заузима
позиције у свим лексемама у стиху („новом“, „надом“, „новим“, „сном“),
изузев супротног везника „или“
Задржаћемо се на тренутак на наведеном материјалу, како бисмо
скренули пажњу на неке моменте ове естетске појаве. Као што се види,
концентрацијом понављања једног или два гласа у свим стиховима
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ствара се изражен еуфонијски угођај. Међутим, сви поступци гласовних структурирања у процесу поетске комуникације не стварају само
звучне ефекте (то јест, да делују на чуло слуха), већ су они, доприневши високом степену уређења стиховног низа, и у служби стварања
визуелних ефеката (то јест, делују и на чуло вида). Тако ове фоничке
структуре као естетске потенције у конкретном, чулном испољавању
изазивају код реципијента одређена осећања и емоције, али подстичу
и његов интелект и машту. Поред тога, равномерним простирањем
орнаменталних фоничких структура дуж целог стиха успоставља се
веза међу свим језичким јединицама (речима), чиме се оне међусобно
изједначавају и повезују у једну затворену мотивисану целину (Вулетић
1988: 90–110). Овим путем, поред хедонистичке информације, у видно
поље испливава и информација текстуалне кохезије.
Употребом моноасонанце, моноалитерације, биасонанце и биалитерације остварује се хедонистичка информација у контексту два (и
више) суседних стихова. Примера има код свих анализираних песника.
(1) У пажа Милоша очи од смарагда,
Рука од албастра и власи од лана,

(Ј Д П I, 195);

(2) Обмана хладна као санта леда;
Ја знам: животом буја свака тварка,

(МРП , 107);

(3) У коме знанци, родбина остају,
Невиност нашег не познаје света;

(С ПП , 51);

(4) Пучина плава
Спава
Прохладни пада мрак

(А Ш П , 60);

(5) За мртве немам молитве, ни боле
Посматрам, гледам; моје време тече

(ВПП , 93);

(6) Окићену лозом и цвећем од мака,
Срео сам је једном, једног врелог днева

(Ј Д П I, 113);

(7) И где снежне јеле што столећа броје
Као беле дувне непомично стоје…

(МРП , 43);
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(8) Као дивље хорде; у пожару крви
Заруде одједном пространи видици

(С ПП , 125);

(9) Од искони, до векова све постоји.
Васиона, вечна сила, вечност прати:

(ВПП , 48);

(10) Гвозденијех врата разбили смо браве,
И побили барјак на бедеме стрме!

(А Ш П , 157).

У примерима (1) и (2) у два суседна стиха јавља се моноасонанца „а“.
У примеру (1) у симетричном дванаестерцу (6//6) моноасонанца „а“ се
распростире на све пунозначне лексеме, изузев именице „очи“, као и
код четири предлошке речи („у“, „од“, „од“, „од“) и једног везника („и“).
Треба напоменути да се моноасонанца „а“ од 25 вокалских позиција
налази у њих 14 (или 63,64%). У примеру (2) у једанаестерцу типа (5//6)
моноасонанца „а“ покрива све лексичке јединице у два суседна стиха,
изузев именице „животом“. Она се овде од 22 могућности налази у њих
15 (или 68,18%), што је у односу на пример (1) за 4,54% више.
У примерима (3), (4) и (5) у два или три суседна стиха појављује се
моноалитерација. У примеру (3) у једанаестерцу типа (5//6) нашла се
сугласничка фонема „н“ у улози моноалитерације. Она се појављује
у шест од десет присутних лексема, с тим што се у две речи понавља
„знанци“, „невиност“. У примеру (4) у три узастопна слободна стиха у
функцији моноалитерације јавља се консонантска фонема „п“. Она се
од шест могућности појављује у пет. У четири она заузима иницијалне
позиције, што је чини посебно истакнутом и упечатљивом. У примеру
(5) у једанаестерцу типа (5//6) у два суседна стиха у виду моноалитерације налази се сугласничка фонема „м“. Она се од 11 употребљених
лексема налази у њих седам, а изостаје у четири „за“, „ни“, „боле“, „тече“.
У примерима (6) и (7) у два суседна стиха делује биасонанца „ео“.
У примеру (6) у једанаестерцу типа (5//6) она се распростире по свим
лексема, осим у две „мрака“, и „сам“. Њена заступљеност је врло висока,
јер се од 24 позиције среће у 17 (или 70,83%). У примеру (7) у симетричном дванаестерцу (6//6) биасонанца „ео“ још више је распрострањенија
него у претходном примеру. Она се јавља у свим присутним лексемама,
осим у везничкој речи „и“. Њена заступљеност у контексту износи 19
(или 79,17%) од 24 могућности.
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У примерима (8), (9) и (10) налазе се биалитерације. У примеру (8)
у симетричном дванаестерцу (6//6) евидентна је биалитерација „рд“,
која се у пуном или редукованом облику „д“ или „р“ налази у свим
лексемама, изузев поредбено-начинског везника „као“. У примеру (9)
у симетричном дванаестерцу (6//6) налази се биалитерација „вс/св“,
која се распростире по свим употребљивим лексемама, осим у трима
„од“, „до“, „прати“. У три случаја она се јавља у пуном саставу „вс/св“, а у
преосталих пет она је редукована у виду гласа „в“ или гласа „с“. У примеру (10) у симетричном дванаестерцу (6//6) активна је биалитерација
„рб/бр“, коју срећемо у седам од 11 лексичких јединица. Она се у пуном
облику „рб/бр“ налази у три лексичке јединице, док је у четири редукована или у виду фонеме „б“ или у виду фонеме „р“.
Иако су за ову прилику бирани примери који одражавају највиши
степен гласовних понављања, у њима се запажа да одређени број лексичких јединица није обухваћен овим гласовним структурама. Међутим,
треба признати да су оне много ређе, што указује на то да када се са
контекста једног стиха пређе на контекст два (и више) суседних стихова,
хедонистичка информација губи на свом интензитету.
Кодно-стиховну информацију преносе обично орнаменталне фоничке структуре које се најчешће јављају у облику асонантско-алитерационе везе (или здружене асонанце и алитерације), настале од
два гласа (искључиво) у контакту у контексту који чини један или два
суседна стиха. Ове фоничке структуре као допунски или накнадни
сигнали обавештавају реципијента о карактеру текста, односно о томе
да он има посла са поетском материјом и да мора прећи на поетски
кôд ако жели да успостави поетску комуникацију. Остварене фоничке
структуре играју улогу гласовног курзива који истиче поједине делове
текста (овде један или два суседна стиха), придајући им посебан поетски
облик и посебну функцију.
Да бисмо ушли у суштину и правилно схватили кодно-стиховну
информацију, објаснићемо ову појаву индиректним путем. Наиме, цео
поетски текст (примера ради узмимо песму), иако носи назив „поетски“,
није у свим својим деловима поетски изграђен и у потпуности моделован према књижевним узусима. Ако би се тако нешто десило, онда
би се изгубила (или умањила) комуникативна улога поетског текста
на релацији: песничко дело – реципијент (читалац). Вероватно због
тога у већем делу поетске структуре (а може бити и у мањем) језички
материјал нема поетску функцију. Њу на појединим нивоима поетске
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структуре добијају одређене језичке јединице или чак само њихови
поједини делови. Све остало је подређено нормама природног језика,
односно нормама обичне, свакодневне комуникације. Из овога и проистиче кодно-стиховна информација која обавештава читаоца да је пред
њим поетски текст (додатно уређен текст) и да он (читалац) треба да
буде приправан за такву врсту текста како би могао да прихвати или
прими што већи део информације коју поетско дело потенцијално
садржи у себи. Тако у сваком од наведених примера, као што се може
приметити, делује по једна гласовна секвенца, која се понавља чешће
него што је то случај у природнојезичком систему, дајући до знања
ономе ко је ушао у кôд да је у питању текст уређен по законитостима
књижевно-уметничке норме.
Поступцима здружене асонанце и алитерације (или асонантско-алитерационе везе) остварује се кодно-стиховна информација у контексту
једног стиха. Примера има код свих проучаваних песника.
(1) Дан болестан, мутан, небо неопрезно

(Ј Д П I, 102);

(2) Зебе усред гробља. Небеса су бела

(Ј Д П I, 105);

(3) Непомична, над мирним стоје сливом,

(М РП , 101);

(4) Нестане га часом, као цветне круне

(М РП , 102);

(5) Једном гордо пођем, с новом ватром младом,

(А Ш П , 75);

(6) И у ноћ хладну многих милиона

(А Ш П , 99);

(7) На чекања, на потресе и на снова стан

(ВПП , 121);

(8) Већ споменик давни минулих џинова

(ВПП , 140);

(9) Страстима гладним, суровим и јаким

(С ПП , 56);

(10) Скомрачне, ситне, пакосне и неме,

(С ПП , 127).

Ако пажљиво погледамо наведене примере, увиђамо да међу њима
постоје одређене разлике у врсти, начину и количини орнаменталних
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елемената. У примерима (2) „бе-бе-бе“; (4) „не-не-не-не“; (6) „но-но-он“;
(7) „на-на-на-ан“; (8) „ни-ни-ин-ин“; (9) „им-им-им-им“ и (10) „не-нене-не“ појављује се само једна врста асонантско-алитерационе везе која
прожима цео стих, док се у примерима (1) „ан-ан-ан-не-не“; (3) „ми-нана-ми-им-им“ и (5) „но-ом-до-но-ом-ом-до-ом“ преплићу две или три
врсте асонантско-алитерационе везе, што ову појаву чини унеколико
сложенијом. Поред тога, пада у очи да ове орнаменталне фоничке
структуре остварују врло висок степен кодно-стиховне информације,
јер су размештене по свим (или скоро свим) пунозначним речима, изузетак чине примери (2) и (7). Облици асонантско-алитерационе везе
у највећем броју случајева су производ низања граматичких форми са
истоветним завршним морфемама (1) „ан“: „дан болестан, мутан“; (5)
„ом“: „једном […] новом ватром младом“; (9) „им“: „гладним, суровим и
јаким“; (10) „не“: „скомрачне, ситне, пакосне“, ређе су елементи гласовних подударања у унутрашњости пунозначних речи (6) „но/он“: „ноћ
[…] многих милиона“; (8) „ни/ин“ „споменик […] минулих џинова“; (2)
„бе“: „зебе […] небеса“), а веома ретко и производ понављања целих
лексема (7): „на […] на […] на“). Међутим, као што се види, у свим
наведеним примерима кодно-стиховна информација је настала као
резултат комбинације различитих облика асонантско-алитерационе
везе. Поред кодно-стиховне информације, у оним примерима у којима
је дошло до размештаја орнаменталних фоничких структура по свим
речима у стиху (пре свега пунозначним) ствара се утисак о посебној
уређености контекста, што доприноси његовом естетском квалитету, а
уједно истиче и информација текстуалне кохезије. Уз све ово, у неким
стиховима (примерима) уочава се да асонантско-алитерационе везе
добијају и ритмичку улогу, пошто се активно укључују у ритмичку
конфигурацију стиховног низа: квалитативним разликама деле стих
на два полустиха (: „Дан болестан, мутан // небо непрозирно“); обележавањем почетака полустихова („Зебе усред гробља. // Небеса су
бела“); сегментовањем стиха на метричко-ритмичке јединице ( „Скомрачне, / ситне // пакосне / и неме“).
Поступцима асонантско-алитерационе везе остварује се кодностиховна информација и у контексту два суседна стиха. Примери се
могу наћи код свих анализираних песника.
(1) Непамћене среће и престале наде?
И горчину једне сузе убрисане?
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(2) Нејасно небо над нама се своди,
Под нама море немирно и бурно

(Ј Д П I, 71);

(3) Будем као некад безазлен и чедан
Да први пут познам чар љубљене жене;

(М РП , 73);

(4) Стрчати мирно у тој општој ноћи
Бело минаре изнад црних кућа

(М РП , 129);

(5) Отмена, умна, и часна и смела,
Над домом нашим очима Дијане

(С ПП ; 163);

(6) Пролистале гране сваког младог шиба;
Цвет осуо круне новог, белог глога,

(С ПП , 61);

(7) Тамо је мени отаџбина моја –
Мој дом и моје рођено огњиште

(А Ш П , 90);

(8) Да, прекаљен тако напором и радом,
Једном гордо пођем, с новом ватром младом,

(А Ш П , 75);

(9) Мај ће ведар ићи, пробудиће гору:
Њој промена носи пролеће и зору;

(ВПП , 175);

(10) Бедна, ружна и отровна ти си:
Жедна, гладна и жељна сазнања,

(ВПП , 75).

У примерима (1) и (2) из поезије Ј. Дучића делује више асонантскоалитерационих веза, које појачавају милозвучност, еуфоничност и
музикалност наведених стихова. Овим се успостављају вишеструке
везе међу речима које су у контакту, а тако исто и на ближем или даљем
одстојању. Висок проценат поновљених гласовних форманата наведене
двостихове, у мањој или већој мери, чини обележеним у односу на
окружавајући текст. У примеру (1) у симетричним дванаестерцима (6//6)
асонантско-алитерационе везе нису распрострте на све лексеме: код
неких сав њихов гласовни састав је активиран („наде“), код неких само
делимично („једне“, „непамћене“, „среће“), а код неких оне су изостале
(„престале“, „горчину“, „сузе“). На основу различитих асонантско-
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алитерационих веза настају накнадна повезивања лексема у лексичке
низове: „де/ед“: наде–једне; „на/ан“: наде–убрисане; „не“: ненапаћене–
једне–убрисане; „ће“: ненапаћене–среће, које се, ако се посматрају са
значењског аспекта, могу схватити и као сложени поетски знакови. У
примеру (2) у једанаестерцима типа (5//6) асонантско-алитерационе везе
су обухватиле све пунозначне речи, изузев једне („море“). Све остале
лексеме су додатно међусобно повезане према истоветним асонантскоалитерационим везама – „од“: своди–под; „на“: над–нама–нама; „не“:
нејасно–небо–немирно; „но“: нејасно–немирно–бурно. Ако се упореде
два примера из Дучићеве поезије, очигледно се види да је у примеру (2)
распрострањеност фоничких структура равномернија него у примеру
(1), али је у примеру (2) дошло до концентрације ове појаве у појединим
лексемама, што није случај у примеру (1).
У примерима (3) и (4) из поезије М. Ракића делује више асонантско-алитерационих веза, које се у одређеним лексичким јединицама
међусобно укрштају и преплићу. У примеру (3) у симетричним дванаестерцима (6//6) асонантско-алитерационе везе су равномерно разасуте
по контексту двају стихова, с тим што су четири лексеме изван њиховог
домашаја („као“, „први“, „пут“, „чар“). У наведеном двостишју налази
се пет различитих фоничких структура, које условљавају настајање пет
лексичких низова – „бу/уб“: будем–љубљене; „да/ад“: некад–чедан–да;
„де/ед“: будем–чедан; „на/ан“: чедан–познам; „не/ен“: некад–безазлен–
љубљене–жене, где је свакако најразвијенији лексички низ заснован на
фоничкој структури „не/ен“, јер у његов састав улазе четири лексичке
јединице. У примеру (4) у једанаестерцима типа (5//6) распрострањеност асонантско-алитерационих веза је нешто већа од исте појаве у
примеру (3), пошто су овде само три речи („стрчати“, „бело“, „кућа“)
остале изван њиховог домашаја. Различити видови фоничких структура
условљавају настајање више лексичких низова, у овом случају пет –
„ми“: мирно–минаре; „на“: минаре–изнад; „ни/ин“: минаре–црних; „но“:
мирно–ноћи; „тој“: тој–општој. Овде су лексички низови потпуно
уједначени, јер се у сваком од њих налазе по две лексеме.
У примерима (5) и (6) из поезије С. Пандуровића делује више асонантско-алитерационих веза, које се међусобно поклапају па и укрштају, стварајући веома изражено ткиво фоничке структуре наведених стихова. У примеру (5) у једанаестерцима типа (5//6) налазе се
четири различите фонолошке структуре које стварају исто толико
лексичких низова – „им“: нашим–очима; „ме“: отмена–смела; „на/ан“:
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отмена–умна–часна–над–нашим–Дијане; „не/ен“: отмена–Дијане. Изван лексичких низова нашла се само лексема („домом“), док у свима
другим делује нека од активираних фоничких структура. У примеру
(6) у симетричним дванаестерцима (6//6) фоничке структуре нису
толико распрострањене као у примеру (5); у њему постоје три лексеме
(„шиба“, „цвет“, „осуо“), које нису актуелизоване фоничким структурама. Уз то евидентно је и мање присуство фоничких структура, које се
јављају у три различита облика, узрокујући настајање трију лексичких
низова – „ле/ел“: пролистале–белог; „не“: гране–круне; „ог“: сваког–младог–новог–белог–глога. И овде, као и у свим досадашњим случајевима,
једна лексичка јединица се посебно истиче својим присуством, а то
је придевски облик „белог“ који као одредба стоји уз именицу „глог“.
Њена важност за дати контекст је несумњива пошто одређује основну,
такорећи централну реч Пандуровићевог двостишја.
У примерима (7) и (8) из поезије А. Шантића налазе се различити типови асонантско-алитерационих веза, активирајући фоничку структуру
наведених стихова у скоро свим пунозначним лексемама у њима. У примеру (7) у једанаестерцима типа (5//6) нашале су се различите фоничке
структуре које стварају и хоризонталне и вертикалне везе међу речима.
У дотичном случају има их четири, које проузрокују четири лексичка
низа – „ен“: мени–рођено; „мо/ом“: тамо–моја–мој–дом–моје; „ни/ин“:
мени–отаџбина; „ој“: моја–мој–моје. Као што се види, све пунозначне
лексичке јединице, изузев именице „огњиште“, активиране су преко
фоничких структура. У примеру (8) у симетричним дванаестерцима
(6//6) све пунозначне лексеме поседују једну или више асонантскоалитерационих веза, стварајући седам различитих лексичких низова
– „до“: радом–гордо–младом; „ка“: прекаљен–тако; „но“: једном–новом;
„ом“: напором–радом–једном–новом–ватром–младом; „по“: напором–
пођем; „ро“: напором–гордо–ватром; „та/ат“: тако–ватром. Ретки су
примерима, као овај, у којима су у два суседна стиха све пунозначне
лексеме накнадно актуелизоване појавом фоничких структура.
У примерима (9) и (10) из поезије В. Петковића Диса не налазимо разноврсне асонантско-алитерационе везе, па стога ни фоничке структуре
нису посебно изражене. У примеру (9) у симетричним дванаестерцима
(6//6) асонантско-алитерационе везе обухватиле су једва нешто више
од половине лексичког материјала: оне су присутне у шест лексема
(„ће“, „пробудиће“, „зору“, „промена“, „пролеже“, „зору“), а у пет их нема
(„мај“, „ведар“, „ићи“, „њој“, „носи“). Због тога су фоничке структуре
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условиле настајање само три лексичка низа – „про“: пробудиће–промена–пролеће; „ро/ор“: пробудиће–зору–промена–пролеће–зору; „ће“:
ће–пробудиће–пролеће. Иако у примеру (10) у десетерцима типа (4//6)
асонантско-алитерационе везе обухватају све пунозначне лексичке
јединице, њихова једнообразност и знатна присутност чини да оне
изгледају превише импозантно. Две врсте фоничких структура условљавају настајање двају лексичких низова – „ед“: бедна–жедна; „на“:
бедна–ружна–отровна–жедна–гладна–жељна–сазнања.
Повећање контекста са једног на два стиха, као што смо се могли
уверити, није изменило улогу орнаменталних фоничких структура,
али је унеколико смањило њихов интензитет. Наиме, у појединим случајевима знатан број пунозначних лексичких јединица остао је изван
њиховог домена. У њима се изгубила равномерност распростирања,
јер је у једним деловима двостишја долазило до нагомилавања, па и
поклапања и укрштања орнаменталних фоничких структура, док их
у другим деловима (или пунозначним лексемама) нема.
Када се у посматрање узме строфна структура, запажа се да је појава
немаркиране лексеме незнатна, али су маркиране лексеме у знатно већој
мери присутне, условљавајући бројније и разноврсније асонантско-алитерационе елементе, односно орнаменталне фоничке структуре. Овакви
примери су присутни код свих пет посматраних српских модерниста.
(1)

Данас, када се заједно сећамо
Часова прошлих, и лепих и ружних,
Путања наших, и ведрих и тужних,
Крај огњишта свога, ми утешно знамо
(С ПП , 163).

(2) Доле, под земљом! Негде у дубини
Једнаким ритмом, као мукло звоно,
Огромно срце зачу се у тмини:
Удари мирно, тихо, монотоно
(ЈД П I, 93).
(3) Устао сам рано, преко обичаја;
Отворио прозор. Изгледаше као
У природи да је било окршаја
Неког грозног, страшног. Ваздух мокар пао
(ВПП , 51).
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(4) Ко раскинут ђердан, снизали се моји
Дани, разбацани, туђи један другом,
И у луталачком мом животу дугом
Нигде један спомен уз други да стоји
(МРП , 43).
(5) Снага је наша планинска ријека,
Њу неће нигда уставити нико!
Народ је ови умирати свикô –
У својој смрти да нађе лијека
(А Ш П , 82).
У примеру (1) из поезије С. Пандуровића у катрену из песме Крај
огњишта са обгрљеном римом исписане у једанаестерцу типа (5//6)
делују разнообразне асонантско-алитерационе везе као елементи
орнаменталних фоничких структура. У целој строфи од 19 лексема
подложних утицају асонантско-алитерационих веза 17 (или 89,47%)
је активирано, а само две „крај“ и „ми“ (или 10,53%) нису обухваћене
орнаменталним фоничким структурама. У оваквом мноштву и испреплетености фонолошке орнаментике открили смо девет различитих
асонантско-алитерационих веза, које условљавају настајање девет
различитих лексичких низова или девет сложених поетских знакова:
„во/ов“
„да“
„ед“
„их“
„на“
„но“
„та“
„ту/ут“
„ши/иш“

:
:
:
:
:
:
:
:
:

часова–свога;
данас–када;
заједно–ведрих;
прошлих–лепих–ружних–наших–ведрих–тужних;
данас–наших–знамо;
заједно–утешно;
путања–огњишта;
путања–тужних–утешно;
наших–огњишта.

Појава девет различитих асонантско-алитерационих веза које су
условиле настајање девет различитих лексичких низова (лексичких
парадигми, сложених поетских знакова) указују на веома разноврсну
орнаментику ове Пандуровићеве строфе. Све то пре свега сведочи о
формалним ткањима поетског текста, о његовој посебној, друкчијој
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организованости у односу на обичан, колоквијалан, па и прозни уметнички текст. Међутим, када се са плана израза пређе на план садржаја,
овакве поетске структуре (лексичке парадигме или сложени поетски
знакови) указују на формирање или настајање додатне семантике, јер
се по овом принципу фонолошких структурирања доводе у непосредну
везу лексеме различитог положаја, значаја и функције у оствареном
поетском дискурсу, чиме се остварује накнадна, додатна семантика,
која је чисто поетска, и важи само за дати контекст.
У примеру (2) из поезије Ј. Дучића у катрену из песме Акорди са
наизменичном римом испеване у једанаестерцима типа (5//6) јавља се
више асонантско-алитерационих веза које не обухватају све пунозначне
речи. Изван њих остају три лексеме „срце“, „зачу“, „се“. Ако путем
статистике проверимо распрострањеност фоничких структура по
лексемама, добићемо следеће резултате: од 19 лексема у 16 (или 84,21%)
присутна је нека од асонантско-алитерационих веза, а у њих три (или
15,79%) ове фоничке структуре изостају. Пажљивим посматрањем фоничке структуре наведене строфе откривамо да у њој функционише
10 асонантско-алитерационих веза, стварајући исто толико лексичких
низова или сложених поетских знакова:
„де/ед“
„до/од“
„ду/уд“
„ка/ак“
„ло/ол“
„ми/им“
„мо/ом“
„но“
„ри/ир“
„ти/ит“

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

негде–једнаким;
доле–под;
дубини–удари;
једнаким–као;
доле–мукло;
једнаким–тмини–мирно;
земљом–ритмом–огромно–монотоно;
звоно–огромно–мирно–монотоно;
ритмом–удари–мирно;
ритмом–тихо.

Десет различитих асонантско-алитерационих веза и активирање
84,21% лексичког материјала у строфи јасно показује да су фоничке
структуре веома важан фактор поетског структурирања. Форма је, као
што се види, значајно обнажена и својом уређеношћу и складношћу
упозорава реципијента да има посла са необичним текстом у којем
није једино важна дискурзивна информација, да она није једнообразна и једнодимензионална, већ да је сама по себи веома важна и да је
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способна да преко изражене формализације може предати конзументу
значајан део естетске информације, задовољавајући његову потребу да
својим чулима прибави особени ужитак. Наравно, и овде преласком са
плана израза на план садржаја десет лексичких низова казује да постоји
десет сложених поетских знакова, који поседују само њима својствену
садржајну информацију произашлу из начина структурирања поетског
текста који смо анализирали.
У примеру (3) из поезије В. Петковића Диса у катрену из песме
Јутарња идила са наизменичном римом исписаном у симетричним
дванаестерцима (6//6) делује више асонантско-алитерационих веза које
су распршене по целом тексту строфе, заобилазећи само три лексичка
облика „сам“, „је“, „ваздух“. Призовемо ли и овде статистику у помоћ
да се не бисмо користили „одокативном“ методом: од 20 лексичких
јединица у њих 15 (или 75,00%) се јављају фоничке структуре, а у три
(или 25,00%) оне су изостале. У 15 лексема садржано је девет асонантскоалитерационих веза, које су проузроковале стварање девет лексичких
низова или девет сложених поетских знакова:
„би“
„да“
„зо/оз“
„ко/ок“
„но“
„ог“
„ра/ар“
„ри“
„ро/ор“

:
:
:
:
:
:
:
:
:

обичаја–било;
изгледаше–да;
прозор–грозног;
преко–окршаја–неког;
рано–грозног–страшног;
неког–грозног–страшног;
рано–страшног–мокар;
отворио–природи;
отворио–прозор–природи–грозног.

Ако се овим лексичким низовима, који су проистекли из девет различитих фоничких структура, прикључе и римована сагласја217 (-аја/-аја:
обичаја – окршаја) и фонолошка подударност пара риме и једне лексеме
са иницијалне позиције првог стиха у виду биасонанце „ао“ (-ао/-ао/-ао:
217 У ова наша истраживања нису укључена римована понављања (рима) једино
онда када она успостављају гласовни однос са асонантско-алитерационим
везама, као на пример: „ао“ („устао“: „као“ – „пао“), где је лексема „устао“
преко биасонанце „ао“ са иницијалне позиције првог стиха успоставила
гласовну (фонолошку) везу са римованим паром „као – пао“. У свим другим
случајевима римована сагласја битно утичу на фоничку структуру поетског
текста, иако су остала изван наших посматрања, јер не чине асонантскоалитерациону везу.
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као – пао – устао), па још и биалитерација „ст“ (устао : страшног) – тек
тада се може имати у виду целокупан фонолошки потенцијал наведене
Петковићеве строфе. Она због свега тога одаје изражену кодно-стиховну информацију, информацију о посебној, поетској кодираности
дискурса. Реципијент који жели да успостави контакт са понуђеним
текстом мора да са обичне пређе на поетску комуникацију како би бар
донекле разумео садржај текста.
У примеру (4) из поезије М. Ракића у катрену из песме Три писма I са обгрљеном римом испеваном у симетричном дванаестерцу
(6//6) делује више различитих асонантско-алитерационих веза које
прожимају целокупан контекст. Ове фоничке структуре обухватају
скоро све пунозначне речи изузев две непунозначне „се“, „уз“ и једне
пунозначне „стоји“. Ако статистички прикажемо однос активираних
и неактивираних лексема, он ће показати следеће: од 22 лексеме у 19
(или 86,36%) јавља се нека од фоничких структура, а у три (или 13,64%)
она изостаје. Фонолошки активне лексеме садрже у својој структури
12 различитих асонантско-алитерационих веза, које условљавају исто
толико лексичких низова или сложених поетских знакова:
„ан“
„ги/иг“
„да“
„де/ед“
„дру“
„ко“
„ла/ал“
„мо/ом“
„ни/ин“
„ра“
„ту/ут“
„уг“

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

ђердан–дани–разбацани–један–један;
нигде-други;
ђердан–дани–један–један–да;
један–нигде–један;
другом–други;
ко–луталачком;
снизали–луталачки;
моји–другом–луталачком–мом–другом–спомен;
раскинут–снизали–дани–разбацани–нигде;
раскинут–разбацани;
раскинут–туђи–луталачком–животу;
другом–дугом–други.

Велики број лексичких низова, њих 12, а уз то и продуктивност неких од њих, јер садрже пет или шест лексичких јединица, чине веома
сложену семантичку структуру строфе. Ако се овоме дода чињеница
да присуство лексема које садрже бар једну од асонантско-алитерационих веза износи 86,36%, може се са сигурношћу тврдити да је контекст
ове строфе фонолошки веома уређен. Овим се показује да је њена

Stih i jezik v05.indd 447

20.11.2013 16:59:23

ПОЕЗИЈА СРПСКЕ МОДЕРНЕ

кодно-стиховна информација коју она предаје реципијенту високог
квалитета и значајне садржајности. Ако бисмо овом придодали и римовано сагласје (-оји/-оји: моји – стоји), које такође спада у фоничке
структуре, али само друкчијег профила од орнаменталних фоничких
структура произведених асонанцом, алитерацијом и асонантско-алитерационом везом – онда би се орнаментика показала још богатијом
и разноврснијом.
У примеру (5) из поезије А. Шантића у катрену из песме Ми знамо
судбу са обгрљеном римом написаном у једанаестерцима типа (5//6)
налази се више различитих асонантско-алитерационих веза, које се
распростиру на све лексеме, изузев две „њу“ и „неће“. Ако ове податке
претворимо у математичке чињенице, добићемо следеће цифре: од 20
лексичких јединица у њих 18 (или 90,00%) налазе се фоничке структуре,
а само у две (или 10,00%) оне нису присутне. Фонолошки активне лексеме у свом гласовном саставу садрже 11 асонантско-алитерационих
веза или 11 сложених поетских знакова, па је тако настало 11 лексичких
низова:
„ви“
„во/ов“
„да“
„је“
„ка“
„на/ан“
„ни/ин“
„ра/ар“
„ри/ир“
„та/ат“
„ти“

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

уставити–ови–свикô;
ови–својој;
нигда–да;
је–ријека–је–лијека;
планинска–ријека–лијека;
снага–наша–планинска–народ–нађе;
планинска–нигда–нико;
народ–умирати;
ријека–умирати;
уставити–умирати;
уставити–умирати–смрти.

Ако се скупу од 11 асонантско-алитерационих веза дода и једна
римована веза (-ико/-икô: нико – свикô), па још и биалитерација „св“
(свико – својој), може се тек претпоставити колики је потенцијал фоничких структура у наведеном Шантићевом катрену. А све то говори
да се ради о поетском тексту у коме уређеност форме достиже највиши
ниво и у коме форма има своје значење које испољава у виду додатне,
накнадне, изван дискурзивне информације.
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Сведемо ли укратко резултате наших истраживања кодно-стиховне
информације у оквиру строфе као ритмички, интонационо, синтаксички и семантички заокружене целине, добићемо стварну слику
особитости поетског текста на његовом фонетско-фонолошком нивоу.
Обратимо пажњу на податке добијене проведеном статистичком процедуром, који најтачније и најпрецизније, отклањајући све произвољности у закључивању, говоре о проучаваној појави. Упоредимо дакле
све добијене податке од петорице песника:
(1)

број лексема: 19;
број асонантско-алитерационих веза: 9;
фонолошки маркиране лексеме 17 (или 89,47%);
фонолошки немаркиране лексеме 2 (или 10,53%)
(С. Пандуровић).

(2) број лексема: 19;
број асонантско-алитерационих веза: 10;
фонолошки маркиране лексеме 16 (или 84,21%);
фонолошки немаркиране лексеме 3 (или 15,79%)
(Ј. Дучић).
(3) број лексема: 20;
број асонантско-алитерационих веза: 9;
фонолошки маркиране лексеме 17 (или 85,00%);
фонолошки немаркиране лексеме 3 (или 15,00%)
(В. Петковић Дис).
(4) број лексема: 22;
број асонантско-алитерационих веза: 12;
фонолошки маркиране лексеме 19 (или 86,36%);
фонолошки немаркиране лексеме 3 (или 13,64%)
(М. Ракић).
(5) број лексема: 20;
број асонантско-алитерационих веза: 10;
фонолошки маркиране лексеме 18 (или 90,00%);
фонолошки немаркиране лексеме 2 (или 10,00%)
(А. Шантић).

Stih i jezik v05.indd 449

20.11.2013 16:59:23

ПОЕЗИЈА СРПСКЕ МОДЕРНЕ

Треба напоменути да су код свих песника испитиване строфе катрени
са укрштеном или обгрљеном римом, а написане су у једанаестерцу
типа (5//6) или симетричном дванаестерцу (6//6). Ако се упореде добијени подаци истраживаних појава, лако се може утврдити да су оне
приближних вредности код петорице српских песника. То показује
да елементи који су испитивани представљају чиниоце једног чврстог
система уграђеног у поезију сваког од њих. Разлике које постоје само
су одраз индивидуалности и оригиналности, а све скупа спадају у
домен стила једног ствараоца. Гледано уопштено, овај начин фонолошких структурирања уноси у неутралан текст додатне елементе
који доприносе уређености, што текст чини поетски функционалним,
односно способним да пренесе одређени вид поетске информације, у
конкретном случају кодно-стиховну информацију.
Фономотивациона информација настаје у процесу поетског обликовања, а одраз је мотивисаних понављања појединачних гласова и гласовних секвенци са идентичним (или сличним) акустичким својствима.
Наиме, неретко се дешава да једна реч, једна фраза, настала спонтано
под утицајем стваралачке интуиције, својим фоничким особинама
битно утиче на избор поетске грађе и опредељује фоничке контуре
следеће (или претходне) речи, мањег дела контекста (полустиха или
стиха), а понекад строфе, па и целог дела (нпр. песме). Ово значи да
се песник у процесу стварања понекад руководи и фоничким, а не
само семантичким особинама језичког материјала, и на основу тога
врши његову селекцију и комбинацију. У улози фономотивационе
информације јављају се сви типови орнаменталних фоничких структура (моноасонанца, моноалитерација, биасонанца, биалитерација,
полиасонанца, полиалитерација и асонантско-алитерациона веза).
Иако све ове фоничке структуре учествују у стварању и преношењу
фономотивационе информације, у различитим врстама контекста
постоје различити начини њихове реализације. Навешћемо само оне
очигледније.
Употребом моноасонанце, биасонанце, полиасонанце и асонантско-алитерационе везе у комбинацији са моноалитерацијом и полиалитерацијом остварује се фономотивациона информација у једном
од полустихова. Примери нису посебно бројни, али су откривени код
свих истраживаних песника.
(1) А магла пада, // тихо крије
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(2) Твоје лепо тело – // башту белих крина,

(ВПП , 116);

(3) Дубоким утиском // својих тамних веђа,

(С ПП , 95);

(4) Уском старом стазом, // што на гробље води,

(А Ш П , 88);

(5) Немарно и мирно // шетао сам тако;

(ВПП , 172);

(6) Стајаћете бољи, // силнији и виши

(Ј Д П I, 171);

(7) На мочварној се // изви њиви;

(Ј Д П I, 145);

(8) И дођу дани // беде теже, веће!

(С ПП , 194);

(9) Тупо, ко сито // дете шећерлеме

(МРП , 65);

(10) И обори главу // међу сухе руке

(А Ш П , 126).

У примерима (1), (2), (3), (4) и (5) све врсте фоничких структура
смештене су у први полустих, односно оне се завршавају на цезури,
на граници полустихова. У примеру (1) у деветерцу са цезуром после
петог слога (5//4) у првом полустиху нашла се асонанца „а“ („А магла
пада // […]“), која заузима позиције свих вокалских фонема. Након
цезуре, где делују четири вокала, ниједан од њих није вокал „а“ („[…] //
тихо крије“). У примеру (2) у симетричном дванаестерцу (6//6) у први
полустих смештена је биасонанца „ео/ое“ („Твоје лепо тело // […]“),
која испуњава све расположиве позиције вокала у првом полустиху.
Након преласка границе између полустихова (цезуре, медијане) такав
систем уопште не постоји, јер се нижу вокалске фонеме (ауеииа) без
икаквог система („[…] // башту белих крина“). У примеру (3) у симетричном дванаестерцу (6//6) у првом полустиху делује полиасонанца
„уои/уио“ („Дубоким утиском // […]“), где се одмах након цезуре ова
фоничка фигура губи, пошто се даље нижу вокали (оиаиеа) постављени
без икаквог логичног реда („[…] // својих тамних веђа“). У примеру
(4) у симетричном дванаестерцу (6//6) у првом полустиху нашле су
се здружене моноасонанца „с“ и асонантско-алитерациона веза „ом“
(„Уском старом стазом, // […]“), док у другом полустиху истог стиха
(„[…] // што на гробље води“) не постоји ниједна фонолошка фигура.
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У примеру (5) у симетричном дванаестерцу (6//6) у првом полустиху
комбиноване су две фоничке фигуре: полиалитерација „мрн“ и асонантско-алитерациона веза „но“ („Немарно и мирно // […]“), међутим,
у другом полустиху истог стиха немогуће је открити ниједну фоничку
фигуру („[…] // шетао сам тако“).
У примерима (6), (7), (8), (9) и (10) фоничке структуре заузимају позицију у другом полустиху. У примеру (6) у симетричном дванаестерцу
(6//6) моноасонанца „и“ распростире се на све вокалске позиције у
другом полустиху („[…] // силнији и виши“), док у првом полустиху
није примећена ниједна фоничка структура („Стајаћете боље // […]“).
У примеру (7) у деветерцу типа (5//4) у другом полустиху такође делује
моноасонанца „и“ („[…] // изви њиви“) при чему се у првом полустиху
истог стиха смењују различити вокали (аоаое): („На мочварној се //
[…]“). У примеру (8) у једанаестерцу типа (5//6) у другом полустиху у
функцији моноасонанце јавља се вокалска фонема „е“ („[…] // беде теже,
веће!“), док се у првом полустиху налазе четири различите вокалске
фонеме (иоуаи): („И дођу дани // […]“). У примеру (9) у једанаестерцу
типа (5//6) у другом полустиху, као и у примеру (8), вокалска фонема
„е“ испуњава сва вокалска места („[…] // дете шећерлеме“), чинећи га
вокалски уређеним, што није случај са првим полустихом, у којем се
налазе три различита вокала (уооио): („Тупо ко сито // […]“). У примеру
(10) у симетричном дванаестерцу (6//6) у другом полустиху у улози
фоничке фигуре нашла се биасонанца „еу/уе“ („[…] // међу сухе руке“),
за разлику од првог полустиха где се налазе четири различита вокала
(иооиау): („И обори главу // […]“).
Оваквим остваривањем орнаменталних фоничких структура врши
се промена стиховног материјала на месту цезуре, што ове фоничке
структуре, поред њихове фономотивационе информације (која проистиче из посебне фонолошке уређености компактних синтаксичких и
семантичких целина: (6) „силнији и виши“; (1) „А магла пада“; (8) „беде
теже, веће“; (10) „међу сухе руке“ итд. уводи у ред ритмички активних
елемената.
Употребом моноасонанце, моноалитерације, биасонанце и асонантско-алитерационе везе остварује се фономотивациона информација
у једном стиху, али различитим фоничким фигурама, где као граница
међу њима служи цезура. Примери нису посебно бројни, али се налазе
код свих анализираних песника.
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(1) Кô сто бледе деце // у литију дугу

(Ј Д П I, 169);

(2) О лијепа, плава // мезимицо мајке,

(А Ш П , 169);

(3) Кô каква слика // чаробна из рама,

(А Ш П , 122);

(4) Сви ситни и ниски // једним / пустим / гробом,

(ВПП , 210);

(5) Бивше / наде, / жеље // и часови / слатки

(С ПП , 83);

(6) Хује / тамне / риме, // ко / мистично / врело,

(Ј Д П I, 162);

(7) Оставићу / сунцу // моје / срећне / дане

(ВПП , 47);

(8) И малену / хумку // под убогом / јелом,

(М РП , 79);

(9) А сам сам / себи // другу / душу / дао,

(М РП , 113);

(10) Лепих, / и јадних // са њином / лепотом

(С ПП ; 85).

У свим наведеним примерима дошло је до поларизације орнаменталних фоничких структура на месту цезуре, стих у овој ситуацији
представља фонолошки потпуно уређену целину. Поларизација се
заснива на квалитативно различитим фонолошким структурама, односно различитим фонолошким фигурама.
У примерима (1), (2), (3) и (4) различите фоничке фигуре су распоређене у оквирима полустихова једног стиха. У примеру (1) у симетричном
дванаестерцу (6//6) у првом полустиху налази се моноасонанца „е“ која
обухвата две лексеме „бледе“, „деце“ („Ко сто бледе деце // […]“), док у
другом полустиху делује моноасонанца „у“ („[…] // у литију другу“). У
примеру (2) у симетричном дванаестерцу (6//6) у првом полустиху налази се биалитерација „лп/пл“ („О лијепа плава // […]“), да би је у другом
полустиху заменила моноалитерација „м“ („[…] // мезимицо мајке“). У
примеру (3) у једанаестерцу типа (5//6) у првом полустиху смештена је
моноалитерација „к“ („Ко каква слика // […]“) коју у другом полустиху
смењује асонантско-алитерациона веза „ар/ра“ („[…] // чаробна из
мрака“). У примеру (4) у симетричном дванаестерцу (6//6) унеколико
је друкчија ситуација. Ту се у првом полустиху нашла моноасонанца
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„и“, која заузима све вокалске позиције („Сви ситни и ниски […] //“),
док у другом полустиху делује моноалитерација „м“, која је смештена
на финалне позиције лексема („[…] // једним / пустим / гробом“), које
су уједно и метричке стопе (или акценатске целине), па тако ова моноалитерација добија додатну метричку функцију.
У примерима (5), (6), (7), (8), (9) и (10) различите фоничке фигуре су
размештене у оквиру двају полустихова једног стиха, али су за разлику
од претходних примера оне заузеле финалне или иницијалне позиције
метричких јединица и тиме поред осталог стекле и метричку функцију.
У примеру (5) у симетричном дванаестерцу (6//6) у првом полустиху
налази се моноасонанца „е“ („Бивше / наде, / жеље // […] “), која заузима
све финалне позиције метричких јединица. И у другом полустиху се
понавља исти поступак само је сада у питању моноасонанца „и“ („[…]
// и часови / слатки“). У примеру (6) у симетричном дванаестерцу (6//6)
у првом полустиху појављује се у улози фоничке фигуре моноасонанца
„е“ („Хује / тамне / риме, // […]“), која је смештена на крајеве сваке метричке јединице; такав исти случај је и у другом полустиху, али је овде
реч о моноасонанци „о“ („[…] // ко / мистично / врело“). У примеру (7)
у симетричном дванаестерцу (6//6) у првом полустиху на крајњим
позицијама двеју метричких стопа нашла се моноасонанца „у“ („Оставићу / сунцу // […]“), коју у другом полустиху мења моноасонанца „е“
(„[…] // моје / срећне / дане“), такође на финалним позицијама постојећих метричких стопа. У примеру (8) у симетричном дванаестерцу (6//6)
у првом полустиху налази се моноасонанца „у“ смештена на финалне
позиције двеју ритмичких стопа („И малену / хумку // “), док у другом
полустиху на крајевима двеју ритмичких стопа стоји асонантско-алитерациона веза „ом“ („[…] // под убогом / јелом“). У примеру (9) у једанаестерцу типа (5//6) у првом полустиху нашла се моноалитерација
„с“, на иницијалним позицијама сваке метричке стопе („А сам сам / себи
// […]“), коју у другом полустиху мења моноалитерација „д“ („[…] //
другу / душу / дао“), где и она заузима иницијалне позиције метричких
стопа. У примеру (10) у једанаестерцу типа (5//6) у првом полустиху
делује асонантско-алитерациона веза „их“ („Лепших / и јадних // […]“),
која заузима финалне позиције двеју ритмичких стопа, док у другом
полустиху њу мења асонантско-алитерациона веза „ом“ („[…] // са
њином / лепотом“), која такође заузима финалне позиције двеју стопа.
Све ове орнаменталне фоничке структуре, поред фономотивационе
информације, имају активну и метричко-ритмичку улогу. У анализи-
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раним поетским дискурсима (у питању је један стих) орнаменталне
фоничке фигуре у прва четири примера деле стих на два полустиха, док
у преосталих шест стихова оне уз то врше и сегментацију стиховног
садржаја на метричко-ритмичке јединице.
Поступцима здружене моноалитерације, биалитерације и асонантско-алитерационе везе остварује се фономотивациона информација
у контексту који обухвата више од два суседна стиха, а најчешће је у
питању цела строфа. Примери су чести и срећу се код свих изучаваних
песника.
(1)

Ћути, и пусти да сад жиле моје
Забрекћу новим, заносним животом,
Да заборавим да смо ту нас двоје
Пред величанством природе; а потом,
(МРП , 62).

(2) За друштво некад не бјеше нам стало,
О себи само говорисмо дуго;
Но данас, драга, све је, све је друго:
Сада смо мудри и зборимо мало…
(А ШП , 85).
(3) Ти си ми дошла са тих страна,
На престо моје маште села
У помпи нада и ђердана
И плавог цвећа с бледа чела
(С ПП , 34).
(4) И моја младост више није знала
За дане страсти и трзања њина:
У моју душу њена сен је пала,
Бледа и хладна, као месечина
(ЈД П I, 94).
(5) Да ми је да сам у пределима оним,
Где су ми младост, сан и успомене,
Код негда својих да је да се склоним
С лепотом њеном што к’о мирис вене
(ВПП , 63).
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У примеру (1)218 из поезије М. Ракића у катрену из Искрене песме
исписане у римованим једанаестерцима типа (5//6) делују здружене
моноалитерација и асонантско-алитерациона веза, обухватајући све
лексеме које у свом гласовном саставу имају најмање један вокала и
један консонант. Наиме, од 21 лексеме свих 21 (или 100,00%) фонолошки
су активиране под дејством више врста алитерација и асонантско-алитерационих веза, које сходно томе стварају 25 лексичких низова или
25 сложених поетских знакова:
„в“ : новим–животом–заборавим–двоје–величанством;
„м“ : моје–новим–заносним–животом–заборавим–смо–
величанством–потом;
„н“ : новим–заносним–нас–величанством;
„п“ : пусти–пред–природе–потом;
„р“ : забрекћу–заборавим–пред–природе;
„с“ : пусти–сад–заносним–смо–нас–величанством;
„т“ : ћути–пусти–животом–ту–величанством;
„нс/сн“ : заносним–величанством;
„пр“ : пред–природе;
„ст“ : пусти–величанством;
„аб“ : забрекћу–заборавим;
„ви/ив“ : новим–животом–заборавим;
„во/ов“ : новим–животом–величанством;
„да/ад“ : да–сад–да–да;
„де/ед“ : пред–природе;
„за“ : забрекћу–заносним–заборавим;
„им“ : новим–заносним–заборавим;
„ле/ел“ : жиле–величанством;
„мо/ом“ : моје–животом–величанством–потом;
„на/ан“ : заносним–нас–величанством;
„ре“ : забрекћу–пред;
„ро/ор“ : заборавим–природе;
„са/ас“ : сад–нас;
„ти“ : ћути–пусти;
„ћу“ : ћути–забрекћу.
218 Претпостављамо да су случајеви са 100,00% активираног лексичког
материјала веома ретки у поезији српских модерниста, мада треба истаћи да
примере који су у овом огледу анализирани нисмо посебно тражили.
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У наведеном списку лексема запажамо да у Ракићевом катрену делује седам моноалитерација; „в“, „м“, „н“, „п“, „р“, „с“ и „т“, које имају
различит опсег распрострањености по лексичким јединицама, – три
биалитерације: „сн/нс“, „пр“ и „ст“ са по два лексичка елемента и 15
асонантско-алитерационих веза: „аб“, „ви/ив“, „во/ов“, „да/ад“, „де/ед“,
„за“, „им“, „ле/ел“, „мо/ом“, „на/ан“, „ре“, „ро/ор“, „са/ас“, „ти“, и „ћу“,
које повезују од две до четири лексеме. Ова лексичка парадигма од
25 сложених поетских знакова заснованих на фонолошким понављањима различитих елемената недвосмислено показује у коликој је мери
форма у песничком тексту, а посебно код српских модерниста, дошла
до изражаја. Преласком са плана израза на план садржаја, пажљивом
и минуциозном анализом могу се открити најтананија и најсуптилнија
значења која поетски текст садржи у својој структури, а која нису видљива на први поглед.
У примеру (2) из поезије А. Шантића у катрену из песме Јесен испеване у једанаестерцима типа (5//6) уз употребу обгрљене риме, делују
здружене моноалитерација, биалитерација и асонантско-алитерациона
веза. Оне се распростиру на све лексеме, изузев две „за“ и „но“. Из статистичке анализе строфе добили смо следеће податке: од 23 лексеме 21
(или 91,30%) обухваћене су фонолошким понављањима, а у две (8,70%)
она изостају. Велики постотак активираног фонолошког материјала
произвео је 16 лексичких низова или 16 сложених поетских знакова:
„д“ :
„м“ :
„р“ :
„с“ :
„др“ :
„во“ :
„го“ :
„да/ад“ :
„је“ :
„ма/ам“ :
„мо“ :
„на/ан“ :
„не“ :
„ор“ :
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„ри“ : говорисмо–мудри–зборимо;
„са/ас“ : само–данас–сада.
Од 16 фоничких фигура четири су моноалитерације: „д“, „м“, „р“ и
„с“; једна биалитерација: „др“ и 11 асонантско-алитерационих веза: „во“,
„го“, „да/ад“, „је“, „ма/ам“, „мо“, „на/ан“, „не“, „ор“, „ри“ и „са/ас“. Њихова
заступљеност са 91,30% указује да је форма у строфи веома активна и да
су поетска значења, ускладиштена у сложене поетске знакове, настала
као резултат баш активне форме, која поседује велики семантички
потенцијал.
У примеру (3) из поезије С. Пандуровића у катрену из песме Догодила се песма ова, испеване у деветерцима типа (5//4), уз употребу
укрштене риме, налази се више различитих фоничких структура које
обухватају све лексеме изузев једне „цвећа“. Ако се ови подаци статистички обраде, добијају се следеће вредности: од 20 лексема 19 (или
95,00%) је обухваћено фоничким фигурама, а само једна (или 5,00%)
остала је изван њиховог домашаја. Сва фонолошка понављања садрже
12 фоничких фигура, стварајући 12 лексичких низова или 12 сложених
поетских знакова:
„м“
„п“
„с“
„т“
„ст“
„да“
„ла“
„ле/ел“
„мо/ом“
„на“
„ре/ер“
„се/ес“

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

ми–моје–маште–помпи;
престо–помпи–плавог;
си–са–страна–престо–села–с;
ти–тих–страна–престо–маште;
страна–престо;
нада–ђердана–бледа;
дошла–села–плавог–чела;
села–бледа–чела;
моје–помпи;
страна–на–нада–ђердана;
престо–ђердана;
престо–села.

Четири моноалитерације: „м“, „п“, „с“ и „т“, једна биалитерација:
„ст“ и седам асонантско-алитерационих веза: „да“, „ла“, „ле/ел“, „мо/ом“,
„на“, „ре/ер“ и „се/ес“ чине фоничке фигуре које делују у анализираној
строфи, активирајући 95,00% њеног лексичког материјала. Иначе, распростртост ових фоничких фигура по лексичким јединицама креће се
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од две до шест, што указује на њихову појединачну сконцентрисаност
на мањи број лексичког материјала. Међутим, то никако не умањује
њихову фономотивациону информацију у наведеној строфи, јер она
износи чак 95,00% материјала, што је веома редак случај.
У примеру (4) из поезије Ј. Дучића у катрену из песме Познанство,
испеване у једанаестерцима типа (5//6) са наизменичном римом налази
се више различитих фоничких структура које обухватају све лексеме
изузев трију „више“, „душу“ и „као“. Призовемо ли статистику у помоћ,
добићемо тачне податке о присуству и одсуству ових фоничких структура: од 20 лексема у 17 (или 85,00%) фоничке структуре су присутне,
а у три (или 15,00%) изостају. Оваква њихова заступљеност произвела
је 15 лексичких низова или 15 сложених поетских знакова:
„л“
„м“
„н“
„с“
„т“
„ст“
„да/ад“
„за“
„је“
„ла“
„мој“
„на/ан“
„не/ен“
„ни/ин“
„се“

:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:

младост–знала–пала–бледа–хладна;
моја–младост–моју–месечина;
није–знала–дане–њина–њена–сен–хладна–месечина;
младост–страсти–сен–месечина;
младост–страсти–трзања;
младост–страст;
младост–дане–бледа–хладна;
за–трзања;
није–је;
младост–знала–пала–хладна;
моја–моју;
знала–дане–њина–њена–хладна–месечина;
дане–њена–сен;
није–њина–месечина;
сен–месечина.

Пет моноалитерација: „л“, „м“, „н“, „с“ и „т“, једна биалитерација:
„ст“ и девет асонантско-алитерационих веза: „да/ад“, „за“, „је“, „ла“,
„мој“, „на/ан“, „не/ен“, „ни/ин“, „се“ – чини скуп фоничких фигура у
овој Дучићевој строфи. Са процентом од 85,00% фоничке структуре
представљају најнижи ниво њиховог присуства у строфи код ових испитиваних српских песника. Међутим, распростртост гласовних фигура
по лексичким јединицама креће се од две до осам лексема, што указује
на изражену фономотивациону информацију посматраног текста.
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У примеру (5) из поезије В. Петковића Диса у катрену из песме Утопљене душе, исписане у једанаестерцима типа (5//6)219 са наизменичном
римом, делују бројне фоничке структуре које обухватају све лексеме
изузев једне, и то поновљене „је“, „је“. Када се укључе математичке
процедуре, добијају се тачни подаци о присуству ових структура: од 26
лексема у 24 (или 92,31%) јавља се нека од фоничких фигура, а у две (или
7,69%) оне одсуствују. Њихово запажено присуство није резултирало
великим бројем различитих фоничких фигура: има их 14, што ствара
14 лексичких низова или 14 сложених поетских знакова:
„д“ : да–да–пределима–младост–код–негда–да–да;
„м“ : ми–сам–пределима–оним–ми–младост–успомене–
склоним–лепотом–њеном–мирис;
„н“ : оним–сан–успомене–негда–склоним–њеном–вене;
„с“ : сам–су–младост–сан–успомене–својих–се–склоним–с–
мирис;
„да/ад“ : да–да–младост–негда–да–да;
„де“ : пределима–где;
„ле/ел“ : пределима–лепотом;
„ми/им“ : ми–пределима–оним–ми–склоним–мирис;
„не/ен“ : успомене–негда–њеном–вене;
„по“ : успомене–лепотом;
„ко“ : ко–к’о;
„то“ : лепотом–што;
„са“ : сам–сан;
„су/ус“ : су–успомене.
Четири моноалитерације: „д“, „м“, „н“ и „с“ и десет асонантско-алитерационих веза: „да/ад“, „де“, „ле/ел“, „ми/им“, „не/ен“, „по“, „ко“, „то“,
„са“ и „су/ус“ – учествују у формирању фонолошке структуре Петковићеве строфе. Велики постотак присуства од 92,31% није резултирао
и великим бројем различитих фигура, али је то надоместила њихова
распрострањеност по лексичким јединицама, јер се она креће од две
до 11 лексема. То показује да орнаменталне фоничке структуре, које се
употребљавају с циљем да пренесу фономотивациону информацију,

219 У првом стиху наведеног катрена поткрао се асиметрични дванаестерац (5//7):
„Да ми је да сам // у пределима оним“.
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могу у појединим ситуацијама постати носиоци семантичке па чак и
текстотворне информације.
Информација текстуалне кохезије изражава се преко фоничких
структура које су способне да обезбеде висок степен кохерентности
текста у којем се налазе. На овај начин успостављају се фразне, међуфразне (унутар стиховне) и међустиховне везе. Овакав вид орнаменталних фоничких структура, као основно средство кохезије, има
посебну улогу (која се, истина, може приписати и осталим фоничким
структурама) изражену у актуелизацији и дезаутоматизацији поетског
дискурса. У улози фоничких структура, које преносе информацију
текстуалне кохезије, обично се јављају биалитерација, полиалитерација
и асонантско-алитерациона веза.
Поступцима биалитерације, полиалитерације и асонантско-алитерационе везе успостављају се унутарфразне и међуфразне додатне
везе у пределу једног стиха. Примери су бројни и пронађени су код
свих анализираних песника.
(1) И настаде тресак и крвава трка

(М РП , 123);

(2) И тврде се груде дробе испод брана…

(А Ш П , 164);

(3) Унуче, једро кô дренова грана,

(А Ш П , 135);

(4) Под нама море немирно и бурно

(Ј Д П I, 71);

(5) И простор, трајање за ред ствари свију,

(ВПП , 27);

(6) Једна стара радост! Зора новог дана!

(ВПП , 211);

(7) Где хоризонт златни позна светлост знана, (С ПП , 123);
(8) Волели све лепо, трпели и пали

(С ПП , 126);

(9) Очаран, и бачен у чаробне чини,

(М РП , 67);

(10) Да сва на твој осврт падну очарана;
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У примерима (1), (2), (3), (4) и (5) налазе се различите врсте
биалитерације и полиалитерације, које захватају све пунозначне речи
у стиху. Међутим, од стиха до стиха јављају се конкретне фоничке
структуре, повезујући у контакту или на растојању поједине лексичке
јединице. У примеру (1) у симетричном дванаестерцу (6//6) делује
полиалитерација „трск“ из средишње лексеме „тресак“, која се распростире по другим лексемама у виду полиалитерације „трк“ („трка“)
и биалитерације „ст“ („настаде“); „кр“ („крвава“). На овај начин су
све расположиве лексеме у стиху преко ових фоничких ткања поново
међусобно повезане. У примеру (2) у симетричном дванаестерцу (6//6)
налази се полиалитерација „дрб“ у лексеми „дробе“, која спаја у једну
чврсту и нераскидиву везу остале лексеме у виду моноалитерације „д“
(„испод“) и биалитерације „рд“ („тврде“, „груде“) и „бр“ („брана“). У
примеру (3) у једанаестерцу типа (5//6) среће се полиалитерација „дрн“
смештена у лексему „дренова“, одакле се у виду моноалитерације „н“
(„унуче“) и биалитерација „др“ („једро“) и „рн“ („грана“) распростире по
свим преосталим речима у стиху, те их још чвршће међусобно повезује.
У примеру (4) у једанаестерцу типа (5//6) налази се полиалитерација
„нмрн“ у речи „немирно“, која у виду биалитерација „нм“ („нама“), „мр“
(„море“) и „рн“ „бурно“ обухвата све пунозначне лексичке јединице у
стиху. У примеру (5) у симетричном дванаестерцу (6//6) преплићу се
две полиалитерације „рстр“ („простор“) и „ствр“ („ствари“), које се у
виду моноалитерације „р“ („ред“) и биалитерација „тр“ („трајање“) и
„св“ („свију“) преносе на остале лексеме у стиху. Као интегрална фонема
јавља се сугласник „р“, која међусобно повезује две полиалитерације:
„нмрн“ и „ствр“, што цео стих чини компактном и чврсто повезаном
метричко-ритмичком целином.
У примерима (6), (7), (8), (9) и (10) делују међусобно испреплетене
две различите врсте фоничких фигура: алитерације и асонантско-алитерационе везе, стварајући нераскидива преплитања међу речима на
нивоу једног стиха. У примеру (6) у симетричном дванаестерцу (6//6)
налази се полиалитерација „рдст“ („радост“), која у виду полиалитерације „стр“ („стара“) и моноалитерација „д“ („једна“, „дана“) и „р“
(„зора“) накнадно повезује све речи у стиху, изузев лексеме „новог“.
Међутим, у стиху делује и побочна биалитерација „дн“ („једна“, „дана“),
која активира и лексему „новог“ преко моноалитерације „н“ („новог“).
У стиху постоје и различити облици асонантско-алитерационе везе
„ад/да“ („радост“, „дана“), „на“ („једна“, „дана“), „ра“ („стара“, „радост“,
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„зора“), које накнадно повезују поједине лексеме у стиху. У примеру (7)
у симетричном дванаестерцу (6//6) среће се полиалитерација „знт/
зтн“ која се распростире у две лексеме („хоризонт“ и „златни“) да
би се у виду моноалитерације „т“ „светлост“ и биалитерације „зн“
(„позна“, „знана“) проширила на још три лексеме. Поред полиалитерације делује и асонантско-алитерациона веза „на“ („позна“, „знана“).
Између полиалитерације и асонантско-алитерационе везе постоји
такође интегрална фонема, а то је сугласник „н“, који их спаја у јединствену фоничку целину. У примеру (8) у симетричном дванаестерцу
(6//6) налазе се две биалитерације „лп/пл“ („лепо“, „трпели“, „пали“) и
„вл“ („волели“), где друга прелази у моноалитерацију „в“ („све“), повезујући укупно пет лексичких јединица. Уз алитерацију налазе се и две
асонантско-алитерационе везе: „ел/ле“ („волели“, „лепо“, „трпели“) и „ли“
(„волели“, „трпели“, „пали“). Као интегрална фонема јавља се консонант
„л“, који међусобно повезује различите фоничке фигуре: биалитерације
и асонантско-алитерационе везе, чинећи их јединственом и нераскидивом фоничком структуром. У примеру (9) у симетричном дванаестерцу (6//6) делује полиалитерација „чрбн“ („чаробне“), која се јавља
у виду две полиалитерације „чрн“ („очаран“), „бчн“ (обичан„“) и једне
биалитерације „чн“ („чини“), обухватајући све пунозначне речи у стиху.
Поред алитерације налази се и асонантско-алитерациона веза у три
облика: „ан“ („очаран“, „обичан“); „ар“ („очаран“, „чаробне“); „ча/ач“
(„очаран“, „бачен“, „чаробне“). Као међусобна веза између двеју врста
фоничких фигура послужиле су све сугласничке фонеме из полиалитерације „чрбн“, стварајући јединствену фоничку целину. У примеру
(10) у симетричном дванаестерцу (6//6) налази се полиалитерација
„сврт“ („осврт“), која у виду биалитерације „св“ („сва“), „тв“(„твој“)
и моноалитерације „р“ („очарана“) повезује међусобно четири лексичке јединице. Асонантско-алитерациона веза, која такође постоји
у овом стиху, у два своја облика „ад/да“ („да“, падну„“) и „на“ („на“,
„очарана“) накнадно везује поједине лексеме. У функцији везе између
двеју различитих фоничких фигура јављају се консонантска фонема „р“
и спој сугласника и самогласника „на“, чиме је створена нераскидива
веза међу фоничким фигурама.
Услед гласовног приближавања и поистовећивања речи или делова
речи (важи за све примере из ове ставке) стих се претвара у једну
сложену лексему (фактор кохезије) чије значење не представља збир
значења свих речи у стиху, него једно ново, латентно значење – важеће
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само за дотичну ситуацију. На овај начин кореспонденцијом измећу
елемената звуковног израза настају чврсте целине речи које функционишу као сложени поетски знакови, што открива и семантичку улогу
(истина, у дифузном и латентном виду) орнаменталних фоничких
структура у стиху.
Полиалитерације и асонантско-алитерационе везе успостављају
међуфразне везе у два суседна стиха. Примери нису ретки, а налазе се
код свих истраживаних песника.
(1) И страшно ћутање натписа са стене,
Што поста нечитљив? И проклетство немо (Ј Д П I, 185);
(2) Ал’ често нема да озари ништа,
Сем једно гробље и пустош бескрајну…

(Ј Д П I, 80);

(3) Кад ти, ко божанство страшно, сиђеш к нама,
И безбројне страсти запламте ко слама,
(МРП , 66);
(4) У корену старом струји снажна храна,
Неисцрпна крепкост старинских јунака

(МРП , 125);

(5) Увијена у огртач знања
Бедна, ружна и отровна ти си:

(ВПП , 75);

(6) У мислима својим пратио си дане
Изумрле давно, и време што спрема

(ВПП , 50);

(7) Измрцварено, тужно, грозно,
Биће нам јасно, вај! – ал’ позно –

(С ПП , 154);

(8) Варљиви свет старих илузија плави
Стару башту нада што давно не листа;

(С ПП , 61);

(9) Из растворених листова и страна
Прхнуше лаке тице, кô са грана

(А Ш П , 98);

(10) И прелије срмом врх модријех крша,
Тамо гдје у грму прољеће лепрша

(А Ш П , 65).
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У примерима (1) и (2) из поезије Ј. Дучића делују различите алитерације комбиноване са асонантско-алитерационим везама, које доводе у
везу речи и по хоризонтали и по вертикали, чинећи да два узастопна
стиха представљају нераскидиву и компактну целину. У примеру (1)
у симетричном дванаестерцу (6//6) налази се централна полиалитерација „прклтств“ („проклетство“), која се у виду полиалитерације
„стр“ („страшно“), биалитерације „ст/тс“ („страшно“, „натписа“,
„стене“, „поста“), моноалитерације „с“ („са“) и „т“ („ћутање“, „што“)
распростире по свим лексемама изузев придева „немо“. Поред алитерације налази се и асонантско-алитерациона веза у више облика: „не“
(„стене“, „нечитљив“, „немо“); „ат/та“ („ћутање“, „натписа“, „поста“);
„са“ („натписа“, „са“), што ствара многоструке хоризонталне и вертикалне везе међу речима двају стихова. У примеру (2) у једанаестерцу
типа (5//6) среће се централна полиалитерација „бскрјн“ (бескрајну),
која се у виду две биалитерације „рб“ („гробље“); „јн“ (једно) и три
моноалитерације „с“ („често“, „сем“, „пустош“); „н“ („нема“, „ништа“);
„р“ („озари“) разастире по целом контексту двају стихова. Ту треба споменути и додатну биалитерацију „тш/шт“, која доводи у контакт две
речи смештене у два стиха („ништа“, „пустош“). Поред алитерација,
налази се и друга фоничка фигура, то јест асонантско-алитерациона
веза „ар/ра“ („озари“, „бескрајну“); „ес/се“ („често“, „сем“, „бескрајну“);
„то“ („често“, „пустош“), што још више усложњава фоничку структуру
анализираних стихова.
У примерима (3) и (4) из поезије М. Ракића делују две фоничке фигуре: алитерација и асонантско-алитерациона веза, појављујући се у
више различитих облика. У примеру (3) у симетричном дванаестерцу
(6//6) налази се централна полиалитерација „стршн“ („страшно“),
разливајући се по преосталим лексемама у виду различитих алитерација – две полиалитерације „стр“ („страсти“) и „нст“ („божанство“); две биалитерације „рн“ („безбројне“) и „сш“ („сиђеш“); три
моноалитерације „н“ („нама“), „с“ („слама“) „т“ („запламте“). Уз све
ове алитерације појављују се и три облика асонантско-алитерационе
везе „ам“ („нама“, „запамте“, „слама“), „ра“ („страшно“, „страсти“),
„ти“ („ти“, „страсти“), што чини свеукупну фоничку структуру двају
стихова. У примеру (4) у симетричном дванаестерцу (6//6) појављује
се централна полиалитерација „стрнскх“ (старинских) која се у виду
пет различитих полиалитерација „крн“ („корену“), „кркст“ („крепкост“), „нсрн“ (неисцрпна) „стр“ („старом“, „струји“), „хрн“ (храна)
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и две биалитерације „нк“ („јунака“), „сн“ („снажна“) шири по свим
лексемама у два стиха. Када се овој фоничкој фигури дода и асонантско-алитерациона веза, која такође има више облика: „на“ („снажна“,
„храна“, „неисцрпна“, „јунака“), „ра/ар“ („храна“, „старинских“), „ре“
(„корену“, „крепкост“), све то скупа ствара живу фоничку оркестрацију
која карактерише наведено двостишје.
У примерима (5) и (6) из поезије В. Петковића Диса срећу се нешто сиромашнија фоничка структурирања, али су она као и до сада
изведена комбинацијом различитих облика алитерације и асонантско-алитерационе везе. У примеру (5) у десетерцу типа (5//5) постоји
централна полиалитерација „трвн“ („отровна“), која се у виду трију
биалитерација: „вн“ („увијена“); „рн“ („ружна“); „рт“ („огртача“) и
двеју моноалитерација: „н“ („знања“, „бедна“); „т“ („ти“) распростире
на све пунозначне лексеме у два посматрана стиха. Поред алитерације
појављује се и асонантско-алитерациона веза „на“, која међусобно повезује пет лексема („увијена“, „знања“, „бедна“, „ружна“, „отровна“), те
се тиме повећава фоничка информативност поетског текста. У примеру
(6) у симетричном дванаестерцу (6//6) налази се централна полиалитерација „спрм“ („спрема“), која се у облику пет биалитерација „мр“
(„изумрле“); „мс“ („мислима“); „пр“ („пратио“); „рм“ („време“); „см“
(„својим“) и једне моноалитерације „с“ („си“) распростире на седам
лексема. Уколико се узме у обзир и побочна полиалитерација „двн“
(„давно“) са биалитерацијом „дн“ („дане“) и моноалитерацијом „в“
(„својим“, „време“), онда су у два стиха обухваћене све пунозначне
лексеме. Додали се овој фоничкој фигури и присутна асонантскоалитерациона веза, која се испољава у више различитих облика: „да“
(„дане“, „давно“); „ем“ („време“, „спрема“); „ма“ („мислима“, „спрема“);
„ре“ („време“, „спрема“), добија се веома сложена и богата фоничка
структура изаткана различитим облицима двеју фоничких фигура.
У примерима (7) и (8) из поезије С. Пандуровића, као и у претходним примерима, делују здружене две фоничке фигуре: алитерација и асонантско-алитерациона веза. У примеру (7) у деветерцу типа
(5//4) делује централна полиалитерација „змрцврн“ („измрцварено“),
која се простире у виду једне полиалитерације „рзн“ („грозно“); две
биалитерације „зн“ („позно“); „нм“ („нам“) и двеју моноалитерација
„в“ („“вај); „н“ („тужно“, „јасно“) на све пунозначне лексеме изузев
глаголског облика „биће“. Придода ли се алитерацији и учешће асонантско-алитерационе везе, која се испољава у два обилка: „ај/ја“ („ја-
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сно“, „“вај) и „но“ („измрцварено“, „тужно“, „грозно“, „позно“), добиће
се потпуна слика о учешћу фоничких структура у два анализирана
стиха. У примеру (8) у симетричном дванаестерцу (6//6) налазе се две
паралелне полиалитерације „свт“ („свет“) и „стрх“ („старих“), које
се у виду једне полиалитерације „стр“ („стару“); двеју биалитерација
„вр“ („варљиви“) и „ст“ („листа“) и двеју моноалитерација „в“ („плави“,
„давно“) и „т“ („башту“, „што“) шире на већи део контекста двају
стихова. Њима у помоћ притиче и асонантско-алитерациона веза са
пет својих варијаната „ав/ва“ („варљиви“, „плави“), „ар“ („варљиви“,
„стари“), „ви“ („варљиви“, „плави“), „да“ („нада“, „давно“), „ста“ („старих“, „стару“, „листа“), тако да су фоничке структуре овог двостишја
обухватиле све речи изузев именице „илузија“.
У примерима (9) и (10) из поезије А. Шантића делује више варијаната
алитерације и асонантско-алитерационе везе, фонолошки маркирајући
скоро све расположиве пунозначне лексеме. У примеру (9) у једанаестерцу типа (5//6) јавља се једна централна полиалитерација „рстврнх
(„растворених“), која се разлаже на три друге полиалитерације „ств“
(„листова“), „стрн“ („страна“), „рхн“ („прхнуше“), једну биалитерацију
„рн“ („грана“) и две моноалитерације „с“ („са“) и „т“ („тице“), обухвативши све лексеме изузев придева „лаке“. Придода ли се овим фоничким
структурама и асонантско-алитерациона веза са своје две варијанте „во/
ов“ („растворених“, „листова“), „ра“ („растворених“, „страна“, „грана“),
добија се целовита представа о фоничкој структури анализираног
двостишја. У примеру (10) у симетричном дванаестерцу (6//6) среће се
централна полиалитерација „мдрјх“ („модријех“), која се у виду четирију
биалитерација „дј“ („гдје“), „рј“ („прелије“), „рм“ („срмом“, „грму“), „рх“
(„врх“) и двеју моноалитерација „м“ („тамо“), „р“ („крша“, „прољеће“,
„лепрша“) развија по већем броју лексема. Међутим, овде делује и једна
побочна полиалитерација „прлј“ („прелије“), која у облику полиалитерације „лпр“ („лепрша“), две биалитерације „пр“ („прољеће“) и „рј“
(„модријех“) и две моноалитерације „ј“ („гдје“) и „р“ („срмом“, „врх“,
„крша“, „грму“) укључује накнадно скоро цео лексички репертоар двају
стихова. Када се њима додају и постојеће варијанте асонантско-алитерационе везе „ел/ле“ („прелије“, „лепрша“), „иј“ („прелије“, „модријех“),
„је“ („прелије“, „модријех“, „гдје“), „мо“ („срмом“, „модријех“, „тамо“) –
стиче се прави дојам о целокупном учинку фоничких структура.
Као што се могло видети, увећањем контекста од једног на два стиха
не опада интензитет информације текстуалне кохезије. Наиме, орна-
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менталне фоничке структуре, као њени носиоци (што показују наведени примери), не губе на својој доминацији, јер велики део гласовног
материјала остаје активан. А то се постиже тако што се поред основне
успостављају и парцијалне везе међу речима и на хоризонталној и на
вертикалној равни двају суседних стихова.
Употребом биалитерације, полиалитерације и асонантско-алитерационе везе успостављају се међулексичке и међуфразне везе у оквиру
једне строфе. Примери су посебно бројни и пронађени су код свих
анализираних песника.
(1)

И ја сам господар твој и твога тела,
Ко деспоти стари владам тобом сада,
Сам напајам уста са свих твојих врела,
И сва нежност твоја само на ме пада
(МРП , 66).

(2) Старо мјесто моје!… Под сјенкама грана
Радобоља мрмља, вере се и мути;
Мрке хриди стреме, високо, са страна,
Пуне густих зова, смокава и трска
(А Ш П , 86).
(3) Пролазе кроз њу сјајне вреже,
И један црни рефрен злоћи;
Јејина једна ту сад леже
Новог и страшног цара ноћи
(ЈД П I, 148).
(4) Одвише смо били радосни и тужни,
Одвећ смелих мисли гајили и брали
Све плодове горке кад су идеали
Постали стварност и облици ружни
(С ПП , 173).
(5) И ту виде доба, она светла, ведра,
Да их већ нестаје полако и тужно,
Да пролазност своја отвара им недра,
И да стварност свуда подиже се ружно
(ВПП , 67).
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У примеру (1) из поезије М. Ракића у катрену из Поносне песме, која
је испевана у симетричним дванаестерцима (6//6) са укрштеном римом,
делује централна полиалитерација „дспт“ („деспоти“), ширећи се у
виду полиалитерације „спд“ („господар“); трију биалитерација „пд“
(„пада“), „сд“ („сада“) и „ст“ („стари“, „уста“, „нежност“) и четири
моноалитерације „д“ („владам“, „сада“), „п“ („напајам“), „с“ („сам“,
„сам“, „са“, „свих“, „сва“, „само“), „т“ („твој“, „твога“, „тела“, „тобом“,
„твојих“, „твоја“) на скоро све лексичке јединице. Ако се њој придода
и побочна полиалитерација „врл“ („врела“) са својом биалитерацијом
„вл“ и три моноалитерације „в“ („твој“, „твога“, „свих“, „твојих“, „сва“,
„твоја“), „л“ („тела“) и „р“ („господар“, „стари“), обухвата се велики број
пунозначних лексема у строфи. Али када се узме у обзир и асонантскоалитерациона веза са мноштвом својих облика „ам“ („сам“, „владам“,
„сам“, „напајам“, „само“); „во“ („твој“, „твога“, „твојих“, „твоја“), „го/ог“
(„господар“, „твога“), „да“ („господар“, „владам“, „сада“, „пада“), „их“
(„свих“, „твојих“), „ја“ („ја“, „напајам“, „твоја“), „на“ („напајам“, „на“),
„ом/мо“ („тобом“, „само“), „ој“ („твој“, „твојих“, „твоја“), „ос“ („господар“,
„нежност“), „от/от“ („деспоти“, „тобом“), „са“ („сам“, „сада“, „сам“, „са“,
„само“), „та“ („стари“, „уста“) – онда се добија целокупан гласовни
материјал строфе који учествује у стварању њене фоничке структуре.
У примеру (2) из поезије А. Шантића у катрену из песме Воденица
која је написана у симетричним дванаестерцима (6//6), где је само у њој
изостала рима на парним стиховима, фоничка структура је базирана
око централне полиалитерације „стрм“ („стреме“), која у виду трију
полиалитерација „мст“ („мјесто“), „стр“ („страна“, „старо“) и „трс“
(трска); четирију биалитерација „мр“ („мрке“, „мрмља“), „мт“ (мути),
„см“ („сјенкама“, „смокава“) и „ст“ („густих“); двеју моноалитерација
„р“ („грана“, „вере“, „хриди“) и „с“ („се“, „високо“, „са“) – обухвата све
пунозначне лексеме изузев двеју „пуне“ и „зова“. Укључи ли се и побочна полиалитерација „вск/скв“ („високо“, „смокава“), која се у облику
биалитерације „ск“ („сјенкама“, „трска“) и двеју моноалитерација „в“
(„вере“, „зова“„“) и „с“ („старо“, „мјесто“, „се“, „стреме“, „са“, „страна“, „густих“) распростире на више лексема, ткање фоничких структура постаје
још гушће. Поред различитих врста алитерације у Шантићевом катрену
налази се и асонантско-алитерациона веза са својим варијантама: „ар/
ра“ („старо“, „грана“, „радобоља“, „страна“), „ва“ („зова“, „смокава“),
„ен/не“ („сјенкама“, „пуне“), „ес/се“ („мјесто“, „се“), „је“ („мјесто“, „моје“,
„сјенкама“), „ка“ („сјенкама“, „смокава“, „трска“), „ко/ок“ („високо“,
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„смокава“), „ља“ („радобоља“, „мрмља“), „мо“ („моје“, „смокава“), „од/до“
(„под“, „радобоља“), „ре“ („вере“, „стреме“), „ти“ („мути“, „густих“), а
то скупа чини веома развијену фоничку структуру строфе.
У примеру (3) из поезије Ј. Дучића у катрену из песме Буква, испеване у деветерцима типа (5//4) уз употребу наизменичне риме, налази
се богата фоничка структура. И овде, као и у претходна два примера,
делује централна полиалитерација „стршнг“ („страшног“), која се у
виду трију биалитерација „нг“ („новог“), „рн“ („црни“, „рефрен“) и „сн“
(„сјајне“) и четирију моноалитерација „н“ („један“, „јејина“, „једна“,
„ноћи“), „р“ („пролазе“, „кроз“, „вреже“, „цара“), „с“ („сад“) и „т“ („ту“)
распростире на све пунозначне речи изузев две („злоћи“, „леже“). Када
се овако разуђеној алитерацији додају све варијанте асонантско-алитерационе везе „ан/на“ („један“, „јејина“, „једна“), „да/ад“ („један“, „сад“),
„ед“ („један“, „једна“), „је“ („један“, „јејина“, „једна“), „не/ен“ („сјајне“,
„рефрен“), „ни/ин“ („црни“, „јејина“), „но“ („новог“, „ноћи“), „ог“ („новог“, „страшног“), „ра“ („страшног“, „цара“), „ре“ („вреже“, „рефрен“),
„ро“ („пролазе“, „кроз“) – добија се целовита слика фоничке структуре
анализиране строфе, која делује веома импозантно.
У примеру (4) из поезије С. Пандуровића у катрену из песме За столом, испеване у симетричним дванаестерцима (6//6) са наизменично
постављеном римом (прва и трећа строфа имају обгрљену риму, а
друга и четврта укрштену), налазе се испреплетени различити облици
алитерације и асонантско-алитерационе везе. И овде централна полиалитерација „стврнст“ („стварност“) преко својих вишебројних варијаната: једне полиалитерације „рсн“ („радосни“); четири биалитерације
„рн“ („ружни“), „св“ („све“), „ст“ („постали“) и „тн“ („тужни“) и две
моноалитерације „в“ („одвише“, „одвећ“, „плодове“) и „с“ („смо“, „су“)
равномерно се распростире по целом контексту строфе. Придода ли се
разуђеној алитерацији и асонантско-алитерациона веза са својим многобројним облицима „ал“ („брали“, „идеали“, „постали“), „ве“ („одвећ“,
„све“, „плодове“), „ил/ли“ („били“, „смелих“, „мисли“, „гајили“, „брали“,
„идеали“, „постали“, „облици“), „ни“ („радосни“, „тужни“, „ружни“),
„од/до“ („одвише“, „радосни“ „одвећ“, „плодове“), „ра/ар“ („радосни“,
„брали“, „стварност“) – добија се целовита информација о фоничкој
структури строфе, која је фонички веома богата.
У примеру (5) из поезије В. Петковића Диса у катрену из песме Променада, састављене из симетричних дванаестераца (6//6) са укрштеном
римом, делује централна полиалитерација „прлзнст“ („пролазност“).

Stih i jezik v05.indd 470

20.11.2013 16:59:24

ОРНАМЕНТАЛНЕ ФОНИЧКЕ СТРУКТУРЕ

Ова фоничка фигура у виду различитих својих варијаната: три полиалитерације „нст“ („нестаје“), „стл“ („светла“) и „стрнст“ (стварност);
три биалитерације „нр/рн“ („недра“, „ружно“), „пл“ („полако“) и „тн“
(„тужно“) и четири моноалитерације „н“ („она“), „р“ („ведра“), „с“
(„своја“, „свуда“, „се“) и „т“ („ту“) размештена је на велики број лексема у строфи. Ако централној полиалитерацији придодамо и побочну
полиалитерацију „свд“ („свуда“), која се у облику различитих својих
варијаната: двеју биалитерација „вд“ („виде“, „ведра“) и „св“ („светла“,
„своја“, „стварност“) и двеју моноалитерација „в“ („већ“, „отвара“) и „д“
(„доба“, „да“, „да“, „недра“, „да“, „подиже“), она се такође распростире
на запажен број лексема. Испада да су само консонантске фонеме „б“,
„ж“, „ј“ и „х“ остале изван домашаја алитерационих понављања. Када
се полиалитерацији са њеним варијантама дода и асонантско-алитерациона веза са својим варијантама: „ва“ („отвара“, „стварност“), „ве“
(„светла“, „ведра“, „већ“), „да“ („да“, „да“, „да“, „свуда“), „до/од“ („доба“,
„подиђе“), „ла“ („светла“, „полако“, „пролазност“), „не“ („нестаје“, „недра“), „но/он“ („она“, „тужно“, „пролазност“, „стварност“, „ружно“), „по“
(„полако“, „подиже“), „ра/ар“ („ведра“, „отвара“, „недра“, „стварност“)
– добија се јасна представа у којој мери су фоничке структуре у овој
строфи активиране.
Повећањем контекста од два на четири стиха, односно подизањем
контекста на ниво строфе, и то катрена, могли смо се уверити да се
интензитет фоничких структура посматран преко двеју фоничких
фигура: алитерације и асонантско-алитерационе везе, ни у ком случају
није умањио у односу на контекст двају стихова, него је он добио још
више на експанзивности. Мада овде нису узимане у обзир друге фигуре, као на пример асонанца и рима, истина, само у оним случајевима
када су постајале саставни део посматраних двеју фоничких фигура. У
свих пет анализираних примера показало се да су фоничке структуре
веома важно средство у изградњи поетског дискурса песника српске
модерне. Њихова изражена бројност и систематичност допринела је
да је стиховни текст ових песника, поседујући одређену еуфоничност
и музикалност, предавао вишеаспектну естетску информацију реципијенту.
Гледано у целини, орнаменталне фоничке структуре добијају разноврсне функције, које се на различите начине своде на једну општу
– текстотворну – којом се поред осталог обезбеђује интеграција дискретних носилаца естетског садржаја, по чему се такве фоничке структуре
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разликују од многих других у информационом систему, што се види
из свеукупног задатка који стоји пред поетском комуникацијом и намером аутора (песника) да у хоризонталној и вертикалној пројекцији
распореди вербални материјал како би овај постао способан да пренесе
бар део вишеаспектне естетске информације. Зато се надамо да је наша
анализа показала да орнаменталне фоничке структуре (посматране у
оквиру поезије Ј. Дучића, М. Ракића, В. Петковића Диса, С. Пандуровића и А. Шантића), као битан чинилац језичког збивања у поетском
делу, нису само носиоци естетске информације, него и важан фактор
организације, актуелизације и дезаутоматизације одређеног дела поетског текста, што је све скупа усредсређено на повећање количине
информације коју песничко дело може да понуди читаоцу.

3.2. А
Као што је у више наврата истицано, српски модернисти (Ј. Дучић, М.
Ракић, В. Петковић Дис, С. Пандуровић, А. Шантић) стварали су у духу
естетичких начела француских парнасоваца и симболиста220 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 графема у некој речи221 (веома ретко у реченици) добија
220 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.
221 „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).
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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 проучавања222, покушаћемо да у
оквиру материјала поезије српских модерниста проучимо ову појаву
и укажемо на њене основне формално-структурне223, контекстуалноструктурне, композиционе и семантичко-стилске особености.
После штампања записа Ф. де Сосира о анаграмима интересовање
истраживача за њих је веома порасло и траје све до данас. Међутим,
тадашња истраживања су се обично бавила техником анаграмирања
у конкретним поетским текстовима. Пажња истраживача је првенствено усмеравана на формалну страну, односно на тумачење анаграма
као елемената поетског формализма, док су питања његове природе
«Анаграмма – перестановка букв в слове, образующая новое слово (‹мука› –
‹кума›)» (Тимофеев, Тураев 1974: 14).
«Анаграмма – перестановка в слове или группе слов букв, в результате
чего образуется новое слово или ряд слов иного значения (‹схема – смеха›)»
(Квятковский 1966: 28–29).
222 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 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.
223 „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).
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и функције остајала нетакнута. Како истиче Топоров, испуштало се
из вида то да се анаграм испољава као средство провере везе између
ознаке и означеног224 (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: потпуни анаграм225, делимични анаграм и привидни анаграм226.
Потпуни анаграм. Потпуни анаграм представља такву гласовну
структуру у којој делују две и више речи састављене од истих слова
(графема) у различитом поретку и у којој поступак анаграмирања
обухвата речи у потпуности. Примери нису бројни, али су заступљени
код свих анализираних песника:
дана–нада (ЈД П I, 91); свет–вест (ЈДП I, 121); дана–нада–дана
(СП П , 40); мати–тами (С ПП , 134); дане–наде (С ПП , 144); нас–сна
(СП П , 164); нада–дана (С ПП , 195); дробе–добре (А Ш П , 164); но–он
(М Р П , 37); ока–као (В ПП , 52); расте–старе (ВПП , 110); дане–наде
(В П П , 170).
Из наведених примера се види да већина анаграма, осим једног (но/
он: 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 гласовних структура имају различита значења и
224 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).
225 М. Пауновић у својој књизи за ову врсту анаграма користи термин прави или
чисти анаграм (Пауновић 2001: 12).
226 За анаграме којима смо 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
из 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 – мрежна варијанта анаграма“
(Пауновић 2001: 14). Оваква подела „неправих“ анаграма је детаљнија од наше,
али је непрецизна и у њој се мешају различите структурне врсте анаграма.
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да доминирају двочлани анаграми: (дана–нада). Само у једном случају
функционише трочлани анаграм: (дана/нада/дана: дана–нада–дана), где
је дошло до понављања једне лексеме. Да бисмо видели како потпуни
анаграми делују у поетском контексту, навешћемо два примера: један
из Дучићеве и један из Дисове поезије.
(1)

Завапи суза: вај, да канем
Из бола који грца!
Донећу на свет, када панем,
Прву вест људског срца
(ЈД П I, 121).

(2) 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
(ВПП , 170).
У примеру (1) из поезије Ј. Дучића у катрену из песме Напон, испеване у наизменичној смени деветераца типа (5//4) и седмераца типа
(3//4), анаграмске речи (свет/вест: „свет“ и „вест“) налазе се на месту
цезуре првог полустиха у деветерцу и седмерцу, повезујући тако два
различита стиха који нису међусобно римовани. У овом случају у
оквиру звуковних повезивања стихова анаграмска структурирања
играју улогу моста између римованих стихова: деветераца и седмераца
који су међусобно римовани.
У примеру (2) из поезије В. Петковића Диса у секстини из песме И
тако…, исписане у симетричним осмерцима (4//4), анаграмске лексеме
(дане/наде: „дане“, „наде“) заузимају позиције клаузуле и медијане у два
суседна стиха, који су међусобно повезани римом. Као што се види први
анаграм („дане“) игра улогу и римоване јединице, чиме он представља
место укрштања двају гласовних поступака: римовања и анаграмирања.
У оба случаја анаграмске речи су веома гласовно (фонолошки)
сличне, али оне не исказују никакву семантичку сродност. Јер „свет“
значи свеукупност свих форми материје, свега што постоји; а „вест“ –
обавештење о нечему, глас, новост; „дан“ означава време за које Земља
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изврши један обрт око своје осе (24 сата), док „нада“ означава веру да
ће се догодити, испунити оно што се очекује, уверење да ће се нешто
испунити.
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. Дакле,
овај поступак анаграмирања захвата једну реч у целини, а другу само
делимично. Примери су бројнији од претходних и налазе се код свих
истраживаних песника:
над–данак (ЈД П I, 75); засипа–спи (ЈДП I, 99); запад–пада (Ј Д П I,
149); дан–надживи (ЈД П I, 160); бедна–дане (Ј Д П I, 158), свако–вас
(Ј ДП I, 173); нада–ђердана (С ПП , 34); сне–несрећних (С ПП , 87);
страви–ватри (С ПП , 145); нека–сенка (С ПП , 148); мене–занеме
(М Р П , 60); намерене–мане (МРП , 113); ми–име (ВПП , 45); дане–над–
дане (В ПП , 46); све–веселих (В ПП , 52); бео–небо (ВПП , 57); дане–
знаде (ВПП , 80); ладан–дана (ВПП , 108); ми–ми–име (ВПП , 140);
рата–стара (В ПП , 152); неке–сенке (ВПП , 186); вас–свако (А Ш П ,
46); до–продре (А ШП , 58); кад–да (А Ш П , 65); жалосни–носи (А Ш П ,
68).
Иако је делимични анаграм у приличној мери заступљен у поезији
српских модерниста, он показује одређен степен унифицираности.
Мада је делимични анаграм бројчано заступљенији од потпуног анаграма, он је сведен само на два облика: двочлани (сва/вас: свако–вас:
ми/им: ми–име) и трочлани анаграм (дан/над/дан: дане–над–дане; ми/
ми/им: ми–ми–има). Гледано на лексичком плану, ова врста анаграма
исказује две особине. Прва особина показује да гласовно понављање
фонолошки сиромашније речи у фонолошки богатијој не проузрокује
стварање неке друге лексичке јединице која постоји у лексикону српског
језика, као на пример: (апад/пада: запад–пада; адан/дана: ладан–дана.
Гласовни склоп „апад“ садржан у лексеми „запад“, што је анаграм лексеме „пада“, не постоји као лексема у српском језику. Такође, гласовни
склоп „адан“ садржан у лексеми „ладан“, произашао као анаграм лексеме
„дана“, није потврђен као лексема. Друга особина указује да гласовно
понављање фонолошки сиромашније речи у фонолошки богатијој
проузрокује настајање треће, нове лексеме, која се налази у вокабулару
српског језика, као на пример: (дан/над: дан–надживи; трави/ватри:
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страви–ватри). Гласовни склоп „над“ садржан у лексеми „надживи“,
као анаграм лексеме „дан“, делује у српском језику као предлошка реч
„над“ са значењем места, као циља завршетка кретања или управљености глаголске радње. Такође, гласовни склоп „трави“ садржан у лексеми „страви“, као анаграм лексеме „ватри“, делује као регуларна реч у
српском језику „трава“ – зељаста једногодишња биљка. Посмотрићемо
како делимични анаграми функционишу у поетским дискурсима. То
показују анаграмске структуре у стиховним текстовима.
(1)

И онда, кад је још заносно сјала
Младост и љубав, и полет, и снага,
На моју радост, задовољства драга
Нека је чудна сенка увек пала
(С ПП , 148).

(2) – Кад помислим, драга, да ће доћи време
Кад за мене неће постојати жена,
Кад ће чула моја редом да занеме,
И страсти да прођу као дим и пена,
(МРП , 60).
У примеру (1) из поезије С. Пандуровића у катрену из песме Судбина,
исписане у једанаестерцима типа (5//6), две анаграмске речи (нека/
енка: „нека“ и „сенка“) налазе се у пределу једног стиха, и то на његовим
ритмички активним позицијама: иницијалној и медијалној, што истиче њихову ритмичку улогу. На семантичком плану оне не доприносе
увећању значења, али је евидентна њихова стилистичка функција. Оне
су поступком анаграмирања формално истакнуте и тиме доведене у
непосредни контакт, што подиже њихов значај у окружавајућем тексту.
У примеру (2) из поезије М. Ракића у катрену из Очајне песме, испеване у симетричним дванаестерцима (6//6), две анаграмске лексеме
(мене/неме: „мене“ и „занеме“) долазе из два суседна стиха, прва из средишта првог полустиха другог стиха, а друга са клаузуле трећег стиха.
Ова друга улази у састав римованог пара (-еме/-еме: време – занеме), што
умножава њен фонички значај у наведеном катрену. Успостављањем
звуковне везе између двеју анаграмских речи реализује се и контакт
између пара стихова који међусобно нису римовани, чиме анаграм у
тексту, као и присутна рима, накнадно организују стихове у строфи.
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На семантичком плану анаграмски пар производи и трећи елеменат
„неме“ („нем“), трећу лексему, која има реално значење у српском језику:
„нем“ – који нема дар говора (због здравственог дефекта), лишен моћи,
способности говора. Новонасталом речју у процесу анаграмирања
увећава се дискурзивна информација стиховног текста.
Привидни анаграм227. 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 лексеме. Привидни анаграм чини чист поетизам, јер је
настао у поетској структури и само у њој обитава, а део је веома сложене гласовне структуре стиховног дискурса; то је уствари само једна
од мноштва гласовних фигура које делују у песничком тексту. Овакви
примери се налазе код свих песника и чине најбројнију категорију:
стара–страшној (ЈД П I, 75); нема–мене (Ј Д П I, 92); одмор–широм–
мора (Ј ДП I, 139); црна–рана (ЈД П I, 166); нема–мене (ВПП , 52);
плаве–главе–спавале (В ПП , 56); опале–платна (С ПП , 90); некад–
сенка (СПП , 149); стари–храст (С ПП , 170); баште–осташе (А Ш П ,
107); страни–трсната (А ШП , 114); топле–лепе (А Ш П , 142); кад–дан
(М Р П , 51); жена–занеме–пена (МРП , 60); мене–нема–мене (М РП ,
105); траве–стари–страве (МР П , 107); онда–онда–дани (ВПП ,
34); ми–белим–црним–очима–ми–мирис–ми–очима (ВПП , 56);
таласа–славе (ВПП , 136); стрепи–преко (А Ш П , 47); трепери–умире
(А Ш П , 59); истинска–стихове (А ШП , 65).
Заступљеност привидних анаграма, који немају облике речи потврђених у српском језику 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). Постоји више варијаната ових анаграма.
Прва варијанта настаје када две речи које ступају у анаграмски однос
остају у границама језичких знакова у којима су „настањени“, као на
пример: (ена/ане: жена–занеме; аште/таше: баште–осташе), где анаграмске секвенце (ена/ане; аште/таше) немају ранг лексема у српском
језику, него само представљају њихове делове. Друга варијанта настаје
227 За привидни анаграм можемо рећи и да је квазианаграм, да није прави анаграм,
него производ поетског текста, а не појава природног језика, па га је стога
могуће звати и поетски анаграм.
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из везе двеју речи које ступају у анаграмски однос, где се у једној од
њих јавља једна нова лексема, као на пример: (пал/пла: опале–платна;
лас/сла: талас–славе). Од две анаграмске секвенце (пал/пла; сла/лас)
једна обавезно улази у састав вокабулара српског језика: „пал“ као
застарела реч значи – наглост, срџбу, страст, а „лос“ као покрајинска
реч – означава дрвену шипку помоћу које се подиже терет, полуга. Трећа
варијанта настаје када се из везе двеју речи које ступају у анаграмски
однос у свакој од њих појављује нова лексема, као на пример: (лаве/
вале: главе–спавале; ад/да: кад–дан). Свака од анаграмских секвенци
има облик и значење неке лексеме из речничког фонда српског језика:
„лаве“ („лав“) – једна од најкрупнијих звери из породице мачака; „вале“
(„вал“) – уздигнут део усталасане масе, обично веће дужине и висине,
најчешће изазван снагом ветра; „ад“ (митски) – пакао, подземни свет;
„да“ (потврдна речца) – за исказивање потврдног одговора на постављено питање. Погледајмо како привидни анаграм делује у поетским
контекстима.
(1)

И одело, што у ноћи плаве
Скидале су весело и спретно,
Остављале испод своје гла ̏ве,
И спавале немирно и сретно
(ВПП , 56).

(2) 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
(ЈД П I, 166).
У примеру (1) из поезије В. Петковића Диса у катрену из песме Прва
звезда, написане у десетерцима типа (4//6), налазе се три анаграмске
лексеме (лаве/лаве/вале: „плаве“, „главе“ и „спавале“), од којих две чине
римовани пар (плаве – главе), који повезује први и трећи стих. Није
тешко примети да све три анаграмске речи заузимају важне стиховне
позиције: две клаузуле и једну иницијалну позицију, што говори о
њиховој истакнутој ритмичкој улози означавања почетака и крајева
стиха, као основне ритмичке јединице. Уз то, трећа анаграмска лексема
(„спавале“) налази се у четвртом стиху и представља гласовни мост
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између двају римованих парова, повезујући све стихове у једну чврсту,
компактну целину. Поред тога, гласовни склоп анаграмских лексема
ствара на семантичком плану три нова језичка знака (плаве → лаве =
лава (усијана житка маса растопљених силиката која при вулканској
ерупцији избија из унутрашњости Земље плавећи и сагоревајући све
докле допре, магма): главе → лаве = лав (једна од најкрупнијих звери
из породице мачака); спавале → вале = вал (уздигнути део усталасале
водене масе, обично веће дужине и висине, најчешће изазван снагом
ветра), чиме се обогаћује семантички доживљај поетског дискурса.
У примеру (2) из поезије Ј. Дучића у катрену из песме Опсена, испеване у симетричним дванаестерцима (6//6), делују две анаграмске
речи (рна/ран: „црна“ и „рана“) постављене у непосредни контакт у
синтаксичком односу: основне речи и њене одредбе („црна рана“).
Друга по реду анаграмска лексема део је римованог пара (рана/-р-ана:
рана – отрована), чиме постаје центар гласовних збивања у строфи,
јер повезује две гласовне фигуре: риму и анаграм. Ако се погледа гласовни састав анаграмских лексема и гласовни састав анаграма, може
се приметити да у првој лексеми („црна“) гласовни састав анаграма
(„рна“) нема форму ниједне речи у српском језику, док гласовни састав
анаграмске речи („рана“) у гласовном саставу анаграма (ран) садржи
лексему која егзистира у лексичком фонду српског језика као придевска реч „рани“ у значењу – који бива, који се дешава, који настаје рано
ујутро, у почетку дана.
Контекстуално-структурне особености анаграма. На контекстуално-структурном плану код српских симболиста функционишу четири
врсте анаграма: контактни, дистантни, контактно-дистантни и
расејани анаграм.
Контактни анаграм. Контактни анаграм представља гласовну структуру у којој се два или више анаграмских чланова налазе у непосредном контакту: у једном стиху (хоризонтална структура), у два и више
суседних стихова (вертикална структура).
Примери контактног анаграма у једном стиху нису посебно бројни,
али се налазе код свих песника:
падне једна (ЈД П I, 159); црна рана (Ј Д П I, 166); свако од вас (Ј Д П I,
173); нас сна (С ПП , 164); нада и ђердана (С ПП , 34); ритам смрти
(СП П , 67); певају славуји (С ПП , 72); некад је сенка (С ПП , 149);
кости старог Доситеја (С ПП , 191); жедан, хладне (А Ш П , 86); неко
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викне (А Ш П , 104); баште осташе (А ШП , 107); но он (МРП , 37);
намерне мане (МР П , 113); кад дан (МРП , 51); поглед нагло (ВПП , 44);
светлост на завесе (В ПП , 81); мене нема (ВПП , 96).
Као што се из наведених примера види, синтаксички односи анаграмских речи су различити. Понекад се између њих налази копулативни
везник (над/дан: „нада и ђердан“; рова/вора: „ветрова и говора“) или
запета (едан/адне: „жедан, хладне“; тво/тво/вот: „твоја, твој живот“), некад је то падежна конструкција (сва/вас: „свако од вас“; све/
вес: „светлост на завесе“; рна/нар: „црна из народа“). Када је у питању
најнепосреднија веза, онда се обично ради о синтагми (рна/ран: „црна
рана“; ином/оним: „господином оним“), а некад је то реченица (мен/нем:
„мене нема“; нек/кне: „неко викне“; вају/авуј: „певају славуји“). Лако се
дâ приметити да се контактни анаграм остварује у виду двоструких
и троструких веза, при чему доминирају оне прве. Погледаћемо како
су двочлане структуре анаграма адаптиране у окружавајућем тексту.
(1)

Вај, како то боли рећи једно збогом!
И колика рана отвори се тајна,
Кад и за толиком нашом сузом многом,
Опет падне једна суза опроштајна
(ЈД П I, 159).

(2) Пропашћу и ја, и са мном сви они
Рођени с душом немирном, у дане
Ћифтинске страсти и намерне мане,
Кад необичан осећај се гони!
(МРП , 113).
(3) Много ли сам пута ја овдје, у хладу,
У вечери љетне, на одмору био!
И дижући очи на млинарку младу,
Из ведрице, жедан, хладне воде пио!
(А ШП , 86).
(4) Ти си ми дошла са тих страна,
На престо моје маште села
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У помпи нада и ђердана
И плавог цвећа с бледа чела
(С ПП , 34).
(5) Бојажљиво приђох до прозора твога:
Модра, бледа светлост на завесе пала.
Иначе свуд пусто, свуд нигде никога,
Само преко лишћа ноћ је уздах слала
(ВПП , 81).
У примеру (1) из поезије Ј. Дучића у катрену из песме Снови, испеване
у симетричним дванаестерцима (6//6) у улози контактног анаграма
нашао се привидни анаграм (адне/една: падне–једна) у задњем стиху
строфе, повезујући две узастопне лексеме („падне једна“). Међутим,
када се пажљивије осмотри синтаксичка структура дотичног стиха,
увиђа се да анаграмски спој повезује две лексеме из различитих синтаксичких јединица: из предикатске синтагме („опет падне“) и субјекатске
синтагме („једна суза опроштајна“). То значи да је непотпуни анаграм
имао улогу повезивања двеју синтагми (предикатске и субјекатске) у
једну целину, односно реченицу. На семантичком плану нема умножавања значења, јер анаграмирање остаје у оквирима два језичка
знака, док је стилистички план реализован у истицању двеју речи из
различитих делова једне реченице.
У примеру (2) из поезије М. Ракића у катрену из песме Прелазно
поколење, исписане у једанаестерцима (5//6) у функцији контактног анаграма делује делимични анаграм (наме/мане: намерне–мане) смештен
у други полустих трећег стиха. Синтаксички однос двеју анаграмских
лексема произилази из одредбене синтагме, где придевска реч одређује
именичку реч. Пошто је у питању делимични анаграм, једна лексема
има пуни облик једне речи из лексичког фонда српског језика („мана“ –
негативна особина карактера), док у другој речи („намерне“) гласовни
склоп анаграма („наме“) има облик и значење посебне лексеме „наме“
(тур. name) као застарела и покрајинска реч означава – писмене поруке,
писма, што чини придодато, ново значење поетском контексту. Тако
два знака у поетском тексту садрже три ознаке и три означена („намерна“, „мана“, „наме“), при чему се од двојног добија тројно значење.
Гледано стилски, контактни анаграм подвлачи употребљену синтагму,
истичући је у окружавајућем поетском тексту.
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У примеру (3) из поезије А. Шантића у катрену из песме Воденица,
испеване у симетричним дванаестерцима (6//6), на месту контактног
анаграма (едан/адне: жедан–хладне) нашао се привидни анаграм, чији
елементи припадају различитим синтагмама једне реченице. Први
елемент („жедан“) одредба је управне речи, заменице „ја“ у функцији
субјекта, а други елемент („хладне“) одредба је именице „вода“ у улози
објекта, на што указује и знак интерпункције (запета) између њих. Дакле, обе анаграмске лексеме имају улогу одређивања појмова, што их
синтаксички изједначава као истоветне елементе, а тиме им се одређује
и њихов стилистички значај у подвлачењу степена квалитета одређених
појмова. Овај непотпуни анаграм семантички остаје у оквиру двају
употребљених језичких знакова, јер њихови гласовни форманти (едан/
адне) не указују на посебне лексеме.
У примеру (4) из поезије С. Пандуровића у катрену из песме Догодила
се песма ова, написане у деветерцима типа (5//4), у улози контактног
анаграма (нада/дана: нада–ђердана) појављује се делимични анаграм
између чијих елемената стоји копулативни везник као знак њихове
једнакости и напоредности. Овај анаграм у синтаксичкој структури
строфе има функцију одређивања именице „помпа“. Пошто је други
његов елемент („ђердана“) истовремено и део римованог система у
строфи, употребљени анаграм има и изражену фоничку улогу, што
му појачава и стилистички значај. На семантичком плану два језичка
знака, то јест други језички знак („ђердана“) у свом гласовном саставу
садржи форму једне нове лексеме („дана“), која уноси додатну семантику, јер означава време за које Земља изврши један обрт око своје осе
(24 сата), што увећава поетски садржај контекста.
У примеру (5) из поезије В. Петковића Диса у катрену из песме Под
прозором, исписане у симетричним дванаестерцима (6//6), на месту
контактног анаграма (све/вес: светлост–завесе) нашао се привидни анаграм, који покрива субјекатску („светлост“) и објекатску реч („завесе“).
Овим су две синтаксичке позиције у реченици посебно маркиране,
истакнуте у односу на друге реченичке делове. У значењском смислу
два језичка знака у свом гласовном склопу („светлост“ и „завесе“)
садрже гласовне форманте („све“ и „вес“) који имају своје еквиваленте у лексичком фонду српског језика. Прилошка лексема за време
„све“ значи – стално, непрестано; а лексема „вес“ има више значења228,
228 Преостала три значења су степенована: „ве̂с“ – заст. покр. глас који одјекује;
говор, говорење, реч; „ве̂с“ – пом. део компаса у коме је плутајући елемент; „ве̂с“
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једно „ве̂с“ нар. – фес, капа, најчешће од црвене чоје какву обично носе
муслимани, што поетском контексту придаје нова значења, богатећи
га дискурзивним садржајем.
Примери контактног анаграма у два и више суседних стихова представљају веома бројну категорију у поезији српских модерниста, и
налазе се код свих њих:
дана–нада (ЈД П I, 91); свет–вест (ЈДП I, 121); стара–страшној
(Ј ДП I, 75); падне–дан–дадне–надживи (Ј Д П I, 160); опијени–
плине–мине (ЈД П I, 171); дана–нада–дана (С ПП , 40); мртваци–
ватре (С ПП , 136); страха–прста (С П П , 177); стража–старо (А Ш П ,
161); страсти–старост (МРП , 83); мене–нема–мене (М РП , 105);
ми–ми–име (В ПП , 140); нема–мене (ВПП , 52); миром–море–лиром
(В П П , 65); стара–страст (ВПП , 207).
Контактни анаграми се остварују у виду потпуних анаграма (дана/
нада: дана–нада; свет/вест: свет–вест), делимичних анаграма (адн/
дан/адн/над: падне–дан–дадне–надживи; ми/ми/им: ми–ми–име) и
привидних анаграма (стра/стар: стража–старо; стра/рста: страха–
прста). Зависно од броја анаграмских чланова, контактни анаграм као
двочлани, остварује се у два суседна стиха, као трочлани, остварују се
по хоризонтали и по вертикали или само по вертикали, као четворочлани, остварује се по вертикали у четири суседна стиха, тј. у катрену.
Најбројнији су контактни двочлани вертикални анаграми у два суседна
стиха, и то показују наведени примери.
(1)

Још ја живим. Ал’ крв моја већ је стара
И све мање замирише на страст сада,
Немам вере да ме штити или вара.
И још увек сат за сатом тихо пада,
Око главе, к’о ореол, дим и пара
(ВПП , 207).

(2) Мали дрвен торањ, као стража нека,
Уврх села стреми. Старо гробље ћути,
А крстови, маховином огрнути,

– заст. покр. село, насеље.
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Своје руке шире, кô да сваки чека
(А ШП , 161).
(3) Ја плачем кад и други страда,
Кад туђа срећа ко цвет вене.
За мене нема туђих јада:
Што боли другог, боли мене
(МРП , 105).
(4) 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
(ЈД П I, 171).
(5) 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;
(С ПП , 40).
У примеру (1) из поезије В. Петковића Диса у квинти из песме Задовољство, испеване претежно у симетричним дванаестерцима (6//6),
вертикални двочлани контактни анаграм (стар/стра: стара–страст)
смештен је у друга два полустиха прва два стиха строфе. Реализован је
у виду привидног анаграма у којем први елеменат („стара“) заузима
позицију римоване клаузуле, остварујући везу између двеју гласовних
фигура: риме и анаграма, у којој анаграмски елеменат повезује и стихове
који се међусобно не римују. Гласовна структура анаграма сугерише
постојање два нова знака у оквиру постојећих (стара → стар; страст →
стра), где је у првом случају („стар“) дошло до промене рода: од женског
у мушки у значењу – који је доживео много година, који је прошао доба
највећих физичких способности, а у другом случају (стра) представља
крњи облик именице („страх“), који песници често употребљавају у
својим поетским остварењима, са значењем – стање узнемирености,
забринутости, бојазан од какве опасности (смрти, болести, казне и сл.).
У примеру (2) из поезије А. Шантића у катрену из песме Жетеоци,
написане у симетричним дванаестерцима (6//6), вертикални двочлани
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контактни анаграм (стра/стар: стража–старо) нашао се у другим
полустиховима прва два стиха строфе. Његова позиција доприноси
повезивању двају међусобно неримованих стихова, чиме су успостављене везе између парова риме, односно парова римованих стихова.
На тај начин сви су стихови у строфи повезани, што је чини много
компактнијом целином. Два анаграмска елемента имају различите
синтаксичке функције: први је управна реч синтагме („стража нека“),
а други је одредба управне речи у синтагми („старо гробље“). Анаграмским истицањем именице („стража“) и придева („старо“) ствара
се нова синтагма („стража стара“) као резултат преобликованог контекста, која уноси ново, додатно значење у окружавајући текст. Инче,
гласовна структура анаграма упућује на стварање истих лексичких
елемената као у примеру (1).
У примеру (3) из поезије М. Ракића у катрену из песме Туга, испеване
у деветерцима типа (5//4), постоји вертикални трочлани контактни
анаграм (мен/нем/мен: мене–нема–мене“) реализован у виду комбинације хоризонталног и вертикалног контактног анаграма, који тројну
везу остварује понављањем генитивног и акузативног облика („мене“)
заменице првог лица једнине („ја“) и облика презента („нема“) глагола
(„немати“). Према гласовној структури анаграма делују две форме („мен“
и „нем“), где друга има облик и значење лексеме која егзистира у вокабулару српског језика: „нем“ – који нема дар говора (због здравственог
дефекта), лишен моћи, способности говора, чиме је увећан семантички
садржај поетског контекста, док друга форма („мен“) представља део
гласовног састава заменичког облика („мене“).
У примеру (4) из поезије Ј. Дучића у катрену из Бескрајне песме, исписане у симетричним дванаестерцима (6//6), делује вертикални трочлани
контактни анаграм (ени/ине/ине: опијени–плине–мине) реализован у
три узастопна стиха у строфи. Позиције које заузимају анаграмске речи
јасно истичу њихову ритмичку функцију, јер прва стоји на медијани
у првом стиху, а друге две на клаузулама другог и трећег стиха. Поред
ритмичке два члана (ине/ине) поседују и звуковно-организациону
улогу пошто се налазе на месту риме (плине – мине), док први члан
(ени), односно лексема („опијени“) долази из првог стиха који се римује
са четвртим стихом. На овај начин анаграмска структура је повезала
све стихове у строфи, а поред тога она је делимично и део римованог
система катрена. Тако су две гласовне фигуре: рима и анаграм постале
међусобно кооперативне у ритмичкој и фонијској организацији целе
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строфе. У значењском смислу три анаграмска елемента не репродукују
нови језички знак, тако да семантика остаје на првобитном нивоу.
У примеру (5) из поезије С. Пандуровића у катрену из песме Без
мотива, испеване у једанаестерцима типа (5//6), налази се вертикални
трочлани контактни анаграм (дана/нада/дана: дана–нада–дана), који
је смештен у први полустих, и то на медијани у прва три стиха строфе.
Позициона интересантност овог тројног анаграма лежи у томе што
његова сва три елемента заузимају симетричне позиције у стиховима.
Место на битној конструктивној граници стиха (место цезуре) доприноси његовој израженој ритмичкој улози. Поред ритмичке овај анаграм има и организациону функцију, јер повезује два пара римованих
стихова својим елементом (нада) постављеним у другом стиху. Према
гласовној структури ради се о потпуном анаграму, у којем наизглед
нема умножавања семантике (то је особина делимичних и привидних
анаграма). Међутим, у његовом елементу (нада) прикривен је предлошки облик („над“), који означава место, као циљ завршетка или
управљености глаголске радње, што је додатак постојећој дискурзивној
семантици контекста.
Дистантни анаграм. Дистантни анаграм представља двочлану
структуру која се најчешће остварује на хоризонталној равни на растојању у једном стиху и на вертикалној равни у строфи на растојању од
једног или два стиха. Овакви случајеви спадају у запажену категорију
анаграма у поезији српских модерниста, и налазе се код свих анализираних песника:
над–данак (ЈД П I, 75); море–умро (ЈД П I, 111); самотне–песма
(Ј ДП I, 153); вера–вреди (ЈД П I, 159); прам–смарагдове (Ј Д П I, 195);
нема–мене (ЈД П I, 92); бескрајне–небројене (Ј Д П I, 173); поток–
кротка (А ШП , 95); пристанка–стари (А Ш П , 154); дробе–добре
(А Ш П , 164); сатрвен–страва (МРП , 88); огромни–клоним (М РП ,
117); страшна–стари (МР П , 119); она–ране (МРП , 123); изнад–дан
(М Р П , 129); броји–гробу (ВПП , 78); расте–старе (ВПП , 110); дани–
наде (В П П , 34); ладан–дана (В ПП , 108); рата–страх (ВПП , 143);
Београда–ведра (ВПП , 143); прича–мрачи (ВПП , 209); страдања–
старих (В ПП , 216); ветар–тераси (С ПП , 103).
Када се погледа на примере дистантног анаграма, примећује се да
се он реализује веома ретко у облику потпуног анаграма (добре/дробе:
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дробе–добре; дане/наде: дане–наде), нешто чешће у облику делимичног
анаграма (над/дан: изнад–дан; над/дан: над–данак), док највећи број
примера долази из сфере привидног анаграма (вер/вре: вера–вреди;
дан/над: дани–наде; бро/роб: броји–гробу). То ће потврдити и следећи
примери код сваког од проучаваних песника.
Дистантни анаграми у пределу једног стиха представљају не тако
бројну категорију у поезији српских модерниста, али се могу наћи код
свих проучаваних песника.
(1)

Корачаше нема, хладна, поред мене,
Без сребрне сузе у мутноме оку;
Крај нас беху мртве руже и врбене,
Падало је вече на воду широку
(ЈД П I, 92).

(2) Негда у таке ноћи, када отка
Помрлом грању зима покров ледан,
Ова је соба била кô врт један,
Гдје је кô поток текла срећа кротка:
(А Ш П , 95).
(3) Ил’ осећај страха то има да значи
Мог несрећног рода пораз свију снова?
Ил’ то ужас прича, разум да се мрачи,
Да ја ступам сада у свет без болова?
Ил’ осећај страха то има да значи
(ВПП , 208–209).
(4) Откада те нисам видео, мој Граде
На ставама мирним Дунава и Саве,
Где сам своје дане проводио младе,
Дане првих снова, љубави и наде
(С ПП , 144).
(5) 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!
(М РП , 88).
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У примеру (1) из поезије Ј. Дучића у катрену из песме Падање лишћа, исписане у симетричним дванаестерцима (6//6), у улози дистантног анаграма (нем/мен) нашле су се две лексеме („нема“ „мене“),
које заузимају позиције крајева двају полустихова истог стиха. Према
формално-структурним особинама ту се ради о привидном анаграму,
чије структурно-семантичке одлике остају у границама два постојећа
језичка знака „нем“ и „ја“, док њихове позиције на ритмички активним
местима откривају њихову ритмичку функцију, а формална (гласовна)
подударност истиче значај двеју лексема у контексту стиха, што представља њихову стилску значајност.
У примеру (2) из поезије А. Шантића у катрену из песме Претпразничко вече, написане у једанаестерцима типа (5//6), дистантни анаграм
(ток/отк: поток–кротка), такође долази на ритмички активна места
у стиху (крајеви полустихова), између који се сместио исказ „текла
срећа“. На формално-структурном плану реч је о привидном анаграму,
у чијој форми делује нов, трећи језички знак „ток“, који уноси додатно
значење у сам анаграм, као и у контекст стиха: „ток“ – течење, кретање живе воде. Гласовно подударање двеју лексема утиче на њихово
истицање у контексту стиха, чиме се подвлачи њихова стилска улога
у дискурсу строфе.
У примеру (3) из поезије В. Петковића Диса у квинти из песме Тајна,
испеване у симетричним дванаестерцима (6//6), у улози дистантног
анаграма нашле су се две лексеме (рича/рачи: прича–мрачи). Формална
структура анаграма (рича/рачи) указује на то да се ради о привидном
анаграму, чији гласовни форманти (рича и рачи) не указују на неки
други језички знак, него су само делови постојећих језичких знакова.
Позиције које заузимају елементи дистантног анаграма, а то су крајеви полустихова једног стиха, откривају њихову ритмичку улогу. Уз
то, понављање гласовног сегмента у две лексеме чини их друкчијим
од осталих употребљених лексема, па оне постају стилски маркиране,
истакнуте у окружавајућем тексту.
У примеру (4) из поезије С. Пандуровића у катрену из песме Београд
у ропству, испеване у симетричним дванаестерцима (6//6), делује дистантни анаграм (дане/наде: дане–наде), чији елементи заузимају крајње
позиције у стиху, што их уводи у ритмички активна средства. Њихова
формално-структурна обележја (дане/наде) указују на постојање потпуног анаграма, где се у гласовној структури другог члана („наде“) крије
нова предлошка лексема („над“), која својим означавањем места, као
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циља завршетка или управљености глаголске радње, накнадно богати
семантички садржај датог стиха и строфе.
У примеру (5) из поезије М. Ракића у катрену из песме Мисао, написане у симетричним дванаестерцима (6//6), дистантни анаграм,
односно два његова члана (сатрв/страв: сатрвен–страва), смештени
су на крајеве првог стиха. Овај моменат чини их ритмички веома активним, јер обележавају почетак и крај основне ритмичке јединице, то
јест стиха. Према формално-структурним особинама (сатрв/страв)
ради се о привидном анаграму, чија гласовна структура не указује на
постојање неке нове форме, неке нове лексеме. Међутим, у оквиру
гласовне секвенце првог елемента (сатрвен) делује потпуно регуларна
лексема („сат“), која својим семантичким садржајем означава направу
за мерење времена, направу која показује време; часовник, чије значење
није садржано у дискурзивној информацији стиха, строфе, песме, што
је семантички додатак произишао из дела гласовне структуре речи који
не припада анаграмској структури.
Дистантни анаграм делује и на вертикалној перспективи где су
његови елементи смештени у различитим стиховима између којих
стоји један или два стиха у којима је евидентно њихово одсуство. Ова
варијанта дистантног анаграма је бројнија од претходне, а налази се
код свих анализираних песника.
(1)

Сад на разбојишту лежи леш до леша.
Племићи и себри. Лежи страшна смеша.
Ноћ се хвата. Само муња каткад блисне.
Док последње жртве стари крвник веша,
Непрегледна хрпа рањеника кисне…
(МРП , 119).

(2) Пароброд спреман. Море се колеба.
Пошљедњи пламен на западу трне.
Сутон се рађа и с јесењег неба
Полако пада на хридине црне
(А Ш П , 73).
(3) (…)
И бесвјесног бола над тим пустим гробом,
Садећ плачну врбу у јесени дуге,
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Гр’јех, кајање сања, и младост за собом?
И у мутни данак, и у вече тавно,
(…)
(ЈД П I, 75).
(4) Сад немам више оне старе плиме
За бол и љубав; нити данас расте
Цвеће слободе и осећај зиме,
Као ни жеља за јесен и ласте,
Сад немам више оне старе плиме
(ВПП , 110).
(5) Улицама струје октобарски даси,
Хладан ветар креће скелет голих грана,
И долазе тужни, нелагодни часи,
Кад спомене плаве препокрива слáна,
Док у јесен ову на хладној тераси
Вене цвеће прошлих и садашњих дана
(С ПП , 103).
У примеру (1) из поезије М. Ракића у квинти из песме Кондир, испеване у симетричним дванаестерцима (6//6), дистантни анаграм (стра/
стар: страшна–стари) смештен је у два унутрашња стиха строфе,
између којих је стих без анаграмског елемента. Према формалноструктурним обележјима ова гласовна фигура представља привидни
анаграм у којем су поновљене гласовне секвенце (стра/стар) део лексема у којима егзистирају. Налазећи се у стиховима који се међусобно
римују, овај анаграм, у смислу организације поетског текста, дуплира
везу римованих стихова. Његова локација у унутрашњости других
полустихова нема ритмичку улогу. Међутим, његови чланови имају
једино истакнуту стилску функцију, јер су као одредбе („страшна“,
„стари“) двеју именица („смеша“, „крвник“) посебно истакле њихове
особине у односу на целокупан поетски текст квинте.
У примеру (2) из поезије А. Шантића у катрену из песме Хљеб, исписане у једанаестерцима типа (5//6), анаграмски елементи (апад/
пада: запад–пада) налазе се на растојању од једног стиха. Припадајући
различитим стиховима (другом и четвртом), они долазе на ритмички
активне позиције, место медијане: први елеменат („западу“) са предлошком речју „на“ чини четворосложну акценатску целину („на западу“),
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која започиње други полустих другог стиха („Пошљедњи пламен // на
западу / трне“); други елеменат („пада“) долази на крај првог полустиха
четвртог стиха („Полако пада // на хридине црне“). На формалноструктурном плану ради се о делимичном анаграму (апад/пада), који
у семантичком смислу на први поглед не показује никакву посебност.
Али, пажљивијим посматрањем открива се да у гласовном склопу
елемената (апад) делује реална лексема „пад“, која својим значењем
– спонтано мењање равнотежног положаја, падање – мења постојећу
дискурзивну семантику контекста.
У примеру (3) из поезије Ј. Дучића у средишњем делу октаве из песме
Послије много година, написане у симетричним дванаестерцима (6//6),
анаграмска структура (над/дан: над–данак) нашла се у спољашњим
стиховима катрена на растојању од два стиха. У структурном погледу
ради се о делимичном анаграму, који својом позицијом у стиховима
обележава медијалне границе полустихова: у првом стиху анаграмски
елеменат (над) стоји на почетку другог полустиха („И бесвјесног бола
// над тим пустим гробом“); док у четвртом стиху анаграмски елеменат
(дан: данак) стоји на крају првог полустиха („И у мутни данак, // и у
вече тавно“). У семантичком смислу овај анаграм не исказује ништа
посебно, осим што у оквиру деминутивне лексеме „данак“ испливава
основни облик („дан“), што представља својеврсно обличко-семантичко
нијансирање општег значења једног појма.
У примеру (4) из поезије В. Петковића Диса у квинти из песме Распадање, испаване у једанаестерцима (5//6), у улози анаграмске структуре нашао се потпуни анаграм (расте/старе: расте–старе), који
се сместио на растојању од два стиха. Позиција првог анаграмског
елемента (расте) на клаузули другог стиха и улога римоване јединице
уводе анаграм у корелационе односе са поступком римовања. На овај
начин успостављена је веза између двају звуковних система: риме
у строфи (плиме – зиме – плиме; расте – ласте), јер се други члан
анаграма (старе) нашао у петом стиху, везујући тако у једну целину
оба римована система. Поред овога, дотични анаграм има изражену
стилску улогу, јер су две речи (два језичка знака) посебно издвојене и
наглашене у односу на цео лексикон строфе. На семантичком плану
оба члана анаграма остају у оквирима основних, дискурзивних значења
постојећих језичких знакова.
У примеру (5) из поезије С. Пандуровића у секстини из песме Јесен
на тераси, испеване у симетричним дванаестерцима (6//6), анаграмска
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структура (етар/тера: ветар–тераси) нашла се на растојању од два
стиха. Пошто други члан анаграмске структуре (тера: тераси) заузима
позицију клаузуле, а уједно и римованог елемента, он појачава везу
тројне риме (-аси/-аси/-аси: даси – часи – тераси). Међутим, други
члан анаграмског пара (етар: ветар) пада у стих који припада другом
гласовном систему риме (-ана/-ана: грана – слана), што ствара услове за
међусобно повезивање двају система риме и уланчавању свих стихова
у строфи у једну чврсту и нераскидиву целину. У структурном смислу
ради се о привидном анаграму, док у семантичком погледу анаграмске
секвенце (етар и тера) представљају регуларне форме двеју лексема
које функционишу у српском језику са посебним значењима: „етар“ –
најфинија материја која испуњава небеско пространство, такозвани
пети елеменат, квинтесенција; „тера“ (терати) – присиљавати некога
да напусти место на коме је, да се удаљи, да побегне, истеривати,
гонити, што представља придодата значења дискурзивној информацији поетског текста. Дакле, ова анаграмска структура у својој форми
поседује четири различита језичка знака („ветар“, „тераси“, „етар“,
„тера“), четири посебне семантичке јединице. Гласовно (формално)
приближавање двеју речи истиче њихов значај у датом контексту, где
оне постају стилски обележене, постају стилски сигнали.
Контактно-дистантни анаграм. Контактно-дистантни анаграм
спада у ретку категорију анаграма у поезији српских модерниста. Ова
анаграмска структура се остварује најчешће трочланим везама у којима
контактни део функционише или по хоризонтали (један стих) или
по вертикали два узастопна стиха. Примери су пронађени код свих
анализираних песника.
(1)

Напољу можда сунце греје,
А можда киша сипа капи
На мирна поља и на стреје,
Ил’ помрчина ко гроб зјапи
(МРП , 110).

(2) Спава Цецилија Метела, још спава,
Сто година преспи и сто нових зачне.
Пева птић из житâ и косач из травâ,
А ништа да прене трепавице плачне
(ЈД П I, 108).
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(3) Откада те нисам видео, мој Граде
На ставама мирним Дунава и Саве,
Где сам своје дане проводио младе,
Дане првих снова, љубави и наде
(С ПП , 144).
(4) 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
(ВПП , 46).
(5) За друштво некад не бјеше нам стало,
О себи само говорисмо дуго;
Но данас, драга, све је, све је друго:
Сада смо мудри и зборимо мало…
(А Ш П , 85).
У примеру (1) из поезије М. Ракића у катрену из песме Помрчина I, исписане у деветерцима типа (5//4), делује трочлани контактно-дистантни
привидни анаграм (ипа/апи/апи: сипа–капи–зјапи) чија се структура
остварује у два стиха на растојању на основи хоризонтално-вертикалне везе. Наиме, у другом стиху два члана анаграма („сипа капи“)
остварена су у непосредном контакту у виду предикатско-објекатске
синтагме, док се трећи његов члан („зјапи“) нашао у четвртом стиху.
Два члана овог анаграма заузимају позиције клаузула поистовећујући
се са римованим сагласјима (-апи/-апи: капи – зјапи). Овим се један
римовани пар посебно наглашава у односу на други римовани пар, а
тиме и парни стихови у односу на непарне стихове. На семантичком
плану значење овог анаграма остаје на нивоу трију језичких знакова у
оквиру којих је остварена структура анаграма.
У примеру (2) из поезије Ј. Дучића у катрену из песме Римски сонет,
испеване у симетричним дванаестерцима (6//6), налази се трочлани
дистантно-контактни привидни анаграм (пре/пре/реп: преспи–прене–
трепавице), заузевши места у другом и четвртом стиху строфе. Дистантна веза је остварена на растојању од једног стиха између једног
члана („преспи“) из другог стиха и два члана („прене–трепавице“) из
четвртог стиха, док је контакт настао у четвртом стиху између другог

Stih i jezik v05.indd 494

20.11.2013 16:59:24

АНАГРАМИРАЊЕ

и трећег члана анаграма („прене трепавице“), који су у синтаксичком
односу предиката и објекта. Сва три анаграмска елемента поседују
ритмичку улогу, јер долазе на медијалне границе стихова у којима су
смештени („Сто година преспи // и сто нових зачне“ […] „А ништа да
прене // трепавице плачне“). У семантичком смислу три језичка знака
из којих произилазе три члана анаграма у својим структурама садрже
две реалне лексеме: предлошку реч „пре“ која – изриче да се што догађа
или се догодило у времену раније од онога што значи реч у генитиву, и
именичку реч „реп“ која значи – израштај (обично дужи) на задњем
делу тела сисара као продужетак кичме, чија значења уносе додатну
семантику у контекст катрена.
У примеру (3) из поезије С. Пандуровића у катрену из песме Београд
у ропству, исписане у симетричним дванаестерцима (6//6), трочлани
контактно-дистантни потпуни анаграм (дане/дане/наде: дане–дане–
наде) остварен је у два задња стиха. Као што се види контакт између
чланова настао је у пределу суседних стихова, а растојање у једном стиху
на његовом почетку и крају. Гледано позиционо, сва три анаграмска
елемента заузимају активне ритмичке позиције: медијалну („дане“),
иницијалну („дане“) и финалну („наде“), што говори о њиховој евидентној ритмичкој функцији. На плану семантике, понављањем једног
језичког знака „дане“, умањује се значењски потенцијал анаграма, али се
он надомешта појавом нове лексеме („над“) у оквиру гласовног склопа
трећег елемента („наде“). Стилска вредност овог анаграма остварена
је понављањем једног члана, чиме се он по важности и значају истиче
у контексту строфе, а свако формално истицање неке речи указује и
на њену истакнуту важност у текстовном окружењу.
У примеру (4) из поезије В. Петковића Диса у катрену из песме Највећи јад, написане у симетричним дванаестерцима (6//6), у потпуно
вертикалној перспективи остварен је трочлани дистантно-контактни
делимични анаграм (дан/над/дан: дане–над–дане), који заузима позиције лексичке (таутолошке) риме (дане/дане: дане – дане) на клаузулама
првог и четвртог стиха, као и иницијалну позицију у трећем стиху у
склопу прве акценатске целине („Док над мојом“). Делимичним подударањем риме и анаграма ове две фигуре се доводе у стање међусобне
корелативности, међусобно повезујући све стихове у строфи, па она
тако постаје компактна и недељива целина. Овом особином датог анаграма истиче се његова звуковна, ритмичка и организациона димензија.
Уз то евидентна је и његова стилска улога, која је стални пратилац ове
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фигуре у поетским дискурсима. Активирање форме трију лексема
(„дане“, „над“, „дане“) на семантичком плану остаје у границама дискурзивне информације поетског текста.
У примеру (5) из поезије А. Шантића у катрену из песме Јесен, исписане у једанаестерцима типа (5//6), трочлани дистантно-контактни
привидни анаграм (дру/дру/удр: друштво–друго–мудри) остварен је
потпуно на вертикалној равни, заузевши иницијалну позицију првог
стиха, финалну позицију трећег стиха и медијалну позицију четвртог
стиха. Један његов члан, као што се види, делимично се поклапа са
једном римованом јединицом (-уго/дру), односно римованим паром
(-уго/-уго: дуго – друго), те се тако успоставља контакт између двеју
гласовних фигура: риме и анаграма. Друга два анаграмска члана (дру/
удр: друштво и мудри) у првом и четвртом стиху успостављају везу са
римом (-ало/-ало: стало – мало). На овај начин анаграмска структура
је одиграла интересантну ритмичку и организациону улогу у стиховима катрена. У оквиру семантике анаграмска структура није донела
ништа ново, јер је остала у границама значења трију језичких знакова
у којима је настала.
Расејани анаграм. Расејани анаграм представља присутну категорију
у поезији српских модерниста, али је ову врсту анаграма веома тешко
уочити. Наиме, некад се догађа да у контексту строфе нападно делује
само један анаграм, а некад се дешава да се више анаграмских структура
међусобно преплиће. И у оним случајевима где наизглед делује само
један анаграм, увек се може открити бар још једна двочлана или трочлана анаграмска структура, друкчијег гласовног квалитета. Посебна
особина расејаног анаграма лежи у његовој гласовној структури, која
је скоро у принципу остварена од два гласа (две фонеме), заправо од
консонантске и вокалске фонеме, при чему се може довести у раван
са асонантско-алитерационом везом.
(1)

Прилази ми једна земља снова,
С белим небом и црним очима;
Прилази ми шум лепих ветрова:
Мирис туге видик ми отима
(ВПП , 56).

(2) И да ли га прокле да у часу туге,
И бесвјесног бола над тим пустим гробом,
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Садећ плачну врбу у јесени дуге,
Гр’јех, кајање, сања, и младост за собом?
И у мутни данак, и у вече тавно,
Дух савјести кад му с љутим бичем хита,
Да он тебе, старче, изнемогла давно
Из сна мутног буди и за прошлост пита?
(ЈД П I, 75).
(3) Не плачем само с болом свога срца
Рад’ земље ове убоге и голе;
Мене све ране мога рода боле,
И моја душа с њим пати и грца
(А ШП , 90).
(4) Историја славе, полета и пâда!
Промичу понос, милосрђе, вера,
Полет и љубав, и храброст и нада;
Луд ветар мука наше жеље тера
Пределом мртвим умрлих балада
(С ПП , 80).
(5) У час кад завлада мир крај мене широм,
И шума заћути, и занеми врело,
И уморно моје намучено тело
Зажуди за слатким одмором и миром,
(МРП , 87).
У примеру (1) из поезије В. Петковића Диса у катрену из песме
Прва звезда, испеване у асиметричним десетерцима (4//6), налази се
једна расејана осмочлана анаграмска структура (ми/им: ми–белим–црним–очима–ми–мирис–ми–отима) у виду делимичног анаграма, који
се јавља у осам лексичких јединица на различитим позицијама у сва
четири стиха. Његова распрострањеност по стиховима има одређену
систематичност наизменичног појављивања (1:3:1:3). У два случаја анаграм заузима позиције римованих клаузула (-има/-има: очима – отима),
чиме је успостављен контакт са римом, тако да ове две гласовне фигуре
међусобно звучно прожимају цео контекст строфе. Међутим, у посматраном катрену, поред расејаног анаграма (ми/им) као основног, налазе
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се и парцијални: двочлани (ел/ле: белим–лепих) и трочлани анаграм
(ил/ли/ли: прилази–белим–прилази), што још више гласовно (звучно,
тонски) усложњава контекст, подижући његову естетичност на виши
ниво. Наравно, у оваквим примерима веома су значајни стилистички
и семантички моменти, које остављамо по страни. Наиме, да бисмо их
проанализирали, биле би нам потребне многе странице.
У примеру (2) из поезије Ј. Дучића у октави из песме Послије много
година, исписане у симетричним дванаестерцима (6//6), јавља се једна
расејана деветочлана анаграмска структура (да/ад: да–да–над–садећ–
младост–данак–кад–да–давно), која заузима различите позиције у
седам од осам стихова; једино је осми стих остао изван њеног домашаја. И овде, као у примеру (1), она успоставља контакт са римом (дав/
-авно/-авно: давно – тавно – давно), и то на клаузули седмог стиха.
Тако ове две гласовне фигуре у хармоничном садејству стварају звучну
слику октаве. Поред расејаног анаграма, као основног, јављају се и
парцијални: два двочлана (ањ/ња: кајање–сања; бе/еб: бесвјесног–тебе),
три трочлана (ка/ак/ка: кајање–данак–кад; на/ан/на: над–данак–сна;
ес/ес/ес: бесвјесног–јесени–савјести) и два четворочлана анаграма (ас/
са/са/са: часу–садећ–сања–савјести; ту/ут/ут/ут: туге–мутни–љутим–мутног); два петочлана анаграма (но/он/он/но/но: бесвјесног–
тавно–он–давно–мутног; ти/ти/ти/ит/ит: тим–пустим–љутим–
савјести–хита–пита). Када би се овим откривеним анаграмским
структурама поред риме прикључила асонантска, алитерациона и
асонантско-алитерациона гласовна понављања, добила би се права
слика о фоничкој уређености строфе као ритмички, интонационо,
синтаксички и семантички заокруженој поетској целини.
У примеру (3) из поезије А. Шантића у катрену из песме Моја отаџбина, написане у једанаестерцима типа (5//6), у виду расејаних анаграмских структура јављају се три различита анаграма: два двочлана (во/
ов: свога–ове; ад/да: рад’–рода), један трочлани (ем/ем/ме: плачем–земље–мене) и два четворочлана (ог/ог/го/ог: свога–убоге–голе–мога; мо/
ом/мо/мо: само–болом–мога–моја). Откривене анаграмске структуре
распршене су по сва четири стиха строфе, једино се у задњем стиху
нашао само један елемента (мо) у лексеми („моја“). На месту римоване
клаузуле другог стиха (го/-оле/-оле: голе – голе – боле) дошло је до споја
између двеју гласовних фигура: анаграма и риме, чиме су два начина
гласовних структурирања успоставила заједничко садејство у контексту
строфе, утичући видно на њену фоничку структуру. У Шантићевом
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катрену, поред анаграма и риме постоје и друге гласовне фигуре, као на
пример: асонанца, алитерација и асонантско-алитерациона веза, које
са двема претходним гласовним фигурама стварају општу фоничку
слику анализиране строфе.
У примеру (4) из поезије С. Пандуровића у квинти из песме Илузија
дуга сећања и наде, испеване у симетричним дванаестерцима (6//6), делује више парцијалних анаграмских структура, стварајући праву слику
о расејаности анаграма као посебне гласовне структуре. Откривено је
осам различитих анаграма: два двочлана (ба/аб: љубав–храброст; ер/
ре: вера–пределом), четири трочлана (ле/ле/ел: полета–полет–пределом;
ми/ми/им: промичу–милост–мртвим; ра/ар/ра: вера–ветар–тера; ор/
ро/ро: историја–промичу–храброст), два четворочлана (ол/ло/ол/ло:
полета–милосрђе–полет–пределом; ет/ет/ет/те: полета–полет–ветар–тера). Оваквим начином дистрибуције различитих анаграмских
структура свих пет стихова је међусобно повезано, а доведене су у везу
и две гласовне фигуре: анаграм и рима преко подударања на клаузулама
другог и четвртог стиха (вера/тера/-ера/-ера: вера – тера), чиме ове
две фигуре делују удружене у контексту строфе. Ако би се двема поменутим гласовним фигурама додале овде постојеће гласовне фигуре:
асонанца, алитерација и асонантско-алитерациона веза, добила би се
потпуна представа о фоничкој структури строфе.
У примеру (5) из поезије М. Ракића у катрену из песме Мисао, написане у симетричним дванаестерцима (6//6), постоји више врста
анаграма који се међусобно преплићу и распростиру по контексту. У
наведеној строфи постоји шест анаграмских структура: две двочлане
(ад/да: кад–завлада; ум/му: уморно–намучено); две трочлане (ен/не/
ен: мене–занеми–намучено; ми/им/ми: занеми–слатким–миром), једна
четворочлана (ро/ор/ор/ро: широм–уморно–одмором–миром) и једна
петочлана (ом/мо/мо/мо/ом: широм–уморно–моје–одмором–миром).
Оне остварују хоризонталне и вертикалне везе у контакту и на одстојању, поклапајући се и са римом на клаузулама првог и четвртог стиха
(широм/миром : широм – миром), те тако ове две гласовне фигуре:
анаграм и рима делују здружене у катрену. Уз њих делује још асонанца,
алитерација и асонантско-алитерациона веза, које употпуњавају фоничку структуру строфе.
Композициони анаграм. Композициони анаграм не представља тако
бројну категорију у поезији српских модерниста. Јавља се на свим позицијама у стиху и у свим комбинацијама по хоризонтали (у једном
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стиху) и по вертикали у два суседна стиха, а вероватно се јавља и у више
суседних стихова, као и на дистанци. Све категорије композиционог
анаграма, поред осталих, имају посебно изражену ритмичку улогу у
стиховним структурама, јер заузимају ритмички активне позиције:
почетак стиха, место цезуре, крај стиха.
Композициони анаграм у једном стиху. Ова категорија анаграма
није посебно изражена у поезији српских модерниста. Остварује се у
две основне варијанте: као леонински анаграм229 и симплохни анаграм.
Леонински анаграм јавља се на крајевима двају полустихова једног
стиха, активирајући место медијане (цезуре) и место клаузуле (краја
стиха). Примери су ретки, али се налазе код свих анализираних песника.
(1) Корачаше нема, // хладна, поред мене,

(Ј Д П I, 92);

(2) У помпи нада // и ђердана

(С ПП , 34);

(3) Гдје је кô поток // текла срећа кротка:

(А Ш П , 95);

(4) Тако влада она! // Њен загрљај ране

(М РП , 88);

(5) Ил’ то ужас прича, // разум да се мрачи,

(ВПП , 209).

У примерима (1), (3), (4) и (5) делују привидни анаграми (нем/мен:
нема–мене; ток/отк: поток–кротка; на/ан: она–ране; рича/рачи:
прича–мрачи), док се у примеру (2) налази делимични анаграм (нада/
дана: нада – ђердана), који активирају важне конструктивне границе
у једном стиху: средишњу границу двају полустихова (крај првог и почетак другог полустиха, као и завршну границу стиха), чиме подсећају
на добро познату леонинску риму.
Симплохни анаграм заузима позиције у лексемама које се налазе на
почетку и на крају једног стиха, указујући на почетак и крај основне
ритмичке јединице, то јест стиха. Примери такође нису бројни, као ни
претходни, али се налазе код свих проучаваних песника.
(1) Бескрајне су наше среће небројане,

(Ј Д П I, 173);

229 Термине као што су: леонински, симплохни, епифорски, прстенасти анаграм
успоставили смо према терминима – леонинска рима, рима симплоха,
епифорска рима, прстен рима (исп. Чаркић 2001).
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(2) Дане првих снова, љубави и наде

(С ПП , 144);

(3) Живите зато да можете мр’јети

(А Ш П , 46);

(4) Сатрвен и сможден, у очима страва –

(М РП , 88);

(5) ’Ладан остатак снаге мојих дана,

(ВПП , 108).

У примерима (1), 3 и (4) срећу се привидни анаграми (ајне/јане:
бескрајне–небројане; ите/ети: живите–мр’јети; сатрв/страв: сатрвен–страва), јер су анаграмске структуре захватиле само део гласовног
састава двеју лексема у којима су анаграми настали. У примеру (5) делује
делимични анаграм (адан/дана: ’ладан–дана), пошто је анаграмска
структура обухватила целокупан гласовни састав једне лексеме, док је
у другој остао гласовни вишак. У примеру (2) ради се о потпуном анаграму (дане/наде: дане–наде) зато што су анаграмске структуре потпуно
изједначене са гласовним саставом обеју лексема у којима су настале.
Композициони анаграм у два суседна стиха. 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.
(1)

И опет се зачу из топола стари,
Сва долина страхом // испунити се једним,

(Ј Д П I, 102);

(2) И источну радост, и љубав, и страсти
Господара старих // поносне Алхамбре

(С ПП , 126);

(3) Гвозденијех врата разбили смо браве,
И побили барјак // на бедеме стрме!

(А Ш П , 157);

(4) Што последњи бесте. У крвавој страви,
Када труло царство // оружја се маша,

(М РП , 123);

(5) Свој Вавилон – старе дане
И све наде – // затрпане

(ВПП , 170).
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У свима наведеним примерима појављују се двочлане анаграмске
структуре које долазе на финалну позицију првог стиха и на крај првог
полустиха другог стиха. Оваква њихова позиција говори о израженој
организационој и ритмичкој функцији. Иначе, према структурним односима у примерима (1), (2), (3) и (4) ради се о привидним анаграмима
(стар/стра: стари – страхом; стра/стар: страсти – старих; бра/бар:
браве – барјак; страв/арств: страви – царство), док се у примеру (5)
налази потпуни анаграм (дане/наде: дане–наде). У поезији српских
модерниста када је у питању контекст два суседна стиха, налазе се и
друкчије позиционе комбинације анаграмских структура, али су оне
много ређе и не јављају се код свих анализираних песника.
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 најпре одредити
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 како
би се остварили сложени поетски знаци230. Настале лексичко-семантичке структуре производе више типова поетских знакова у којима
се на различите начине успоставља однос ознаке и означеног231, 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.
230 О појму сложеног поетског знака читалац се може информисати на више
места у књизи Фоностилистика стиха (Чаркић 1995: 166, 176, 192, 195,
200-201).
231 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).
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Потпуни анаграм. На нивоу потпуног анаграма, преко формалних
елемената (поновљене гласовне секвенце) двеју и више лексичких
јединица, оне су накнадно доведене у непосредни контакт, и тиме су
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.
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 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…
(А ШП , 164).

(2) Сад немам више оне старе плиме
За бол и љубав; нити данас расте
Цвеће слободе и осећај зиме,
Као ни жеља за јесен и ласте.
Сад немам више оне старе плиме
(ВПП , 110).
(3) Ти не мораш, као мати,
У тој тами
Бдити, знати
Да смо сами, да смо сами
(С ПП , 134).
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(4) (…)
На западу негде полумртав блеска
Угашеног дана задњи бледи пламен.
Нема је нада мном ширина небеска,
Мрак засипа шуму, реку, цвет и камен
(ЈД П I, 91).
(5) Но он за мене сада значи
Тај неумитни живот што се
Никада јоште не помрачи
И који мутне струје носе
(МРП , 37).
У примеру (1) из поезије А. Шантића у два суседна катрена из песме
Моји очеви, написане у симетричним дванаестерцима (6//6), наизглед
преметањем гласова у лексеми „дробе“ (= „дробити“ = ситнити, мрвити, кидати у честице, делиће) 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) из поезије В. Петковића Диса у квинти из песме
Распадање, састављеној од једанаестераца типа (5//6), делује скоро
истоветна појава: анаграмску структуру чине глаголска („расте“) и
придевска реч („старе“), с тим што је придев „старе“ поновљен услед
понављања ширег контекста. Иначе, цео текст строфе је сав у контрастима, који су изражени поетским, контекстуалним антонимима
(бол : љубав, цвеће : зима, жеља : јесен). У овако структурираном тексту
два анаграмска елемента задржавају своја основна лексичка значења
(„стар“ = који је био у прошлости, некадашњи; „расти“ = постајати
већи, виши), али у поетском контексту и они стичу антонимски однос,
јер се реч „расти“ може схватити као супротност речи „старити“ (скупљати се, смањивати се).
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У примеру (3) из поезије С. Пандуровића у катрену из песме Ноћ
слутње, написане у симетричним осмерцима (4//4), који се смењују са
преломљеним осмерцем (4+4), изменом гласовне форме лексеме „мати“
(= „мајка“), чије је речничко значење – жена у односу на дете, децу коју
је родила – добија се потпуно нова форма, облик нове лексеме „тами“
(= „тама“), која има своје властито значење – одсуство светлости,
мрак, простор без светлости. Наизглед, обе лексеме у стиховном
контексту задржавају своја основна, речничка значења неспојива међусобно. Међутим, пошто се ради о поетском тексту, могућа су одређена
померања и саображавања или удаљавања, тако да овде појам „мати“
може симболично да означава светлост и да са речју „тама“ успостави
антонимски однос: (мајка) присуство светлости : (тама) одсуство
светлости, што изоштрава семантичке односе и повећава значењски
потенцијал строфе.
У примеру (4) из поезије Ј. Дучића у другом делу октаве из песме У
сумраку, испеване у симетричним дванаестерцима (6//6), променом
форме речи „дана“ (која има и свој властити садржај = време од изласка до заласка Сунца) у нову форму „нада“232 добија се нова реч, нови
језички знак са потпуно друкчијом семантиком (= означава место
као циљ завршетка кретања или управљености глаголске радње, које
се налази изнад кога или више кога). 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 (дана–нада) требало би да има позитивне
конотације. Међутим, обе речи у поетском контексту имају супротно
значење у односу на њихова лексичка значења.
У примеру (5) из поезије М. Ракића у катрену из песме Јасика, написане у деветерцима типа (5//4), у оквиру потпуних анаграма ( но/он:
но–он) нашао се палиндром са структуром огледала (но/он). Интересантност оваквог модела лежи у односу ознаке и означеног у оквиру
232 „над“ (испред облика личних заменица ме, мном, те […] испред покојих речи
на сугласнике д, т, и с: „нада“, када је наглашено на ̏да и испред заменичких
енклитика на ̏дā) предлог уз самосталну реч у акузативу или инструменталу
ретко локативу.
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језичког знака. Могућност читања речи и слева удесно и здесна улево
ствара услове за постојање двају ознака и двају означених у оквиру
једног језичког знака233: „но“ читано слева 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 (но/он). Сам појам огледала
означава појаву обнаженог поступка ради сагледавања формално-семантичке суштине анаграмске структуре234. 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
изневереног очекивања.
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.
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. Но, постоје и друкчији сложени
знакови у којима се у једној од ознака ствара трећа ознака, тако да у
датом поетском контексту функционишу три ознаке и три означена.
Овакви примери су много ређи од претходних.
233 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 је, у извесном смислу, супротан
идентичности са самим собом; знак је уједно ознака и одсуство; он је изворно
двострук“ (Сосир 1977: 175).
234 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.
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(1)

И да ће нас вечно страшна прошлост наша
У немирне ноћи да тргне и сети,
Као звекет ланца старог робијаша
(ЈД П I, 82).

(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
(МРП , 74).
(3) На убогом пољу свога завичаја
Он не пјева пјесму весеља и жетве…
Само шум жалосни робиње Неретве
Хладан вјетар носи преко пуста краја
(А ШП , 68).
(4) Јер далеко тамо хаос је крвави
За слободу и за ропство, који хуји.
И урла и бесни у свеопштој страви,
У орканској ватри, страсти и олуји
(С ПП , 145).
(5) 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,
(ВПП , 80).
У примеру (1) из поезије Ј. Дучића у терцини из песме De profundis,
испеване у симетричним дванаестерцима (6//6), у анаграмској структури (ашна/наша), два језичка знака: „страшна“ и „наша“ ступају у формално-корелативне односе понављањем гласовне секвенце (наша, која
истовремено означава и облик присвојне заменице у српском језику),
која је анаграмским преструктуирањем гласова добила форму (ашна)
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у лексеми „страшна“, чиме је остварено регресивно анаграмирање235. У
оваквој анаграмској структури активирани језички знакови су остали
у својим првобитним оквирима, тако да није дошло до репродукције,
стварања нових језичких знакова, тако да је у први план испливао
стилски аспекат ове појаве, док је семантички остао у другом плану.
У примеру (2) из поезије М. Ракића у катрену из песме Као бајка…,
написане у једанаестерцима типа (5//6), срећемо истоветну појаву као и
у примеру (1), с тим што су овде у питању други језички знакови. Наиме,
језички знак „тело“ („телу“) анаграмским преметањем добија форму
(етлу), која је ушла у формални састав језичког знака „светлу“. Тако су
два језичка знака ступила у посебне формално-семантичке односе само
у датом контексту, у виду регресивног анаграмирања. Међутим, десила
се истоветна ситуација, као и у претходном примеру, и овде у процесу
анаграмирања није дошло до стварања нових језичких знакова, него
се остало на два почетна језичка знака, тако да је у први план дошла
стилистика, а семантика је остала затамњена.
У примеру (3) из поезије А. Шантића у катрену из песме На убогом
пољу…, исписане у симетричним дванаестерцима (6//6), десио се истоветни поступак анаграмирања, као и у претходна два примера. Језички
знак „носи“ („носити“) анаграмским преметањем добија форму (осни)
садржану у језичком знаку „жалосни“. На овај начин су два језичка
знака преко заједничке форме ступила у непосредни, анаграмски однос, иако се налазе у два суседна стиха. Пошто се остало у границама
првобитних језичких знакова, семантика није накнадно активирана,
али је стилистика добила на својој актуелности. Међутим, овде откри235 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,
х, ти моћни људи из овога века.
Више немам куда, умирем без лека
(В ПП , 234).
У наведеном примеру из поезије В. Петковића Диса у секстини из
Недовршене песме IV, исписане у каталектичким и акаталектичким
десетерцима, потпуно је истоветна ситуација као у примерима (1), (2) и
(3) из ове ставке, само је разлика у томе што се овде ради о прогресивном
анаграмирању, јер језички знак који се у потпуности понавља „ноћи“ у
језичком знаку „моћни“, који има вишак неподударних гласова – налази се на
првом месту у анаграмској структури (ноћи/оћни: ноћи–моћни).
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вамо нешто што није до сада забележено, а то је да гласовни остатак
(вишак) у лексеми „жалосни“ има облик језичког знака „жал“, који има
степенована значења проистекла из различите етимологије ове речи, а
која регуларно функционишу у српском језику са својим аутономним
значењима, а има их четири: „жал“ – песн. жалост, сета, туговање,
чежњиво туговање и „жал“ – а. ниска песковита или шљунковита
обала (обично морска или језерска); б. шљунак, облутак (на обали); в.
покр. песковита спруд у мору. Иако је гласовна секвенца „жал“ изван
анаграмске структуре, она као део језичког знака „жалосни“ ступа у игре
које настају око звучања и значења приликом процеса анаграмирања.
Отуда она утиче на повећање семантичког садржаја који пружа анаграмска структура настала у односу двају језичких знакова „жалосни“
и „носи“, као и на реалан трећи језички знак – „жал“.
Може се поставити хипотетичко питање: у чему је специфичност
оваквог анаграмирања? Његова суштина 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; жалосни–носи) показују да први, примарни језички знак
(страшна, светлу, жалосни) у својој структури (ознаци) садржи још
једну ознаку (ашна, етлу, осни), која је прикривена, латентна, али се
она одређеним преструктуирањем може превести у већ познат језички
знак (наша, телу, носи). Цео овај поступак представља својеврсну игру
форме и садржаја (ознаке и означеног), звучања и значења.
У примеру (4) из поезије С. Пандуровића у катрену из песме Београд
у ропству, испеване у симетричним дванаестерцима (6//6), на први
поглед се запажа да у поетском контексту делују два језичка знака која
су процесом анаграмирања доведена у непосредни контакт (трави/
ватри: страви–ватри). Ту је друга лексема „ватри“ преметањем гласовних елемената своје форме остварила у другој лексеми „страви“
нову гласовну форму „трави“ („трава“), која означава нови појам и
има своје самостално лексичко значење: „трава“ – зељаста једногодишња или вишегодишња биљка из истоименог рода монокотила, којих
има врло много врста, са танким, шупљим коленастим стаблом. Тако
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је регресивним анаграмирањем настао сложени поетски знак, чија
структура садржи три ознаке и три означеника (страви/трави/ватри:
страви–трави–ватри). А то је доказ да се у поступку анаграмирања
могу увећавати језички знакови који реално постоје у природном
језику. Тиме је семантички моменат дошао до пуног изражаја, док је
стилистички фактор од секундарног значаја.
У примеру (5) из поезије В. Петковића Диса у секстини из песме
Плаве мисли, написане у једанаестерцима типа (5//6), језички знак
„дане“ анаграмским преметањем своје гласовне форме ствара нову
форму (наде) у оквиру другог језичког знака „знаде“. Међутим, новонастала форма има облик постојеће језичке јединице (лексеме), која
регуларно функционише у српском језику као посебна реч са својим
особеним значењем „наде“ (нада) – вера да ће се догодити, испунити
оно што се очекује, жели, прижељкује, осећање, уверење да ће се нешто
испунити. На овај начин прогресивно анаграмирање двеју лексема је
послужило за стварање и трећег регуларног језичког знака, па тако
у оквиру анаграмске структуре делују три ознаке и три означеника
(дане/знаде/наде: дане–знаде–наде), што одговара сложеном трочланом
поетском знаку. Овим је до изражаја дошао семантички моменат, док
је стилистички остао по страни.
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 формалносемантичком удвостручавању у оквиру поетског текста, 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.
Такав језички знак постаје посебно семантички истакнут у поетском
контексту, док је стилистички моменат скрајнут у други план.
Привидни анаграм. На нивоу привидних анаграма лексичка кореспонденција се успоставља између делова језичких знакова, што
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условљава промену односа ознаке и означеног у оквиру једног језичког знака. У овом случају сви језички знаци који улазе у анаграмску
структуру, у којој 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.
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. 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. У трећем случају, у двострукој анаграмској вези, два језичка знака доведена у непосредни контакт преко заједничког формалног елемента производе
још два знака (две ознаке и два означена), који реално функционишу
у лексичком фонду српског језика.
(1)

И обамре снага, и занеми вера,
Док жеђ тамног срца постаје све већа;
Тад видиш да често, колико и срећа,
Вреди једна топла и лепа химера
(ЈД П I, 159).

(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
(С ПП , 149).
(3) 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
(ВПП , 135–136).
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(4) Ја плачем кад и други страда,
Кад туђа срећа ко цвет вене.
За мене нема туђих јада:
Што боли другог, боли мене
(МРП , 105).
(5) Гвозденијех врата разбили смо браве,
И побили барјак на бедеме стрме!
По вољи алаха, јутрос, мрки лаве,
Врхови Ловћена побједама грме
(А Ш П , 157).
У примеру (1) из поезије Ј. Дучића у катрену из песме Снови, написане
у симетричним дванаестерцима (6//6), анаграмска структура (вер/вре)
доводи две лексеме „вера“ и „вреди“ са финалне позиције првог стиха
и иницијалне позиције четвртог стиха у непосредни контакт. Међутим,
анаграмска структура двају језичких знакова не указује на постојање
новог језичког знака236, јер оне представљају само гласовне секвенце
које у српском језику не делују као посебне лексичке јединице са својим аутономним значењима. У том случају анаграмирање има стилску
функцију истицања двеју анаграмираних лексема, док је семантичка
функција остала у границама природног језика.
У примеру (2) из поезије С. Пандуровића у катрену из песме Судбина,
исписане у једанаестерцима типа (5//6), анаграмска структура (нека/
енка) указује да поред два језичка знака: „некад“ и „сенка“ постоји и
трећи језички знак „нека“ садржан у формалној структури лексеме
„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. Овакав поступак анаграмирања имао је за циљ да повећа
семантички потенцијал поетског текста и да посебно нагласи лексеме
„некад“ и „сенка“ и укаже на њихов значај у окружавајућем дискурсу
и да истакне семантичку продуктивност лексеме „некад“.
У примеру (3) из поезије В. Петковића Диса у квинти из Прве песме
среће, испеване у симетричним дванаестерцима (6//6), истоветном
236 Истина, гласовна секвенца „вер“ у Електронском речнику српског језика има
потврду лексичке форме, али која нема сопствено значење: „вер“ – реч без
значења у бројаници.
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гласовном секвенцом анаграмске структуре (лас/сла) два језичка знака
„таласа“, „славе“ ступила су у непосредни контакт да би се истакла њихова значењска супротстављеност у контексту. Анаграмска структура
(лас/сла) произвела је још један језички знак, јер гласовна форма (лас)
једнака је регуларној лексичкој јединици српског језика „лас“, која има
двостепено значење: 1) дијал. влас, влакно косе на глави, длака (у множини: коса); 2) нар. хипокористик од ласица. Дакле, оваква анаграмска
структурирања репродукују (умножавају) нове језичке знакове, доприносе семантичком обогаћењу контекста, али поред семантичке, она
имају и стилску функцију да истакну, нагласе поједине речи придајући
им већу вредност од оне коју имају у природном језику.
У примеру (4) из поезије М. Ракића у катрену из песме Туга, написане
у деветерцима типа (5//4), анаграмска структура (мен/нем) открива да
се поред постојања два језичка знака „мене“ и „нема“ појављује још
један језички знак „нем“, чија гласовна форма садржи у себи два различита знак са аутономним значењима: „не̂м“ – који нема дар говора
(због здравственог дефекта) лишен моћи, способности говора, мутав;
„нe ̏м“ – (тур. nem) покр. влажан, устајао ваздух, влага, мемла. На овај
начин анаграмска структура умножава значења двају језичких знакова,
удвостручавајући њихов број: „мене“, „нема“, „не̂м“, „нe ̏м“. Истина,
овакви примери су веома ретки у поезији српских модерниста. Нема
сумње да се њима посебно истиче семантички моменат контекста, док
је стилистички остао у другом плану.
У примеру (5) из поезије А. Шантића у катрену из песме Есад-паши,
исписане у симетричним дванаестерцима (6//6), поновљена гласовна
секвенца анаграмски структурирана (вра/рав) условила је формално
приближавање двају језичких знакова (врата–брава) који нису у
блиској синтаксичкој вези, али су зато у блиској логичкој вези. У оквиру
сваког од језичких знакова „врата“ и „браве“ анаграмске структуре
(вра и рав) достижу ниво пунозначних лексема са сопственим значењима у српском језику. Лексички облик „вра“ има две етимологије, два
одвојена значења: 1) дијал. фра, скраћена титула фратар (најчешће
при помињању имена, ословљавању имена); 2) врх, највиша тачка,
највиши ниво, док лексички облик „рав“ значи – нар. раф, полица на
зиду; преграда у орману, у сандуку. Дакле, два језичка знака „врата“ и
„браве“ доведена у непосредни контакт преко заједничког формалног
елемента (вра/рав) производе још два језичка знака „вра“ и „рав“ који
улазе у лексички фонд српског језика са својим особеним значењима.
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Након обављене анализе могу се сумирати сва наша запажања. У
поезији српских модерниста (Ј. Дучића, М. Ракића, В. Петковића Диса,
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: потпуни,
делимични и 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 четири врсте: контактни,
дистантни, контактно-дистантни и расејани анаграм. Свакој од
њих поклоњена је одговарајућа пажња. У оквиру контекстуално-структурних анаграма откривено је да композициони анаграм представља
не тако бројну категорију у поезији српских модерниста. Истина, он
се јавља на свим позицијама у стиху и у свим комбинацијама по хоризонтали (у једном стиху) и у понеким 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 семантичкостилских 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
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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.

3.3. Р
Акценат је нарочито истицање јачине и висине једнога слога у речи
или једне речи у реченици. У акцентованом слогу разликују се три
елемента: јачина (интензитет), висина (тон) и трајање. Обједињена
ова три елемента дају акценат. Сви језици на свету имају свој акценат.
Понекад постоји осетна разлика у акцентуацији између појединих
језика исте групе, а и унутар граница једног језика, као на пример
у српском језику (призренско-тимочки говори имају један акценат),
(косовско-ресавски говори два акцента) и (војвођанско-шумадијски
говори имају четири акцента).
Без акцента је немогуће изговарати речи. Акценат је управо онај
пратилачки елеменат једнога говора који даје лепоту и живост речима,
посебно у песничком говору. Посматрано уопштено, разликују се две
врсте акцентуације: динамичка или експираторна и музичка или хроматична. Карактеристика динамичке акцентуације је снажан изговор
акцентованих слогова, тако да су суседни, неакцентовани слогови и
тонски знатно нижи од акцентованих слогова. Управо због тога оваква
акцентуација се зове и монотонска, тј. једноврсна интонација. Карактеристика музичке интонације је мелодичност; снага фонационе струје се
рационално распоређује, тако да се неакцентовани слогови изговарају
са довољно јасноће. Типично експираторну акцентуацију имају немачки,
руски и француски језик, а типично музичку акцентуацију имају талијански, словеначки и српски језик. Акценат у појединим језицима може
бити слободан без одређеног слога на коме се налази, а може бити и
фиксиран, везан за одређени слог. Слободан акценат има талијански
и руски језик, а везани акценат има мађарски, фински, чешки језик
(на првом слогу), пољски језик (на претпоследњем слогу), македонски
језик (на трећем слогу од краја речи). Акценат српског стандардног
књижевног језика је делимично слободан, то јест неки акценти имају
делимичну слободу и могу се јавити на различитим слоговима унутар
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вишесложних речи, изузев последњег слога (узлазни акценти) – (краткоузлазни акценат: кòса, ширùна, покупòвати; дугоузлазни акценат:
глáва, тетúва, телефонúрати). Акценти силазне интонације везани
су за први слог (краткосилазни акценат: ку ̏ћа, ра ̏достан; дугосилазни
акценат: гра̂д, ра̂днӣк). Дакле, српски књижевни језик има четири акцента, који се разликују по квалитетској особини, интонацији: узлазни
(акутски: зèлен, тýжан) и силазни (циркумфлексни: пe ̏сма, су̂нце) и
квантитетској особини, трајању: кратки (ки ̏ша, вòда) и дуги (ма̂јстор,
снáга). Поред ова четири акцента српски књижевни језик има и дужину,
која се обавезно у речима налази иза акцентованог слога (пe ̏вāм, пи̂шēм,
капèтāн, сељáкā) (Мозаик 1972: 18–20).
Овако сложен акценатски систем српског књижевног језика и његова
неусаглашеност са дијалектима: призренско-тимочким, који има само
један акценат, и то краткосилазни (дe ̏те, изва ̏димо, једно ̏г), и косовскоресавским, који је у фази превирања и нема као некада само два акцента
силазне интонације: краткосилазни (бра ̏т, нога ̏, рӯка ̏) и дугосилазни
(ноге̂, дево̂јка, рӯке̂), што веома компликује њихов правилан изговор
и њихово међусобно разликовање, а такође и њихово писање. Зато не
треба да чуди да многи лингвистички стручњаци који нису директно
везани за изучавање историје и природе српских акцената (ако су пореклом са неког дијалекатског подручја српског језика) нису у стању да
правилно изговарају и правилно бележе акценте српског књижевног
језика; изузетак чине само они језички стручњаци који се директно баве
акцентима, а то су акцентолози и дијалектолози. Имајући ово у виду,
можемо са сигурношћу тврдити да многи песници, па и истраживачи
(посебно ако су теоретичари и историчари књижевности) немају праве
представе о природи и понашању акцената у српском књижевном језику. Стога учешће акцента у римованим паровима треба посматрати
веома опрезно и не придавати им велики значај у учествовању стварања
идентичних римованих сагласја. Српски акценат као надредни знак се
не пише у штампаним текстовима, осим оним који су уско стручни и
који третирају проблематику српске акцентуације, као и у случају кад
је потребно разликовати графичке хомониме – да : да̂, гра ̏д : гра̂д. Тако
да и песници пишући своје стихове, у највећем броју случајева нису у
прилици да узимају у обзир акценатске разлике које доносе римоване
речи. Овде је битно споменути и то да се данас поезија претежно чита
у себи, а ретко говори наглас. А и када се говори, да то чине глумци,
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образовани говорници. Рецитовање сопствене поезије понекад може
постати комично, јер се песници обично пренемажу, „ачу“, па тиме
кваре утисак који би поезија у некој другој прилици могла да произведе код слушаоца. Ретки су супротни случајеви. Када се ово има у
виду, и још много тога другог, у нашој теорији риме237 с разлогом смо
изоставили акценат као елеменат који учествује у градњи идентичних и неидентичних римованих сагласја. Узимали смо само гласовну
структуру римованих речи и њихов међусобни однос.
У проучавању риме велики је број истраживача (пре свих версификатора и теоретичара књижевности) који су покушавали да дефинишу
риму. Они су улазећи у конкретну анализу доживљавали и проучавали
риму са аспекта аудитивне и визуелне перцепције. Међутим, сви они на
одређени начин узимају у обзир акценат као елеменат који учествује у
творењу римованог сагласја двеју и више речи. Тако Elvert истиче: „Под
римом се разуме акустичка идентичност слога или крајњих слогова
две речи, идентитет који обухвата последњи наглашени слог и гласове
који следе“ (Elwert 1965: 23). Gramont о рими износи следеће: „Први
услов да се две речи могу римовати јесте да су им наглашени вокали
хомофони или да су истоветни. У ствари две речи се римују ако су
хомофоне не само по наглашеном вокалу него и по свим изговореним
консонантима који долазе иза тог вокала, или у случају да је овај вокал
финални, по фонему – консонанту или вокалу који претходи наглашеном вокалу“ (Grammont 1908: 78). Morier сматра да рима није свако
понављање гласова, него понављање завршних гласова, или тачније:
„Рима је хомофонија последњег вокала и фонема који га евентуално
следе“ (Morier 1943/44: 32). Коен сматра да „Сама за себе рима не само
да је неспособна да заврши стих, него се не примећује као таква уколико није под ударом акцента“ (Коен 1996: 45). Жирмунский сматра
да „У појам риме треба уврстити свако гласовно понављање које има
организациону функцију у метричкој композицији песме“ (Жирмунский 1923: 113). Томашевский под римом подразумева „сазвучје двеју
речи које се налазе на одређеноме месту у ритмичкоме склопу песме“
(Томашевский 1959: 78). Шенгели дефинише риму на два начина: (1)
„Рима јесте сазвучје акцентованих вокала и свега онога што иза њих
следи“; (2) „Рима јесте сазвучје последњих акцентованих вокала и свих
237 Упоредите књиге: Фоностилистика стиха (Чаркић 1995), Појмовник риме
(Чаркић 2001), Римаријум српске поезије (Чаркић 2007).
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иза њих сугласника и самогласника“ (Шенгели 1960: 87)238. Рими се
понекад прилазило и много комплексније. Један од таквих приступа
извео је Пољак Stankiewicz: „У поезији сви су елементи паралелни и
врше истовремено много функција. То показује пример риме. Она носи
очекивање понављања, максимални тип сличности, а у исто време
очекивање изненађења, то јест разлика. Рима еуфонијски одређује
квалитет читавог стиха, служи као конфигурациони план, сигнализира крај и дефинише структуру строфе, у којој има делимитативну
и интеграциону улогу. Рима је чвор реализација које су истовремено
слободне и нужне. Зато што заузима критичку структурну позицију у
песми, рима постаје кондензована формула поетског језика; идентитет
и варирање, обавезност и слобода, глас и значење, јединица и мноштво:
‘texturе and structure’“ (Stankiewicz 1961: 45). Према свему овоме рима
се најчешће дефинише као фонетско понављање које има ритмичку
улогу. Ово риму чини посебно важном у структури стиха с обзиром на
општа испитивања природе ритмичких понављања у поетском тексту.
Али, наравно, да се функција или функције риме, као што ће се из ове
студије видети, не исцрпљује само у ритмичкој улози. То је заправо
само једна од десетак њених функција.
У даљем тексту овог огледа, и то на материјалу поезије српских
модерниста (Ј. Дучића, М. Ракића, С. Пандуровића, В. Петковића
Диса, А. Шантића), у чијој је поезији дошло до потпуне канонизације
риме, указаћемо на однос римованог сагласја и акцента у римованим
речима. Али пре тога неопходно је да скренемо пажњу да се у уџбеничкој литератури са простора бивше Југославије везаној за поезију
писану на српском језику под римом обично подразумева гласовно
подударање од акцентованог вокала до краја двеју или више речи на
клаузулама двају и више стихова239. Овакво третирање риме одговара
238 Из свих ових дефиниција риме може се закључити да рима почиње од
акцентованог вокала а заавршава се са крајем речи. Међутим, у много
случајева то није тако. Треба видети наша два рада о левој и десној граници
риме (Чаркић 209: 225–235; Чаркић 2010: 201–216). Утврдили смо да све што
важи за српску, важи и за енглеску, пољску, руску и чешку поезију.
239 „Слик је гласовно подударање, подударање самогласника и сугласника
у речима на крају два стиха – ретко на крају три стиха или више, а још
ређе, и више случајно, у оквиру једног стиха. То подударање гласова тече
од наглашеног слога у последњој речи у стиху даље; ретко се када јавља то
подударање и пре наглашеног слога“ (Димитријевић 1969: 254).
И у страним теоријама постоји, такође, истоветно мишљење: «Школная
теория понимает под рифмой полное звуковое тождество двух или
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појму праве или правилне риме (сра̂ма – ја ̏ма, зво ̏но – òно). Ипак,
гледано кроз историјску перспективу, лако се може запазити да се у
појединим развојним епохама одступало од тога, па је појам чисте
риме зависио од поштовања књижевне традиције и од индивидуалног
укуса самог песника. Тако се, бар када је у питању версификација везана
за поезију (српску, хрватску, бошњачку, црногорску) писану српским
језиком, поред праве, најчешће срећу ови типови риме: чиста рима, у
којој се поред гласова подударају и акценти (-áва/-áва: трáва – глáва;
-áма/-áма: сáма – тáма); нечиста рима, у којој се не подударају сви акценти или сви сугласници (-рáва/-ра ̏ва: трáва – кра ̏ва; -о ̏кола/-ýкоља:
со ̏кола – кýкоља); неправа рима, у којој гласовно подударање почиње
иза наглашеног слога (-āху/-āху: и ̏граху – лòмљаху) и богата рима, у
којој се подударају и гласови испред наглашеног вокала (-лýдница/
лýдница: блýдница – лýдница) (Исп. Солар 1980: 94).
Дакле, у српској поезији због четири различита акцента и постакценатске дужине у српском књижевном језику веома је тешко испевати
једну песму уз употребу подударних гласова и подударних акцената и
дужина у двема римованим речима у свим паровима употребљене риме.
То ће нам показати и коришћена рима у поезији српских модерниста, где
смо већ истакли да је у њиховој поезији дошло до канонизације риме,
односно до покушаја да се употребе што чистија римована сагласја,
што подразумева звуковну идентичности и доследност.
Примера тзв. чисте риме240 има у поезији српских модерниста, што
је и логично, јер су ови песници поштовали строге принципе канонског
структурирања риме. Међутим, како нам употребљавани случајеви
показују, она се најчешће налази у оквиру строфе, нешто ређе у две, а
веома ретко у више узастопних строфа.

нескольких стихов (звуковых рядов) от последнего ударного слога до конца
стиха. В этом традиционном толковании речь идет о классической форме так
назваемой точной конечной рифмы нового времени» (Жирмунский 1975: 235).
Што се тиче положаја риме у стиху и песми, ми смо у више наврата
доказали да се рима не налази само на клаузулама стихова, него да се она
може јавити и на другим ритмички активним позицијама: почетак стиха и
место цезуре у стиху. Рима се такође може јавити и у унутрашњим деловима
првог и другог полустиха истог или различитих стихова (Исп., на пример:
Чаркић 2007: 319–334).
240 Према нашој терминологији овај појам риме имао би термин: чиста
изоморфна рима у којој се подударају сви гласови у истом редоследу и имају
исте акценте на идентичним вокалима.
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(1)

У зенице ме непрестано глe ̏дā:
Шта тражи у мојим очима та жèна?
Сјај магијски неког сунца које сe ̏дā –
Једну другу жену и друга времèна?
(ЈД П I, 179).

(2) Увек у средини која рани чáмōм,
Ја нисам веров’о да ће доћи и ̏кад
Растанак са пустом и суморном тáмōм;
Веров’о сам сунце доћи неће ни ̏кад
(ВПП , 141).
(3) Ове ноћи, кад се позни часи ја̂вē,
Ја ћу миловати њене косе пла̂вē,
Уз бистру фонтану при сребреној лýни…
Ено, сунце просу задњи сјај по вòди!
Возаре, похити! Распни једро, брòди!
Месечино, грани! Хитри ветре, дýни!
(А Ш П , 91).
(4) Немиле тако слутње, као зра̂ци
Заранком, бледе и жуте, ја̂вē се
– Суморних дана невесели зна̂ци! –
Кроз тамнозелене за̂весе.
Нечији коњиц на улици р ̏жē…
Сунчане зраке у магли да̂вē се,
Јоване! кола за станицу – бр ̏жē!
(С ПП , 94).
(5) Ти си, као и ја, на јулијској жe ̏зи,
Док жубори вода крај тебе у ви́ру,
Сањао о срећи, награди, и нe ̏зи,
Сањао о добром, заслуженом ми́ру.
О, ко змија љута кошуљицу свòју,
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Оставити беду, несрећу и злòбу,
И ударце бича стечене у знòју,
И свемоћну подлост и општу гнусòбу!
Пусти снови! Напред, вранче, немој ста ̏ти,
Не мириши траву, не осећај ви̂р;
Награду за труде небо ће ти да ̏ти:
Мрачну, добру раку, и вечити ми̂р!
(МРП , 100).
У примеру (1) из поезије Ј. Дучића у катрену из Мирне песме, исписане
у симетричним дванаестерцима (6//6), уз први стих који је написан
у једанаестерцу типа (5//6), у римованим паровима, употребљени су
потпуно идентични акценти. У римованом пару (глe ̏дā – сe ̏дā: -e ̏дā/-e ̏дā)
као што се види, дошло је до подударања и акцената: краткосилазни акценат (-e ̏-/-e ̏-) и постакценатске дужине (-ā/-ā) и идентичних
гласовних форманата. У другом римованом пару (жèна – времèна:
-èна/-èна), иако су употребљене разносложне речи: двосложница (жена)
и тросложница (времена), акценти су се нашли на другом (-èна/-èна),
идентичном слогу од краја речи, при чему је и гласовни састав у оба
римована гнезда потпуно идентичан.
У примеру (2) из поезије В. Петковића Диса у катрену из песме
Звона на јутрење, испеване у симетричним дванаестерцима (6//6), у
оба римована пара дошло је до гласовних и акценатских подударања:
(чàмōм – тàмōм: -àмōм/-àмōм); (и ̏кад – ни ̏кад: и ̏кад/-и ̏кад), тако да
би се према нашој терминологији, оваква рима могла назвати чиста
изоморфна рима или хиперизоморфна рима.
У примеру (3) из поезије А. Шантића у две узастопне терцине из песме
Моја отаџбина, написане у симетричним дванаестерцима (6//6), делују
три римована пара, у којима су римовани гласови постављени у истоветном низу и непосредном контакту, што одговара појму изоморфне
риме. Оваква гласовна подударност поткрепљена је и понављањем
истоветних акцената: (ја̂вē – пла̂вē: -а̂вē/-а̂вē); (лýни – дýни: -ýни/-ýни);
(вòди – брòди: -òди/-òди), чиме она добија на изузетној еуфоничности.
У примеру (4) из поезије С. Пандуровића у последњим стиховима
песме У пола седам, испеване у једанаестерцима типа (5//6), уз један
деветерац типа (6//3): „Кроз тамнозелене завесе“, као у примеру (2),
у две суседне строфе дошло је до подударања акцената и гласовних
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форманата: (ја̂вē се – за̂весе241 – да̂вē се: -а̂вē се/-а̂весе/-а̂вē се); (р ̏жē –
бр ̏жē: р ̏жē/-р ̏же); (зра̂ци – зна̂ци: з-а̂ци/з-а̂ци), али гласовна структура
риме у једном од римованих парова нема изморфну структуру (зра̂ци
– зна̂ци: р/н)242. Међутим, у овом примеру дошло је до подударања првог
римованог вокала на коме се налазе истоветни акценти (дугосилазни:
-а̂-/-а̂-), тако да иницијалне фонеме „з-/з-“ у римованим речима имају
улогу потпорних гласова и још више увећавају звуковни потенцијал
овакве риме.
У примеру (5) из поезије М. Ракића у три узастопне строфе из песме
Долап, прве две написане су у симетричним дванаестерцима (6//6), а
трећа у каталектичким и акаталектичким дванаестерцима, у римованим
паровима налазимо потпуну акценатску усаглашеност. У првој строфи
се смењују силазни, краткосилазни акценти: (жe ̏зи – нe ̏зи: -e ̏зи/-e ̏зи) и
узлазни, дугоузлазни акценти: (вúру – мúру: -úру/-úру). Дакле, међу
римованим паровима постоји акценатска разлика и у интонацији (силазни : узлазни) и квантитету (кратки : дуги). У другој строфи дошло је
до високог степена унификације: римована сагласја се разликују само
у консонантским фонемама („ј/б“), док су вокалске фонеме истоветне
(„о-у/о-у/о-у/о-у“). Акценат је у оба римована пара исти, краткоузлазни: (свòју – знòју: -òју/-òју); (злòбу – гнусòбу: -òбу/-òбу). Риме са овако
усаглашеним акцентима у једној строфи веома су ретке, а можда, изузев
ових, и не постоје у поезији српских модерниста, док је у преосталој
српској поезији још мања вероватноћа да таквих рима уопште има. У
трећој строфи, уз различита римована гнезда, успостављена је интонацијска истоветност; сви акценти су силазни, разлика постоји само
у квантитету – краткоћи и дужини: (ста ̏ти – да ̏ти: -а ̏ти/-а ̏ти); (ви̂р
– ми̂р: -и̂р/-и̂р).
Посебно су бројни примери у којима се у једној строфи или више
узастопних строфа мешају римовани парови у којима се налазе речи
или облици речи са подударним и неподударним акцентима.
(1)

Сам, крај мирне воде, у ноћи, ја стòји-м
Кô потоњи човек. Земљом према мèни,

241 У облику лексеме за̂весе као што се види изостала је дужина на унутрашњем
слогу, што ову тројну риму уводи у сферу акценатски некоректних римованих
поступака.
242 Оваква рима у нашој терминологији има назив: епентетска рима.
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Лежи моја сенка. Ја се ноћас бòји-м,
Себе, и ја стрепим сâм од своје сe ̏ни
(ЈД П I, 96).
(2) Оно се хитри Јабучило ви́ну
Под господаром Момчилом, и с кри́лā
Огњеве пусти. И стога ноћ си́ну
И порумени њена црна сви́ла.
Гле, како лети, као неба зна ̏мēн,
Кô бура кад се с храстовима бòри-!
Густа му грива, као златан пла ̏мēн,
Сврх оштрих греда лепрша и гòри(А ШП , 150).
(3) Сунце доћи неће дане да òзāри-,
Да застали живот покрене на бо ̏љē,
И земљу коју су повели возáри,
Неутешно мали и болесне во ̏љē.
Веров’о сам да ће мој нараштај зáћи
За неравну борбу, сав изломљен, и ̏ да
Ја ћу с њиме опет у гробу се нáћи,
Да чекамо потрес који оков ки ̏дā.
(ВПП , 141).
(4) Што ће те вући у далеке кра ̏је,
Равници снега и пределу лe ̏днōм,
Где као земља заборава да ̏ је,
Што ће нас вечно раставити јèднōм.
Испратићу те, душо моја ле̂пā,
С немарном мином и осмехом ла̂жни-м,
Док се у мени старо срце це̂пā, –
С погледом можда неприметно вла ̏жни-м
(С ПП , 93).
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(5) Ја знам један долап. Црн, гломазан, тру ̏о,
Стоји као спомен из прастарих дáнā.
Његову сам шкрипу као дете чу ̏о.
Стара груба справа давно ми је зна̂на.
Један мали вранац окреће га тро ̏мо,
Малаксао давно од тешкога тру̂да.
Вуче бедно кљусе, сипљиво и ро ̏мо,
Бич га бије, улар стеже, жуљи рýда.
Вранче, ти си био пун снаге и во ̏љē,
И долап си стари окретао жи̂во.
Тешила те нада да ће бити бо ̏љē;
Млад и снажан, ти си слатке снове сни́в’ō.
Ал’ је прешло време преко твоје глáвē,
Изнемогло тело, малаксале мо ̏ћи;
Познао си живот и невоље пра̂вē,
И јулијске жеге и студене но ̏ћи.
(МРП , 99).
У примеру (1) из поезије Ј. Дучића у катрену из песме Јабланови,
исписане у симетричним дванаестерцима (6//6), у једном од римованих парова имамо акценатску подударност краткоузлазног акцента и
дужине иза њега: (стòјӣм – бòјӣм: -òјӣм/-òјӣм), док у другом римованом
пару долази до употребе различитих акцената – краткоузлазни и краткосилазни акценат: (мèни – сe ̏ни: -èни/-e ̏ни). У овом случају је донекле
постигнута уједначеност на нивоу целе строфе, која је остварена у виду
акценатског квантитета: употребљени су искључиво кратки акценти;
три краткоузлазна и један краткосилазни. Разлика постоји једино у
оквиру интонације: узлазна и силазна, која није изразит тонски фактор
разликовања.
У примеру (2) из поезије А. Шантића у две узастопне строфе из
песме Момчило, написане у једанаестерцима типа (5//6), у оквиру римованих парова делује веома интересантан акценатски систем. У првој
строфи у све четири римоване лексеме налази се истоветан акценат
(дугоузлазни), тако да је у њој успостављена акценатска корелација
и на плану квантитета (дуги акценат) и на плану квалитета (узлазни
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акценат): (вúну – сúну: -úну/-úну); (крúлā – свúла: -úлā/-úла). Међутим,
због појаве дужине на задњем слогу у једној од римема (крúлā), у овој
строфи ипак није остварена потпуна идентичност, него насупрот тонска различитост (-úлā : -úла). У другој строфи акценатска унифицираност је текла у смеру акценатског квантитета (кратки акценат), док је
разлика успостављена на нивоу интонације (узлазна и силазна). Тако
су у једном римованом пару акценти и дужине потпуно подударни:
(зна ̏мēн – пла ̏мēн: -а ̏мēн/-а ̏мēн). И у другом римованом пару (бòрӣ – гòрӣ:
-òрӣ/-òрӣ) уследила је акценатска подударност (краткоузлазни акценат),
као и у постакценатској дужини (-и-/-и-)
У примеру (3) из поезије В. Петковића Диса, такође у две узастопне
строфе из песме Звона на јутрење, испеване у симетричним дванаестерцима (6//6), налазимо комбиновану ситуацију; у једном од римованих
парова акценти су подударни, а у другом нису. У првој строфи у римованом пару: (бо ̏љē – во ̏љē: -о ̏љē/-о ̏љē) успостављена је потпуна акценатска
корелација (краткосилазни акценат и дужина на другом слогу), док је у
другом римованом пару дошло до колизије акцената (краткоузлазни и
дугоузлазни), па и акцентованих слогова: (òзāрӣ – возáрӣ: òзāрӣ/-озáрӣ).
У овом римованом пару, као што се види, није дошло само до употребе
различитих акцената (краткоузлазног и дугоузлазног), и двеју дужина
према једној, него је и место акцента различито: у првој римеми акценат је на првом слогу (ò-), а у другој римеми акценат је на другом слогу
(возá-); док римована сагласја започињу од првог слога (акцентованог
и некацентованог: (òзāрӣ/-озáрӣ). Овај пример риме могао би да доведе у сумњу све оне силне тврдње да рима почиње од акцентованог
вокала, али овде видимо да то није увек тако. У другој строфи у једном
римованом пару делује акценатска подударност, дугоузлазни акценат:
(зáћи – нáћи: -áћи/-áћи), док у другом римованом пару у првој римеми,
коју чини саставна рима („и да“), уопште нема акцента (јер се ради о
везнику и потврдној речци које немају акценат у српском књижевном
језику), док се у другој римеми налази краткосилазни акценат праћен
дужином на задњем слогу (и да – ки ̏дā)243. А овај пар риме доказује да је
могуће римовање и без учешћа акцента, што је сигурно честа особина
оних језика у којима је акценат везан за иницијални слог у речима.

243 Међутим, у изузетним ситуацијама као што је ова, везничка лексема
може да понесе акценат (и ̏ да), али остаје разлика између двеју римема у
постакценатској дужини (и ̏ да – ки ̏дā).
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У примеру (4) из поезије С. Пандуровића у две узастопне строфе из
песме У пола седам, исписане у једанаестерцима (5//6), као и до сада, делује систем наизменичног смењивања римованих парова са подударним
и неподударним акцентима. У првој строфи у једном римованом пару
успостављена је корелативност акцената, где се налазе краткосилазни
акценти: (кра ̏је – да ̏ је: -а ̏је/-а ̏ је)244, док је у другом римованом пару уследила акценатска колизија у виду квалитета (силазни и узлазни) акцента:
(лe ̏днōм – јèднōм: -e ̏днōм/-èднōм). У другој строфи у једном римованом
пару успостављена је акценатска корелација: (ле̂пā – це̂пā: -е̂пā/-е̂пā),
док је у другом римованом пару дошло до колизије у виду квантитета
– дуги и кратки акценат: (ла̂жнӣм – вла ̏жнӣм: ла ̏жнӣм/-ла ̏жнӣм).
У примеру (5) из поезије М. Ракића у прве четири узастопне строфе
из песме Долап, испеване у симетричним дванаестерцима (6//6), наилазимо на поступак наизменичног смењивања подударних и неподударних акцената у римованим паровима. Тако у првој строфи у једном
римованом пару делују истоветни акценти, и то краткосилазни: (тру ̏о
– чу ̏о: -у ̏о/-у ̏о), док је у другом римованом пару акценатска колизија
заснована на интонацији – узлазној и силазној, дугоузлазни и дугосилазни акценат: (дáнā – зна̂на: -áнā/-а̂на), коју прати и разлика у дужини
задњег слога, дуги слог : кратки слог (-нā/-на). У другој строфи у једном
римованом пару делује акценатска подударност, јер су употребљени
краткосилазни акценат: (тро ̏мо – ро ̏мо: -ро ̏мо/ро ̏мо), док је у другом
римованом пару успостављена акценатска колизија заснована на неподударности квалитета у виду силазног и узлазног акцента (тру̂да
– рýда: -ру̂да/рýда). У трећој строфи у једном римованом пару тонска
истоветност је базирана на краткосилазном акценту и дужини задњег
слога: (во ̏љē – бо ̏љē: -о ̏љē/-о ̏љē), док је тонска неподударност у другом
римованом пару утемељена на разлици силазне и узлазне интонације,
као и краткоћи и дужини задњег слога: (жи̂во – сни́вō: -и̂во/-и́вō). У четвртој строфи у једном римованом пару делује акценатска уједначеност;
употребљени су краткосилазни акценти: (мо ̏ћи – но ̏ћи: -о ̏ћи/-о ̏ћи), док
је у другом римованом пару акценатска (или тонска) неподударност
успостављена на различитости интонације, узлазне и силазне: (глáвē
– пра̂вē: -áвē/-а̂вē).

244 Међутим, потврдна речца „да“ може бити и без акцента, она то у ствари и
јесте, али понекад у поетским контекстима због посебне наглашености (што
спада у домен субјективности) може да понесе акценат, као у овом случају.
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Најбројнији су примери у којима се акценти у римованим паровима
не подударају. Овакви случајеви се најчешће остварују на нивоу једне
строфе, а понекад се протежу и на целу песму.
(1)

О, како те жалим! – гле, сузе ме гу̂шē, –
Оличена судбо свих живота ре̂дом,
Тебе, браћу људе, и све живе ду̂ше,
Једнаке пред општом неминовном бéдōм
(МРП , 99).

(2) Знаће да је само она земља свéтла
Где никад још није пала суза сра̂ма;
Где су деца на мач име оца мe ̏тла
Што живи у химни и у мòлитвама
(ЈД П I, 201).
(3) Пробудише ме к’о рубин цр̀вениЗраци вечерњег сунца. Пола сe ̏дам…
Час одласка твога дошао је мèни
Тужан к’о ова јесен коју глe ̏дāм
(С ПП , 93).
(4) Ја нисам слутио, отаџбина дра̂гā,
После сна дубоког, да чека спо ̏кōјно
Звона на јутрење да устане снáга,
Заспали духови и црство пòкōјнō
(ВПП , 142).
(5) Не плачем само с болом свога ср ̏ца
Рад’ земље ове убоге и го ̏лē;
Мене све ране мога рода бòлē,
И моја душа с њим пати и гр ̏цā.
Овдје у болу срца ѝстрзāна
Ја носим клетве свих патња и му̂кā,
И крв што капа са душманских рýкā,
То је крв моја из мојијех ра̂нā.
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У мени цвиле душе милиóнā;
Мој сваки уздах, свака суза бо̂нā
Њиховим болом вапије и и ̏штē…
И свуда гдје је српска душа кòјā,
Тамо је мени отаџбина мòја –
Мој дом и моје рођено òгњи-ште
(А Ш П , 90).
У примеру (1) из поезије М. Ракића у катрену из песме „Долап“
написане у симетричним дванаестерцима (6//6) у оба римована пара
не постоји акценатска разлика у римованим слоговима, дугосилазни
акценат: (гу̂шē – ду̂ше: -у̂шē/-у̂ше), дугоузлазни акценат: (рéдом – бéдōм:
-éдом/-éдōм), једино се својом дужином и краткоћом разликују задњи
слогови (-шē/-ше), односно краткоћом и дужином (-ше/-шē). Ово показује да песник иако је водио рачуна о природи акцента: његовој интонацији и трајању, није био свестан постојања постакценатске дужине,
која је у датом случају унела тонске разлике у римоване парове, па се
таква рима не доживљава потпуно коректном.
У примеру (2) из поезије Ј. Дучића у катрену из песме Херцеговина,
испеване у симетричним дванаестерцима (6//6), у првом римованом
пару дошло је до разлике и у квантитету и квалитету, јер су упарени
дугоузлазни и краткосилазни акценат: (свe ̏тла – мéтла: -e ̏тла/-éтла).
Слична је ситуација и у другом римованом пару, где дугосилазном акценту опонира краткосилазни акценат: (сра̂ма – мòлитвама: -а̂ма/-ама),
с тим што је акценат у другој римеми дошао на први слог, који је изван
римованог сагласја. Овај случај показује да се почетак риме и место
акцента не подударају, него су у великој колизији од чак два слога.
У примеру (3) из поезије С. Пандуровића у катрену из песме У пола
седам, исписане у једанаестерцима типа (5//6), у једном од римованих
парова дошло је до тонске разлике, јер су комбиновани силазни и узлазни акценти, који су праћени и неусаглашеним дужинама, њиховим
присуством и одсуством на задњем слогу: (цр ̏венӣ – мèни: -енӣ/-èни).
Ту постоји још једна неусаглашеност, јер се у првој римеми акценат
налази на првом слогу (цр ̏венӣ), који није обухваћен римом, тако да
римовано гнездо нема акцента (-енӣ). У другом римованом пару акценти
су истоветни, краткосилазни су: (сe ̏дам – глe ̏дāм: -e ̏дам/-e ̏дāм), али се
задњи слогови разликују у краткоћи и дужини (-ам/-āм).
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У примеру (4) из поезије В. Петковића Диса у катрену из песме Звона
на јутрење, написане у једанаестерцима типа (5//6), у првом римованом
пару дошло је до акценатских разлика у првом римованом слогу, где
опонирају дугосилазни и дугоузлазни акценат: (дра̂гā – снáга: -а̂гā/-áга),
али се и задњи слогови разликују својом дужином и својом краткоћом
(-гā/-га), што у великој мери угрожава доживљај тонске еуфоничности
риме. У другом римованом пару скоро је истоветна ситуација, али је
једино разлика у квантитету акцента; овде се ради о кратким акцентима: силазном и узлазном: (спо ̏кōјно – пòкōјнō: -по ̏кōјно/пòкōјнō). Уз
акценатску разлику постоји у задњим слоговима и тонска разлика, јер
је један слог кратак, а други је дуг (-но/-нō).
У примеру (5) из поезије А. Шантића у целој песми-сонету Моја
отаџбина, испеваној у једанаестерцима типа (5//6), у свим римованим
паровима делују различити акценти. Истина, у првој и задњој строфи
доминирају кратки, а у другој и трећој строфи дуги акценти. Гледано по
римованим паровима, разлике су остварене на следећи начин. У првом
катрену у једном од два римована пара делује краткосилазни акценат у
обе римеме: (ср ̏ца – гр ̏цā: -р ̏ца/-р ̏цā); разлика је једино у задњим слоговима: један је кратак , а други дуг (-ца/-цā). У другом римованом пару
тонска разлика заснива се на узлазној и силазној интонацији; опоненти
су краткосилазни и краткоузлазни акценат: (го ̏лē – бòлē: -о ̏лē/-òлē). У
другом катрену у једном римованом пару делује опозиција остварена
неакцентованим слогом под дужином наспрам дугосилазног акцента
са дужином: (ùстрзāна – ра̂нā: -āна/-а̂нā). Успостављена акценатска
опозиција још је више истакнута различитом дужином задњег слога:
кратки и дуги слог (-на/-нā). Уз све ово, акценат прве римеме („ѝстрзāна“) нашао се изван римованог гнезда (ѝстрз-āна); ту рима не почиње са акцентованим вокалом, него после њега. У другом римованом
пару акценатска неподударност је изражена једино тонском разликом:
дугосилазни – дугоузлазни акценат: (му̂кā – рýкā: -у̂кā/-ýкā). У првој
терцини у прва два стиха римована сагласја су обележена тонском
разликом, при чему опонирају дугоузлазни и дугосилазни акценти:
(милиóнā – бо̂нā: -óнā/-о̂нā). Следећи римовани пар, којим је опкорачена
прва и друга терцина, карактеришу разлике у квалитету и квантитету
првих римованих слогова, са позицијом коју чине краткосилазни и
краткоузлазни акценат: (и ̏штē – òгњӣште: и ̏штē/-ӣште), као и дужина и краткоћа задњих слогова (-тē/-те). Поред наведених разлика
постоји још једна која се огледа у померању акцента („òгњӣште“) изван
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римованог гнезда (-ӣште) у другој римеми. У задњем римованом пару
успостављена је акценатска подударност; у питању су краткоузлазни
акценти: (кòјā – мòја: -òјā/-òја), али су различити задњи слогови, један
је дуг, а други кратак (-јā/-ја).
Иако смо за нашу анализу узели поезију српских модерниста, који су
строго поштовали канонске принципе структурирања риме, показали
смо да када је у питању коришћење акцента да ту не постоје устаљена
правила њихове идентичне намене у римованим паровима који се доследно распростиру по целој строфи, у две и више строфа у контакту,
а камоли у целој песми. Све примере употребе акцената у римованим
речима, узимајући превасходно контекст строфе за основни, груписали
смо у три суштинске категорије: прву групу, где је дошло до потпуног
акценатског подударања у римованим паровима; другу групу, где је
дошло до комбинације подударних и неподударних акцената у римованим паровима и трећу групу, где потпуно одсуствује подударност
акцената у римованим паровима. Када се упореди прва група, на једној
страни, и друга и трећа, на другој страни, јасно се види да је веома
мало примера у којима је остварена потпуна идентичност акцената у
међусобно римованим речима. Ако би се овај моменат довео у везу са
српком поезијом пре и после модерне, у којој нису поштовани строги
принципи фонолошког структурирања риме, онда би заступљеност
подударности ове врсте била вероватно сведена на минимум, па се
отуда може поставити и питање да ли је онда могуће говорити о утицају акцента у стварању фонолошки потпуно идентичних парова риме,
односно да ли је могуће базирати постојање риме на појму чисте риме,
и да ли уопште треба узимати моменат акцента у разврставању риме
према њеном квалитету.
Сада ће бити веома интересантно да проговоримо о разлозима употребе различитих акцената у римованим паровима у поезији српских
модерниста. Овде ћемо дати уобичајене случајеве:
(1) неподударност је базирана на неразликовању квалитета акцента;
мèни – сe ̏ни; ле̂пā – цéпā; тру̂да – рýда; глáвē – пра̂вē; го ̏лē – бòлē; му̂кā
– рýкā; милиóнā – бо̂нā;
(2) неподударност је базирана на неразликовању кратког и дугог
постакценатског слога: крúлā – свúла; гу̂шē – ду̂ше; рéдом – бéдōм; сe ̏дам
– глe ̏дāм; ср ̏ца – гр ̏цā; кòјā – мòја;
(3) неподударност је базирана на неразликовању квалитета акцента
(силазна и узлазна интонација), и квантитета – краткоће и дужине
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постакцентованог слога: дра̂гā – снáга; спо ̏кōјно – пòкōјнō; дáнā – зна̂на;
жи̂во – снúвō;
(4) неподударност је базирана на неразликовању акцента, места акцента и на дужини и краткоћи постакценатских слогова: òзāрӣ – возáри;
ùстрзāна – ра̂нā; и ̏штē – òгњӣште;
(5) неподударност је базирана на неразликовању квантитета и квалитета акцента: свéтла – мe ̏тла; лe ̏днōм – јèднōм;
(6) неподударност је базирана на неразликовању квантитета (кратки
и дуги акценат) и квалитета (узлазна и силазна интонација), као и места
акцента: сра̂ма – мòлитвама;
(7) неподударност је базирана на употреби акцентованих и неакцентованих речи у римованим паровима: и да – ки ̏дā; кра ̏је – да је.
Из овог прегледа неподударности акценатских елемената у римованим паровима могу се извући прецизни закључци.
У већем броју примера, али и ширег опсега, српски модернисти нису
разликовали квалитет акцента: силазну од узлазне интонацију код
акцената истог квантитета (мèни – сe ̏ни); они нису осећали ни разлику
између дужине и краткоће постакценатског слога (крúлā – свúла);
запажена је и појава неразликовања квалитета акцента и дужине и
краткоће постакценатског слога (дра̂гā – снáга); као и неразликовања
истовремено неколико различитих тонских елемената: – место акцента,
квантитет и квалитет акцента, те квантитет постакценатског слога
(òзāрӣ – возáри; ùстрзāна – ра̂нā).
У мањем боју примера, али ширет опсега, српски модернисти нису
уочавали разлику између квантитета: кратки и дуги акценат, и квалитета: силазна и узлазна интонација (свéтла – мe ̏тла; лe ̏днōм – јèднōм);
они понекад нису правили разлику између квантитета (кратки и дуги
акценат) и квалитета (узлазна и силазна интонација), као и места
акцента (сра̂ма – мòлитвама). У појединим случајевима српски модернисти су у римованим јединицама користили акцентоване насупрот некацентованих речи (и да – ки ̏дā; кра ̏је – да је); овде је у питању
саставна рима.
Из овог кратког прегледа могу се извести ваљани закључци. Ако се
зна да су сви српски модернисти који су овде обрађивани имали задатак
да се строго придржавају канонизованих правила римовања и да сви
они потичу са терена српског књижевног језика, где је владао четвороакценатски систем са постакценатском дужином: Дучић и Шантић
из Мостара, Ракић, Пандуровић, Петковић из Београда – онда се јасно
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види да они нису разликовали поједине квантитативне и квалитативне
тонске елементе који учествују у градњи акценатског система српског
књижевног језика. Међутим, треба рећи и следеће што може бити
вероватно, а то је: акценатске неусаглашености могле су настајати и
из потребе да се прошири властити римаријум, па су онда употребљаване речи у рими које нису имале истоветне акценте и дужине на
постакценатском слогу. Истину говорећи, да су се српски модернисти
строго придржавали акценатских подударности при формирању римованих парова, они би имали на располагању веома мали лексички
и облички репертоар српског језика. У том случају њихова рима би и
лексички, и облички, и звуковно, па и семантички била стерилна, веома
сиромашна. Зато је често било сасвим логично да иако су они можда
и осећали акценатске разлике, да су их занемаривали, јер су се у први
план наметале друге особине риме, а то је у првом плану: звучање њених гласова, њена метричка и семантичка функција. Поетски текст и
јесте тако структуриран да са што мање лексичког материјала понесе
и преда реципијенту што већа количина информације.
Најзад, узимајући у обзир изнете ставове као и много тога што је
остало по страни, сматрамо да акценат ни у ком случају није пресудан
за риму, односно за њен формални и садржајни потенцијал, те га у разматрањима риме треба оставити без коментара. О акценту је потребно
говорити једино када се, као у овом нашем случају, ради о потврђивању
неке тезе и кад употреба акцента постане важан доказни материјал.
Овакав став није битан само за српски језик, за српску риму, него и
за друге језике и друге риме у којима су акценатски системи сасвим
друкчији од српског акценатског система.

3.4. Д
Већ се одавно у научној јавности расправљало о синтаксичким проблемима који су се тицали 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
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покрене нека лингвистичка и синтаксичка питања245, док је стилистичка (па и семантичка) проблематика потпуно остала по страни246.
Теоријска поставка реда речи у српском језику обично је разликовала
два начина кодирања247, који међусобно образују систем. Први подразумева основни распоред (правилни, редовни), а други модификацију
првога, инверзију (промењени, обрнути); први је стилски неутралан,
а други стилски обележен.
Предмет нашег огледа јесте једна од таквих појава која се у досадашњој теорији означавала термином дисторзија248. Под овим појмом
подразумевала се нека врста изобличења, искривљења, деформације
(Симеон: 1969). У раду је разматрамо у вези са инверзијом придева која
није примерена синтаксичкој структури српског књижевног језика.
Сама инверзија у поетским структурама у тесној је вези са разним
поступцима одвајања придева од именица249, који иначе у непосредној
вези са њима одређују или именују неке од њихових особина.
245 Међу првима о реду 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 (Berneker 1900). Касније
многи се синтаксичари (па и несинтаксичари) занимају за ову проблематику.
Овом приликом 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).
246 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).
247 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
индоевропоском прајезику.
248 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).
249 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).
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Дисторзија придева, посматрана у ужем смислу, представља један
од поступака осамостаљивања250 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, које истиче његову 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 именицом251.
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
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 граматичкосемантичким карактеристикама.
Пратећи ову појаву на материјалу поезије српских модерниста252
запазили смо да се инверзивни придеви у највећем броју случајева
одвајају од именица запетом, опкорачењем (на граници двају суседних
250 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.
251 Термин придевска именица преузет је од Александра Белића (Белић 1941: 488).
252 Ради се о поезији Јована Дучића, Милана Ракића, Владислава Петковића Диса,
Симе Пандуровића и 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.
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стихова) и уметањем већег или мањег дела текста између именице и
инверзивног придева. У раду ћемо разматрати сва три начина одвајања
ових 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 именица253. Примери постоје код свих истраживаних
песника.
(1)

Као покајнице, у сећању сивом,
На заранку сунца, нада и живота,
Пролазе у Б ОЛ У , уморном и живом,
Са лицем на коме нестаје лепота,
(С ПП , 116).

(2) Плету се венци за јунаке многе,
Дижу се ситни, устају незвани;
Али В И , дивни, без руке и ноге,
Бићете наши јунаци незнани
(ВПП , 156).
(3) Напред! Али куда, и камо, и зашто?
И зар увек исто, и све тако вечно?
Па како то ипак боли неизлечно
Кад сврши С Н Е ВА Њ Е , и празно, и ташто…
(ЈД П I, 159).
(4) Тамо, у страни, под прамењем зоре,
Виде се Ч Е ЉА Д , трсната и здрава,
Кô тврда стабла на хрбату горе
(А ШП , 114).
(5) У соби ће бити С У М РА К , благ ко твоје
Срце, сумрак створен да се дуго сања.
253 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 сасвим тачна, јер апозитиви накнадно
одређују и неодређене именице (појмове).
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На окнима светлим забљештаће боје
У тај свежи тренут првога сазнања…
(МРП , 70).
У примеру (1) из поезије С. Пандуровића у катрену из песме Године,
исписане у симетричним дванаестерцима (6//6), 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 именица „умор“ и „живост“. Наведени контекст парафразиран у развијену прозну форму,
по смислу би изгледао овако: Пролазе у болу, који одаје умор и живост,
која од дванаест нараста на шеснаест слогова. 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: „Пролазе у болу,
уморном и живом“, што одговара метричко-ритмичкој структури
строфе и целе песме.
У примеру (2) из поезије В. Петковића Диса у катрену из песме
Штапови и штаке, написане у једанаестерцима типа (5//6), 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. Овако развијену двостиховну фразу која има прозну форму и неједнак број
стихова (деветнаест и једанаест), песник је сажео у стиховни облик од
два једанаестерачка стиха: „Али ви, дивни, // без руке и ноге, / Бићете
наши // јунаци незнани“.
У примеру (3) из поезије Ј. Дучића у катрену из песме Снови, испеване у симетричним дванаестерцима (6//6), 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 је песник у наведеном примеру формално реализовао смисао свог
исказа у виду прозне структуре, дошло би до озбиљног нарушавања
метричко-ритмичке организације254 стиховног контекста написаног у
254 На сличну појаву указује М. Стевановић: „Заједничке именице уз
властита географска имена (типа река Сава, село Степанчиково и сл.) у
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облику два симетрична дванаестерца (6//6): „Па како то ипак // боли
неизлечно / Кад сврши сневање, // и празно, и ташто“. Тако би се из
веома строгог сегментовања језичког градива прешло у доста слободан
вид изражавања, што у песничком тексту није дозвољено.
У примеру (4) из поезије А. Шантића у терцини из песме Јутро жетве, исписане у једанаестерцима типа (5//6), именица „чељад“ одређена
је двама инверзивним придевима „трсната“ и „ташта“. Два придева у
смисаоној структури текста имају именичко значење „трснатост“ и
„здравост“: Па како то ипак боли неизлечно / Кад сврши сневање, које
подсећа на трснатост и здравост, у којем се разграђује поетска структура двају једанаестераца и ствара текст са укупно тридесет слогова.
Међутим, песник је избегао прозни начин изражавања и свој исказ свео
у поетску форму од два симетрична дванаестерца: „Тамо, у страни, //
под прамењем зоре / Виде се чељад, // трсната и здрава“, задржавајући
започету метричко-ритмичку структуру стихова у строфи и песми.
У примеру (5) из поезије М. Ракића у катрену из песме Чежња, написане у симетричним дванаестерцима (6//6), именица „сумрак“ одређена
је једним инверзивним придевом „благ“. Смисаона структура овако
конституисаног текста сугерише појмовно значење „благост“ инверзивног придева. Такво значење би стиховни текст превело у прозни
текст: У соби ће бити сумрак, који ће изражавати благост ко твоје / срце,
сумрак створен да се дуго сања, где је у потпуности нарушена метричкоритмичка структура првог по реду симетричног дванаестерца и створена прозна структура од двадесет слогова. Зато се песник послужио
преструктуирањем прозног у поетски текст, створивши два коректна
симетрична дванаестерца: „У соби ће бити // сумрак, благ ко твоје / срце,
сумрак створен // да се дуго сања“, као што су и сви остали стихови из
наведене строфе и поменуте песме.
У контексту једног стиха придевима у инверзији накнадно се одређује
већ одређена именица. Примери су присутни код свих испитиваних
песника.
(1)

Чека пред гробом и збори још тавно
Тугу живота и љубав спрам њега,
И чека своје. Кад допадне мукло

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).
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Све црно Д Р УШТ В О , ужасно и дивље,
До ње, до гроба, – страх ледени проби
Душу и срце, зле слутећи коби,
А суро небо затрепери живље
(С ПП , 56).
(2) Ја знам један ДОЛ А П . Црн, гломазан, труо,
Стоји као спомен из прастарих дана.
Његову сам шкрипу као дете чуо.
Стара груба справа давно ми је знана
(МРП , 99).
(3) Спава ми се. Још да легне тело
У тај С УМО Р , мртав, што се вије.
У ту душу, у ропац, опело,
Да потоне све што било није,
(ВПП , 91).
(4) Раширило се у немој висини
Јесење НЕБ О , оловно и празно,
Поља су пуста; врх ледина њиних
Силази вече досадно и мразно
(…)
(ЈДП I, 100).
(5) Трчи и врата пријевор извуци.
И стари С УС ЈЕД , висок као бријег,
Тресући с руха напанули снијег,
Јавио би се с фењером у руци
(А Ш П , 97).
У примеру (1) из поезије С. Пандуровића у септини из песме Са
својима, испеване у једанаестерцима типа (5//6), именицу „друштво“
одређену придевом „црно“ у атрибутској функцији, накнадно одређују
два инверзивна придева „ужасно“ и „дивље“. Међутим, ови придеви
у употребљеном контексту не значе само једну особину одређиваног
појма, већ означавају његову појмовну вредност изражену у значењу
именица „ужас“ и „дивљина“, које функционишу у смисаоној структури парафразираног исказа: Све црно друштво, које испуњава ужас и
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дивљина, који се од стиховне преображава у прозну форму са седамнаест слогова. Зато је песник употребио инверзивну структуру придева
како би изградио поетски дискурс у виду једанаестерачког стиха: „Све
црно друштво, // ужасно и дивље“, што је у складу са свим стиховима
у наведеној строфи и поменутој песми.
У примеру (2) из поезије М. Ракића у катрену из песме Долап, исписане у симетричним дванаестерцима (6//6), 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 смештени у наредну реченицу имају значење засебних појмова
„црнило“, „гломазност“, „трулост“. То показује смисаона структура
преобликованог исказа: Ја знам један долап, Који се одликује црнилом,
гломазношћу, трулошћу. Међутим, оваква се структура увелико удаљава од стиховног дискурса, пре свега својом силабичком вредношћу
од двадесет три слога, па је стога песник био приморан да употребом
инверзивних придева, изгради коректну структуру симетричног дванаестерца: „Ја знам један долап. // Црн, гломазан, труо“, као што су и
сви стихови у наведеном катрену из поменуте песме.
У примеру (3) из поезије В. Петковића Диса у катрену из песме
Слутња, написане у десетерцима типа (4//6), одређену именицу „сумор“ показном заменицом „тај“ (што значи никоји други) накнадно
одређује инверзивни придев „мртав“, који као придодати издвојени
елеменат добија појмовно значење именице „мртвило“. То показује
смисаона структура преформулисаног исказа: У тај сумор, који је
испуњен мртвилом, који има прозну структуру са увећаним бројем
слогова нимало примерену стиховном тексту асиметричног десетерца.
Зато је песник био присиљен да употреби придев у инверзији како
би избегао прозно фразирање и створио коректан стиховни дискурс
асиметричног десетерца (4//6): „У тај сумор, // мртав, што се вије“, који
одговара другим стиховима у наведеној строфи и поменутој песми.
У примеру (4) из поезије Ј. Дучића у првом делу октаве из песме
Новембар, исписане у једанаестерцима типа (5//6), одређену именицу
„небо“ придевом „јесење“ додатно одређују и два инверзивна придева
„оловно“, „празно“. Стављени у инверзију и још одвојени запетом од
именице коју одређују, два придева у оствареном контексту стичу
појмовно значење именица „олово“ и „празност (пустота)“ То показује
смисаона структура преобликованог једанаестерца: Јесење небо које
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делује као олово и пустота, који се преобразио у прозни дискурс од
деветнаест слогова. Песник није могао употребити овако развијену
конструкцију из простог разлога што она има прозну форму у којој је у
потпуности уништена структура једанаестерца: „Јесење небо, // оловно
и празно,“. Услед тога је Дучић, сходно метричко-ритмичкој структури
наведене строфе и поменуте песме, употребио једино могући облик
једанаестерца са инверзивним и одвојеним придевима.
У примеру (5) из поезије А. Шантића у катрену из песме Претпразничко вече, исписаној у једанаестерцима типа (5//6), одређену
именицу „сусјед“ придевом „стари“ у атрибутској функцији песник
накнадно појашњава додатним инверзивним придевом „висок“, који
на тај начин стиче значење појма, што показује развијени контекст: И
стари сусјед, који има висину као бријег. Међутим, оваква текстовна
структура је далеко од једанаестерачког стиха, јер има шеснаест слогова,
па је зато песник морао да користи придев у инверзији да би сачувао
једанаестерачку стиховну форму: „И стари сусјед // висок као бријег“,
јер му је то налагао контекст наведене строфе, као и поменуте песме.
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 именицу255. Примери
су нађени код свих анализираних песника.
255 Истина, понекад се деси да придев одређује већ одређену именицу. Такви
примери су веома ретки у поезији српских модерниста. Илустрације ради,
приказаћемо један такав случај.
Слутим празнину будућих времена,
Слепило духа што ће доћи потом;
Ја њу не двојим сад од других ЖЕНА
лепих, и јадних са њином лепотом
(С ПП , 85).
У наведеном примеру из поезије С. Пандуровића у катрену из песме У
изнуреном осећању једном, испевану у једанаестерцима типа (5//6), одређену
именицу „жена“ речју „других“ у регуларној позицији накнадно одређују
два придева „лепих“ и „јадних“ смештена на иницијалну позицију наредног
стиха. Раздвојеност управне речи и инверзивних придева чини клаузуларна
пауза (граница између двају суседних стихова), при чему већ одређена
именица добија накнадне квалификације, али због одређене удаљености
квалификативи почињу да означавају пунозначне појмове „дивота (красота)“,
„јадност“. У развијеном тексту то се веома лако може показати: Ја њу не двојим
сад од других жена / због њене красоте и јадности са њеном лепотом.
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(1)

Па ипак, нисмо ми ни за шта криви,
Господо. Јесу протекла ПР ОЛЕЋА
Немирна, лепа; али нека живи
Суморна мисô и нашег столећа!
(С ПП , 112).

(2) Кô зора на врху горе пламен букну,
И рачве букава рујни гримиз покри.
Сви држећи диљку са бодљом, у С УК Н У
Сивом, око ватре они седе мокри
(А ШП , 149).
(3) Зашто ноћас тако шуме јабланови,
Тако страсно, чудно? Зашто тако шуме?
Жути месец споро залази за ХУ М Е ,
Далеке и црне, кô слутње; и снови
(ЈД П I, 96).
(4) И не видех ништа. Ни далеке ГОРЕ
Забрађене танким велом магле плаве,
Ни ритове многе што спокојно горе
Крај обала мирних непомичне Саве
(МРП , 42).
(5) Устао сам рано, преко обичаја;
Отворио прозор. Изгледаше као
У природи да је било О КРШАЈА
Неког, грозног, страшног. Ваздух мокар пао.
(ВПП , 51).
У примеру (1) из поезије С. Пандуровића у катрену из песме Ми, по
милости божијој, деца овог столећа, написаној у једанаестерцима типа
(5//6), именица „пролећа“ накнадно је одређена придевима „немиран“
и „леп“, који због свог положаја (иницијална позиција наредног стиха)
у односу на именицу коју одређују (она стоји на финалној позицији
претходног стиха) и клаузуларне паузе која дужином трајања престиже
ниво тачке добијају смисао пунозначних лексема, односно именица
„немир“ и „лепота“. То се може видети из развијеног контекста: Господо.
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Јесу протекла пролећа / која су испуњена немиром, лепотом; али нека
живи. Међутим, пошто оваква конструкција пре подсећа на прозу него
на стих, јер садржи деветнаест слогова, песник је поштујући стиховну
структуру једанаестерца типа (5//6) произвео оправдану конструкцију
која одговара потребној врсти стиха, то јест једанаестерцу типа (5//6):
„Немирна, лепа; // али нека живи “.
У примеру (2) из поезије А. Шантића у катрену из песме Око ватре,
испеване у симетричним дванаестерцима (6//6), именицу „сукно“ одређује придев „сив“ који се налази на почетку наредног стиха у односу
на именицу коју одређује, која је на клаузули претходног стиха. Дакле,
њих раздваја граница између двају суседних стихова, која има запажену дужину трајања. И због удаљености и припадности другом стиху
овај придев пре означава појам „сивило“, који је у њој садржан, него
особину појма уз који би требало да стоји. То показује и контекст када
се по смислу развије на потребан начин: Сви држећи диљку са бодљом,
у сукну / које се истиче сивилом, око ватре они седе мокри. Међутим,
његово развијање разграђује стиховну структуру дванаестерачког
стиха, преобликујући је у прозни исказ од деветнаест слогова, па је
због тога песник био присиљен да употреби понуђену конструкцију са
симетричним дванаестерцем и инверзивним придевом да би одржао
успостављену метричко-ритмичку структуру стихова у наведеној
строфи и поменутој песми.
У примеру (3) из поезије Ј. Дучића у катрену из песме Јабланови,
написане у симетричним дванаестерцима (6//6), облик именице „хуме“,
која се нашла на клаузули трећег стиха, накнадно је одређен двама
придевима „далеке“ и „црне“, смештеним на иницијалну позицију наредног, четвртог стиха. Пауза на клаузули, уз запету, раздваја управну и
одредбене лексеме уз инверзију ових других, што ствара њено условно
осамостаљење. Доводећи у први план управну реч, а одредбене на другу
позицију „хуме, / Далеке и црне“ песник је прво желео да се управна
реч „хуме“ нађе на најистакнутијој позицији у стиху – крај стиха, чиме
јој се придаје изузетна важност, друго да и одредбене речи „далеке“
и „црне“ заузму веома важно место у стиху – почетак стиха, што је
и њих учинило посебно истакнутим. Ако се парафразира стиховна
структура, добиће се прозна конструкција: Жути месец споро залази
за хуме, / који одају даљину и црнило, ко слутње; и снови. Уз све то осамостаљени инверзивни придеви добијају и значење појмова, губећи
својство означавања особина.
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У примеру (4) из поезије М. Ракића у катрену из песме Орхидеја,
испеване у симетричним дванаестерцима (6//6), одређену именицу
„горе“ придевом „далек“ у функцији атрибута, са финалне позиције
првог стиха, накнадно одређује придевска инверзивна лексема „забрађене“, која се нашла на иницијалној позицији наредног стиха. Позиционе разлике и инверзија двеју лексема („горе / забрађене“), које у
регуларној позицији треба да чине веома чврсто јединство, утичу на
њихово удаљавање и губљење чврсте повезаности, тако да одредбена
реч употребљена у инверзији и посебном стиху (одвојена од главне речи
паузом која раздваја два стиха) добија одређену врсту самосталности
и почиње да означава пунозначни појам „забрађеност“, а не само једну
особину појма уз који стоји као његова одредба. То показује и развијени
контекст двају суседних стихова у којима функционише анализирана
синтагма: Ни далеке горе / које делују као забрађеност танким велом
магле плаве, где је у потпуности разграђена структура симетричног
дванаестерца, а настао прозни текст од деветнаест слогова. Због тога
песник гради стиховну структуру са симетричним дванаестерцем
и инверзивним придевом да би продужио континуитет истоврсних
стихова у строфи и целој песми.
У примеру (5) из поезије В. Петковића Диса у катрену из песме Јутарња идила, исписане у симетричним дванаестерцима (6//6), именицу
„окршаја“ смештену на финалну позицију трећег стиха одређују два инверзивна придева „грозног“ и „страшног“, испред којих стоји заменица
„неког“, која још више удаљава придеве од именице. Клаузуларна пауза
између именице и заменице и удаљеност придева одваја одредбене од
управне речи у толикој мери да се ове прве осећају осамостаљено и
почињу да означавају пунозначне појмове „грозност“ и „страхота“. То
је лако доказати ако се поетски текст развије у виду прозног исказа: У
природи да је било окршаја / неког који је подсећао на грозност и страхоту. Овакво прозно фразирање губи квалитете стиховног текста, и
зато песник прибегава конструкцији са симетричним дванаестерцем
и употребом инверзивних придева у функцији пунозначних појмова,
односно именица.
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.
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(1)

Сишли смо с ума у сјајан Д А Н ,
Провидан, дубок, – нама, драга, знан,
И светковасмо оцепљење то
Од мука, сумње, времена и сто
Рâна, што крваве их вређао је свет, –
Љубави наше плав и нежан цвет
(С ПП , 50).

(2) О, чудна ноћ, о, чудан С АТ ,
Тајанствен, црн, и глух,
У који као вити влат
Мој болни дршће дух
(МРП , 103).
(3) Мир, тишина смрти… Али испод мора,
Често ко да чујем глас далеког ХОРА ,
Тајанственог, страшног, у дугој тишини
(ЈД П I, 76).
(4) Већ ме ево врху. Свуда крш и саме
Две-три смреке шуме на рапавој плочи.
Ко благе и топле материне ОЧИ ,
Лепе греју звезде и гледају на ме.
(А Ш П , 142).
(5) Тад стављаху јорговане на се,
Умиваху са мирисом лице,
Увише се у бујне ТА ЛАС Е ,
Црне, као и њене зенице
(ВПП , 57).
У примеру (1) из поезије С. Пандуровића у секстини из песме Светковина, написане у мешаним стиховима: деветерцу (5//4), десетерцу
(5//5) и дванаестерцу (6//6), већ одређену именицу „дан“ придевом
„сјајан“ (смештеном на регуларно место) накнадно одређују инверзивни
придеви „провидан“ и „дубок“, који се налазе у другом стиху. Ове
придеве од именице одваја клаузуларна пауза и запета чиме они стичу
потпуну независност и добијају значења једнака реалним именицама
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„провидност“ и „дубина“, што потврђује и развијени контекст: Сишли
смо с ума у сјајан дан, / који се одликује провидношћу и дубином, – нама
драга знаним. Међутим, оваквом конструкцијом песник се није могао
послужити, јер она има све особине прозног исказа који у потпуности
разара метричко-ритмичку структуру каталектичког једанаестерца:
„Провидан, дубок // – нама, драга, знан,“, прелазећи у исказ: који се
одликује провидношћу и дубином, – нама драга знаним од двадесет и
једног слога.
У примеру (2) из поезије М. Ракића у катрену из песме Роса пада…,
исписане у шестерцима (3//3) и осмерцима (4//4), именицу „сат“ одређену придевом „чудан“ (који стоји на регуларној позицији), накнадно
одређују три инверзивна придева: „тајанствен“, „црн“ и „глух“, испуњавајући цео наредни стих. Налазећи се на месту иза именице и
раздвојени од ње клаузулом и зарезом, ови придеви добијају 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. Пошто преформулисани контекст губи стиховна
обележја и прелази у прозну структуру (који је испуњен тајанственошћу, црнилом и глухошћу) од осамнаест слогова, песник се није могао
њом користити већ је створио стиховну структуру шестерачког стиха
„Тајанствен // црн, и глух“, која је одговарала његовој поетској замисли
грађења наведене строфе, као и поменуте песме.
У примеру (3) из поезије Ј. Дучића у терцини из песме без наслова
Из ‘Јадранских сонета’, испеване у симетричним дванаестерцима (6//6),
именицу „хор“ одређену придевом далек (који стоји на регуларном
месту) накнадно одређују два придева „тајанствен“ и „страшан“, који
издвојеношћу од именице клаузулом и запетом представљају самосталне речи и означавају појмове „тајанственост“ и „страх“. То се може
видети из развијеног контекста четвртог стиха: Често као да чујем
глас далеког хора / који одаје тајанственост, који побеђује страх, у
дугој тишини. Али је овако развијен контекст у потпуности изгубио
својства стиховног казивања, јер је прешао у прозни исказ. Да би остао
у области стиховне форме, песник је морао да употреби конструкцију
са инверзивним придевима: „Често кад чујем глас // далеког хора, / Тајанственог, страшног, // у дугој тишини“ и сачува метричко-ритмичку
структуру симетричног дванаестерца.
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У примеру (4) из поезије А. Шантића у катрену из песме Срце, написане у симетричним дванаестерцима (6//6), именицу „очи“ већ одређену
трима придевима „благ“, „топал“, „материн“ (постављеним на регуларну
позицију) накнадно одређује инверзивни придев „леп“, заузевши иницијално место наредног стиха. Раздвојеност инверзивног придева од
именице, коју овај одређује паузом на клаузули и зарезом, чини да он
постиже одређен степен независности и да почиње означавати појам
„лепота“. Да је то уистину тако, показаће нам развијени контекст: Ко
благе и топле материне очи, / пуне лепоте греју звезде и гледају на ме.
Тиме је створена једна посебна ситуација, јер се конструкција границе
двају стихова „[…] материне очи / лепе греју звезде […]“ може схватити, баш због значајне одвојености инверзивног придева од именице
(очи, / лепе), да он не припада овој именици, него наредној „лепе греју
звезде“. Нама је према смислу и структури контекста природније да
придев „леп“ означава именицу „очи“, а не именички облик „звезде“.
Међутим, можда је могуће и друкчије схватање и тумачење.
У примеру (5) из поезије В. Петковића Диса у катрену из песме
Прва звезда, исписане у десетерцима типа (4//6), одређену именицу
„таласе“ придевом „бујне“, који стоји на регуларном месту, накнадно
одређује инверзивни придев „црне“, који је одвојен од именице паузом на клаузули, појачаном и запетом, а уз то инверзивни придев се
налази на иницијалној позицији наредног стиха. Сви ови елементи
удаљавају придев од именице коју он одређује, дајући му одређени
степен самосталности. Услед тога придев почиње да означава посебан
појам „црнина“. Развије ли се контекст задњег стиха, добиће се прозна
конструкција: Увише се у бујне таласе, / који деловаше као црнина, као
и њене зенице, где је од десетерца добијен исказ од деветнаест слогова.
Међутим, песник је морао да следи своју поетску замисао и да поетску
форму гради у виду асиметричног десетерца (4//6), те је тако употребио
конструкцију са инверзивним придевом.
Одвајање придева од именица поступком уметања делова текста
разликује три случаја.
Одвајање придева од именица одвија се у контексту једног стиха.
Примери су пронађени код свих истраживаних песника.
(1)
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Гоне по мраку гробу што ће доћи;
Посмртна звона у даљини звоне,
А ветри хује поносно и страсно
Последњу песму свему што је било
(С ПП , 55).
(2) Ево ми собе! О дувару јоште
И КО НА виси, прашљива и сама,
И у ме гледа и шапће из рама
О добру среће, дјетињства , милоште
(А ШП , 70).
(3) П УС Т И ЊА лежи дуга и широка –
Вече, сја запад… све букти у бл’јеску…
Ал’ на њој никог – само разасути
Скелети неки виде се на п’јеску
(ЈД П I, 80).
(4) И фијуком сетним нек ти ветар поје
Успаванку вечну кроз простране равни;
А гаврани црни у С УТ О Н ће тавни
Заграктати тужно крај гробнице твоје
(МРП , 78).
(5) Поколење женско, сваке части вредно,
Споменик ти диже зеленкасто-сиви:
И сад И МЕ твоје, светло и угледно,
Да би било лепо, на камену живи
Са одбором, колом твојих другарица,
С мирисним букетом вечних госпођица
(ВПП , 50).
У примеру (1) из поезије С. Пандуровића у септини из песме Са
својима, исписане у једанаестерцима типа (5//6), именицу „страст“
одређује инверзивни придев „жарка“, кога од ње раздваја синтаксичка
конструкција „нас гони“, што овом придеву даје извесну самосталност,
а самим тим и ранг појмовног значења именице „жар“. Услед тога парафразирани контекст изгледа овако: О, како жудно страст пуна жара
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нас гони / Свршетку, крају […]. Међутим, укључењем парафразираног
контекста у потпуности се мења метричко-ритмичка структура једанаестерца при чему се он претвара у тринаестерачки стих типа (6//7): О,
како жудно страст // пуна жара нас гони, што не одговара стиховној
структури септине, као и целе песме у којој владају једанаестерачки
стихови.
У примеру (2) из поезије А. Шантића у катрену из песме Наш стари
доме…, исписане у једанаестерцима типа (5//6), именицу „икона“ одређују инверзивни придеви „прашљив“ и „сам“. Уметањем глаголског
облика „виси“ инверзивни придеви се удаљавају од именице коју одређују. Између овог глаголског облика и инверзивних придева стоји запета, која указује и на постојање паузе. Инверзија, удаљеност и запета
битни су чиниоци семантичког осамостаљивања придева и добијања
функције смисаоно самосталних именица „прашина“ и „самоћа“. То
показује и парафразирани контекст: Ево ми собе! О дувару јоште / икона
виси, прекривена прашином и самоћом. Парафразирање уводи стиховни
текст у прозну конструкцију: икона виси, прекривена прашином и самоћом, јер од једанаестерца настаје прозна фраза од шеснаест стихова,
која не одговара метричко-ритмичкој структури наведене строфе, као
и поменутој песми.
У примеру (3) из поезије Ј. Дучића у катрену из песме без наслова Из
‘Јадранских сонета’, написане у једанаестерцима типа (5//6), именицу
„пустиња“ са иницијалне позиције првог стиха одређују два инверзивна
придева „дуга“ и „широка“. Као што се види, између именице и инверзивних придева налази се глаголска реч „лежи“ у функцији предиката,
која удаљава придеве као одредбе именице у функцији субјекта. На
овај начин придевске речи губе директни контакт са именицом коју
одређују, добијајући одређени степен аутономије, самосталности и
почињу означавати појмове, а не особине неког појма. У овом случају
инверзивни придеви стичу значење појмова „дужина“ и „ширина“, што
показује парафразирани контекст првог стиха: Пустиња лежи свом
дужином и ширином. Међутим, приликом парафразирања изгубила се
структура једанаестерачког стиха (5//6), претворивши се у тринаестерачку структуру (5//8): Пустиња лежи // свом дужином и ширином, што
одудара од успостављене изосилабичне структуре једанаестерца типа
(5//6), који влада у строфи, као и у целој песми из које је строфа узета.
У примеру (4) из поезије М. Ракића у катрену из песме Једној покојници, испеване у симетричним дванаестерцима (6//6), именицу „сутон“
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одређује инверзивни придев „тавни“ испред кога стоји „ће“, енклитички
облик 3. л. јед. и мн. глагола хтети. Овим је одредбени придев поред
инверзије извесно удаљен од именице коју одређује, што му даје посебан
степен самосталности, услед чега он почиње означавати појам, а не особину неког појма. У овом случају ради се о појму „тавнина“ („давнина“),
што потврђује и парафразирани текст трећег стиха: А гаврани црни у
сутон ће сличан тавнини. Међутим, парафразирани дискурс увећава
слоговну вредност стиховног контекста и из стиховног преводи га у
прозни исказ; тако од симетричног дванаестерца (6//6) настаје текст од
петнаест слогова, губећи увелико стиховна обележја. Због тога песник
прибегава контрахованом тексту са инверзивним придевом.
У примеру (5) из поезије В. Петковића Диса у секстини из песме Војиславу, исписане у симетричним дванаестерцима (6//6), именицу „име“
која је већ одређена присвојном заменицом „твоје“ накнадно одређују
два придева „светло“ и „угледно“, који су одвојени од заменице запетом.
Њихова инверзивност и одвојеност заменицом и запетом увелико их
удаљава од именице коју одређују, тако да они постају самостални
и почињу указивати на пунозначне појмове, а не на особине неког
појма. У дотичном случају они означавају „светлост“ и „угледност“,
што потврђује преобликовани текст трећег стиха: И сад име твоје,
као светлост и угледност (лепота). Парафразирање дванаестерачке
стиховне структуре претвара је у четрнаестосложну структуру, што не
одговара стиховној констелацији строфе као и целе песме, па је песник
био присиљен да употреби сажету форму са инверзивним придевима.
Одвајање придева од именица одвија се и у два суседна стиха. Примери су присутни код свих проучаваних песника.
(1)

У покрову је, хладна, мртва, бледа,
Дивна к’о зраци помрлих идеја,
Сва Љ УБА В 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
(С ПП , 56).

(2) И пусти трулеж нека слепо гази
Љубав и душу, и натапа струну;
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Задах нек на те своју СЕНКУ плази
Високу, крупну, као злоба пуну
(ВПП , 41).
(3) А кад над липама што мрачне стоје
Крајичком изби МЕС ЕЦ , па се шири
Пун, сјајан, мекан, ко колено твоје
Из црне ти чарапе кад провири,
(МРП , 47).
(4) Лејило моја, како ли је пусто
То јесење вече усред нашег дола!
У шуми негдје ГЛАС се вјетра чује
Тужан и очајан, промукô од бола
(ЈД П I, 79).
(5) Покривен грањем боровине модре,
Ја лежим овдје на заспалој коси;
До мене једва ЗРА К мјесечев продре
Сањив и блијед, окупан у роси
(А Ш П , 58).
У примеру (1) из поезије С. Пандуровића у септини из песме Са својима, исписане у једанаестерцима типа (5//6), придевом „сав“ одређену
именицу „љубав“ накнадно одређује и инверзивни придев „мртав“, који
се налази у наредном стиху. Он је одвојен од именице делом текста „моја,
у великом дану“. Због тога се губи непосредни контакт између именице
и придева, па овај у таквој ситуацији добија самосталност и појмовно
значење именице „мртвило“. То се може видети у преобликованом
тексту четвртог стиха: Сва љубав моја, у великом дану, / обузета је мртвилом, – то јутро живота и среће, чији слоговни салдо од једанаест
нараста на седамнаест слоговних јединица, али и од стиховне прелази
у прозну структуру. Зато песник користи понуђену варијанту у којој и
четврти стих задржава структуру једанаестерца типа (5//6), саображено
свим стиховима у наведеној строфи и поменутој песми.
У примеру (2) из поезије В. Петковића Диса у катрену из песме Химна,
испеваној у једанаестерцима типа (5//6), одређену именицу „сенку“
заменицом „своју“ накнадно одређују два инверзивна придева „висок“
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и „крупан“, које одваја глаголски облик „плази“ и пауза на клаузули.
Због удаљености од именице и постојеће 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,
као злоба пуну. Приликом преформулисања четвртог стиха он од
једанаестерца прелази у прозну форму са осамнаест слогова, која се
не уклапа у општу метричко-ритмичку структуру наведене строфе и
поменуте песме. Отуда песник користи облик текста са инверзивним
придевима да одржи започету стиховну структуру.
У примеру (3) из поезије М. Ракића у катрену из песме Три писма
III, написана у једанаестерцима са покретљивом цезуром (6//5, 5//6,
4//7), неодређену именицу „месец“ одређују три узастопна придева
„пун“, „сјајан“, „мекан“, која се налазе у наредном, трећем стиху. Између
именице и инверзивних придева уметнут је део текста „па се шири“,
који још више удаљава придеве од именице чији су они одредба. Услед
одвојености (запета), инверзије и удаљености ови придеви добијају
на самосталности и почињу означавати пунозначне појмове „поноћа“,
„сјајност“, „мекота“. На то нам указује преформулисани контекст трећег
стиха: Крајичком изби месец, па се шири / у поноћи, са сјајношћу и мекотом, као колено твоје. Међутим, преобликовање стиховног текста
обавезно води његовом преображају у прозну структуру у којој долази
до нарастања слоговне вредности. У дотичном случају од преформулисаног једанаестерца настаје текстовна структура од деветнаест слогова.
Услед тога се песник и држао форме са инверзивним придевима, која
му је омогућавала да сачува структуру једанаестерца примерену свим
стиховима у наведеној строфи као и у поменутој песми.
У примеру (4) из поезије Ј. Дучића у катрену из песме Из Јадранских
сонета, исписане у једанаестерцима типа (5//6), неодређену именицу
„глас“ накнадно одређују три узастопна инверзивна придева „тужан“,
„очајан“, „промукô“, смештена у наредни, четврти стих. Њихову удаљеност истиче део исказа „се вјетра чује“ и пауза на клаузули, те тако
они више означавају пунозначне појмове „тугу“, „очај“ и „промуклост“
него што су одредбе именице „глас“. То нам показује преобликовани
текст четвртог стиха: У шуми негде глас се вјетра чује / као туга и очај,
и промуклост од бола. Али преобликовани текст губи сва обележја
једанаестерачког стиха (5//6) и преображава се у прозну структуру
од четрнаест слогова: (као туга и очај, и промуклост од бола). Због
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тога је песник морао да прибегне првобитној конструкцији са инверзивним придевима, јер она одражава структуру једанаестерца која је
била потребна као стиховни континуитет и строфе и песме из које је
строфа узета.
У примеру (5) из поезије А. Шантића у катрену из песме Ноћ, испеване у једанаестерцима типа (5//6), већ одређену именицу „зрак“
инверзивним придевом „мјесечев“ накнадно одређују три узастопна
придева „сањив“, „блијед“ и „окупан“, постављена у наредни, четврти
стих. Између именице и инверзивних придева смештена је конструкција
„мјесечев продре“ и пауза на клаузули двају стихова, тако да су накнадни инверзивни придеви постали довољно удаљени од именице коју
одређују, изгубивши непосредни контакт, што им омогућава да делују
самостално у виду пунозначних појмова „сан“, „бледоћа“, „окупаност“.
Ово се лако може доказати преко преформулисаног текста четвртог стиха: До мене једва зрак мјесечев продре / као сан, попут бледила,
окупаности у роси. Међутим, свака преобликованост, па и ова, води
ка промени структуре првобитног текста, где од једанаестерца (5//6)
настаје исказ од петнаест слогова (као сан, попут бледила, окупаности
у роси). Услед промене текстовне структуре једанаестерца и његово
превођење у исказ од петнаест слогова, песник је био присиљен да
користи првобитну контуру стиха са инверзивним придевима, јер она
одговара текстуалној констелацији наведене строфе и поменуте песме.
Одвајање придева од неодређене именице одвија се на дистанци у
контексту једне строфе. Примери су нађени код свих анализираних
песника.
(1)

Када нам С И НО В И 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
(ВПП , 159).

(2) Кô рањена тица, што би небу хтјела,
Отима се Д У Ш А из оловних дана,
Али кобни вјетар граби је са страна,
Па се натраг тргне промрзла и свела
(А Ш П , 92).
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(3) Јер моја је Д У Ш А силом дувна седа
Што међ четир зида век проводи зао,
Некорисна, суха, бесплодна, и бледа,
Нит’ је кога знала, нит’ њу когод знао
(МРП , 91).
(4) Али ти си увек, мила ЖЕНО , бдела
Бурном ноћи и кад дан злокобан сване,
Отмена, умна, и часна и смела,
Над домом нашим очима Дијане
(С ПП , 163).
(5) Царски В ИТ Е З О ВИ , кнежеви госпари,
Једни према другим, кад се мукло зачу
Плашљива реч кнеза; и млади и стари
Сви држе погледе на царевом мачу
(ЈД П I, 194).
У примеру (1) из поезије В. Петковића Диса у квинти из песме Многих
неће бити, исписане у симетричним дванаестерцима (6//6), неодређену
именицу „синови“ из првог стиха накнадно одређују инверзивни придеви „уморан“ и „леп“, који се налазе у трећем стиху, удаљени од ње
цела три полустиха: „[…] // дођу са бојишта / Запојени славом, // к’о
мирисом цвеће“. Због превелике удаљености од именице коју одређују
ови придеви, на смисаоном плану, добијају ранг именица „умор“ и
„лепота“. Ако би се реконструисао контекст трећег стиха у којем делују
инверзивни придеви, он би добио следећи изглед: Запојени славом, к’о
мирисом цвеће, / опхрвани умором и испуњени лепотом, и жељни огњишта.256 Међутим, преображени текст трећег стиха достиже силабичку
256 Одвајање придева од именица које се испољава у контексту једне строфе
понекад укључује комбинацију два случаја. Наиме, у једном случају
инверзивни придев који накнадно одређује именицу стоји у истом стиху на
одстојању за једну лексему, док у другом случају ту исту именицу накнадно
одређују инверзивни придеви који стоје на растојању од именице за цео један
стих.
Да ми је ЉУБАВ осетити благу
О којој не зна, а говори свет,
Наивну, белу, у животу злом!
Да ми је опет заволети драгу!
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вредност од двадесет и једног слога, што га преводи у прозну форму,
која у потпуности одудара од структуре симетричног дванаестерца
који влада у наведеној строфи и поменутој песми.
У примеру (2) из поезије А. Шантића у катрену из песме На по пута
испевану у симетричним дванаестерцима (6//6), неодређену именицу
„душа“ из другог стиха накнадно одређују инверзивни придеви „промрзао“ и „свео“, који су постављени на крају четвртог стиха, удаљени од
именице чак три цела полустиха: „[…] // из оловних рана / Али кобни
вјетар // граби је са страна“. Услед превелике удаљености од именице
коју одређују ови придеви, на семантичком плану, постају именице
„промрзлина“ и „свелост“. Трансформисани контекст четвртог стиха то
најбоље показује: Али кобни вјетар граби је са страна, / Па се натраг
тргне слично промрзлини и свелости. Међутим, трансформисани текст
четвртог стиха не остаје у границама симетричног дванаестерца, него
се претвара у текст од шеснаест слогова, што не одговара метричкоритмичкој структури наведене строфе, а ни поменуте песме. Стога
песник остаје у оквирима задате форме и користи облик симетричног
дванаестерца са инверзивним придевима.
У примеру (3) из поезије М. Ракића у катрену из песме Једна жеља
испеване у симетричним дванаестерцима (6//6), одређену именицу
„душа“ 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 на удаљености, као у претходна
два примера, од три цела полустиха: „[…] // силом дивна седа / Што
међ четир зида // век проводи зао“. Толико растојање између именице
Јер свет је блуда и разврата дом,
Где чедност вене као рâни цвет
(С ПП , 194).
У наведеном примеру из поезије С. Пандуровића у секстини из песме
Сумрачне тежње, испеване у једанаестерцима типа (5//6), неодређену
именицу „облаке“ 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 су 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“, које 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).
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и придева који је одређују условљава да они постају осамостаљени и да
означавају самосталне појмове „некорисност“, „сухота“, „бесплодност“,
и „бледоћа“. То показује парафразирани текст трећег стиха: Што међ
четир зида век проводи зао / од које нема користи, и која се одликује
сухотом, бесплодношћу и бледоћом. Међутим, парафразирањем трећи
стих губи форму симетричног дванаестерца, претварајући се у прозни
исказ од двадесет седам слогова. Према томе, песник је морао остати
на првобитној конструкцији са инверзивним придевима, јер је једино
помоћу њих могао да искаже жељени садржај а да задржи облик симетричног дванаестерца, која је у складу са формом свих стихова у
наведеној строфи и поменутој песми.
У примеру (4) из поезије С. Пандуровића у катрену из песме Крај
огњишта, написану у два симетрична дванаестерца (6//6) и два једанаестерцима типа (5//6), одређену именицу „жена“ придевом „мила“ (на
регуларном месту), постављену у први стих, накнадно одређују четири
инверзивна придева „отмена“, „умна“, „часна“ и „смела“ из трећег стиха.
Између именице и одредбених придева постоји знатан део текста:
„[…] бдела / Бурном ноћи и кад дан злокобни сване“, нешто већи од
једног стиха. Услед тога инверзивни придеви на семантичком плану
добијају обележја самосталних речи: „отменост“, „умност“, „часност“
и „смелост“. Ову констатацију може потврдити и преобликовани контекст трећег стиха: 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. Преобликовани текст
трећег стиха од једанаестерца типа (5//6) преобратио би се у исказ
од шеснаест слогова (док те красила отменост, умност, и часност
и смелост), који ни у ком случају не би могао одговарати метричкоритмичкој структури стихова наведене строфе и песме.
У примеру (5) из поезије Ј. Дучића у катрену из песме Дубровник,
написане у симетричним дванаестерцима (6//6), већ одређену именицу „витезови“ придевом „царски“ на регуларној позицији накнадно
одређују инверзивни придеви смештени у други полустих трећег стиха.
Растојање од именице и инверзивних придева износи равно четири
полустиха (или два цела стиха): „[…] // кнежеви госпари / Једни према
другим, // кад се мукло зачу / Плашљива реч кнеза;// […]“. Раздаљина
између именице и одредбених придева од два стиха сигурна је гаранција
да они делују потпуно самостално, означавајући пунозначне појмове
попут „млади“ (у значењу: млад човек, младић) и „старина“ (у значењу:
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стар човек, старац). Преформулисани текст дела трећег стиха указује
на појмовна значења ових двају придева: Царски витезови, кнежеви
госпари, / […] // и младићи и старине / Сви држе погледе на царевом мачу.
Међутим, преобликовани текст трећег стиха: Плашљива реч кнеза; и
младићи и старине – губила би сва обележја симетричног дванаестерца,
јер се претвара у четрнаестерац типа (6//8), који је изван метричкоритмичке структуре наведене строфе и поменуте песме. Стога је песник
био принуђен да употреби стиховну форму са инверзивним придевима
да би константно одржао структуру силабичког дванаестерца.
У поезији српских модерниста који су били предмет истраживања у
овом огледу јављају се и такви примери у којима се одређивана именица
налази у једној, а инверзивни придеви у другој строфи.
Одвајање придева од именица одвија се у контексту двеју суседних
строфа. Примери су пронађени код свих анализираних песника.
(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 БЕ С И !
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
(ЈД П I, 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 Е МИН А .
Ја каква је, пуста! Тако ми имана,
Стид је не би било да је код султана!
Па још када шеће и плећима креће…
– Ни хоџин ми запис више помоћ неће!…
(А Ш П , 53).
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(3) Завеса ноћи алејама сивим.
Једино зимске руже још што цепте
Страшћу, и ја што у сну своме живим
Опет, и ЗВЕ ЗДЕ 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
(С ПП , 84).
(4) Ја немам сузе за оне младиће
Што су остали кланцима и пољем;
Све друг до друга као једно биће,
К’о једна жртва нараштају бољем.
Ја немам сузе за оне МЛА Д И ЋЕ
Што су весели пошли из свог стана,
Ко да их зове за границом коло:
Њине су груди пуне светлих рана,
На које душа прнула им холо
(ВПП , 137).
(5) Она господари! Ј А 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!
(МРП , 88).
У примеру (1) из поезије Ј. Дучића у два суседна катрена из песме
Непријатељ, испеване у симетричним дванаестерцима (6//6), именицу
„бес“ одређену заменицом „сви“ (која стоји на регуларном месту), смештену на сами крај претходне строфе, накнадно одређују три узастопна
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придева „леп“, „силан“, „грозан“, постављена на иницијалну позицију
првог стиха наредне строфе. Треба рећи да се на крају прве строфе налази знак узвика као обележје њене потпуне интонационе, синтаксичке
и семантичке завршености и заокружености. А појава придева у другој
строфи која припада новој интонационој, синтаксичкој и семантичкој
целини отвара велике могућности за њихову самосталност која се
граничи са самосталношћу именица. Зато они не одређују особине,
него означавају појмове „лепота“, „силина“, „грозота“. То показује парафразирани текст првог стиха друге строфе: И о штит чији се разбију
сви беси! // који су испуњени лепотом, силином, грозотом! жељан сам
те и ја. Поступак парафразирања условио је да се стиховна структура
симетричног дванаестерца преобрази у прозну структуру од двадесет и
два слога: (Који су испуњени лепотом, силином, грозотом! жељан сам те
и ја), која би, ако би била употребљена, разрушила сукцесивно низање
симетричних дванаестераца из строфе у строфу кроз целу песму. Стога
је песник прибегао стиховној структури симетричног дванаестерца са
инверзивним придевима како би очувао низање истоветних метричкоритмичких елемената у виду симетричних дванаестераца.
У примеру (2) из поезије А. Шантића у два суседна катрена из песме Емина, исписане у симетричним дванаестерцима (6//6), властиту
именицу „Емина“ постављену на сами крај претходне строфе накнадно
одређује придев „пуст“ (у значењу: врло леп, красан, диван), смештен на
месту цезуре првог стиха наредне строфе. На крају прве строфе је тачка
као знак завршетка интонационе, синтаксичке и семантичке целине,
што значи да се одређивана именица и инверзивни придеви налазе у
две потпуно заокружене текстовне јединице. То и удаљеност, коју повећава и белина између строфа, указују на поступак осамостаљивања
ове придевске речи која добија значење једне или више апстрактних
именица: „лепота“, „красота“, „дивота“. Ово показује и парафразирани
текст првог стиха друге строфе: С ибриком у руци стајаше Емина. / Ја
каква је, то лепота (красота, дивота) људи! Тако ми имана, / Стид је
не би било да је код султана! Парафразирање преводи стиховни текст
симетричног дванаестерца у исказ од шеснаест слогова: (Ја каква је
то лепота људи! Тако ми имана), чиме би се нарушила успостављена
дванаестерачка стиховна структура у целој песми. И то је био разлог
зашто је песник прибегао стиховном дискурсу симетричног дванаестерца са употребом инверзивног придева.
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У примеру (3) из поезије С. Пандуровића у два суседна катрена из
песме У изнуреном осећању једном, испеване у једанаестерцима типа
(5//6), неодређену именицу „звезде“ из задњег стиха претходне строфе
одређују инверзивни придеви „бледе“ и „сетне“ из првог стиха наредне
строфе. Међутим, овде је за разлику од претходна два примера, дошло
до опкорачења између суседних строфа, тако да инверзивни придеви
интонационо, синтаксички и семантички припадају првој строфи иако
су метричко-ритмички део друге строфе. Али контекстуална удаљеност
мерена одреском текста „што нада мном трепте“ и паузом која дели
две суседне строфе чине то да инверзивни придеви добијају извесну
самосталност и значење именица „бледоћа“ и „сета“. Овим контекст
првог стиха друге строфе добија нешто друкчију структуру: Опет, и
звезде // што нада мном трепте / одају бледоћу и сету. О мој боже, ту
је – која уместо једанаестерца типа (5//6) прелази у исказ од петнаест
слогова. А то би у потпуности нарушило изосилабичност стихова целе
песме и покварило метричко-ритмичку структуру једанаестерца (5//6).
Услед тога песник користи овај тип стиха са инверзивним придевима.
У примеру (4) из поезије В. Петковића Диса у две узастопне строфе
(квинта и катрен) из песме По гробовима, исписане у једанаестерцима
типа (5//6), већ одређену именицу „младиће“ заменицом „оне“ (на регуларном месту), која је смештена на финалну позицију задњег стиха
прве строфе, накнадно одређује инверзивни придев „весели“, постављен
на крај првог полустиха првог стиха друге строфе. У овом примеру,
за разлику од претходна два, обе строфе интонационо, синтаксички
и семантички чине јединство, јер се тек на крају друге строфе налази
интерпункцијски знак тачка, као сигнал завршетка обеју строфа. На
граници строфа не постоји никакав знак интерпункције, сугеришући
прелазак из строфе у строфу без задршке. Међутим, између строфа
постоји белина као знак одвајања двеју метричко-ритмичких целина
и она означава дужу паузу него запета или тачка. Треба додати да се
између именице и инверзивног придева налази текстовна фраза „што
су“, тако да ова два елемента (међустрофна белина и уметнути текст)
стварају могућност да се инверзивни придев доживи као самостална
лексема која означава појам „веселост“. Ако се преобликује контекст
првог стиха друге строфе: Ја немам сузе // за оне младиће / Што су уз
веселост // пошли из свог стана – једанаестерачка структура типа (5//6)
прећи ће у дванаестерачку структуру типа (6//6), која не одговара
стиховној констелацији двеју наведених строфа, као ни целој поме-
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нутој песми. И то је био разлог да се песник придржава првобитне
стиховне структуре, односно једанаестерца типа (5//6) са употребом
инверзивног придева.
У примеру (5) из поезије М. Ракића у два узастопна катрена из песме
Мисао, испеване у симетричним дванаестерцима (6//6), личну заменицу
„ја“ из првог стиха претходне строфе одређују два придева „сатрвен“
и „сможден“, смештена у први полустих првог стиха наредне строфе.
Прелазак из строфе у строфу обележен је запетом, а тек на крају друге
строфе стоји интерпункцијски знак узвика, што значи да ове две узастопне строфе чине интонационо, синтаксичко и семантичко јединство.
Специфичност овог примера у односу на преостала четири јесте у томе
што код њега размак између именице и њених одредаба износи цела
три стиха, а то показује у којем степену су они осамостаљени. На то
упућује и парафразирани контекст првог стиха друге строфе: Ја сам као
Мазепа, / Привезан на коњу, / […] осећам сатрвеност и сможденост, у
очима страва. Преобликовање текста увећава његову слоговну вредност, тако би се дванаестерац (6//6) преобразио у исказ од седамнаест
слогова, који пре има прозну него стиховну структуру. Стога се песник
послужио првобитном формом са симетричним дванаестерцем (6//6)
и инверзивним придевима, јер је то одговарало метричко-ритмичкој
структури двеју наведених строфа, као и поменутој песми.
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 у контексту двају суседних стихова; на дистанци: у
контексту једне строфе и у контексту 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
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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 инверзивни 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.

3.5. Т

,

,

Када је у питању стварање, рекло би се да је такав вид делатности
немогућ без учешћа личног, индивидуалног, особеног, посебног, непоновљивог. Свако друкчије деловање не подразумева стварање него
понављање или опонашање нечега већ створеног. Дакле, нема правог
истинског стварања без надахнућа, без креативности. И сам Бог када
је стварао свет морао је бити веома надахнут, истински креативан.
Међутим, у еволуцији људског рода, која се односи и на развој уметности, постојали су периоди који су подразумевали стварање без
уплива креативности, без учешћа посебности, непоновљивости257.
Наиме, стваралачки идеал је био поистовећивање са Богом, са његовим гледањем на створени свет. Дакле, на свет се посматрало очима
Бога, а не очима човека. И сва бића, све појаве, све ствари гледане су у
односу на њихов идеал, а не као појединачна бића, појединачне појаве,
појединачне ствари – које се међусобно разликују. Идеја је била да се у
опонашању стварања достигне ниво божанског стваралаштва. Уметник,
стваралац се трудио да досегне божији идеал, да своје чињење у што
већој мери поистовети са божијим стварањем, а свака грешка у односу
на такав идеал сматрана је стилом258, нечим што је одраз ствараочеве
индивидуалности, његове људске несавршености. Међутим, када се
променио поглед на свет, сам тај свет односно сва бића, све појаве и
257 Наравно била је то уметност опонашања, поистовећивања са Богом или са већ
бивствујушћим узором, стварало се према одређеним моделима.
258 У овој грешци данас се види одступање од норме, што је једна од одредница
стила.
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све ствари су гледане очима човека, тако се променила и перспектива
виђеног, а и само виђено. Тада је отворена могућност да се исти свет,
иста бића, исте ствари виде различито – зависно од тога ко их гледа, из
које перспективе их гледа и у коју сврху их гледа. Из личног погледа на
свет настала је оригиналност259, произашао је друкчији појам стила260.
Сваки је творац стварао своја дела из сопственог погледа, из своје
перспективе. Да бисмо ову тезу доказали послужићемо се двема песмама
двају српских песника који су припадали истом књижевном правцу –
модернизму,261 и који су обрадили исту тему – тему јесени. Модернизам
(модерна) у српској поезији настао је крајем 19. и почетком 20. века
оплођен утицајем парнасоваца и симболиста, обликован „у смислу
склада везане форме, мирног и формално углађеног начина изражавања, сликовне и музичке хармоније и духовног аристократизма […]
У парнасовачко-симболистичкој форми изражене су бодлеровске теме
пролазности, песимизма и смрти, властитог доживљаја и немира, да би
под утицајем друштвених кретања (балкански ратови) и ауторитета
Скерлићеве критике концем раздобља дошле до изражаја и националне
друштвено-активистичке теме“ (Лончар 1985: 448).
Пошто је у питању књижевно дело, а песма то јесте, упустићемо се у
анализу двеју песама, односно у опис њихових формално-садржинских
својстава – како бисмо одбранили горе постављену тезу. Пођимо од
добро познате претпоставке да „сваки говорник који влада књижевним језиком мења свој исказ у зависности од тога – где, с ким и о чему
говори“ (Чаркић 2002: 143). У нашем случају, имамо сасвим друкчију
259 „Оригиналност, дакле, јесте оно по чему се разликује уметност од заната.
Можемо, према томе, рећи: она је мерило којим меримо уметничку величину
или важност. На несрећу, њу је веома тешко дефинисати; уобичајени
синоними – јединственост, новост, свежина – не помажу нам много, а у
речницима видимо да оригинално дело не сме бити копија, репродукција,
имитација или превод.“ (Јансон 1994: 12).
260 „Очекује се, дакле, да ствар која има стила не сме бити недоследна сама себи,
она мора имати унутрашњу повезаност или јединство, и мора носити у себи
извесно осећање целости, осећање да је све из једног комада. То је квалитет
коме се дивимо у стварима које имају стила, јер оне умеју да нам се наметну
чак и кад не знамо која је посебна врста стила у питању“ (Јансон 1994: 36).
261 За поезију српске модерне Ј. Скерлић, укратко, каже ово: „Данашња лирика
има дубљи душевни живот, тананије осећаје, отменија осећања, нарочито
савршенију форму. У техничком погледу она је знатно виша, њени сликови су
бољи и јачи, на ритам обраћа већу пажњу, њен песнички језик је израђенији
и углађенији. Она је данас већма европска и уметничка но што је икада била“
(Скерлић 1967: 441).
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ситуацију: имамо два песника који употребљавају исти књижевни језик,
припадају истој књижевној школи, имају исте саговорнике (исту читалачку публику), говоре о истом (тема јесени). Према овоме требало би
очекивати да обојица употребе: исту форму, исти облик изражавања,
исти садржај. Међутим, као што ћемо показати то уопште неће бити
тако. Према спољашњој форми, обе песме имају по три заједничка елемента: припадају истој врсти – поезији; обе су написане у строфичној
форми, обе песме поседују риму. Али, сви остали елементи спољашње
и унутрашње форме су различити.
Позабавимо се прво песмом „Јесен“ Владислава Петковића Диса, чија
је поезија артистичка, модернистичка, декадентно-сецесионистичка,
симболистичко-импресионистичка, стварана на начелима западних
духовних струјања ка слободи стварања, формално изражајној перфекцији и независној уметности. Међутим, такву је поезију осудио
Ј. Скерлић као асоцијалну, болесну, аморалну. Он је сматрао да се
Дис пренемаже да није искрен када пева о префињеним осећањима.
Дисова поезија, истина, носи резигнацију али и велики идеалистички
занос, као и песимизам који је он знао да претвори у оптимизам у
трансценденталном смислу. Али „нови мотиви, фигуре и речник његове лирике значили су престанак дотадашњега, традиционалног и
формалистичког израза и става у нашој поезији, и стварања нових
могућности после савршенства Дучићевих стихова“ (Ковачевић 1970:
21). То потврђује целокупно Дисово невелико песништво, као и доле
анализирана песма Јесен.
врста место
тип акценатске
стиха акцента
целине
Но̂ћ / без нe ̏ба, // но̂ћ / јèсēњā; // а кроз тáму
И ̏де, / ми́ли- // су̀маглица, // вла ̏га / хлáдна,
Зèмља / мòкра // и цр́ни- се // к’о стра̂ст / глáдна.
Гдè-где / са ̏мо // су̂вē / се̂нке // го̂ли-х / грáнā
К’о ко ̏стӯри // од живòта, // мр̂тви-х / дáнā.

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

1,3//5,6//11
1,3//5//9,11
1,3//6//10,11
1,3//5,7//9,11
2//7//9,11

1,3//1,3//4
2,2//4//2,2
2,2//4//2,2
2,2//2,2//2,2
4//4//2,2

Сву̀дā / зèмља; // ви ̏ди-к / па ̏о. // Вла ̏жнā / тáма
По зву̂цима, // преко ми́ра, // лèжи-, / спа̂вā.
И тишѝна // у долѝни // за ̏борāва
Ми̂рно / тру ̏нē. // Ни ̏где / ни ̏чег // што се бу̂ди-.
Су̀маглица. // Но̂ћ / без нe ̏ба. // Пòкров /сту̂ди.
(ВПП , 94).

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

1,3//5,7//9,11
2//7//9,11
3//7//9
1,3//5,7//11
1//5,7//9,11

2,2//2,2//2,2
4//4//2,2
4//4//4
2,2//2,2//4
4//1,3//2,2
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Песма „Јесен“ Владислава Петковића Диса у формалном смислу
састоји се од две квинте чији први стихови нису римовани, али је на
позицијама риме употребљена иста реч само у различитим падежима
(тáма : тáму). По квинтама преостала четири стиха римована су по
систему парне риме: (-áдна/-áдна: хлáдна – глáдна, -áнā/-áнā: грáнā –
дáнā; прва квинта); (-а̂вā/-āва: спа̂вā – за ̏борāва, -у̂дӣ/-у̂ди: бу̂дӣ – сту̂ди;
друга квинта). У првој квинти у обадва римована пара дошло је до
подударања и акцената и римованих гласова (-áдна/-áдна; -áнā/-áна).
Једино је у другом римованом пару у квинти дошло до несагласности
задњег слога у римемама: први је дуг, а други је кратак (-нā/-на). У другој
квинти у првом римованом пару, уз истоветна римована сагласја, изостало је подударање акцената, места акцента и постакценатске дужине
(-а̂вā/-āва), док је у другом римованом пару, уз иста римована сагласја
и исте акценте, разлика само у постакценатској дужини (-дӣ/-ди).
Ова Петковићева песма написана је у трочланом дванаестерцу типа
4//4//4262. Цезура се у њој налази иза четвртог и осмог слога као граница
између акценатских целина. У овој песми је од укупно 48 акцената њих
43 (или 89,58%) дошло на непране слогове, а само 5 (или 10,42%) задржало
се на парним слоговима, што значи да непарни слогови представљају
јако време стиха. То показује и следећа табела у коју су унети проценти
акцената по слоговима:
262 „Дванаестерац […] стих са цезуром иза шестог слога (6//6), због чега се и
зове симетрични дванаестерац […] Трохејски дванаестерац се гради већином
од парносложних акценатских целина, али и тросложнице често испуњавају
полустихове. Иако акценти могу да се нађу на свим слоговима, изузев на
шестом и дванаестом, ипак је изразита трохејска ритмичка тенденција [...]
Редак трочлани трохејски стих са две цезуре као сталне границе речи иза
четвртог и осмог слога (4//4//4) […]
Трочлани дванаестерац је основни стих песме ‘Светлост се конча’ из 14.
века. Од 15. века потиснуо га је двоструко римовани дванаестерац. Има га у
поезији 19. и 20. века, нпр. у Disa (‘За мном стоје // многи дани // и године’)“
(Ружић 1985: 144).
Трочлани дванаестерац јавља се у неким тужбалицама:
Још се надам // у милосна // брата мога,
Да ће тебе // окарати // кад му дођеш.
„Т[ужбалице] на српском језику су испеване, осим мањег броја у
десетерачким стиховима (код Паштровића у црногорском приморју и
истарских чакаваца), у трохејском осмерцу са четворосложним припевом
којим се или апострофира покојник или изражава бол за њим. Ређе, у
понеким областима су т[ужбалице] у стиху од 6, 7, 9 или 12 слогова“ (Пешић
1985: 838)
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Слогови:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10 11
12
Акценти : 15,22 4,35 15,22 0,00 13,04 4,35 10,87 0,00 15,22 2,17 19,56 0,00
Према овим подацима, може се устврдити да је у песми Јесен остварена изразита трохејска инерција. У свим стиховима, изузев трећег
стиха друге квинте („И тишѝна // у долѝни // за ̏борāва“), где последњи
иктус долази на девети слог, задњи иктуси падају на једанаести слог.
Међутим, у српском стиху због акценатског система српског књижевног
језика понекад и дужина ако пада на јако време стиха може да игра
улогу тонског удара (иктуса) – тако да се и за овај стих може тврдити
да има остварен иктус на једанаестом слогу. Стога се може рећи да су
сви задњи иктуси реализовани на једанаестом слогу и да представљају
тонску константу ове Петковићеве песме. У два случаја дошло је до
померања иктуса са првог на дуги слог („к’о ко ̏стӯри“; „по зву̂цима“), па
је први иктус остао тонски необележен. Ипак, према тврдњама неких
српских версификатора када дужина прати кратки акценат који није
на месту иктуса, а она јесте, дужина преузима улогу тонског удара263.
Ако се ово узме у обзир, онда би и трећи слог представљао тонску константу, пошто су сви други иктуси, изузев једног, остварени на њему
(„к’о костӯри“). Трећи иктус (пети слог) у више од половине стихова
(шест) носи акценат на себи. Једино је велика померања доживео четврти иктус (седми слог), јер је на њему акценат реализован у мање
од половине стихова (четири). Треба рећи да су четврти и осми слог
потпуно остали без акцената. Од 48 акценатских целина три (или 6,25%)
бивају једносложне, 30 (или 62,50%) двосложних, три (или 6,25%) тросложних и 12 (или 25,00%) четворосложних. Од тога три једносложнице,
29 двосложница, једна тросложница и три четворосложнице (што
укупно износи 36 или 75,00%) наносе акценат на први слог, остварујући
силазну, трохејску инерцији – а једна двосложница, две тросложнице
и девет четворосложница (што укупно износи 12 или 25,00%) наносе
акценат на неки од унутрашњих слогова, остварујући узлазну, јампску
интонацију264. Овакав однос силазних и узлазних елемената остварује
веома жив и динамичан ритам.
263 „Пошто је по правилу реч о краткоузлазном акценту иза којега долази дужина,
та се појава може објаснити песниковим настојањем да, према сафијској
схеми, на десети слог намести квантитет, који је у оно време изједначаван с
акцентом“ (Ружић 1975: 297–298).
264 Тврђење да се на распореду граница између акценатских целина заснива
ритам српског трохеја, Тарановски изводи на основу статистичких података
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Позабавимо се сада песмом Јесен Алексе Шантића, који је потпуно
друкчији песник од Диса. Он се формирао скоро искључиво под утицајем народне поезије и старијих српских песника. Од својих узора
Шантић је примио идеје и дикцију. Идеје је углавном узимао из народне
поезије, и то пре свега национално-ослободилачке идеје српске народне
епике, које су постајале најзначајнија, најпрогресивнија садржина
његове поезије. У његовој поезији доминира осећање жарке љубави
према свом народу. То осећање се испољава у три основна вида: као
понос херојском прошлошћу, као протест против мучне садашњости
и као вера у бољу будућност. Друго Шантићево осећање јесте дубока
сета за младошћу која одлази. Из овог круга осећајне лирике долази и
његова песма Јесен.
врста место
тип акценатске
стиха акцента
целине
Прòшла је / бýра, // стѝшале се / стра̂сти,
И љýбав / с њи ̏ма // свe ̏ је / бли ̏жē / крàју;
Дру̀кчијē / сàдā // тво ̏је / о ̏чи / сјàјӯ –
У њи ̏ма / не̂мā // ни си ̏лē / ни вла̂сти.

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

1,4//6,10
2,4//6,8,10
1,4//6,8,10
2,4//7,10

3,2//4,2
3,2//2,2,2
3,2//2,2,2
3,2//3,3

Ја̂ / чу ̏јēм: / на ̏ша // ср ̏ца / би ̏јӯ / ти ̏шē,
Тво̂ј / сти̂сак / рýкē // нѝје / òнāј / пра̂ви-;
Хлáдан, / без дýшē, // без ва ̏тре / и кр ̏ви,
Кô да ми / збòри: // не̂мā / љe ̏та / ви ̏шē!

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

1,2,4//6,8,10
1,2,4//6,8,10
1,4//7,10
1,4//6,8,10

1,2,2//2,2,2
1,2,2//2,2,2
2,3//3,3
3,2,2//2,2,2

За дрýштво / нe ̏кад // не бјéше / нам ста ̏ло,
О сèби / са ̏мо // говòрисмо / ду ̏го;
Но дàнас, / дра̂гā, // свe ̏ је, / свe ̏ је / дру ̏гō:
Сàдā смо / мýдри // и збòримо / ма ̏ло…

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

2,4//7,10
2,4//7,10
2,4//6,8,10
1,4//7,10

3,2//3,3
3,2//4,2
3,2//2,2,2
3,2//4,2

Прòшло је / љe ̏то! // Му̂тнā / јe ̏сēн / вла̂дā.
У ср ̏цу / на ̏шēм // нијèднōг / славýја;
Ту хлáдан / вјe ̏тар // свe ̏лē / рýже / љу̂љā,
И мр̀тво / ли̂шће // по ху̂мкама / па ̏дā…
(А ШП , 85).

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

1,4//6,8,10
2,4//7,10
2,4//6,8,10
2,4//7,10

3,2//2,2,2
3,2//3,3
3,2//2,2,2
3,2//4,2

о фразирању у том стиху наводи да је „много строже од трохејског распореда
акцената у њему“ (Тарановски 1954: 21). Према његовим подацима у десетерцу
та разлика износи само 5,00%, а у осмерцу и трочланом дванаестерцу око
12,00% (Тарановски 1954: 16 и 20).

Stih i jezik v05.indd 566

20.11.2013 16:59:26

ТЕМА, ФОРМА, САДРЖАЈ

Песма Јесен Алексе Шантића испевана је у четири римована катрена.
Из катрена у катрен влада обгрљена рима: (-а̂сти/-а̂сти/-àју/-àју:
стра̂сти – крàју – сјàју – вла̂сти; први катрен); (-и ̏ше/-и ̏ше/-р-ви-/-р ̏ви:
ти ̏шē – пра̂вӣ – кр ̏ви – ви ̏шē; други катрен); (-а ̏ло/-а ̏ло/ду ̏го/д-у ̏го: ста ̏ло
– ду ̏го – дру ̏го – ма ̏ло; трећи катрен); (-а̂дā/-а ̏дā/-ý-а/-у̂-ā: вла̂дā – славýја
– љу̂љā – па ̏дā; четврти катрен). Међутим, по својим звуковним квалитетима рима је доста неуједначена: креће се од потпуне подударности – и гласовне и акценатске (-а̂сти/-а̂сти; -и ̏шē/-и ̏шē; -а ̏ло/-а ̏ло), па
преко изостанка усаглашености дужина на задњем слогу (-àју/-àјӯ)
иде све до неподударности и акценатске и гласовне (-ра̂вӣ/-р ̏ви; ду ̏го/
дру ̏гō; -ýја/-у̂љā).
Ова Шантићева песма написана је у једанаестерцу типа 5//6265. Цезура се у свим стиховима јавља иза петог слога, чинећи ритмичку
константу у овој песми. У њој од 74 акцента 59 (или 79,73%) долази
на парне слогове, а 15 (или 20,27%) на непарне слогове – што говори о
оствареној јампској инерцији. То показује и следећа табела у коју су
унети проценти акцената по слоговима:
Слогови:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Акценти : 10,81 13,52 0,00 21,62 0,00 12,16 9,46 10,81 0,00 21,62 0,00
У свим стиховима задњи акценти у првом и другом полустиху долазе на четврти и десети слог, што представља тонску константу.266
Док је распоређивање акцената на први (10,81%), други (13,52%), шести
(12,16%) седми (9,46%) и осми слог (10,81) у приличној мери уједначено.
265 „Јампски једанаестерац [је] обично са женском клаузулом [...] и цезуром
иза петог слога [...] Јампски једанаестерац је основни јампски стих у српској
[...] поезији. Прототип му се налази у усменој поезији. Први записи таквих
стихова и из усменог и из писаног песништва односе се углавном на петнаести
и шеснаести век [...] Петосложни полустих у јампском једанаестерцу
најчешће је испуњен тросложном и двосложном акценатском целином (3+2),
често и петосложницом. У шестосложном полустиху употребљавају се разни
типови акценатских целина, према чијим се комбинацијама добрим делом
разликују индивидуални ритмови. Границе речи падају претежно испред
иктуса (парних слогова), те је фразирање углавном силазно. Ритам се варира
померањем акцената, комбиновањем акценатских целина, као и померањем
цезуре“ (Ружић 1985: 296).
266 Ж. Ружић је детаљно проучавао Шантићев јампски једанаестерац у периоду
до 1901 и у периоду од 1901, и ево шта каже о распореду акцената у том типу
стиха: Његов [Шантићев] стих показује следећи распоред акцената:

Stih i jezik v05.indd 567

20.11.2013 16:59:26

ПОЕЗИЈА СРПСКЕ МОДЕРНЕ

Акцената уопште нема на трећем (0,00%), петом (0,00%) и једанаестом слогу (0,00%). Од 74 акценатске целине једносложних има две
(или 2,70%), двосложних 46 (или 62,16%), тросложних 22 (или 29,73%)
и четворосложних четири (или 5,41%). То значи да је ритам у овој песми заснован на двосложним акценатским целинама и акценту који
претежно пада на парне слогове (79,73%). Међутим, пошто двосложне
акценатске целине у српском језику носе акценат на првом слогу оне
као такве у ритмичкој структури једанаестерца чине основицу тонске
инерције која има падајући ток. Дакле, фразирање је силазно. Ове
двосложнице подржавају једносложне, тросложне и четворосложне
акценатске целине са акцентом на првом слогу, што укупно износи 54
акценатске целине (или 72,97%). Преосталих 20 акценатских целина
(27,03%), од којих су 17 тросложница и три четворосложнице, има
акценат на неком од унутрашњих слогова, искључиво је то други слог
од почетка речи. Ове целине у тонску структуру песме уносе друкчију
тонску инерцију, инерцију која се диже да би после полако падала. Узимајући у обзир сва ова тонска кретања заснована на месту акцента у
акценатској целини и слоговној вредности акценатских целина267, моСлогови:
До 1901:
Од 1901:

1
34,8
47,0

2
60,7
47,9

3
0,4
1,7

4
96,4
91,7

5
–
–

6
50,8
58,2

7
31,8
35,6

8
42,1
36,6

9
3,4
2,5

10
95,7
96,6

11
–
–

Из овог прегледа акцената види се да се они не јављају само на једанаестом
већ и на петом слогу, док на трећем и деветом представљају праву реткост.
Једино се непарни слогови на почетку полустихова (1 и 7) често налазе под
акцентом: 40,9% (први слог) и 33,7% (седми слог), и то у обе фазе песникова
стварања узете заједно. Само 16,9% свих акцената у првом, односно 20,8%
у другом периоду пада на непарне слогове, што у просеку износи 18,85%.
Другим речима, 81,15% свих акцената у Шантићеву једанаестерцу пада на
парне слогове. Пошто се најјачи иктуси налазе на четвртом и десетом слогу,
овакав се стих укључује у ‘типичну инерцију српског јампског једанаестерца
уопште’ (Ружић 1975: 416)
267 Р. Кошутић у својој књизи О тонској метрици у новијој српској поезији
говори о помешаној метрици и код Алексе Шантића. Он на једном месту
пише: „У прво доба свог певања Шантић се, у метрици (узмимо само њу у
обзир), угледао на Змаја. Доцније га освојише дугачки стихови В. Илића, а
у зрело доба узори му беху Дучић и Ракић. Према том, како је у Дучића и
[...] Ракића, тако и у њега. И његове су песме, у основи, трохеји или јамби,
усејани дактилом или амфибрахом [...] Јамб у Шантића је обично 11-терац са
прекидом после петог слога (исто као код Дучића и Ракића) [...] Међутим, у
метар се уплићу дактили, заузимајући цео стих или претварајући половину
у дактило-трохеј. Јавиће се и амфибрах [...] Ево још једног 11-терца с куд и
камо већом мешавином. И он је на јампској подлози, с цезуром после петог
слога. То је ‘Јесен’ […] Истакнуте половине с леве стране су дактило-трохеји,
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жемо констатовати да је ритмичка инерција у овој Шантићевој песми
прилично разнообразна и жива.
Ако након анализе формалних елемената двеју песама упоредимо
добијене податке, лакше се могу уочити разлике које у њима владају.
Јесен – В. Петковић Дис
-----------------------------------------------строфа: квинта
рима: прекинута, парна
гл. струк. риме: потпуна подударност
акц. у рими: приδлижна подударност
стих: дванаестерац типа (4//4//4)
јако време стиха: непарни слогови
акценти на парним слоговима: 10,42%
акценти на непарним слоговима: 89,58%
акценатске целине: 48 (или 100%)
једносложница: три (или 6,25%)
двосложница: 30 (или 62,50%)
тросложница: три (или 6,25%)
четворосложница: 12 (или 25,00%)

Јесен – А. Шантић
-----------------------------------------------строфа: катрен
рима: потпуна, оδгрљена
гл. струк. риме: евидентна неподударност
акц. у рими: евидентна неподударност
стих: једанаестерац типа (5//6)
јако време стиха: парни слогови
акценти на парним слоговима: 79,73%
акценти на непарним слоговима: 20,27
акценатске целине: 74 (или 100%)
једносложница: две (или 2,70%)
двосложница: 46 (или 62,16%)
тросложница: 22 (или 29,73%)
четворосложница: четири (или 5,41%)

Упоређењем употребљених формалних елемената код двају песника
могу се извући одређени закључци. Прво што пада у очи јесте то да
су сви ови елементи коришћени или у различитој структури или са
различитом присутношћу. Где долази до одређених приближавања она
су пре условљена својим присуством у природном језику него што су
ствар песникове интервенције. Отуда када је у питању врста строфе,
Петковић користи квинту, а Шантић катрен. У систему римовања, песници такође различито поступају. Петковић у овом случају користи
систем прекинуте риме, риме која је изостала у првим стиховима строфа,
а преостали стихови у оквиру строфа су римовани по систему парне
риме: први и други, а трећи и четврти. Шантић употребљава потпуну
риму, риму која се протеже на све стихове у песми, и риму која организује стихове у строфу по систему: први и четврти, а други и трећи стих
(обгрљена рима). Гласована структура риме је различита: код Петковића
сва римована гнезда су подударна ради се искључиво о изоморфној
а цели истакнути стихови су дактили; половине с десне стране су амфибраси“
(Кошутић 1976: 179–183).
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рими; код Шантића у оквиру римованих гнезда појављују се одређене
гласовне неподударности, па се отуда срећемо поред изоморфне и са
епентетском римом. Када је у питању акценат у рими, код Петковића
су минимална одступања, која се тичу неподударања завршних слогова
– једни су кратки, други су дуги, и обратно; код Шантића се јављају
неподударности на свим нивоима: у интонацији, трајању и месту
акцента. Врста стиха је такође различита: Петковић користи посебну
врсту дванаестерца типа 4//4//4 (трочлани дванаестерац), у којем су
акценти у великој мери размештени на непарне слогове (70,59%), чиме
је донекле условљена његова друкчија метричко-ритмичка структура,
док Шантић користи једанаестерац типа 5//6, који захтева одређену
метричко-ритмичку структуру са претежним распоредом акцената на
парним слоговима (79,73%). И један и други песник употребљава исте
врсте акценатских целина: једносложницу, двосложницу, тросложницу
и четворосложницу, али су оне код њих различито заступљене. Када је
у питању присуство акценатских целина, у Петковићевој песми Јесен
дошло до одређених померања, што се може сматрати стилском особеношћу, док заступљеност акценатских целина у Шантићевој песми
Јесен у великој мери одговара њиховом присуству у природном српском
књижевном језику. Из овога се може извести општи став да иако два
песника припадају истом књижевном правцу (што подразумева употребу истоветних формално-стилских средстава) – они су коришћена
формално-стилска средства употребљавали у различитом присуству и
на различите начине како би остварили различите поетске структуре,
одговарајуће сопственој поетској замисли и идеји.
Када се са плана израза пређе на план садржаја, може се без тешкоћа
лако уочити да иако је у питању иста тема, тема јесени двојица песника
сваки на свој начин поступају, односно сваки на свој начин доживљава
исту тему. Гледано уопштено, јесен је годишње доба које траје од 23.
септембра до 21. новембра. Оно има два лица: једно, које се испољава
у сунчаном периоду пуном различитих боја, зрелих плодова, подсећајући на тек завршено лето; друго, које се испољава у веома кишовитом,
магловитом, хладном периоду, наговештавајући долазак зиме. Некако
по правилу сви ствараоци било у оквиру вербалних уметности или
неких других (пре свега сликарства) – тему јесени у својим делима
изражавали су на ова два начина, јер јесен као годишње доба садржи у
себи, гледано временски, и лето и зиму, два годишња доба која су према
временским приликама дијаметрално супротна. Зато у књижевним (и
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другим уметничким) делима срећемо јесен са два лица, са две компоненте, једно које има елементе лета, и друго које има елементе зиме.
У овом случају оба песника су доживела јесен као годишње доба са
елементима које садржи зима. Међутим, иако и један и други песник
описује јесен употребљавајући негативне конотације, један (Петковић)
ипак дочарава јесен својим читаоцима као годишње доба, а други
(Шантић) јесен поистовећује са поодмаклим добом људског живота.
Дакле, Петковићев доживљај јесени је виђење годишњег доба које
се испољава у виду ноћи, јесење ноћи, коју прати сумаглица, влага,
тама, где је земља пуна влаге, гране дрвећа голе и подсећају на људске
костуре, дани су мртви, нигде нема живота. Свуда је земља, видик је
пао, влага, тама су покриле звуке, све је мирно, лежи, спава, тишина
труне, нема ничега што се буди, сумаглица је, ноћ је без неба, свуда
је студено. Шантићев доживљај јесени је виђење годишњег доба кроз
људски живот268. Зато он поистовећује јесен са добом људског живота
у којем је прошла бура, где су се стишале страсти, где се љубав ближи
крају, где очи више тако не сијају, у њима нема више силе, власти; срца
бију тише, стисак руке је слабији, без топлине је, хладан је, без душе,
без ватре, без крви, и све то наговештава да људског лета више нема;
згаснуле су жеље за друштвом, чак се ни о себи не говори дуго, збори
се мало, али мудро; констатује се да је лето прошло, да мутна јесен
влада, у срцу нема ниједног славуја, хладан ветар свеле руже љуља, а
мртво лишће по хумкама пада.
Из ове кратке анализе двеју песама од двају српских песника могу
се извући одређени закључци. Иако је било за очекивати да два песника припадајући истој песничкој школи (српској модерни), што
је подразумевало истоветну поетику, а самим тим и слична ако не
истоветна изражајна средства. Пошто је била у питању истоветна
268 Није на одмет упознати се са тиме како В. Ђурић доживљава и тумачи ову
Шантићеву песму. „У песми Јесен супротност између некад и сад изражена је
на два начина. У овој, другој и четвртој строфи супротност између некад и
сад исказана је негацијом онога што је било, из које сазнајемо да је – насупрот
овоме што је сада и што се симболично означава речју јесен – некада било оно
што се (двапут) симболично означава речју лето, тј. бурна и страсна љубав,
кад су очи драге жене имале и силе и власти, кад су срца лудо тукла и кад су
у њима певали славуји, кад је стисак руке био ватрен и пун осећања, кад су
руже и лишће били млади и сочни и били складан оквир и украс разиграној
љубави. У трећој строфи, која је најважнија између осталих и која садржи сву
филозофију цветања и гашења љубави, супротност између некад и сад има
класичан облик контраста, који се веома ефектно завршава иронијом: ‘Сада
смо мудри и зборимо мало’“ (Ђурић 1971: 27).
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тема – тема јесени и практично исти реципијенти (читаоци почетка
двадесетог века), логично је било да настала дела, односно песме треба
да имају веома много заједничких елемената на формалном и садржајном плану. Међутим, како је наша анализа показала, скоро да ничега
нема заједничког у две настале песме, и на њиховом формалном и
на садржајном плану. Чак и тамо где су употребљени истоветни елементи, њихова заступљеност је различита или где је коришћен исти
елеменат његова форма је различита код двојице песника. На пример:
песма Петковићева – две квинте; песма Шантићева – четири катрена;
песма Петковићева – прекинута парна рима, изоморфна рима; песма
Петковићева – акценат углавном подударан; песма Шантићева – потпуна обгрљена рима, изоморфна и епентетска рима; песма Шантићева
– акценат претежно неподударан; песма Петковићева – стих: троделни
дванаестерац типа 4//4//4; песма Шантићева – стих: једанаестерац типа
5//6; песма Петковићева – јако време стиха: непарни слогови (89,58%);
песма Шантићева – јако време стиха: парни слогови (79,73%); песма
Петковићева – употребљене акценатске целине: једносложнице три
(или 6,25%), двосложница 30 (или 62,50%), тросложнице три (или 6,25%),
четворосложница 12 (или 25,00%); песма Шантићева – употребљене
акценатске целине: једносложнице две (или 2,70%), двосложница 46
(или 62,16%), тросложница 22 (или 29,73%), четворосложница четири
(или 5,41%). Поред различитих формалних елемената, употребљени су
различити и садржајни елементи: песма Петковића – тема јесен – годишње доба; песма Шантића – тема јесен – животно доба. Како схватити
и протумачити оволике разлике? Веома једноставно. Мада су почетни
параметри били истоветни: исти песнички правац (српска модерна),
иста поетика, иста тема (јесен), исти реципијенти (публика почетка
двадесетог века), ипак творци (ствараоци) су различити, што је било од
пресудног значаја за обликовање форме и уграђивање у њу одређеног
садржаја. Значи, пресудан је био стил творца, односно његово поимање,
схватање и доживљај света (овде теме јесен) и начин интерпретације те
теме. Наиме, у оквиру познате тријаде: ко → коме → шта, доминантну
улогу је одиграо ко, јер је од њега зависило како ће изгледати шта, иако
је потпуно истоветно коме. Ово само потврђује познату Бифонову
констатацију – стил је сâм човек, односно да облик, форма, садржај
створеног дела искључиво зависи од творца (ствараоца).
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IV.
Summary
In the study Verse and Language we have tried to address the language layer
of verse texts in an expert way. We intended to thoroughly investigate some
vital linguistic elements found in Serbian poetry, tracing them through
the three most important periods of its development, from the poetic and
linguistic viewpoints. The basis of analysis was the verse structure which
revealed to us its underlying rules, thus making our research quite authentic,
as it derived from real analysis of the verse text. We completely abandoned
the application of ready-made approaches, so that our investigation consisted
of direct communication with the poetic text as such, where we detected
some new facts, drawing from them new relevant theoretical postulates
and original conclusions, and in doing so shaping an ever more precise and
appropriate conceptual apparatus.
In the introduction we gave an overview of different theories of the language layer as opposed to the other layers of the literary text, which we will
simulate in short here. Firstly, the language layer is discussed in the context
of linguistics which also incorporates poetic structure, bearing in mind that
linguistics as the study of language structure in general includes poetics as
its integral part. Considering that the language layer is not isolated from
the other layers of a literary text, and that these layers are causally related
and interlinked, functioning in correlation and harmony, we thought that
the linguistic analysis of a verse text did not amount to its complete interpretation, and that a verse text could not be adequately interpreted without
analyzing its language layer, since the aesthetic layer of a verse text derives
from the speech-poetic sequence, which results from the way of structuring
phonetic-articulatory elements, formal-grammatical relations and formalgrammatical meanings.
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The discovery of system in language and of its internal structural organization set in motion investigations of language in literary texts, and the most
eminent representative of French literary structuralism Roland Barthes
defined literature as a distinctive language, a system of signs, but pointed
out that “its essence is not in its message, but in the system as such”, while
Y. M. Lotman defined the literary text as a second-degree modelling system
because “all the layers and all the aspects of natural language are modelled”
in it. On the other hand, even the group gathered around Opojaz raised
the question of the linguistic basis of the new conception of poetics, i.e.
the understanding of poetic language as a specific kind of discourse. The
Opojaz members analyzed the literary text as a message structured by the
rules of a specific language, the correct understanding of which required
the knowledge of the natural language in question.
A new approach to the linguistic level of the literary text was influenced
by the Course of General Linguistics by F. De Saussure. Namely, Saussure’s
student I. S. Karcevski introduced the members of the Moscow Linguistic
Circle and Opojaz to the view of language as a system of signs and to the statistical method of analysis. Baudouin de Courtenay anticipated the study of
functional styles in language, to be later conducted by his students Shcherba,
Jakubinski and Polivanov, with Jakubinski performing real experiments in
poetry. Symbolists for their part used to investigate the role of formal linguistic elements in building poetic structures, but their practice of reducing
words to musical and symbolic relations produced a gap between the purely
physical, signifying and semantic aspects of language. It all led to the insight
that there was a generally accepted norm to the poetic text, which implied the
establishment of a linguistic hierarchy, and of a particular attitude towards
it. Each such deviation in a poetic text became semanticized, introduced a
new plane and altered perception. Thanks to Jakobson, the issue of norm in
a literary text started to be systematically illuminated, which in turn directed
research towards the manner in which a poetic text functioned within the
language system as a whole. The Theses of the Prague Linguistic Circle drew
attention to two social functions of language: communicative, referring
to the object of signification, and poetic, referring to the linguistic sign as
such. In accordance with the programme of the Prague Linguistic Circle, the
investigations focused on illuminating the nature and function of standard
language, the language norm, as well as studying poetic discourse. Along
these lines, B. Havranek distinguished the three main tendencies present
in standard language: intellectualization, automatization and foregrounding.
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The discovery of canonized forms, dominant features and gradual subordination, as well as the stratification of linguistic structure, could be found
in the teachings of Shklovsky, Tynyanov, Eikhenbaum and Jakobson. In the
study on intonation as an element of poetic rhythm, Mukařovský points to a
conflict of two sequences: the language and verse ones, continuing research
started by Brik, Eikhenbaum and Tynyanov. Now two parallel norms come
to the forefront: the stylistic-poetic and the normative-linguistic. A more
strictly organized language layer in a poetic text plays a cohesive role in it,
giving it unity, and it is therefore dynamic, involving the simultaneous convergence and divergence processes. The co-existence of the two norms – the
linguistic and the literary-stylistic, and the crisscrossing of the foregrounding
and subordination of their components provide, according to Mukařovský,
a dynamic literary structure, which is also “indivisible as an artistic fact, as
each of its elements acquires a meaning only in its relation to the whole”.
Further on, agreement is expressed with those who think the poetic text
cannot be properly understood without bearing in mind the importance
of the linguistic layer within the overall structure of the literary work, and
it is accordingly pointed out that in the phenomenological stratification of
the literary work R. Ingarden rightfully identified the following layers: “the
layer of sounds and sound patterns and characters of a higher order; the
layer of semantic units: the meaning of individual sentences and the meaning of whole sentence structures; the layer of schematized aspects through
which various objects described in the literary work are manifested; the layer
of the objects described, which manifest themselves in the international
circumstances created through sentences”. It is further noted that every
language fact introduced in a poetic work is experienced as a language fact,
as a member of the system of natural language, and that the functions it has
within that system are not lost, but continue to exist. It is therefore quite
understandable that an expression in everyday language never equals an
emotional, poetic expression within a given verse structure. This is because
a language element transforms within a poetic structure into a poetic fact
acquiring additional functions, and in turn additional meanings. As a result,
particular layers of a poetic work – language, metre, verse, stanza, poem,
motif, topic, composition – are literary facts which make the poetical work
in question a rather complex, dynamic, functional but changeable given.
At the end of the introduction we noted that the starting point in our
analysis was the well-known fact that the literary work as a work of art, as
opposed to creations in other kinds of art, was realized in language and
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existed solely through language. As a result, any approach to the poetical
work implied the knowledge and understanding of its language structure,
regardless of whether the interpretation was focused on the structure itself
or not. Everything that is present in the poetical work has been created
by means of language, and even the understanding of the poetical work is
achieved through language. Whatever is constructed in the poetical work
(characters, landscapes, interiors, events, feelings, ideas, etc.) – is constructed
by means of language (phonemes, words, phrases, sentences, etc.). Even the
impression created by the poetical work is created by means of language.
Language is the only material through which poets realize their work. It is
therefore that the poet seeks to achieve the fullest possible harmony between
the material they draw on and the art within which they create their works.
In other words, the artist, i.e. the poet endeavours as much as their creative
power allows them to establish the fullest possible harmony between the
form (the form of creation) and the content (language with its extralinguistic
content). While creating his work of art, at certain points the poet partially
empties the language content that was previously present, thus making it
an empty form, to be filled with the poet’s personal poetic content. Thus
the language of a poetical work conveys both the old, well-known, general
meanings, and the new, hitherto unknown, poetic meanings which it acquires within the poetical work.
Since our analysis addresses the issue of two basic concepts: verse and
language (precisely poetic language), at the end of the introduction we
presented a synthesis of their essential shared features and basic meanings,
which we shall encapsulate here.
As a strictly organized language segment, verse represents condensed
poetic discourse with a specific graphic, as well as a specific rhythmic and
sound organization. In verse structures the graphic, rhythmic and sound
organization patterns form dynamic interrelations and even “deform” the
natural language material to a certain extent, making the verse a specific
language structure (construct, discourse). The ways of organizing verse are
also focused on “intensifying” all the devices of poetic discourse, aiming
to produce and reinforce the impression that the literary work as a whole
(e.g. a lyric poem) is to produce in the recipient (reader or listener). As
non-autochtonous formal elements of verse structures, they operate in unity
and are interwoven. However, in certain situations some of them acquire a
primary, while others acquire a secondary status.
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The three basic factors of verse, the specific graphic, the specific rhythmic,
and the specific sound organization, indicate that verse is a stable, completed,
self-contained structure, shaped through the co-existence, interaction, interrelatedness and dynamic gradualness of carefully selected language devices
which have transformed in it into elements of poetic expression. As a result
verse – as regards the characteristic poetic methods and the ways or principles
of their interlinking, their selections, their combinations – has developed
into a special, distinct kind of language where all its particular qualities find
an authentic expression and comprise a unified system, where the function
of all the elements (e.g. words, phrases, structures) is primarily formal. In
other words, the graphic, rhythmic and sound qualities of verse are based
on the verse-specific organization of the speech chain which can, by means
of literary communication, simultaneously convey the semantic and formallinguistic information. The formal-linguistic information in verse is aimed at
highlighting autoinformation, i.e. the form’s information on the form itself,
or the structure-linguistic information (the information on the structure of
form, on its phonetic-phonological, morphological, lexical-semantic, syntactic, textual-graphic and rhythmic organization), the stylistic information
(the information of the form’s stylistic potential), the style information (the
information on form as a kind of style), the aesthetic information (the information on form as a product of an aesthetic process). This is accounted
for by a particular organizing principle based on musical semiosis, which
requires the verse text to be hierarchically organized through repetition
from lower to higher levels. Thus, the repetition of a stressed syllable (or
sound segment) produces a rhythmic unit, its repetition a half-verse, the
repetition of a half-verse – a verse, the repetition of a verse – a stanza, the
repetition of a stanza – a poem. In this way musical semiosis is included
in verse discourse, in language structure, where it is more actively used in
establishing a functional unity between the three basic elements of verse,
the specific graphic, the specific rhythmic and the specific sound organization. It all resulted in the synthesis of language material both in quantitative
and qualitative terms, which in turn made verse a specifically organized
language structure, when viewed relative to other kinds of texts. For that
reason verse has its own distinguishing devices and particular stylistic values
that take shape through the interweaving of codified and uncodified poetic
rules and procedures.
In terms of structure and content poetic language (the verse arrangement
of the speech chain) is organized in such a way as to be able to convey, by
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means of literary communication, a large number of substantially different
pieces of information. All information in poetical works materializes in
them through natural-language elements which are brought into semantic
interrelations by radically modifying paradigmatic and syntagmatic laws
of functioning of natural-language units. This way of functioning of poetic
language units commonly alters the mechanism of meaning formation, as
well as the communicative orientation of words, phrases and sentences
that exist in natural language. The high saturation of poetic language with
information (or pieces of information) derives from its structure, which
is grounded in a large number of repetitions: the repetition of sounds
and sound sequences, rhyming sound clusters, of stressed and unstressed
syllables, compositional elements, elements of the language structure of
tropes, syntactic structures, verse lines, stanza repetitions – which are used
as standard communication units in various combinations arising from the
perceptual system. The whole array of repetitions is based on the principle
of parallelism, and results in the systemic organization of the poetic text,
representing the basis of its communicative value. It is therefore that poetic
language, or a poetical work, aims for the highest degree of order which
confronts possible entropy, where the tendency towards codification on one
side conflicts with the tendency towards its disruption. The informativeness of poetic language, as of any other form of language, is higher if the
redundancy is lower, and vice versa. However, poetry as a form of using
poetic language implies a certain degree of paradox, combining maximum
organization with maximum informative value. The co-existence of two
extremes in a literary (poetical) text is possible owing to the existence of two
conflicting tendencies: towards automatization and towards disautomatization, which means that poetry is both predictable and unpredictable. The
high potential for predictability lies in the high repetitiveness of individual
elements of poetic structure, while the high repetitiveness reveals the high
degree of order, which in turn produces its specific aesthetic quality, the
aesthetic information that poetry (the poetical work) conveys.
The first chapter deals with old Serbian religious poetry. The first records
of the origins and development of written Serbian poetry are of Serbian
spiritual (religious, sacred) poetry created in the Serbian standard language,
which was formed at the time of adoption of Christianity and lasted until
the 18th century, i.e. the Serbian-Slavic language (the name Church-Slavic is
alternatively used). Being spiritual, this kind of Serbian poetry, compared
to Serbian secular poetry in general, conveyed a specific world view, which
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implied a particular view of life and death. As a result, the language devices
available to it were employed in a way suited to the worldview in question,
i.e. to its poetics. In the history of Serbian literature and of the standard
Serbian language, this period was very important for the development of
Serbian spirituality and Serbian culture in general, also including Serbian
poetry. This chapter includes five articles: Pletenije sloves [Word Weaving];
Homoiarcton and Homoyoteleuton; The Models of Rhyme; Dichotomies and
The Structure of Acathist.
The article Pletenije sloves [Word Weaving] deals with a style characteristic
of Serbian literature, especially poetry, which was present throughout the
Middle Ages. The pletenije sloves style is characteristic of those literary kinds
which due to their content and function required the so-called “elevated
style”, such as hagiographies, panegyrics and encomiums and formal religious
sermons (homilies). The notion of pletenije sloves implies a philological attitude to language and the view of literary language as elevated, and in turn
also a specific attitude to words. The new conception of word is reflected
in its sound aspect (alliterations, assonances, etc.), in its etymology (the
associating of words with the same root, the same, etymologically identical endings, etc.), in the nuances of its semantics (synonymic, tautological
and other associations), in the love for coining new words, compounds,
calques, etc. This attitude arises from the belief that there is obvious correspondence between words and reality. It is well-known that in mediaeval
poetics the word had to be worthy of the truth it signified, that its form
and effect were expected to resemble those of a divine word. This explains
why pletenije sloves, namely the figures and word combinations of the poet’s
choice, aimed to adorn speech and to convey, by means of elevated language,
a thought that would excite and enchant the reader/listener. The sublimity
and expressiveness of the style of pletenije sloves derives from the religious
inspiration used in writing and speaking which, being essential elements of
human spirituality, must not be commonplace and ordinary. The pletenije
sloves method united the abstraction of religious thought with the abstraction of sensitivity, which was manifested in the rise of emotionality, which
developed into total exultation.
While analyzing the material of Serbian mediaeval religious poetry in
the context of pletenije sloves, we drew the following conclusion: in pursuit
of emotional expressiveness, and complying as much as possible to the
laws of euphony, Serbian religious poets used the pletenije sloves style, thus
confining themselves within the bounds of the word. That kind of restraint
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was aimed at highlighting the very fullness, the essence of the word, its
functional value in communion with God. While composing poetical texts
in this way, these poets paid special attention to the sound structure of words,
in other words – to figures of diction. They therefore made use of the sound
figures that did not reach the level of the word: assonance, alliteration, the
assonance-alliteration relation, homoiarcton, homoyoteleuton, paronomasia,
rhyme, the etymological figure, or otherwise used whole words producing:
anaphora, epiphora, anadiplosis, symploce, polyptoton, internal lexical repetitions, composite lexical repetitions – thus producing a dual effect. By means
of repeating identical sound structures, which was realized by connecting
words with the same beginnings or endings (sometimes with both), the
words, regardless of their positions in the context, came into direct contact
with each other and were catenated into complex (occasional) signs, which
could only function in the given contexts; outside them such signs ceased to
exist. Thus particular words and their sequences became the basic elements of
pletenije sloves, and also the elements used to create specific eurhythmia and
melodiousness which only characterizes Serbian religious poetry. Through
the creation of complex poetic signs, independent words used to lose their
primary meanings, becoming elements of some more general meaning which
would assume abstract qualities. The repetition of whole words (or their different forms), primarily depending on their position in the verse line (and
strophoid), created another layer of formal expressions which intensified
the eurhythmia and melodiousness of the given context, at the same time
intensifying its expressiveness and emotionality. In addition, repeating the
same words (or their different forms) was intended to emphasize the concept
(that the text is about) or to highlight a quality which made it dominant to
all the other concepts (or expressions). Although this article tackles only a
negligible number of expressive devices, it is demonstrated to what extent
they could produce the particular enjoyment of poetic beauty and the uncommon feeling of pious sublimity; it is also demonstrated that the devices
in question are so powerful as to fully achieve abstraction and prevail over
reality. Our analysis shows that Serbian religious poets did not use these
stylistic figures so much for achieving accuracy and clarity as for obscuring
the sense of what was being told. Religious preaching, laden with intense
emotionality and prepared by rhythmically harmonizing lexical and sound
repetitions for the purpose of chanting, was an expression of the poet’s desire
to captivate the listeners by the mystery of polysemy rather than by logicality of his speech. All the aforementioned examples from Serbian religious
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poetry, as well as the stylistic devices used in those examples, unequivocally
reveal the “outer” side of pletenije sloves, as a set of “elevated style” forms in
this kind of mediaeval Serbian literature.
In the article Homoiarcton and Homoyoteleuton our attention was focused
only on several sound elements which illustrate the specific mode of structuring of the “poetic word and rhythm and melody” of this kind of poetic
expression. We sought confirmation of the use of specific stylistic devices,
i.e. only the forms of homoiarcton and homoyoteleuton in different positions
in verse lines and strophoids. Such stylistic devices characterize the style of
pletenije sloves as simple sound-melody solutions which served not only to
give the text distinct melodiousness and sublimity, but also contribute to
reinforcing the effect of the expression on listeners, both in terms of content (on the intellect) and form (on the listeners’ emotions). Homoiarcton
is a term from classical rhetoric which refers to sound correspondences
at the beginnings of two or more words. In other words this figure refers
to sound structures ranging from the repetition of one consonant (monoalliteration), the repetition of two adjacent consonants (bi-alliteration), the
repetition of at least one vowel and one consonant in contact with it (the
assonance-alliteration relation), the repetition of one or two syllables (syllable repetitions), all the way to sound repetitions which turn into another
figure of speech – paronomasia. Homoyoteleuton is a classical rhetoric term
signifying sound correspondences at the ends of two or more words. As
we understand it, this figure refers to sound structures ranging from the
repetition of one vowel (mono-assonance), the repetition of one consonant
(mono-alliteration), the repetition of at least one vowel and one consonant
in contact with it (the assonance-alliteration relation), the repetition of one
or two syllables (syllable repetitions), all the way to sound repetitions which
turn into another sound figure – rhyme.
Our analysis showed that old Serbian religious poetry employed stylistic methods that had been used in Biblical texts, primarily in David’s
Psalms and the Song of Songs. This approach to the formal elements of the
language expression stemmed from the belief that there was an evident
correspondence between the word and essence. According to mediaeval
poetics, the word had to be worthy of the truth it signified. Its form and
effect were expected to equal those of a divine word. This accounts for the
figures and word combinations of the poet’s choice, aimed to adorn speech
and convey, by means of elevated language, a thought that was to excite and
enchant the reader/listener. The sublimity and expressiveness of the style of
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pletenije sloves derived from the religious inspiration used in writing and
speaking which, being essential elements of human spirituality, could in no
way be commonplace or ordinary. In more specific terms, in the course of
typological generalizations on the material of Serbian religious poetry we
discovered several forms of homoiarcton and homoyoteleuton, which had
been totally ignored in the existing literature. Our analysis demonstrated
that in Serbian religious poetry homoiarcton occurred in the following forms:
mono-alliteration, bi-alliteration, assonance-alliteration relation, syllable repetitions and paronomasia; homoyoteleuton occurred in the following forms:
mono-alliteration, mono-assonance, assonance-alliteration relation, syllable
repetitions and rhyme. As regards the role of those sound structures (figures)
which operate through specific sound repetitions, we can distinguish their
four basic functions: the sound function, which is manifested in two dimensions: euphonic and musical; the structural, which comprises three elements:
the text-forming, rhythmical and semantic elements; the stylistic, which is
manifested in the following ways: foregrounding, highlighting, expression,
and abstraction; and the modal one, which can be recognized in nuances
of: admiration, confirmation, justification etc.
In the article The Models of Rhyme we attempted to demonstrate the
existence of rhyme and distinguish and describe the existent quantitative
and qualitative, as well as certain distributive (positional) models of rhyme
in Serbian religious poetry. While analyzing the quantitative and qualitative models of rhyme in this poetry, we made sure to differentiate between
rhyming clusters and rhyming consonances. We were aware that the poets
of the time observed neither quantity nor quality requirements, as none
of them was most probably aware of the existence of those elements in
rhyme. Serbian religious poetry is especially characterized by: common
correspondences or overlappings of rhyme and homoyoteleuton, and the
differentiating of rhyme from accidental morphological correspondences,
which derived from the text structure as such and from syntactic relations
between the words used.
During a detailed analysis of examples from Serbian religious poetry, we
observed that rhyme played a significant part in this kind of poetry. The
modes of its realization indicate that it was distributed both along the vertical
and horizontal lines of verse structures. As regards the vertical distribution
of rhyme, it occurs in the three prominent positions in the verse line: the
final, medial and initial ones. It is most frequent in final positions. There it
can be found in the following forms: as contact, distant, contact-distant or
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distant-contact rhyme. Although it is found in the initial position in all the
three aforementioned modes, it is much less frequent there than at the end
of verse lines. As regards the medial position along the vertical, this kind
of rhyme is almost totally missing, as the caesura (the medial one) is hardly
ever found in Serbian religious poetry. Along the vertical, rhyme often occurs at the end of one, and the beginning of the following verse line, which
corresponds to rhyme anadiplosis. The horizontal distribution of rhymes has
various forms. In the form of contact rhyme within one verse line, rhyme
usually occurs either at the end or the beginning of the line, and much less
often in the middle of the line. It can at times recur within two consecutive
lines, shifting from the horizontal to the vertical plane. Besides the contact
form, rhyme can also, though seldom, assume the distant form within a single
line. Rhyme can assume one more distant form, when it occupies the initial
and final positions of a single verse line, when it is termed the ring rhyme. As
regards the internal, i.e. phonological structure of rhyme, our analysis demonstrates that in terms of quantity, that is the number of repeated phonemes,
it can range from triphonemic to octaphonemic, while in terms of quality it
can be isomorphous, metathetic, epenthetic and metathetic-epenthetic rhyme.
In other words, rhyme regularly occurs in Serbian religious poetry from the
very beginning, starting with The Service for St Simeon by Sava Nemanjić, in
two distributive forms: as sudden rhyme and as occasional rhyme, most often
at the ends and beginnings of lines and very rarely in a medial position in a
verse line, which means that it occurs in six quantitative and four qualitative
models. It is therefore indisputable that in writing a service, canon or acathist
the religious poet was fully aware of these kinds of sound structuring and
employed them in those places where he wanted to express the intensity of
his emotions or mark an important occasion or event.
In the article Dichotomies we analyzed one element of Serbian mediaeval
religious poetry which was concerned with essences that occupied the space
between the sphere of eternity and the sphere of transience. We focused,
primarily, on words within one associative field – God : man, sky : earth,
life : death, soul : body, light : dark, priest : emperor, whose basic and symbolic
meanings, as well as interrelations in realized poetic discourses could best
illustrate the “hypercommunication” of MAN WITH GOD and shed light on
the Serbian historical reality of the time – which had been only indirectly
described – by incorporating it into the mythical history in general, so that
it could be de-concretized and given a cosmological dimension. Apart from
that, we also analized the dichotomous relations of elements that arose from
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the real life that the writer (priest) was situated in, the dichotomies stemming from the problems of real, earthly life: old : young, malice : benevolence,
rich : poor, justice : injustice, visible : invisible.
This short analysis of lexemes within one narrow associative field found
in the poetic structures of old Serbian religious poetry demonstrated that
the ways of using those words, their interrelationships and basic meanings
were not only dependent on the time when they were used, but were also
shaped by the world view of those who used them; and that worldview, as
we have repeatedly observed, is spiritual in nature. The same words, used
at the same time and in the same area (the Serbian-speaking area), but in
contexts marked by the earthly (secular) worldview, display considerably
different interrelations and convey different meanings, in line with certain
changes in their functional properties.
In the article The Structure of Acathist we described the text structure of
two acathists: The Acathist to Saint Sava and The Acathist to Saint Stefan the
Martyr. We thought the best way to do that was by focusing attention on
their beginnings and endings, and within them on initial and final positions
within verse lines. As both these texts are divided into stanzas (or poems),
each acathist consisting of thirteen kontakia and twelve oikoses, we had to
focus our analysis on the beginnings and endings of each of the 25 poems
that comprised them. Given that the texts concerned are verse texts, their
segmentation distinguishes them from prose, thus setting constructive
boundaries. In the classical (metrical) verse they are placed at the beginning,
the caesura, and at the end of verse lines, an in blank verse only in initial
and final positions. We concentrated on all the places where there appeared
an evident condensation of expressive language devices, mostly realized by
various types of repetitions: from sound ones, through lexical and syntactic,
to repetitions of whole verse lines.
Having analyzed the repetitions at the constructive boundaries of the
two acathists, i.e. at their beginnings and endings, and the constructive
boundaries of stanzas, or poems – kontakia and oikoses – we were able to
draw certain conclusions. Even though the two acathists represent two identical religious-poetic structures, including many identical or similar kinds of
repetitions, there are also many differences, which become apparent in the
modes of their realization. The same kinds of repetitions result from identical poetic structures, which are to a certain extent canonized, so that some
repetitions become commonplace and work as typical principles which could
not be left out or ignored. On the other hand, the different modes of realiza-
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tion of some kinds of repetitions derive from the poet’s personal attitude
towards them, reflecting his liberty to choose how to realize a repetition in
writing his text. These differences in the realization of the repetitions in the
two acathists we analysed reflect the styles of their different authors: they
result from the stylistic choices each of these authors made, and belong to
the stylistic individuality of the authors in question.
The second chapter investigates the poetry of Serbian Romanticism. At the
time when national consciousness was being revived throughout Europe,
when poets felt liberated from divine influence in creating their poetry, when
the focus was being radically shifted towards the people, that is one’s own
people, nation became the focus of interest of the romantic poet. As a result,
a great reversal occurred in Serbian poetry as well, as poets switched from
the undefined, unregulated, non-standardized Slavic-Serbian, to the folk
language, standardized by Vuk Stefanović Karadžić, so that the language of
Serbian romantic poets was filled with phonological, grammatical and lexical forms which had for centuries lived with the Serbian people, in Serbian
oral verse and prose creations. This change was significant, because Vuk’s
language was going to become the basis of the Serbian standard language
which has survived to this day, but it was also significant to the peoples newly
formed by separating from the Serbian people: Croats, Bosniaks (Bosnian
muslims) and Montenegrins. This chapter also includes five articles: Phonometaplasms, Verb Phonometaplasms, Noun Phonometaplasms, Interjections
and Vukovian Poets.
In the article Phonometaplasms we pointed out that phonometaplasms
represented a substantial modification (deformation, anomaly, defectiveness,
obstruction, structural shift) of the grammatical structure of words at the
phonological level, and that the methods of establishing phonometaplasms
(as forms of a second-degree semiotic system) were formal in nature (as
disruptions of the signal, not the semantic organization of the text). The
analysis was conducted on Branko Radičević’s poetry, as the devices this
Serbian poet used in depicting the language of his characters, in organizing
narration and the realization of the verse forms were mainly found in the
spoken language of Srem and Šumadija, in the specific nature of its new and
old declension and conjugation systems, in the various expressive features
of folk poetry, so that many expressions, such as archaisms, provincialisms,
barbarisms and “non-poetic” words of colloquial language in his poetic
creations had the effect of phonometaplasms – word forms created mainly
by means of deforming the neutral standard, by addition (prostriction),
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omission (restriction), replacement (substitution), alteration (mutation),
rearrangement (transposition) of a structural element at the phonological
level, i.e. the level of the phonological structure of words.
The poetry of this Serbian poet reflects in its basic language features his
acceptance of Vuk’s programme and reform, of the write as you speak principle, as a specific form of introducing folk language into literature. Since
phonometaplasms as phonometaforms occurred above all in folk dialects (on
one hand as a result of ignorance or unawareness of the standard language
norm, on the other reflecting the tendency of language to follow the “law of
least resistance” conforming to communication needs), they passed mostly
from folk vernaculars into Radičević’s poetic language, where they became
one of the key expressive devices. Our typological research demonstrates
that depending on the method applied (addition, omission, replacement,
alteration or rearrangement of a specific structural element) they occurred
in the following forms: prostrictive, restrictive, substitutional, mutational and
transpositional phonometaplasms. In terms of quality, different segments
function as structural elements in the formation of phonometaplasms
(segments made up of vowels, segments made up of consonants, and those
made up of both vowels and consonants), which results in three types of
phonometaplasms: vocalic, consonantal, and vocalic-consonantal phonometaplasms. Bearing in mind that phonometaplasms imply structural alterations
to the primary form, there is a possibility that every part of speech could
produce its own type of phonometaplasms, which took place in the poetry
of Branko Radičević, where we can identify the following types: nominal,
verbal, pronominal, adjectival, numerical, adverbial, prepositional, conjunctional, interjectional and particle phonometaplasms. In analyzing the main
functions of phonometaplasms in Radičević’s poetry, we identified their
three basic roles: stylistic, rhythmic and euphonic. It is clear from the aforesaid how much Branko Radičević, either for poetic, stylistic or practical
reasons, deliberately deviated from the standard (primary forms) in order
to enrich his poetic expression and realize the aim of creating a nation-wide
standard language.
In the article Verbal Phonometaplasms we focused on this kind of phonometaforms in the poetry of Jovan Jovanović Zmaj, even though our test
research showed that it included as many phonometaplasms as there were
parts of speech in the Serbian language. We restricted our investigation to
verbal phonometaplasms, as the most frequent and diverse ones with this
particular poet. Bearing in mind that Zmaj’s poetry was created in the 19th

Stih i jezik v05.indd 586

20.11.2013 16:59:26

SUMMARY

century (when the language norm was somewhat different), we can ask the
following question: whether the verbal phonometaplasms of his contemporaries had the same effect and scope as with today’s poets. The answer would
certainly be negative. On the other hand, a poetical work, with the passage
of time, becomes subject to “rewriting” and reinterpretation by different
readers (who can belong to different periods of time), so that the verbal
phonometaplasms can also be observed from the standpoint of the modern
reader. In this article, involving a detailed analysis, we tried to identify all
the types and functions of verbal phonometaplasms in the poetry of Jovan
Jovanović Zmaj.
It should be noted that his search for rare and peculiar words, for sonorous effects, specific deminutives, literary archaisms, for barbarisms
coloured in authentic local hues, dialect words of town-type, placed Zmaj
among those Serbian poets who made abundant use of phonometaplasms
in their poetry. Our analysis showed that, depending on the method applied
(addition, omission, replacement, alteration or rearrangement of a specific
structural element), Zmaj employed the following forms: prostrictive, restrictive, substitutional, mutational and transpositional verbal phonometaplasms.
Depending on whether he added or omitted a certain structural element
at the beginning, in the middle, or at the end of the standard form, we can
encounter three kinds of prostrictive verbal phonometaplasms in Zmaj’s
poetry: verbal prosthesis, verbal epenthesis, and verbal paragoge, and three
kinds of restrictive verbal phonometaplasms: verbal aphaeresis, verbal syncope
and verbal apocope. As regards the process of assimilation or dissimilation
of two (most often) successive sounds within the mutational verbal phonometaplasm, Zmaj made use of verbal assimilation and verbal dissimilation.
Since verbal phonometaplasms include structural modifications to the
primary form, there is a possibility that all the verb forms of the Serbian
language could produce their own phonometaforms. While analyzing the
basic types of verbal phonometaplasms in the poetry of this Serbian poet,
we identified the following verbal phonometaforms: the infinitive, present,
aorist, imperative, imperfective, verbal-adverbial, verbal-adjectival, future,
perfective and conditional phonometaplasms. In order to diversify his poetic
expression, Zmaj used these verbal phonometaplasms as stylistic, rhythmic
and sound (euphonic) devices.
In the article Nominal Phonometaplasms we focused on this type of phonometaplasms, because nouns, in terms of function and importance, are
one of the key elements of the grammatical system of any language. This
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article for the most part centres on typological, and to a smaller extent on
functional research into nominal phonometaplasms in the poetry of Laza
Kostić. Depending on the method applied – addition, omission, replacement,
alteration or rearrangement of a specific structural element – we discovered
five types of nominal phonometaforms in the poetry of this Serbian poet:
prostrictive, restrictive, substitutional, mutational and transpositional nominal
phonometaplasms.
Following the detailed analysis we can conclude that, according to the
main features of his poetic method, Laza Kostić ranks among the classical
poets of the Hellenistic type. His poetic range spans two opposites: at one is
his lyric poem with the highest degree of styliation of the language material,
and at the other tragedy created in compliance with classical patterns. L.
Kostić filled the vast space separating lyrics from tragedy with poetic material in the best possible way. He unmistakably “leaped” from the system of
standard Serbian entering the realm of the folk poem close to him in spirit
and diction, reaching out to the wealth of dialectal material, resurrecting
obsolete words – and when he ran out of them, he would create new words
abiding by the derivational system of Serbian. It is therefore no wonder that
our analysis, which is a mere drop in the sea, showed that this Serbian poet
had exploited all the possible types of nominal phonometaplasms: the prostrictive nominal phonometaplasm in the form of nominal prothesis, nominal
epenthesis and nominal paragoge; the restrictive nominal phonometaplasm
in the form of nominal aphaeresis, nominal syncope and nominal apocope;
the substitutional nominal phonometaplasm; the mutational nominal phonometaplasm in the form of nominal assimilation and nominal dissimilation,
and the transpositional nominal phonometaplasm. After exploring the functions of all these secondary word forms in the poetry of Laza Kostić, we can
establish that this poet employed nominal phonometaplasms as a powerful
expressive device for producing stylistic, rhythmic and euphonic effects.
In the article Interjections we started from the assumption that the study
of interjections had been conducted mainly within everyday language, colloquial language and the language of prose works. Poetry has rarely served
as material for investigating interjections. For that reason we decided to
base our investigation on poetry, i.e. the poetry of Serbian romantic poets
(B. Radičević, J. Jovanović Zmaj, Đ. Jakšić and L. Kostić), having established,
considering all the literary movements and schools throughout the history
of Serbian poetry, that interjections were fairly widespread in the poetry of
Serbian romanticism.
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The brief analysis of interjections in Serbian romantic poetry led us to
certain conclusions. It is undeniable that interjections figure prominently
in Serbian romantic poetry in expressing negative or positive emotions. In
this poetry interjections usually serve to signify emotions, moods, mental
states, excitement etc., and much less to encourage, order sth, lure and chase
away animals, still less for imitating sounds from nature. Interjections are
a very frequent part of speech in Serbian romantic poetry. It is therefore
small wonder that all or most verse lines of a stanza begin with the same
interjection, or that a single interjection recurs several times over one or
two successive verse lines. In the poetry of Serbian romanticists context in
most cases comes after the interjections. Only sporadically do interjections
come behind the context as its final phase which subsequently emotionally
colours the given text. In view of that, interjections took on a prominent
rhythmic role in their contexts, being placed on constructive boundaries
of poem segments (verse lines or stanzas). Owing to their specific sound
structure, followed by marked intonation, they are fairly suggestive sound
devices, which intensify and amplify the phonic features of a poetical text,
thus contributing to the musical effect of romantic poetry. The roles of the
analyzed interjections differ somewhat between the context of the Serbian
language and the context of Serbian romantic poetry. In the Serbian language context all these interjections cover concepts both with the positive
and negative connotations, while in the context of romantic poetry, which
makes them more concrete, they mainly express joyful or sad feelings which
vary from one interjection to the next: the interjection “ah” covers negative
emotions; the interjection “hey” covers positive emotions; the interjection
“oh” refers to both positive and negative emotions. As opposed to other parts
of speech, interjections as non-conceptual words which express emotions
realize their emotive potential in concrete contexts, where contextual meanings are largely reflected in them, and they figure as exponents of contextual
emotions. In poetic contexts interjections express a broad range of positive
or negative emotions, as articulations of sudden strong emotions which are
isolated and do not depend on the rest of the language material.
In the article Vukovian Poets we discussed the traits of the poetic language
of B. Radičević, J. Jovanović Zmaj, Đ. Jakšić and L. Kostić through describing formal elements. However we were completely aware that even a most
detailed description and inventory of all the grammatical categories tells
us little about the structure of the poetic expression. We therefore sought
to identify the functions of the discovered elements, their meaning and
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significance in poetic structures. For that reason we tried to sum up some
phonetic-morphological, lexical, syntactic and rhythmic features of the
poetic language of Vukovian poets. A more systematic, detailed and wideranging analysis of the examined language material is beyond the title and
scope of this article.
We arrived at the following conclusions. The Vukovian poets, the so-called
Romanticists (B. Radičević, J. Jovanović Zmaj, Đ. Jakšić and L. Kostić) used to
take from Serbian folk poetry a whole range of poetic material: topics, motifs,
diction, symbols, lexis, syntax, types of verses, and poetic forms. However,
that transfer was not spontaneous. One of the reasons is that these poets
were not sufficiently familiar with the language, the vernacular, in which
the oral poetry, both lyric and epic, had been created, and they had before
them a highly sophisticated poetic language the expressive devices of which
were yet to be mastered and adopted. On the other hand, the Vukovian
poets were fortunate enough to be setting out on their creative journey at
the time of Vuk’s appearance and the emergence of romantic ideas focused
on folk art, which Serbs had raised to a high artistic level. These poets were
also fortunate in one more respect: they were not, like their predecessors,
too much concerned with the past and its different principles of poetic
creation. In confirmation of the aforesaid we can quote the following words
by A. Belić: “It [is] perfectly clear that the abstractness of the folk language
assumed in their works its brightest form, that owing to their foresight, and
the fact they received the best juices of the folk language material, it assumed
a crystalline regularity and clarity? And considering all that, isn’t the folk
language at one with their language, each complementing the other one?”
The third chapter deals with the poetry of Serbian modernism. Serbian
modernist poetry marked the end of the 19th and the beginning of the 20th
century, when idealist and metaphysical philosophy and neo-romantic modern art appeared in Europe. At that time poetry was under the influence of
a new sensibility, which was expressed by new artistic devices and forms, a
profusion of expression forms and a wide range of motif-stylistic features.
Serbian modernism fitted into the context of European modernist trends,
but had its own specific expression. It represented a distinct stage in the
development of Serbian national literature, when poetry relieved the poetic
expression of the old restraints and was turning towards the application of
aesthetic criteria. In a creative, aesthetic sense, Serbian poetry of that time
reached the highest peaks of European literature. This chapter also consists
of five articles: Ornamental Phonic Structures, Anagramming, Stress and
Rhyme, The Distortion of Adjectives and Topic, Form, Content.
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In view of the fact that ornamental phonic structures mainly occur as
carriers of aesthetic information, in the article Ornamental Phonic Structures
we tried to illuminate some forms of their manifestation. The corpus for
this study was the poetry of Serbian poets: J. Dučić, M. Rakić, V. Petković
Dis, S. Pandurović and A. Šantić (poets who for the most part wrote drawing on the aesthetic principles of French Parnassians and symbolists and
who laid most emphasis on the harmony of the bound form, a calm and
formally restrained expression, pictoral and musical harmony, and spiritual
aristocratism).
As the analysis demonstrated, the poetry of those poets (and it may
probably apply to poetry in general) included several types of aesthetic information conveyed by ornamental phonic structures, the most prominent
being the following: hedonistic information, code-verse information, phonomotivational information and textual cohesion information. It should be
noted that no such information appears there in a clear form, but only as
part of an aesthetic information complex, which is a sort of contamination,
rather than a hierarchical arrangement of the aesthetic information. Their
separation and study in isolation must be understood solely as a result of
scientific abstraction and generalization. But generally speaking, ornamental
phonic structures can take on diverse functions, which can in various ways be
reduced to one general – textforming – function which, among other things,
ensures the integration of discrete carriers of aesthetic content, thus setting
such phonic structures apart from many others in the information system.
This results from the overall aim of poetic communication and the intention
of the author (poet) to arrange the language material along the horizontal and
vertical planes in a way that makes it capable to convey at least some part of
the multifaceted aesthetic information. We therefore hope that our analysis
has shown that ornamental phonic structures, as an important linguistic
aspect of a poetical work, are not only carriers of aesthetic information, but
also a significant factor of the organization, foregrounding and disautomation of part of the poetical text, consistent with the general increase in the
quantity of information that a poetical work can offer its readers.
In the article Anagramming we arrived at the conclusion that previous
studies had mainly been concerned with the anagramming technique in
concrete poetical texts and that the attention of scholars had primarily been
focused on the formal aspect, i.e. they interpreted anagrams as elements of
poetic formalism, without raising the questions of their nature and function,
losing sight of the fact that an anagram served as a means of testing the rela-
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tion of the signifier and the signified (in terms of intertextual relations), as
well as of the text and its reader, and that it played the role of deciphering
the cryptogrammatic level of text (with regard to the pragmatic aspect of
semiotic text analysis). As anagrams had never before been systematically
investigated in the Serbian language, we tried, drawing on the poetry of Serbian modernists (Dučić, Rakić, Pandurović, Dis and Šantić), to investigate
this phenomenon and illuminate its basic formal-structural, contextualstructural, compositional and semantic-stylistic features.
Following the analysis, we summarized the obtained results. In the poetry
of Serbian modernists anagrams operate as one of the ornamental elements.
An anagram is a kind of sound figure where a new lexeme is formed by means
of reversal of the normal arrangement of letters within a word. It is evident
that Serbian modernists, more often than not, used to rely on this kind of
sound structures. In terms of the formal-structural features of anagrams, we
established that the poetry of the analyzed poets included three kinds of
anagrams: total, partial and apparent anagrams. As regards the contextualstructural features of the anagram, we distinguished four kinds: the contact,
distant, contact-distant and scattered anagram. With regard to contextualstructural anagrams, it was discovered that the compositional anagram was
not a particularly common category in Serbian modernist poetry. It occurred
in all positions within a verse line and in all the possible combinations on
the horizontal plane (within one line), and on the vertical one (in two or
more consecutive verse lines), as well as at a distance. All the categories of
the compositional anagram play, among other things, a prominent rhythmic
role in verse structures, since they occupy rhythmically active positions: the
beginning of the line, the position of the caesura, and the end of the line. As
regards the semantic-stylistic properties of anagrams, we pointed out some of
their main characteristics, which emerged through investigating the chosen
material. We applied the formal approach to meaning, as we were dealing
with poetical texts where form itself was semanticized. Bearing in mind the
specific (poetic) context and specific (anagrammatic – sound) structures,
we observed the semantic-stylistic features of anagrams in connection with
lexical correspondence. As a starting point in the planned analysis, we first established that the formal side of anagrams manifested itself in the subsequent
establishment of direct contact between expression and content, between the
signifier and the signified, between sound and meaning. We detected that
the resulting lexical-semantic structures produced several types of poetic
signs, which in different ways established the relation between the signifier
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and the signified, thus creating different possibilities for semantization, and
bringing about quite frequent asymmetries between the meaning of a word
and its contextual reading. We observed this occurrence as it applied to the
total, partial and scattered anagrams.
In the article Stress and Rhyme we shed light on the relations of rhyming
clusters and stress in rhyming words, using as corpus the poetry of Serbian
modernists, which in its time brought about the full canonization of rhyme.
First of all, we reminded the readers that the textbooks from the territory of
former Yugoslavia on the subject of poetry written in the Serbian language
mostly defined rhyme as sound correspondence starting with a stressed
vowel and ending with the end of two or more words on the clausulas of
two or more verse lines. This definition of rhyme refers to the concept of
perfect or regular rhyme (-а̂ма/-а ̏ма: сра̂ма – ја ̏ма; -о ̏но/òно: зво ̏но – òно).
On the other hand, taking a historical perspective through different stages of
development, one could easily notice various departures from that standard,
so that the concept of pure rhyme depended on adherence to the literary
tradition and on the poet’s personal style. This has at least been the case
with respect to versification in the poetry written in the Serbian language
(Serbian, Croatian, Bosnian, Montenegrin). With four different accents and
post-accent lengths, it is very difficult to compose a poem with corresponding sounds and corresponding accents and lengths in two rhyming words
in all the rhyming couples. This is borne out by the rhymes used in Serbian
modernist poetry, which brought about the canonization of rhyme, through
a continued effort to produce the purest possible rhyming clusters, which
implies sound equivalence and consistency.
Following the conducted analysis, we can draw some final conclusions.
Notwithstanding that all the Serbian modernists discussed above were
obliged to strictly adhere to the canonized rules of rhyme and that they
all came from the standard Serbian language area which was characterized by the four-accent system with post-accent lengths: Dučić and Šantić
from Mostar, Rakić, Pandurović and Petković from Belgrade, they did not
distinguish certain quantitative and qualitative tonal elements that played
a role in building the accentual system of standard Serbian. However, the
following possibility should be borne in mind: accentual discrepancies could
have arisen from the poets’ need to expand their own rhyme repertoire, so
that they used words which rhymed but did not have identical accents and
lengths on the post-accent syllable. In actual fact, had Serbian modernists
strictly adhered to accentual correspondences in forming their rhyming pairs,
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they would have had at their disposal a fairly inadequate range of Serbian
lexemes and forms. In that case their rhymes would be sterile and extremely
poor in terms of lexis, form and sound, as well as semantics. Even if they
felt the accentual differences, they probably ignored them because other
properties of rhyme took precedence over them, primarily the following:
its sound quality and its metric and semantic functions. The poetic text is
structured in such a way as to be able to carry and convey to the recipient
the greatest possible quantity of information using as little lexical material
as possible. Bearing in mind the aforesaid and much else that was not discussed here, we think that accent is in no way decisive for rhyme, i.e. for the
potential of its form and content, and it should be left out of account in any
analysis of rhyme. The only exception should be when, as in this particular
case, we need to substantiate a thesis, and the use of accent turns into vital
evidence. It is important to discuss accent. This attitude does not apply only
to the Serbian language and Serbian rhyme, but also to other languages and
rhymes of other nations the accentual systems of which are quite different
from the Serbian accentual system.
In the article The Distortion of Adjectives the concept of distortion implies
some kind of twisting, deformation. In a more narrow sense, the distortion
of adjectives is one of the processes through which these words become
independent. The adjective is formally separated from the noun it modifies,
although due to its position in the context it not only takes on its function,
but also the part of its content that is being foregrounded in the concrete
situation. The adjective, now independent in terms of position and intonation, conveys additional information and in turn becomes the focus of
logical emphasis, gaining stylistic expressiveness. The common characteristic
of all those adjectives, as opposed to their dependent counterparts, is that
they acquire a new semantic content and highlight exactly the quality they
signify. In terms of conceptual independence these adjectives are equivalent
to adjectival nouns. While analyzing this aspect in the poetry of Serbian
modernists, we noticed that inverse adjectives were in most cases separated
from the noun by a comma, enjambment (on the boundary of two successive
verse lines), or by insertion of a larger or smaller fragment of text between
the noun and the inverse adjective. We therefore proceeded to examine all
the three ways of separating these adjectives from the nouns they modified.
The conducted analysis led us to the following conclusions. Inverse adjectives postmodify definite or indefinite nouns. These situations can be realized
in the following ways: within one verse line, within two successive lines; at
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a distance; in the context of one stanza and in the context of two successive
stanzas. This way of constructing the poetical text results in the placement
of adjectives, which are dependent words, in positions otherwise occupied
by independent words – nouns, so that these adjectives come to denote
conceptual meanings foregrounded in the poetic context. The analyzed examples demonstrate the first stage of conversion of one part of speech into
another, i.e. the conversion of adjectives into nouns. The adjectives retain
all their grammatical properties, but the change of their syntactic function
brings about changes to their semantic structure as well – from denoting a
quality to denoting a concept. However, the changes in question have not yet
reached the lexicalization level, so that the adjectives in the aforementioned
positions still retain the status of this part of speech. Their positions in the
given context distinguish them from adjectives in their regular positions.
This explains the term “distortion” we applied to this phenomenon, underlining the importance of change, “deformation” in the function and meaning
of the adjectives. This change is just one stage of the process, which in the
final stage results in the lexicalization of the observed phenomenon, which
can from the lexical-grammatical standpoint be termed syntactic derivation.
The quality denoted by the isolated inverse adjective, which is inherent to
the noun being modified, acquires a conceptual meaning with components
which are foregrounded in specific poetic contexts, thus acquiring a prominent stylistic function as well.
In the article Topic, Form, Content we started from the assumption that
every artist created their works from their own point of view, their own
perspective. In order to prove this thesis, we drew on two poems written by
two Serbian poets (V. Petković Dis and A. Šantić) who belonged to the same
literary movement – modernism and who treated the same topic – the topic
of autumn. Since the poems in question are literary works, we analyzed the
two poems, i.e. described the features of their form and content in order to
prove the above thesis. We took into account the well-known assumption
that “every speaker with command of the standard language changes their
speech depending on where they are speaking, with whom and on what
topic.” But in this particular case the situation was quite the reverse: two
poets used the same standard language, belonged to the same literary school,
had the same communicators (the same reading public), and treated the
same topic (the topic of autumn). It was to be expected that they should
have used the same form and the same content. However, we demonstrated
that it was not the case.
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Having analyzed the two poems by the two Serbian poets, we were able
to draw the following conclusions. It was to be expected that two poets
who belonged to the same poetic movement (Serbian modernism) should
adhere to almost identical poetical principles, and employ similar or identical expressive devices. As the topic – the topic of autumn – was identical,
and the recipients practically the same (readers from the beginning of the
20th century), it was logical that the created poems should have plenty of
shared elements both in terms of form and content. However, as our analysis demonstrated, the two poems had almost nothing in common, either
on the formal plane, or regarding their content. Even if there were some
identical elements, they differed in frequency of occurrence or in form. For
example: Petković’s poem – two quintains, Šantić’s poem – four quatrains;
Petković’s poem – interrupted couplet rhyme, Šantić’s poem – enclosing
rhyme throughout; Petković’s poem – verse: tripartite dodecasyllable of
the type 4//4//4, Šantić’s poem – verse: hendecasyllable of the type 5//6;
Petković’s poem – strong verse time: odd syllables (89.58%); Šantić’s poem
– strong verse time: even syllables (79.73%); Petković’s poem – the accentual
units employed: monosyllables three (or 6.25%), disyllables 30 (or 62.5%),
trisyllables three (or 6.25%), quadrisyllables 12 (or 25%); Šantić’s poem – the
accentual units used: two monosyllables (or 2.70%), 46 disyllables (or 62.16%),
22 trisyllables (or 27.73%), four quadrisyllables (or 5.41%). In addition to the
different formal elements, the elements of content the two poets used are
also different: Petković’s poem – the topic of autumn – the season of the year;
Šantić’s poem – the topic of autumn – the corresponding period of оne’s
life. How are we to understand such great differencies? Easily enough. Even
though the initial parameters were identical: the same poetical movement
(Serbian modernism), the same poetics, the same topic – autumn, the same
recipients (readers from the beginning of the 20th century), yet the creators
(poets) were different persons, which was decisive for the shaping of form
and for filling it with specific content. In other words, the decisive factor was
the сreator’s style, his understanding and experience of the world around
him (of autumn in this case) and the way he interpreted the topic. Namely,
within the well-known triad: who → to whom → what, the who played the
dominant role because it depended on them how the what was going to
look, although the to whom was almost the same. This substantiates Buffon’s
well-known quote – The style is the man himself, meaning that the form and
content of a created work exclusively depend on the creator (author).
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IX.
Рецензије
REVIEW OF THE MONOGRAPH “С
J
”
(BELGRADE 2013) BY PROF. MILOSAV Ž. ČARKIĆ
The present monograph was written by the outstanding specialist in stylistics and poetic language Miloslav Ž. Čarkić, the famous editor of the
highly respected scholarly journal Stil and the author of the book On Poetic
Language (Beograd 2010) which, in fact, forms a forefront of this representative, analytical and semantically detailed, elaborate volume. It is even
more compact that the preceding one which consisted of ten more or less
autonomous chapters dealing with crucial problems of the state, status and
development of poetic language. I can just repeat the word used in my review of the preceding Čarkić’s book that there are only a few specialists who
so systematically as Čarkić analyze these problems linked to the linguistic
aspect of verse theory.
The author divided his work into three main chapters completed by English conclusion (summary), list of abbreviations, quoted literature, index of
names and subjects.
In its very beginning there stands a substantial general explanation of
the principle theses of the work. The author assumes that linguistics as the
study of language structure in general includes poetics as its integral part. He
quotes the works of various of his predecessors including not only Russian
OPOJAZ and the whole formalist school (Shklovsky, Jakobson), but also A. A.
(O. O.) Potebnya with his Thought and Language (1862) which became the
real basis of the considerations about the relations of the language, spiritual
activity and the poetic language. He did not omit the Russian symbolist
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poet and theorist A. Bely and, of course, the founder of the historical poetics A. Veselovsky not speaking about the French semiological-structuralist
school headed by Roland Barthes.
The poetic text cannot be properly understood without taking into account
the significance of its linguistic layer (e. g. the phenomenological stratification
of the literary work by R. Ingarden, “the layer of sounds and sound patterns
and characters of a higher order; the layer of semantic units: the meaning of
individual sentences and the meaning of whole sentence structures; the layer
of schematized aspects through which various objects described in the literary work are manifested; the layer of the objects described, which manifest
themselves in the international circumstances created through sentences”).
The author of the evaluated book stresses the generally accepted fact that
the literary work has been realized in language and existed only through
language being filled with the poet’s personal poetic content. The language
of the poetic work contains both the conventional, generally understood,
meanings and the new or newly created, innovated poetic meanings. When
the author tried to define the specificity of the verse itself he speaks about
a strictly organized language segment, a condensed poetic discourse with
a specific graphic, as well as a specific rhythmic and sound organization.
Though he deals with this aspect later on, nevertheless I would prefer to
define the verse, as the Czech theorist of verse Josef Hrabák put it, as an
entity sui generis which cannot be identified neither with the word or a word
group nor with the sentence or a compound or a complex sentence with a
specific syntax patterns. Based on the very definition there are rather the
three components: the verse represents the specific phonetic-phonological,
graphic and syntactic-semantic entities. I also would not accentuate the
music/musical quality of the verse, rather the “beau arts quality” derived
from Muses (visual arts and music): therefore the quality of the verse is
linked not so much with music though with its phonological quality which
is close to the musical one, but still different (J. Hrabák: Úvod do teorie
verše. SPN, Praha 1978, and other editions, J. Levý: Problémy srovnávací
versifikace. Olomouc 1963, see also a methodological unit for the teachers
of elementary schools: I. Pospíšil: Tajemství verše, CERM, Brno 1995).
The second basic starting point of Čarkić’s reflections concerns the function and role of repetitions in the poetic language an the language of the
verse as such: which is – according to him – grounded in a large number of
repetitions: the repetition of sounds and sound sequences, rhyming sound
clusters, stressed and unstressed syllables, compositional elements etc. One

Stih i jezik v05.indd 630

20.11.2013 16:59:28

РЕЦЕНЗИЈЕ

objection: though the frequency of repetitions and their key-role in the
formation of the poetic language of the verse is dominant, it also occurs in
prose and dramatic texts – the same concerns the figures and tropes.
When the author constitutes his main theses on the immanentist presuppositions, he states that the poetic language implies a certain degree of
paradox, combining maximum organization with maximum informative
value. The co-existence of two extremes in a literary (poetic) text is possible
owing to the existence of two conflicting tendencies: towards automation
and towards disautomation.
Thus, the main task the author states is to discover the underlying pattern of the substance of the verse as such rooted in the quality of the poetic
language as a specific type of communication containing both the ordinary
means of everyday interpersonal contact and the specific reflection of the
man-and-the-world complex, the language as a specific tool how to understand and to grasp the world or cosmos and the position of man in time in
their complexity.
The important aspect of the author’s opus magnum is the verification
on the material of Serbian poetry since the spiritual, medieval verse up to
Serbian modernism.
There are, however, two more questions: first, the degree of generalization
of such a research limited to the national and language material, second,
the Serbian spiritual (religious) poetry is linguistically heterogeneous with
a substantial layer of Old Church Slavonic contaminated with the traces of
spoken Serbian language and the continual synthesis gradually going on
to modern Serbian both everyday and poetic language. Another problem
consists in the fact that it would be necessary to distinguish more strictly
the language of various kinds or genres of literature (genera), their common
denominators (loci communes, topoi) on the one hand and their gaps and
contradictions on the other.
In spite of this, the complex, imposing and inspiring research of M. Čarkić
represents the most elaborate attempt at the new definition of poetic language
in general and the language of verse in particular. His general assumption
are being illustrating by an array of immense, vast Serbian material in a huge
span of time since the Middle Ages up to the beginning of the 20th century.
The first chapter Српска духовна поезија (Serbian Spiritual Poetry)
includes five sections: Pletenije sloves [Word Weaving or as I would say
“interlacing” which is commonly used in American and British English
in various meanings]; Homoiarcton and Homoyoteleuton; The Models of
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Rhyme; Dichotomies and The Structure of Acathist. According to the author
the Serbian religious poets used the “pletenije sloves” style, thus confining
themselves within the bounds of the word. They made use of the sound
figures that did not reach the level of the word: „assonance, alliteration, the
assonance-alliteration relation, homoiarcton, homoyoteleuton, paronomasia,
rhyme, the etymological figure, or otherwise used whole words producing:
anaphora, epiphora, anadiplosis, symploce, polyptoton, internal lexical repetitions, composite lexical repetitions – thus producing a dual effect. By means
of repeating identical sound structures which was realized by connecting
words with the same beginnings or endings (sometimes with both), the
words, regardless of their positions in the context, came into direct contact
with each other and were catenated into complex (occasional) signs, which
could only function in the given contexts […]The sublimity and expressiveness of the style of “pletenije sloves” derived from the religious inspiration
used in writing and speaking which, being essential elements of human
spirituality, could in no way be commonplace or ordinary.” (see the author’s
English summary).
As the “pletenije sloves” was typical of the whole Orthodox Slavonic
world, it should be useful to confront this research with the book by Světla
Mathauserová (Древнерусские теории искусства слова. Univerzita Karlova, Praha 1976).
The main result of this part of his work consists in the fact that he demonstrated the permeation of various sound patterns, i. d. rhyme, alliteration
and other phonic qualities. He even showed the different area and contextual realisations of the sacral language of spiritual, poetry. This part of his
research is closely connected with the role of the language as in ancient
sacral texts including Old Hebrew (Tóra, Old Testament) containing the
enigmatic substance of the language (magic, numerology) as a cipher which
needs to be deciphered.
The author is completely right if he assumes that one of the aims of the
poetic language including the language of the verse is to demonstrate its
sacral functions isolating it from the everyday communicative reality, to
show the language as a powerful tool of a deep grasp of existence. He is
also right if he connects the medieval spiritual poetry with that of Romanticism (though the double structure of the medieval Serbian is evident) and
Modernism as all the three developmental epochs were mutually connected
based on the enstrangement as a tool of a more profound understanding
of man and his world. The two epochal streams, however, stand aside: real-
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ism and postmodernism. While realism accentuated the minimising of the
interval between art and reality, postmodernism confronted the literariness
and reality: literature (belles lettres) and art in general are based on a chain
of repetitions, on intertextuality. But the difference between the mentioned
periods and streams and those ones (as there is also realist and postmodernist
poetry) is not immense. The main aim is the same: to fill the gap between
language and reality, to minimize the interval between them (in Czech context of the 1970–1980s it was the so-called Šabouk’s team which dealt with
this), to revitalize the poetic language on the basis of reality itself (e. g. the
prosaisation of poetry) and to restore the past language layers. So there is
another task for future researchers to involve also realism and postmodernism, possibly the avant-garde, if we take it into consideration as a poetically
independent and autonomous phenomenon, into a complex analysis: realist and postmodernist poetry does exist and though it proclaimed rather
non-poetic theses it represented only another method of how to develop
the language of the verse further. Čarkić masterpiece is the analysis of the
acathist with all the Serbian contextual circumstances.
In the second chapter dealing with Serbian Romantic poetry it is characterized by the following words: “As a result, a great reversal occurred in
Serbian poetry as well, as poets switched from the undefined, unregulated,
non-standardized Slavic-Serbian, to the folk language, standardized by Vuk
Stefanović Karadžić, so that the language of Serbian romantic poets was filled
with phonological, grammatical and lexical forms which had for centuries
lived with the Serbian people, in Serbian oral verse and prose creations. This
change was significant, because Vuk’s language was going to become the
basis of the Serbian standard language which has survived to this day, but
it was also significant to the peoples newly formed by separating from the
Serbian people: Croats, Bosniaks (Bosnian muslims) and Montenegrins. This
chapter also includes five articles: Phonometaplasms, Verb Phonometaplasms,
Noun Phonometaplasms, Interjections and Vukovian Poets.”
Čarkić analysed the poetry of B. Radičević, J. Jovanović Zmaj, Đ. Jakšić
and L. Kostić. One of the most attractive parts of his research concerns
Serbian interjections in poetry: “Interjections are a very frequent part of
speech in Serbian romantic poetry. It is therefore small wonder that all or
most verse lines of a stanza begin with the same interjection, or that a single
interjection recurs several times over one or two successive verse lines.” So,
the usage of interjections in Serbian romantic poetry serves the author as a
litmus paper of the boundary between common and poetic language.
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The third chapter deals with Serbian modernism. Here the author cannot omit the idealist and neo-idealist philosophy as a source of this poetry
including Ornamental Phonic Structures, Anagramming, Stress and Rhyme,
The Distortion of Adjectives and Topic, Form, Content, the titles of subchapters
of the final part of the book. The material for this study was represented by the
poetry of J. Dučić, M. Rakić, V. Petković Dis, S. Pandurović, and A. Šantić.
The poetry of those poets – due to Čarkić – contained several types of
aesthetic information conveyed by ornamental phonic structures, the most
prominent being the following: hedonistic information, code-verse information,
phono-motivational information and textual cohesion information.
Čarkić’s phenomenal book represents an array of textual analyses trying
to synthetize the linguistic, poetological, stylistic, comparative, semiological
and – as an understatetment – a philosophical conception of the language of
the verse as a key to a more detailed and elaborate understanding of poetry as
a means of grasping the totality of human existence. Though he should take
into account more books and studies from various fields of humanities and
from the verse theory in different languages especially, which is, of course,
extremely difficult and even utopian, his approach gave immense results. I
would even say that the theory of the verse language might be divided as
„before and after Čarkić“: his knowledge of literary style enabled him to demonstrate that the literary and linguistic studies form one continuous space.
In the context of contemporary verse research Čarkić’s book represents
the book of the supreme quality. His perfect knowledge of poetry in general and Serbian poetry in particular confirm him one of the leading world
experts in verse investigation.
On the grounds mentioned above, I fully recommend this very important
book to be published in the nearest future as a substantial contribution to
the gradual and permanent process of the cognition of the poetic language in
general and the language of verse in particular.
Brno,
23. Sept. 2012.
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И

П

Монографију пред Вама написао је истакнути стручњак у области стилистике и песничког језика Милосав Ж. Чаркић, чувени уредник високо
цењеног научног часописа Стил и аутор књиге On Poetic Language
(Београд 2010) која, заправо, чини полазиште овог репрезентативног,
аналитичног и у значењском смислу исцрпног, сложеног дела. Оно је
чак компактније од претходног, које се састојало од десет релативно
независних поглавља која се баве кључним проблемима стања, статуса
и развоја песничког језика. Могу само да поновим речи које сам употребио у својој рецензији претходне Чаркићеве књиге, да постоји само
неколико стручњака који једнако систематично као Чаркић анализирају
те проблеме, везане за језичку страну теорије стиха […] Чаркићева
изванредна књига представља низ текстуалних истраживања која
теже да обједине лингвистички, поетолошки, стилистички, упоредни,
семиолошки и филозофски поглед на језик стиха као кључ за потпуније
и префињеније разумевање поезије као средства поимања свеукупне
људске егзистенције […] Чак се усуђујем да кажем да се теорија стиховног језика може поделити на периоде „пре и после Чаркића“: његово
познавање књижевног стила омогућило му је да докаже да наука о
књижевности и наука о језику чине јединствену целину.
У контексту савремених истраживања у области стиха Чаркићева
књига представља дело врхунског квалитета. Његово савршено познавање поезије уопште и посебно српске поезије потврђују да је Чаркић
један од водећих светских стручњака у проучавању стиха.
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Р
М

Ж. Ч

„С

“

Најновија монографија врсног српског лингвисте и стилистичара Милосава Ж. Чаркића под насловом Стих и језик још једном потврђује
његову дубоку посвећеност истраживању неисцрпног поља лингвостилистике. Књига Стих и језик на стваралачки начин сумира, али и у
појединим аспектима значајно продубљује ранија ауторова понирања
у ове теме – од Фонике стиха (1992), Фоностилистике стиха (1995) и
Стилистике стиха (2006), преко фундаменталних наслова Појмовник
риме (2001) и Римаријум српске поезије (2007), до сводне монографије
на енглеском језику On Poetic Language (2010). Она је значајан, ако не и
одсудан корак ка његовој најављеној књизи о семантици стиха, у којој
би „одговорио на питање свог живота: шта је то песнички кôд и како
он функционише у песничком тексту“ (On Poetic Language: 7).
Потребно је познавати Чаркићев лингвостилистички научни дискурс да би се већ од наслова Стих и језик очекивања усмерила ка
питањима песничког језика, а не ка версолошким студијама у строгом
смислу. Ова монографија, дакле, на веома студиозан начин говори, како
аутор наглашава већ у првој реченици „Увода“ у своје дело, „језичком
слоју у стиховном тексту“, а ми ћемо додати још и – специфичностима
прагматике тога језичког слоја у песничком тексту, како с поетичког
односно поетолошког, тако и са лингвистичког становишта. При томе
ваља посебно истаћи импозантан материјал из српске поезије из којег Чаркић транспарентно извлачи поуздане и егзактно проверљиве
закључке.
И у овој монографији, као и иначе у свом раду, Чаркић се ослања на
релевантну научну литературу, а свој поглед на проблематику песничког
језика формира на достигнућима феноменологије, руских формалиста,
структуралиста и семиотичара.
Као чворишна, Чаркић издваја три важна формативна периода у
историјском развоју српске поезије – средњи век и српску духовну
поезију, романтизам и модерну. У тој својој рефлексији не полази од
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представа књижевног историчара, већ од представа ерудитног историчара културе. Духовна поезија средњег века, наиме, има значај извора,
полазишне тачке, али и представља српску писану реч у светлости
средњовековног византијско-словенског универзализма и, као таква,
служи као својеврстан репер у одређивању места које је српска поезија
заузимала у свом непосредном интеркултурном контексту. Романтизам има прекретничку улогу: то је формативна епоха српске поезије
која користи нови, из темеља промењени језички код – „вуковски“,
народни језик, те тако представља нови почетак и извесни културни
дисконтинуитет. Поезија српске модерне са свим својим унутрашњим
и спољашњим импулсима поново излази у раван културног универзализма, овога пута оног специфичног, модернистичког. Све те три тачке
ослонца Чаркићеве лингвостилистичке рефлексије демонстрирају
особен однос према песничком језику као твориву, извору и утоци
поезије, а као одабрани материјал – имају пуно методолошко оправдање.
Структура монографије Стих и језик изузетно је хармонична. Чине
је три дêла: I) „Српска духовна поезија“, II) „Поезија српског романтизма“ и III) „Поезија српске модерне“. Сваки од ових делова, без разлике,
сачињен је од по пет складно укомпонованих поглавља.
Први део монографије, посвећен српској духовној поезији средњег
века, чине поглавља: „Плетеније словес“, „Хомојарктон и хомојотелеутон“, „Модели риме“, „Дихотомије“, „Структура акатиста“. Овде аутор
на врло убедљив начин показује лингвостилистичке стратегије грађења
песничког текста, проистекле из античких и византијских традиција,
које су богонадахнутог песника упућивале на фоностилистичке игре
„унутар речи“, али и сваковрсна лексичка понављања. У поглављу
„Модели риме“ аутор показује како се феномен риме уклапа у општу
стратегију структурирања духовног текста, али и како се уобличава
нешто што ће у каснијим вековима постати препознатљиво обележје
песничког текста. Посебна пажња посвећена је дихотомијама у истоименом поглављу (релације Бог–човек, душа–тело итд.), у чему, поред
примерима поткрепљених лингвостилистичких закључака, сагледавамо
значајан искорак ка семантици.
Други део монографије Стих и језик односи се на поезију српског
романтизма и састоји се од поглавља „Фонометаплазме“ (о Бранку
Радичевићу), „Глаголске фонометаплазме“ (о Јовану Јовановићу Змају),
„Именичке фонометаплазме“ (о Лази Костићу), затим „Узвици“ и „Ву-
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ковски песници“ (последња два поглавља садрже релевантан материјал,
поред побројаних, још из поезије Ђуре Јакшића). Фонометаплазме,
како их аутор овде дефинише, „представљају супстанцијалну модификацију (деформацију, аномалију, дефектност, опструкцију, структурно померање) граматичке структуре речи на фонолошком нивоу“.
Фонометаплазме Чаркић, следећи Лотмана, третира као облик облика
другостепеног семиотичког система и констатује да су оне формалне
природе, јер „у питању је нарушавање сигналне, а не семантичке организације текста“. Веома убедљиво аутор показује да фонометаплазме
доиста јесу битно обележје поезије српских романтичара које има
стилистичку, ритмичку и звуковну (еуфонијску) функцију. Посебно
место заузима поглавље „Узвици“, јер се бави опет важним стилским
обележјем управо романтичарске поезије, у којој аутор региструје
већу фреквентност ове врсте речи него у осталим периодизацијским
сегментима српске књижевности. У истраживачком фокусу овде се
нашла и семантика узвика код српских романтичара.
У трећем делу, посвећеном песницима модерне, корпус за проучавање пружају песме Јована Дучића, Милана Ракића, Владислава Петковића Диса, Симе Пандуровића и Алексе Шантића. Свако од наредних
пет поглавља третира поједине проблеме специфичне за песнички језик
ове књижевне формативне епохе: „Орнаменталне фоничке структуре“,
„Анаграмирање“, „Акценат и рима“, „Дисторзија придева“, „Тема, форма,
садржај“. Последње поглавље, које уједно затвара проблемски део ове
монографије, одудара од њеног остатка утолико што истраживачку
пажњу усредсређује на стих у версолошком смислу, али и нимало не
колидира са њим. Напротив, ово поређење Дисове и Шантићеве песме
има за циљ истицање индивидуалности песничког језика и његових
лингвостилистичких особина.
Научни апарат монографије Стих и језик чини још опширан резиме
на енглеском језику (Summary), попис скраћеница и извора, попис
цитиране литературе, именски и предметни регистар.
Књига Стих и језик врло успешно, рекли бисмо, супстанцијално уобличава, утемељује и прецизира ауторове у ранијим приликама изнете
погледе на поједине особине песничког језика, нарочито оригиналне
у области риме, и приказује га као врхунског зналца проблематике
којом се бави. Ова монографија је без сумње веома значајан допринос
како науци о језику, тако и науци о књижевности, управо захваљујући
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начину третирања феномена песничког језика – и као, превасходно,
лингвистичке чињенице, и као conditio sine qua non књижевног дела.
Београд, 29. 1. 2013.
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X.
О ау ору
Проф. др Милосав Ж. Чаркић рођен је 15. фебруара 1948. године у Мачванском Прњавору. Основну школу похађао је у родном селу, а средњу
у Шапцу. Године 1974. завршио је Педагошку академију у Бањалуци.
Дипломирао је 1977. године на Филолошком факултету у Београду. Јануара 1978. године изабран је за асистента у Институту за српски језик
С А НУ у Београду. Магистрирао је на Филолошком факултету у Београду
1980. године на тему Основне одлике језика у поетским остварењима
за децу Стевана Раичковића. Јануара 1991. године на Филозофском
факултету у Сарајеву одбранио је докторску дисертацију под насловом
Гласовна структура стиха (на материјалу српских неосимболистичких
песника) пред комисијом: проф. др Бранко Тошовић, проф. др Новица
Петковић и проф. др Милош Окука. Oд 1983. до 1987. године М. Чаркић
је на Филолошком факултету на Московском државном универзитету
„Ломоносов“ држао предавања из српског језика. Kао гостујући професор Филозофског факултета у Бањалуци oд 1997. године предавао
је стилистику студентима на Одсеку за српски језик и књижевност
и Одсеку за журналистику. Од 2001. до 2005. године на Филозофском
факултету у Нишу предавао је општу лингвистику студентима српског
језика и књижевности и српски језик студентима енглеског и руског
језика, а школске 2004/2005. године на истом факултету на Одсеку за
журналистику држао је предавања из стилистике и реторике. Проф.
др М. Ж. Чаркић је од 2003. до 2006. године држао предавања из лингвостилистике, опште лингвистике, лексикологије и лексикографије и
фонетике на основним студијама на Филозофском и Дефектолошком
факултету у Тузли (Босна и Херцеговина). У истом граду на Филозофском факултету школске 2004/2005. године држао је на постдипломским
студијама предавања из лингвостилистике. Од 2006. до 2009. године
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држао је по позиву предавања
из историје српске и хрватске
књижевности од почетака до 18.
века, као и предавања из историје српског и хрватског језика од
почетака до 18. века, и предавања
из контрастивне граматике на
Универзитету у Ополу (Пољска). Од 1987. године члан је Удружења
књижевника Србије. Учествовао је на преко 50 међународних научних
скупова и конгреса на простору словенских и неких западноевропских
земаља. Објавио је преко 100 научних радова. Више од половине објављених радова штампао је у страним часописима и зборницима на
српском, руском, украјинском, пољском и енглеском језику. Објавио је
осам студија: Фоника стиха, Научна књига, Београд, 1992, 349; Фоностилистика стиха, Научна књига, Београд; Институт за српски језик
С А Н У , Београд, 1995, 249; Појмовник риме (са примерима из српске поезије), Институт за српски језик С А Н У , Београд; Филозофски факултет,
Бањалука, 2001, 278; Увод у стилистику, Научна књига, Београд, 2002,
289; Стилистика стиха, Међународно удружење „Стил“; Институт за
српски језик С А Н У Београд, 2006, 287; Римаријум српске поезије, Међународно удружење „Стил“; Институт за српски језик С А Н У Београд,
2007, 484; On Poetic Language, Институт за српски језик С А Н У 2010, 245,
Стих и језик, Институт за српски језик С А Н У , 2013, 642. М. Ж. Чаркић
је по позиву одржао више предавања на разним универзитетима у
словенским и западноевропским земљама. Члан је редакције четири
међународна научна часописа: Stylistyka и Przegląd Wschodnioeuropejski
који излазe у Пољској, Studia methodologica у Украјини и Известия РГПУ
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у Русији. И сам је покренуо међународни научни часопис под називом
Стил. М. Чаркић је водио са српске стране свесловенски пројекат
Соотношение стандартизованиых (стереотипных) и свободных высказиваний в различных типах текста славянских языков (в аспекте
проблеме мышления языка и речи), који је покренуо Универзитет у Перму
(Русија). Руководио је са српске стране и свесловенским пројектом
Zoonimia slowianska, који је покренуо Универзитет у Лублину (Пољска).
Године 1998. на предлог стране комисије Милосав Ж. Чаркић је изабран у чланство Светске организације дијалектолога и геолингвиста са
седиштем у СР Немачкој. Проф. Чаркић је члан Међународне комисије
за поетику при Комитету слависта са седиштем у Чешкој Републици;
члан је и Међународне комисије за стилистику при Комитету слависта
са седиштем у Пољској. Године 2002. основао је Међународно научно
удружење „Стил“ са седиштем у Београду. За остварене високе научне
резултате и развој стилистике у оквиру славистике М. Ж. Чаркић је
2005. године добио од Петрозаводског државног универзитета Диплом
почетного доктора. Године 2010. М. Ж. Чаркић је од Пољске академије
наука добио Dyplom honorowy за допринос развоју стилистике уопште,
а посебно развоју словенске стилистике.
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Издавање књиге Стих и језик помогло је
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Републике Србије
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CIP – Каталогизација у публикацији
Народна библиотека Србије, Београд

821.163.41.09–1:801.6
811.163.41’38
Чаркић, Милосав Ж., 1948. –
Стих и језик / Милосав Ж. Чаркић. –
Београд : Институт за српски језик
, 2013.
(Београд : Б ). – 642 стр. : ауторова слика; 24 cm
Тираж 500. – Стр. 629–639 : Рецензије / Ivo Pospíšil,
Петар Буњак. – О аутору : стр. 640–642. – Summary.
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