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У овом ра ду проучавају се стилски 
поступци лексичких понављања која 
имају веома важну улогу у структурирању 
поетског текста и која појачавају његов 
емоционални и експресивни набој и 
доприносе повећању количине поетске 
информације.

Иако се лек си ци као по себ ној лин-
гви стич кој гра ни по кла ња до вољ на 

па жња, пре све га у окви ру лек си ко гра-
фи је и лек си ко ло ги је, па и при род ног 
је зи ка као си сте ма, лек сич ком ни воу 
на пла ну по ет ског (пе снич ког) тек ста 
ма ло је по све ћи ва но вре ме на. На рав но 
у скло пу сти ли стич ких ис тра жи ва ња, 
по го то ву у раз ли чи тим сти ли сти ка ма 

ко је су тре ти ра ле по је ди не је зич ке, од-
но сно сти ли стич ке ни вое, би ло је го во ра 
о по ет ској лек си ци, али пре све га као 
стил ском из ра жај ном сред ству, од но сно 
лек си ци ко ја по ја ча ва емо ци о нал ни и 
екс пре сив ни на бој по ет ског тек ста (Гво-
здев 1955; Ва си ль е ва 1976; Го луб 1976; Бар-
лас 1978; Гри го рь ев 19791; Ко жи на 1983; 
Ро зен та ль 19872; Ћо рац 19823; Си мић 1993; 

1) У својој књизи Поетика речи (Поэтика слова) В. П. Григорјев, говорећи о разним 
аспектима употребе речи у поетском језику (па и у самом стиху) губи потпуно из вида 
лексичка понављања.

2) Розентаљ у својој Практичној стилистици руског језика у поглављу Стилистичке 
фигуре, говорећи о анафори, епифори и паралелизму, само се дотиче лексичких 
понављања.

3) У књизи Метафорски стилеми М. Ћорац једно поглавље посвећује лексикостилемима, 
али у њему нема ни говора о лексичким понављањима. Истина, у поглављу о 
синтаксостилемима он говори о репетицији, односно о поновљеним члановима 
реченице и о поновљеној реченици (Ћорац 1982: 418–431).

04 Carkic.indd   4104 Carkic.indd   41 3.11.2006   12:56:583.11.2006   12:56:58



42

М И Л О С А В  Ж . Ч А Р К И Ћ

 2006

То шо вић 19954). Чак и у сти ли сти ка ма у 
ко ји ма се тре ти ра ис кљу чи во лек си ка, 
лек сич ким сти ли сти ка ма, не ма ни ре чи 
о лек сич ким по на вља њи ма (Бе ль чи ков 
1988). Слич на је си ту а ци ја и у сту ди ја ма 
у ко ји ма се из у ча ва екс пре сив на и емо-
ци о нал на лек си ка са лек сич ко-се ман-
тич ког аспек та, и ту не ма ни по ме на о 

лек сич ким по на вља њи ма (Апре сян 1995; 
Ри стић, Ра дић–Ду го њић 1999; Ри стић 
2004)5. Ина че, лек сич ка по на вља ња, као 
и сва ка дру га (на при мер: гла сов на по на-
вља ња) има ју ве о ма ва жну уло гу у струк-
ту ри ра њу по ет ског тек ста. Оту да Ј. М. 
Лот ман с пра вом ис ти че да „ра зно вр сна 
по на вља ња (па и лек сич ка) чи не ве о ма 

4) У веома обимној студији Стилистика глагола проф. Б. Тошовића једно поглавље 
посвећује Лексичкој стилистици глагола. Међутим, ту не налазимо ништа што би 
се односило на понављања глагола као једне од лексичких категорија која има и 
стилистичку вредност. Наиме проф. Тошовић, говорећи о лексичкој стилистици 
глагола, поводећи се за дотадашњим мишљењима, сматра да она „представља 
дио лингвостилистике који се бави проучавањем стилистичког потенцијала 
глагола на лексичко-семантичком плану. Ова област, каже Тошовић, посматра 
глагол као структурностилистичку категорију у оквиру лексичко-стилистичких 
појава (полисемије, синонимије, антонимије, хомонимије, паронимије), 
лексичкостилистичких слојева (неутралне и експресивне лексике, дијалектизама, 
жаргонизама и сл.) и као функционалностилистичку категорију (као лексички систем 
који функционише у стилу)“ (Тошовић 1995: 30)

5) Ипак, све није тако. У књизи Стилистика современного английского языка И. В. 
Арнољд посвећује одређену пажњу лексичким понављањима, и то у поглављу под 
називом Использование многозначности слова в сочетании с повтором (126–130). 
Ту он, између осталог, каже: „О функцијама и начинима понављања ми ћемо још у 
више наврата говорити, а овде да кажемо толико, да под лексичким понављањима 
подразумевамо понављање речи или синтагми у оквиру једне реченице, пасуса или 
целога текста. Величина растојања међу поновљеним јединицама и број понављања 
могу бити различити, али морају бити таквим да их читалац може приметити 
(Арнольд 1990: 126).“ И А. Вјежбицка у својој књизи Cross-Curtural Pragmatics читаво 
једно поглавље (Boys will be boys: even ‘truisms’ are culture-specifi c – Wierzbicka 1991: 
391–452) посвећује лексичким понављањима, и то у овиру реченица типа: човек је 
човек (man is man); дечаци су дечаци (boys are boys). Оваква лексичка понављања 
посматрају се као специфичне синтаксичко-логичке језичке структуре. О лексичким 
понављањима говори и Р. Димитријевић у својој Теорији књижевности. Он, између 
осталог, примећује: „Понављање речи је изражајно средство које представља један 
вид таутологије, само с том разликом што се овде понавља једна иста реч, док се код 
таутологије са више речи синонима казује иста представа или појава. Понављањем 
се појачава и истиче извесно осећање, мисао или слика. Писац или говорник под 
снагом емоције или слике осећају да једном употребљена реч не одражава ту емоцију 
или слику у пуној њиховој снази, те ту исту реч једном или више пута понови. Као 
снажно изражајно средство понављање даје живот и сугестивност стилу и често се 
употребљава“ (Димитријевић 1969: 209). Такође, у појединачним радовима неких 
руских истраживача, као на пример Кукушкине (Кукушкина 1980/1982: 232–241; 
1981/1983: 233–243; 1985–1987/1989: 246–261), Красњанског (Краснянский 1981/1983: 
244–256) и Кузменка (Кузьменко 1981/1983: 256–265), у оквиру синтаксичких понављања, 
понављања сликовитих комбинација, семантичке организације песме, спорадично се 
говори о лексичким понављањима.
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сло же но сми са о но тки во, ко је се на ме ће 
оп ште је зич ко ме тки ву и ти ме ства ра осо-
би ту, са мо сти хо ви ма свој стве ну кон цен-
тра ци ју ми сли“ (Лот ман 1976: 186).

Од по себ не је ва жно сти то да се има 
у ви ду да је по ет ски (пе снич ки) текст 
(дис курс) по себ на и не по но вљи ва тек-
сто ло шка тво ре ви на ко ја има вла сти те 
прин ци пе струк ту ри ра ња. Оту да је „стих 
чвр ста, за вр ше на, у се бе за тво ре на струк-
ту ра, об ли ко ва на на осно ви ко ег зи стен-
ци је уза јам ног де ло ва ња, по ве за но сти и 
ди на мич ке по ступ но сти стро го ода бра-
них је зич ких сред ста ва ко ја су у ње му 
пре ра сла у еле мен те по ет ског из ра за“ 
(Чар кић 1996: 99). Сви еле мен ти ко ји ука-
зу ју на су шти ну сти ха, као спе ци фич ног 
го вор ног ти па, оства ру ју се друк чи јом 
ор га ни за ци јом је зич ког ма те ри ја ла ко ја је 

„по ет ски за да та, а не је зич ки да та“ (Пет ко-
вић 1975: 238). То зна чи да стих као стро го 
ор га ни зо ван је зич ки сег мент са свим ја сно 
ис ти че сво ју уну тар њу кван ти та тив ну 
кон фи гу ра ци ју и ко ре спон ден ци ју (број 
сло го ва, број ак це на та). Овим се у сти ху 
ус по ста вља ме ра ко ја по на вља њем по ста је 
основ ни прин цип ње го ве ор га ни за ци је. 
Ка да је у пи та њу стих, тре ба има ти у ви ду 
да по сто је две вр сте сти хо ва: ве за ни стих 
и сло бод ни стих, ко ји се по сво јој уну тра-
шњој струк ту ри и спо ља шњем об ли ку ве о-
ма раз ли ку ју. Ве за ни стих сво ја ко хе зи о на 
(ве зив на) сред ства оства ру је пу тем три ју 
кон струк тив них гра ни ца (по чек сти ха, 
ме сто це зу ре, крај сти ха), стро гом ме трич-
ком ор га ни за ци јом, изо си ла бич но шћу, 
изо то нич но шћу, ри мом. Док код сло бод-
ног сти ха (ри мо ва ног и не ри мо ва ног) 
од су ству ју сви ови еле мен ти, та ко да он 
сво ја ко хе зи о на (ве зи ва на) сред ства, из ме-
ђу оста лих, оства ру је пу тем лек сич ких, 

син так сич ких, сти хов них и строф них 
по на вља ња6. Има ју ћи ово у ви ду, под вр-
гли смо ана ли зи лек сич ка по на вља ња у 
са вре ме ној срп ској по е зи ји, у ко јој је пре-
те жно упо тре бља ван сло бод ни стих са 
ри мом и без ње.

1. Лек сич ка је ди ни ца, лек се ма као 
еле ме нат лек сич ког си сте ма при род-

ног је зи ка сво је функ ци о ни са ње у тек сту 
(дис кур су), па и у сти хов ном дис кур су, 
оства ру је на ви шем, син так сич ком ни воу. 
У на шем слу ча ју ње но де ло ва ње, због спе-
ци фич но сти кон тек ста, пре но си се и на 
сти хов ни и на строф ни ни во, као основ не 
об ли ке пе снич ког ка зи ва ња. Услед то га се 
лек сич ка по на вља ња, гле да но струк тур но, 
мо гу ја вља ти у ви ду: (1) ре ду пли ка ци о них 
(И ни шта не гле да, а опет гле да зна чај но 

– ДМУ , 15), (2) син так сич ких: (а) син таг ме 
(На о ру жај ма ло ку ћу // На о ру жај ма ло 
шу му – ВАП , 52); (б) де ла ре че ни це (да јој 
спле те ве нац око вра та … / да јој спле те 
од кла са ла жи та… / да јој спле те би сер 
од ле ден ца – ГМН , 79); (ц) ре че ни це (Ви 
ни сте на ја ви. Ви ни сте на ја ви – РСК , 
32); (д) сти хов них (Ка ди фен Ду нав, Вој-
во ди на ма ва … / … Ка ди фен Ду нав, Вој-
во ди на ма ва – пр ви и по след њи стих у 
пе сми – ТМК , 35) и (е) строф них (Ку ћа у 
пла ме ну! / Бив ство ва ње мо је би ва но! … 
/ … Ку ћа у пла ме ну! / Бив ство ва ње мо је 
би ва но! – пр ва и по след ња стро фа – СЂК , 
54) по на вља ња.

2. У ана ли зи ра ним по ет ским тек сто-
ви ма са вре ме не срп ске по е зи је 

по сто ји ви ше сти ли стич ких по сту па ка 
лек сич ких по на вља ња, ко ји се име ну ју 
раз ли чи тим стил ским фи гу ра ма. Ме ђу 
њи ма су нај за сту пље ни је: (1) ан та на-
кла са, (2) по лип то тон, (3) ана фо ра, 
(4) епи фо ра, (5) епа на фо ра, (6) сим пло ха, 

6) Наравно, сва се ова понављања могу срести и у везаним стиховима, али су она, као 
њихово везивно ткиво, од секундарне важности.
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(7) епи зе ук са, (8) ана ди пло за, (9) гра да-
ци ја, (10) ре гре си ја,(11) ан ти ме та бо ла, 
(12) окру жи ва ње.

2.1. Ан та на кла са. Ова фи гу ра пред ста-
вља вр сту па ре хе зе. У кла сич ној по е ти ци 
и сти ли сти ци она има не ко ли ко име на: 
ана кла за, ан ти ста за, ди ја фо ра, ди стинк-
ци ја, кон тен ци ја, ко пу ла ци ја, ре флек си ја, 
тра дук ци ја. Ова фи гу ра на ста је ка да се 
две по об ли ку јед на ке (или под јед на ке), 
а по зна че њу раз ли чи те ре чи упо тре бе у 
јед ној те ис тој из ре ци или од лом ку го во ра 
(па су су, стро фи и сл.), или пак ако се јед-
на те иста реч упо тре би у два раз ли чи та 
зна че ња или у дру гој син так сич кој функ-
ци ји (Си ме он 1969/1, 76). У ан та на кла су 
Л. Зи ма убра ја сле де ће слу ча је ве: по на-
вља ње исте ре чи у раз ли чи тим син так сич-
ким функ ци ја ма, по на вља ње ре чи истих 
осно ва, али раз ли чи тих гра ма тич ких 
об ли ка, ко је исто гла се, по на вља ње ре чи 
раз ли чи тих осно ва и раз ли чи тих зна че ња, 
ко је слу чај но исто гла се7 (Зи ма, 1988: 281). 
Наш ма те ри јал по ка зу је ско ро ис кљу чи во 
слу ча је ве у ко ји ма се по на вља иста реч у 
истом гра ма тич ком об ли ку, али у раз ли-
чи тим син так сич ким функ ци ја ма, а ве о ма 
рет ко по на вља ње ре чи раз ли чи те осно ве 
и зна че ња, ко је слу чај но исто зву че.

(1) Жи ва во до, са ма се би оба ло,
Во до за па ље на из ну тра као цр ква

 (ЛИО , 70).

(2) Пур пу но је пур пур но,
жу то је са мо жу то
а цр ве но – цр ве но

 (РСП , 262).

(3) Жи вот
је
Игра
и ово
је Игра
а
Игра
је
Чи гра
 (ПМН , 9).

У при ме ру (1) у два су сед на сти ха, у 
јед ној син так сич кој це ли ни, по но вљен је 
во ка тив ни об лик лек се ме во да у два раз-
ли чи та зна че ња. У пр вом сти ху у пи та њу 
је нео бич на, жи ва во да (= из вор ска, све жа 
во да), док је у дру гом сти ху у пи та њу обич-
на во да. Ти ме је ан та на кла сом оства рен 
је дан по ет ски из раз ко ји пра ти од ре ђе ни 
сте пен екс пре си је, про ис те као из ис ти ца-
ња исто вет но сти фор ме, а раз ли чи то сти 
зна че ња. У при ме ру (2), у три уза стоп на 
сти ха, до шло је до по на вља ња исто вет не 
је зич ке (син так сич ке) струк ту ре у ко јој 
су исто вет ни об ли ци ре чи упо тре бље не 
у раз ли чи тим син так сич ким функ ци ја-
ма: у функ ци ји су бјек та и функ ци ји пре-
ди ка та (Пур пур но је пур пур но / жу то је 
жу то / цр ве но [је] цр ве но)8. Од ре ђе на 
до за екс пре сив но сти ов де про ис ти че из 
по тен ци ра ња (по на вља ња) исто вет ног у 
раз ли чи тој слу жби, уло зи. У при ме ру (3), 
иако је прин цип исти: по на вља ње истог у 
раз ли чи том, оства ре на је дво стру ка ве за 
истог и раз ли чи тог. На и ме, у пр ва два 
ис ка за „Жи вот је игра“ и „Ово је игра“ 
исто вет ним об ли ком игра у исто вет ној 
функ ци ји (пре ди кат ској) ис ти че се раз ли-

7) Овакви случајеви су веома ретки у савременој српској поезији. Илустрације ради 
наводимо пример узет из поезије Алека Вукадиновића.

Међу две горе шта је горе
Са чела пчела ноћ до зоре

(В А П , 3).
8) О оваквим структурама, али у оквиру природног језика, пише Вјежбицка (в. цитат бр. 5).
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чи тост: ап стракт но (жи вот) – кон крет но 
(ово). У ис ка зу три, у од но су на прет ход на 
два, по но вље на лек се ма игра упо тре бље на 
је у функ ци ји су бјек та („Игра је чи гра“). 
На овај на чин су пр ва два ис ка за до ве де на 
у ко ли зи ју са тре ћим ис ка зом – игра, игра 
(пре ди кат) : игра (су бје кат). Да кле, у ова ко 
струк ту ри ра ном по ет ском дис кур су оства-
ре на је ду пла пор ци ја екс пре сив но сти про-
ис те кла из двој не ве зе истог у раз ли чи том. 
Али при том, по ет ска струк ту ра ни је пре-
тр пе ла рас це пље ност, раз дво је ност, не го 
на про тив по ста ла је још ком пакт ни ја, јер 
су две крај ње ре чи кон тек ста жи вот и 
чи гра овим до ве де не у исту зна чењ ску и 
кон струк тив ну ра ван. А све то са же љом 
да се из ра зи ми сао: жи вот је чи гра, од но-
сно жи вот је ве чи та вр те шка, жи вот је 
ве чи то окре та ње укруг.

2.2. По лип то тон. И ова фи гу ра, као и 
прет ход на, пред ста вља вр сту па ре хе зе, тј. 
ни за фо не тич ких фи гу ра ко је се са сто је 

у по ду да ра њу јед на ких и слич них ре чи, а 
ујед но раз ли чи тих у зна че њу или об ли ку. 
У кла сич ној по е ти ци и сти ли сти ци по не-
кад се мо же сре сти и из раз по лип тот 
(Си ме он 1969/2: 83). Не ки ис тра жи ва чи 
уме сто тер ми на по лип то тон или по лип-
тот упо тре бља ва ју тер мин по лип то за. 
По лип то тон се нај че шће ја вља у фра за ма 
ко је има ју зна че ње су пер ла ти ва „краљ кра-
ље ва“, „пе сма над пе сма ма“ (Реч ник 1985: 
576). По лип то тон се на ро чи то ис ти че кад 
се реч у раз ли чи тим об ли ци ма по но ви 
ви ше пу та (гла ва у тор би / сме је се гла ви 
на ко цу, / гла ва с ко ца / ру га се гла ви на 
па њу; СЉХ , 187).

(1) Пу тем во ди, а не ви ди га,
ко ни ми што ли це сво је не ви ди мо,
ко што га ни ка да
ни ви дет не ће мо

 (РСП , 67).

(2) Док љу бав лу та од чу ла до чу да
Спро ве шће нас не што у ни шта под па ском
Слу же ћи се ве што смр ћу као ма ском
А и та смрт је два да је вред на тру да

(АДС , 79).

(3) У за гр ља ју ки ше са мо нас ви де очи
Ко је не зна мо ви ше, на из ма ку свих до ба;
на ки шном пра гу са ми, с ки шом што ва зда иде.
Ки ша нас звон ка ма ми сред за кљу ча них со ба

(РБМ , 11).

У при ме ру (1), у че ти ри уза стоп на сти-
ха гла гол ви де ти по но вљен је три пу та 
у раз ли чи тим об ли ци ма: ви ди – 3. л. јед. 
през.; ви ди мо – 1. л. мн. през.; ви дет 

– кр њи об лик ин фи ни ти ва. Трој ним 
по на вља њем раз ли чи тих об ли ка гла го ла 
ви де ти кроз не га ци ју овог пој ма из гра ђе-
на је од ре ђе на вр ста гра да ци је, где ис так-
ну та не га тив ност ра сте од по чет ка ка 

за вр шет ку кон тек ста. Ина че, опо зи ци ја је 
ус по ста вље на на ре ла ци ји јед ни на – мно-
жи на: ви ди – ви ди мо, ви дет. Ова квим 
по ступ ком се ис ти че не са мо раз ли ка у 
зна че њу исте ре чи не го и ука зу је на њен 
зна чај у кон тек сту и ње на сти ли стич ка 
вред ност, јер она кроз на ра ста ње ја чи-
не сво га ин тен зи те та емо ци о нал но шћу 
бо ји цео кон текст. У при ме ру (2) у два 
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9) Постоји и појам синтаксичка анафора, која представља понављање једнаких 
синтаксичких конструкција на почетку стихова, а још чешће на почетку строфа или 
одломака пјесме или пак на почетку прозних периода или већих одломака (Симеон 
1969/1: 62).

10) Понекад се она комбинује и са другим фигурама. Тако у поезији Бранка Миљковића 
анафора делује заједно са прстеном.

Будим је због далеких ствари које личе на ове овде
због људи који без чела и имена пролазе улицом
због анонимних речи тргова будим је

(М Б С 1, 97).

раз ли чи та па де жна об ли ка смр ћу (ин стр. 
јед.) и смрт (ном. јед.) упо тре бље на је 
реч смрт у два уза стоп на по след ња сти-
ха ка тре на. Ком по зи ци ја стро фе ис ти че 
ре ску по де ље ност, прак тич но су прот ста-
вље ност са др жа ја пр ва два и дру га два 
сти ха. У пр ва два сти ха до ми на ци ју пре-
у зи ма реч љу бав, а у дру га два реч смрт. 
На зна чењ ској опо зи ци ји: љу бав : смрт 
из гра ђен је це ло куп ни се ман тич ки са др-
жај стро фе. Ако изо ло ва но по сма тра мо 
два по след ња сти ха, где вла да по јам смр-
ти, уве ри ће мо се да и та реч ко ја је по но-
вље на у раз ли чи тим кон тек сти ма (тре ћи 
и че твр ти стих) и раз ли чи тим па де жним 
об ли ци ма (ин стру мен тал, но ми на тив) 
има раз ли чи то, чак кон траст но зна че ње. 
Да би смо то до ка за ли, по треб но је опет 
да се вра ти мо са др жа ју пр ва два сти ха. 
Да кле, „док љу бав лу та од чу ла до чу да 
не што нас спро во ди у ни шта ве што се 
слу же ћи смр ћу као ма ском“. Ова квим 
ис ка зом смрт је до би ла на из у зет ном 
зна ча ју, јер је по слу жи ла као сред ство 
ко је је у ста њу да нас пре ве де у ни шта (у 
ни шта ви ло). Ме ђу тим, у че твр том сти ху, 
ко ји је по ста вљен као су прот ност, ан ти-
те за прет ход ним три ма сти хо ви ма, смрт 
је пот пу но обез вре ђе на, јер „је два да је 
вред на тру да“. У ова квим игра ма (од но-
си ма) фор ме и са др жа ја на ста ју до дат на, 
по ет ска и сти ли стич ка зна че ња ко ја уве-
ли ко обре ме њу ју се ман тич ки по тен ци јал 
по ет ског тек ста. У при ме ру (3) чи та вом 

стро фом до ми ни ра по јам ки ша. На и ме, 
не са мо да се по на вља јед на реч у раз ли чи-
тим об ли ци ма (ки ше, ки шом, ки ша) не го 
се упо тре бља ва и друк чи ја вр ста ре чи, 
при дев: ки шни. Чак и у сти ху (дру ги стих), 
где ни је упо тре бљен об лик ре чи ки ша, 
ја вља се уну тра шња ри ма (ки ше – ви ше), 
чи ме је и овај стих укљу чен у фор мал но-
са др жај ни ми ље стро фе. Та ко је ки ша 
по ста ла не ка вр ста лајт мо ти ва кон тек ста 
це ле стро фе.

2.3. Ана фо ра. Ана фо ра је тер мин ан тич-
ке ре то ри ке за од ре ђе не фи гу ре по на вља-
ња: си но ни ми ја, па ра ле ли зам, епа на фо ра, 
епи хи за, ин тер а ци ја, ре пе ти ци ја, епи бо-
ла. У ши рем, да нас за ста ре лом зна че њу, 
она је исто што и па ра ле ли зам; у ужем 
зна че њу, она као лек сич ка ана фо ра9 пред-
ста вља по на вља ње исте ре чи, од но сно 
гру пе ре чи на по чет ку ви ше сти хо ва или 
стро фа у по е зи ји или ви ше ре че ни ца или 
ре че нич ких де ло ва у про зи (Реч ник 1985: 
20). Лу ка Зи ма под ана фо ром под ра зу ме-
ва по зи ци о но ви ше раз ли чи тих слу ча је-
ва: на по чет ку, у сре ди ни и на кра ју два 
и ви ше сти хо ва, као и на по чет ку и на 
кра ју две ју и ви ше стро фа (Зи ма, 1988: 
289–291). Ина че, ана фо ра у са вре ме ној 
срп ској по е зи ји, по себ но у тзв. сло бод ном 
сти ху, пред ста вља ве о ма при сут ну по ја ву, 
и на ла зи се код свих ана ли зи ра них пе сни-
ка10. У на шем слу ча ју под ана фо ром се под-
ра зу ме ва нај че шће по на вља ње јед не ре чи 
на по чет ку два ју или ви ше сти хо ва.
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11) Оваква понављања означавају врсту анафоре познату под именом гласовна анафора.
12) Ово није ништа друго до лексичка анафора, којом се овде бавимо.
13) Понављање израза спада у врсту синтаксичке анафоре.

(1) Ка мен ва тре се при ма на гра ни мра зној и си вој,
Ка мен се ус пра вља да зра чи,

(РБМ , 55).

(2) А ци ли ви ли или ви ли ца
а ци ли жи ли жи ли ца
а ци ли пи ли пи ли ца
а ци ли ми ли или Ми ли ца

 (ПМР , 46).

(3) Ва здух ко ји ди ше мо,
ва здух нас и тру је;
во да ко ју пи је мо,
во да нас и гу ши;
зе мља ко јом хо ди мо,
зе мља опет би ва мо;
јер зе мља је све му све ту,
и на ма, у на ма

 (РСП , 89).

У при ме ру (1) у два уза стоп на сти ха на 
ини ци јал ним по зи ци ја ма по на вља се реч 
ка мен. Као што се ви ди, по сту пак ри мо ва-
ња ни је при ме њен у на ве де ном дво стиш ју, 
а по уну тра шњој струк ту ри сти хо ва реч је 
о сло бод ном сти ху. Да кле, ана фо ра је упо-
тре бље на пре све га као ор га ни за ци о но 
на че ло ко је по ве зу је уза стоп не сти хо ве на 
њи хо вим по че ци ма. На по ет ско-стил ском 
пла ну ин те ре сант ност чи ни упо тре ба лек-
се ме ка мен. У пр вом сти ху она се ко ри сти 
у ви ду ме та фо ре: ка мен ва тре, а у дру гом 
сти ху у ви ду пер со ни фи ка ци је: ка мен се 
ус пра вља. Ова два мо мен та при ме ње на су 
ра ди по е ти за ци је и сти ли за ци је са др жа ја 
два ју сти хо ва. У при ме ру (2) на ини ци-
јал ним по зи ци ја ма че ти ри ју уза стоп них 
сти хо ва, у ви ду ана фо ре, по на вља ју се две 
ре чи: а ци ли. Цео фор мал ни из раз на ве-

де ног тек ста пред ста вља сво је вр сну игру 
ре чи ма, од но сно игру зву ча ња, та ко да се 
чи ни да је ов де план из ра за за се нио план 
са др жа ја. Али, ка ко из гле да, пе сник је то и 
же лео, јер је у пи та њу бр за ли ца, тре нинг 
за бр зо и тач но из го ва ра ње по фор ми ве о-
ма срод них ре чи. Ипак, на се ман тич ком 
пла ну из гра ђе не су по себ не струк ту ре 
у ко ји ма се раз ли чи то сво ди ло на исто, 
што је ори ги на лан об лик се ман тич ког 
кон тра ста. На и ме: и ви ли, и жи ли, и пи ли, 
и ми ли = ци ли; као што је: и ви ли ца, и 
жи ли ца, и пи ли ца, и Ми ли ца = ци ли. У 
при ме ру (3) у шест уза стоп них сти хо ва 
на ини ци јал ним по зи ци ја ма оства ре на је 
ана фо ра. Ме ђу тим, она је на ста ла упо тре-
бом по на вља ња раз ли чи тих лек се ма, јер 
ра ди се о сво је вр сном лек сич ком па ра ле-
ли зму: ва здух – ва здух, во да – во да, зе мља 

– зе мља, да би се у сле де ћем, сед мом сти ху 
и тре ћи пут по но ви ла реч зе мља, али не на 
ини ци јал ној по зи ци ји, не го у уну тра шњо-
сти сти ха, што је ини ци ра ло на ста ја ње 
но ве струк ту ре оства ре не по на вља њем по 
хо ри зон та ли: „и на ма у на ма“. Струк ту ра 
ове ана фо ре оства ру је по себ ну зна чењ ску 
ди мен зи ју за сно ва ну на од но су: по зи тив-
но – не га тив но (ва здух ди ше мо = жи вот 
: ва здух нас тру је = смрт; во ду пи је мо = 
жи вот : во да нас гу ши = смрт; зе мљом 
хо ди мо = жи вот : зе мља би ва мо = смрт).

2.4. Епи фо ра. Епи фо ра под ра зу ме ва 
по ду да ра ње по след њих де ло ва сти ха, рет-
ка, фра зе, тј. по на вља ње јед на ких гла сов-
них ни зо ва (де ло ва ре чи11, чи та вих ре чи12 
и из ра за13 или ни зо ва ре чи) на кра ју ви ше 
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сти хо ва или ре че ни ца. Пре ма Р. Си ме о ну 
епи фо ра, као и ана фо ра, мо же об у хва та-
ти „про ши ре не ди је ло ве ре че ни це, чи та-
ве ре че ни це и сти хо ве, а кат кад чак и 
ни зо ве од 2, 3, па и 4 сти ха… И при пјев, 
тј. до пје вак (ре френ), до да так на кра ју 
ки ти це, и при пје вак, тј. до да так на кра ју 
сва ко га сти ха, та ко ђер су врст епи фо ре“ 
(Си ме он 1969/1: 312). У слич ном сми слу 
је раз ми шљао и Л. Зи ма, али на рав но 
пре Р. Си ме о на. Он, та ко ђе, го во ре ћи о 
епи фо ри, ис ти че: „Ова мо иде и при пјев. 
Ше ноа (ан то лог. XXVI) раз ли ку је до пје вак 
(ре фрин), до да так на кра ју ки ти це, и при-
пје вак т. ј. до да так на кра ју сва ко га сти ха. 
Ми ра чу на мо јед но и дру го под епи фо ру“ 
(Зи ма 1988: 293). У на шем ма те ри ја лу епи-
фо ра је ве о ма при сут на по ја ва14 по го то-
во у сти хо ви ма у ко ји ма ни је при ме њен 
си стем ри мо ва ња.

(1) Тво јим очи ма гле дам,
Али као да пр ви пут гле дам

 (РСП , 252).

(2) Ни је ни јед но од би ћа
што је из над свих би ћа

 (НСТ , 38).

(3) У сва кој ду пљи из ле гао се снег,
сва ог њи шта је по га сио снег,
кључ и ка та нац: снег,

 (СЉХ , 170).

У при ме ру (1) у два су сед на сти ха на 
кла у зу ла ма по на вља се гла гол гле да ти у 

об ли ку 1. л. јед. пре зен та гле дам. Ова кав 
на чин по на вља ња лек сич ких је ди ни ца 
има пре све га ор га ни за ци о ну уло гу да 
ме ђу соб но по ве же сти хо ве. Ме ђу тим, 
ор га ни за ци о на функ ци ја епи фо ре ни је 
исто што и ор га ни за ци о на функ ци ја ри ме, 
јер ри ма, за раз ли ку од епи фо ре, по ве зу је 
ме ђу соб но сти хо ве у стро фе. На са др жај-
ном пла ну кон текст пр вог сти ха због сво је 
нео бич но сти „Тво јим очи ма гле дам“ зах те-
ва до дат но об ја шње ње, ко је је и усле ди ло 
у дру гом сти ху „Али као да пр ви пут гле-
дам“. Та ко цео кон текст су ге ри ше иде ју да 
те жи ште ин фор ма ци је и са ма екс пре си ја 
ис ка за па да на реч ко ја се по на вља, јер се 
њом ис ка зу је не ве ро ват на тврд ња: да се 
бо ље и ја сни је ви ди ка да се гле да ту ђим 
очи ма. У при ме ру (2), слич но прет ход ном, 
на кла у зу ла ма два ју уза стоп них сти хо ва 
по на вља се лек се ма би ће у истом па де жу 
(ге ни тив), ис тој број ној вред но сти (мно-
жи на), истом об ли ку (би ћа – би ћа), али 
раз ли чи те зна чењ ске ни јан се. На и ме, у 
пр вом сти ху ра ди се о абла тив ном ге ни-
ти ву са зна че њем из два ја ња јед ног пој ма 
из ме ђу дру гих пој мо ва – јед но од би ћа, а 
у дру гом сти ху, та ко ђе, о абла тив ном ге ни-
ти ву али са ком па ра тив ним зна че њем 

– из над свих би ћа. У при ме ру (3), у три 
уза стоп на сти ха на њи хо вим кла у зу ла ма 
по на вља се лек се ма снег. Епи фо ре на ста-
ле трој ним уза стоп ним по на вља њем има 
ве о ма ма ло у ана ли зи ра ној по е зи ји. Ова 
фи гу ра се нај че шће ис цр пљу је у двој ним 
уза стоп ним по на вља њи ма. У до тич ном 
при ме ру она по ве зу је три уза стоп на сти-

14) Пронашли смо и посебан вид епифоре који смо назвали унутрашња епифора. Оваква 
епифора је прилично заступљена у анализираној поезији.

(1) И време нам се меша // тек ту где крв се меша
(Л И О , 89).

(2) Све лети, вране // – и не само вране,
(С Љ Х , 146).

(3) Шта ћу онда, // куд ћу онда?
(С Ђ К , 49)
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ха ко ја су ти ме из дво је на из не ри мо ва ног 
кон тек ста. Ме ђу тим, сам од нос фор ме и 
са др жа ја, где је фор ма исто вет на, ода је 
раз ли чи те сте пе не зна че ња, ко је на ра ста 
од ни жег ка ви шем. Та ко да ов де у зна-
чењ ском сми слу на и ла зи мо на од ре ђе ну 
вр сту се ман тич ке гра да ци је, ко ја је пра ће-
на и из ве сном до зом екс пре сив не тен зи је. 
На и ме, у фи гу ратвно-зна чењ ском до ме ну 
по јам снег функ ци о ни ше у окви ри ма пре-
со ни фи ка циј ско-ме то ни миј ских од но са: 

„из ле гао се снег /, (па) по га сио ог њи шта 
снег /, (па по стао) кључ и ка та нац снег“.

2.5. Епа на фо ра. Пре ма Р. Си ме о ну ова 
фи гу ра пред ста вља вр сту по на вља ња ка да 
ви ше ре че ни ца по чи ње јед ном те истом 
реч ју. Ка ко ка же Си ме он не ки сма тра ју 
ову фи гу ру као по на вља ње истих ре чи на 
по чет ку ви ше чла но ва сти ха, за раз ли ку 
од ана фо ре где се по на вља ње од ви ја на 
по чет ку ви ше сти хо ва. Ме ђу тим, у Реч-
ни ку књи жев них тер ми на епа на фо ра се 
друк чи је де фи ни ше. Епа на фо ра је „под-
вр ста ана фо ре, кад се на по чет ку сти хо ва 
или ре че ни ца не по на вља ју исте ри је чи, 
не го си но ни ми“ (Реч ник 1985: 173). Наш 
ма те ри јал у ве ли ком оби љу са др жи об лик 
епа на фо ре ка ко је ова фи гу ра де фи ни са на 
код Р. Си ме о на. За пра во, она је нај че шћа 
на по зи ци ја ма по че та ка по лу сти хо ва у 
два су сед на сти ха, што по ка зу ју и сле де-
ћи при ме ри.

(1) Ви ру ке по тра ви, // ви уста у се ни.
Ви за кри вље ни // и ви за љу бље ни

 (РСК , 19).

(2) Ни да нас // ни су тра
ни ов де // ни та мо

 (РСП , 60).

(3) Ко у по сте љи, // ко на ла ђи
ко од се ки ра, // ко од са ба ља,

 (СЉХ , 59).

У при ме ру (1) у два уза стоп на сти ха 
на њи хо вим ини ци јал ним и ме ди јал ним 
по зи ци ја ма по на вља се за ме ни ца 1. ли ца 
мн. ви. Основ на од ли ка ова квог на чи на 
струк ту ри ра ња тек ста је сте да се ис так-
не ње го ва рит мич ка ор га ни зо ва ност. Јер 
ка ко ви ди мо, сва рит мич ки ис так ну та 
ме ста су фор мал но обе ле же на, ини ци јал-
на и ме ди јал на – лек сич ким по на вља њи-
ма, а фи нал на – ри мом. Ова ко об на же на 
фор ма сва ка ко да има сво га од ра за и на 
по ет ски са др жај. У че му је он? Пре све-
га да се по на вља њем исте фор ме ис ка же 
раз ли чит са др жај. Та ко се све се ман тич ке 
раз ли чи то сти (ру ке и уста, за кри вље ни 
и за љу бље ни) до во де у хар мо ни чан су од-
нос, по што све оне има ју је дан за јед нич ки 
име ни тељ, а то је по ме ну та за ме ни ца ви. 
И у при ме ру (2) на и ла зи мо на исто вет-
ну си ту а ци ју. По на вља њем ве зни ка ни, 
та ко ђе, на рит мич ки ак тив ним ме сти ма: 
ини ци јал ном и ме ди јал ном, ис ти че се рит-
мич ка уре ђе ност тек ста. Ов де по на вља-
ње исте фор ме до во ди у ве зу вре мен ске 
(да нас – су тра) и про стор не (ов де – та мо) 
су прот но сти, пре тва ра ју ћи их у исто вет-
но сти по сто ја ним њи хо вим од ри ца њем. У 
при ме ру (3), го то во у исто вет ном по ступ-
ку по на вља ња, где се на ини ци јал ним и 
ме ди јал ним по зи ци ја ма по на вља на чин-
ско-по ред бе ни ве зник (као) у об ли ку 
ме та пла зме ко. Осим то га што је у слу жби 
из ра же ног рит мич ког сред ства, јер обе ле-
жа ва рит мич ки ак тив на ме ста: ини ци јал-
но и ме ди јал но, он је и ја ко екс пре сив но 
сред ство по што одр жа ва емо ци о нал ну 
тен зи ју на за вид ној ви си ни. Као на чин ско-
по ред бе ни ве зник он ис ка зу је слич ност 
или јед на кост два ју и ви ше пој мо ва. У 
на шем слу ча ју из јед на ча ва ју се раз ли чи-
та ме ста (исто је као у по сте љи као и на 
ла ђи) и раз ли чи те осо би не (као да је од 
се ки ра; као да је од са ба ља).
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2.6. Сим пло ха. Сим пло ха на ста је здру-
жи ва њем ана фо ре и епи фо ре, од но сно 
по на вља њем ре чи на по чет ку и кра ју два 
и ви ше сти хо ва. За ову фи гу ру Р. Си ме он 
твр ди да је „сти ли стич ка фи гу ра у ко јој се 
спа ја исто вр сна син так сна струк ту ра или 
по на вља ње по че та ка ре че ни ца (в. ана фо-
ра) с исто та ко исто вр сном струк ту ром 
свр шет ка ре че ни це (в. епи фо ра). Та фи гу-
ра на ста је та ко да се ана фо ра и епи фо ра 
здру же, тј. по дви је из ре ке (кат кад и ви ше 
њих) по чи њу истим ри је чи ма, а на кра ју 
су им јед на ке ри је чи“ (Си ме он 1969/2: 371). 
У са вре ме ној срп ској по е зи ји ова фи гу ра 
ни је та ко број на, али се код не ких пе сни ка 
ја вља че шће, код не ких ре ђе15.

(1) Пи пи пиј и пип
Пи пи Ји пи пип
Пи пи пи па пип

 (ПМР , 32).

(2) Сам оста де у сри је му рај ко
Сам оста де са бо ри ја рај ко

 (НРЛ , 125).

(3) Ву че ва тру за со бом
Ву че во ду за со бом
Ву че цр ну зе мљу за со бом

 (ТНЖ , 21).

У при ме ру (1), у тро стиш ју, оства ре-
на је сво је вр сна игра ре чи ма за сно ва на 
на зву ков ним по на вља њи ма у ви ду асо-
нант ско-али те ра ци о не ве зе – пи(п). као 
ре зул тат ова квог гла сов ног по на вља ња 

на ста ла је сим пло ха ко јом се по кри ва ју 
две нај ва жни је кон струк тив не гра ни це у 
сти ху: ње гов по че так и ње гов крај. На рав-
но, да је у ова ко струк ту ри ра ном кон тек-
сту ње го ва се ман ти ка у дру гом пла ну. 
Пре вас ход но се ин си сти ра на бр зом и 
тач ном чи та њу зву ков но (фор мал но) ве о-
ма бли ских и истих ре чи. Ова ква по е зи ја 
има за циљ да скре не па жњу чи та о ца на 
ње ну фор мал ну, из ра жај ну и су ге стив ну 
стра ну. Да кле, ни је у пи та њу игра зву ча-
ња и зна че ња, ка ко то у по е зи ји обич но 
би ва, не го је у пи та њу игра зву ка и ње го ве 
фор ме, све се од и гра ва на пла ну из ра за. У 
при ме ру (2) ком би на ци јом син так сич ких 
и лек сич ких по на вља ња оства ре на је сим-
пло ка. Син так сич ка по на вља ња за у зи ма ју 
ини ци јал ну по зи ци ју, а лек сич ка фи нал ну 
по зи ци ју. Ме ђу тим, и син так сич ка по на-
вља ња у су шти ни су лек сич ка по на вља ња. 
Упо тре бље ним по на вља њем же ле ло се да 
се на гла си ко оста је сам, али где. Та ко је 
на ста ла опо зи ци ја из ме ђу су бјек та и пре-
ди ка та (рај ко оста де) на јед ној и при ло-
шке од ред бе за ме сто (у сри је му; са бо ри ја) 
на дру гој стра ни. Син так сич ка опо зи ци ја 
ре зул ти ра ла је и се ман тич ком опо зи ци-
јом, иако је она ве о ма те шко при мет на. 
Она се са сто ји у ра зли ци: где (у сри је му) 
и од ку да (са бо ри ја). Оту да би про зна 
вер зи ја сти хов ног тек ста из гле да ла ова ко: 
Сам оста де у Сри је му Рај ко, ко ји је до шао 
са Бо ри ја. У при ме ру (3) су сре ће мо се са 
исто вет ном си ту а ци јом као у при ме ру (2). 
Раз ли ка је ди но по сто ји у за ме ни ме ста. 
На и ме, ов де су лек сич ка по на вља ња за у зе-

15) Посебну врсту сиплохе нашли смо у поезији Ивана В. Лалића и Ђоке Стојчића.
(1) Већ четврту ноћ, већ пету ноћ

(Л И О , 49).
(2) Трен и само трен // у загрљају вољене,

(С Ђ К , 36).
Овде се, као што се види, симплоха остварује на нивоу полустихова у једном стиху. 

Дакле, њоме се обележавају почеци полустихова речју „већ“, а крајеви полустихова 
речју „ноћ“.
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ла ини ци јал ну, а син так сич ка по на вља ња 
фи нал ну по зи ци ју. Ако услов но ис кљу-
чи мо део тек ста ко ји је из ван струк ту ре 
сим пло хе, до би ће мо ис каз: ву че за со бом, 
ко ји се у три уза стоп на сти ха три пу та 
по на вља. Та ко је ство ре на ве о ма мо но-
то на по ет ска сли ка (или пра зан по ет ски 
са др жај): ву че за со бом, ву че за со бом, ву че 
за со бом. Ме ђу тим, ка да се у њен фо кус 
угра ди еле ме нат ко ји не до ста је (шта ву че), 
он да се мо но то на по ет ска сли ка (пра зан 
по ет ски са др жај) пре о бра жа ва у ве о ма 
моћ но по ет ско сред ство (сли ку, са др жај), 
јер то што не ко ву че ни је не што обич но, 
не го су то: ва тра, во да, зе мља. За пра-
во три еле мен та (не до ста је ва здух) ко ја 
чи не су шти ну све та. Мо же се ре ћи да је 
у сва три при ме ра, а мо жда је то и од ли ка 
сим пло хе да њен са др жај ни по тен ци јал 
ула зи у ди рек тан су коб са са др жај ним 
по тен ци ја лом пре о ста лог кон тек ста, при 
че му се отва ра по ет ско-стил ска ди мен зи-
ја тек ста.

2.7. Епи зе ук са. Код Лу ке Зи ме сто ји да 
је епи зе ук са фи гу ра „ко ја се са сто ји у том, 
да се у јед ној из ре ци иста ри еч (или ви ше 
њих) уза стоп це без пре ки да ња или нај-
ви ше јед ном ри еч ју пре ки ну та по на вља“ 
(Зи ма 1988: 297). Слич но ми шље ње на ла-
зи мо и код Р. Си ме о на. „Она [епи зе ук са] 
на ста је кад по на вља ње ри је чи не по сред но 
јед на за дру гом сли је де, не ра чу на ју ћи при 
том уми је ша не пар ти ку ле; фи гу ра ко ја се 
са сто ји у том, да се у јед ној из ре ци иста 
ри јеч (или ви ше њих) уза стоп це без пре-
ки да ња или нај ви ше јед ном ри јеч ју пре-
ки ну та по на вља“ (Си ме он 1969/1: 316). У 
на шем ма те ри ја лу епи зе ук са пред ста вља 
за сту пље ну по ја ву ко ја се на ла зи код свих 
ана ли зи ра них пе сни ка.

(1) О зна мо ми, зна мо, зна мо,
Ал ипак ко ра ча мо

 (РСК , 20).

(2) И шап ћи, шап ћи не ми ли це:
о ја сам ма ли, ма ли, ма ли

 (НРЛ , 191).

(3) Зво на зво не
цин, цин, цин,
чин, чин, чин,
тин, тин, тин,
фин, фин, фин,
Ти си та тин
и Ма мин син

 (ПМН , 32).

У при ме ру (1) три пу та се по на вља 
лек се ма зна ти у об ли ку 1. л. мн. пре зен-
та зна мо. Ова кав вид по на вља ња има за 
циљ да ис так не по но вље ну реч, да ука же 
на ње ну ва жност у кон тек сту. У до тич-
ном слу ча ју учи ње но по на вља ње до ла зи 
у ко ли зи ју са тек стом ко ји сле ди, ства ра 
са њим од ре ђе ну вр сту су прот но сти, што 
са мо ди на ми зу је цео текст и чи ни га екс-
пре сив ни јим. У че му је ко ли зи ја? У то ме 
што зна мо, али и ако зна мо, не вре ди нам 
ни шта што зна мо, јер ипак ра ди мо то што 
не же ли мо, а то је да ко ра ча мо, од но сно да 
се при бли жа ва мо не че му не по жељ ном. У 
при ме ру (2) по на вља њем две ју ре чи (шап-
ћи и ма ли) у два су сед на сти ха, оства ре на 
је та ко ђе ко ли зи ја или на гла ше на раз ли чи-
тост из ме ђу по но вље них пој мо ва. Ма да 
они у при род ном је зи ку не функ ци о ни шу 
као из ра же не раз ли чи то сти, ви ше су при-
бли жни по зна че њу, јер име ну ју ума ње на 
свој ства (шап ћи, ма ли). Ме ђу тим, оства-
ре ни кон текст ини ци ра ту на гла ше ну раз-
ли чи тост: са мо ти шап ћи и да ље шап ћи, 
али ја сам на жа лост ма ли, ствар но ма ли, 
без на де жно ма ли, да ти не мо гу ни шта. 
Ов де су се ман тич ка су прот ност и стил ска 
вред ност из ра ђе не на по ди за њу (шап ћи, 
шап ћи) и спу шта њу тен зи је (ма ли, ма ли, 
ма ли). У при ме ру (3), у на ве де ном ци та ту 
из по е зи је Ми ле на Па вло ви ћа Ага то на, 
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16) У Теорији књижевности Р. Димитријевића анадиплоза се искључиво назива 
палилогијом. Димитријевић овако дефинише палилогију: „Палилогија […] је такође 
фигура понављања која стилу даје емоционалну обојеност и тоналност. Палилогија 
је понављање једне исте речи, или групе речи, на крају једног стиха и почетку идућег 
стиха, или на крају једне и у почетку идуће реченице“ (Димитријевић 1969: 215).

17) Уз уобичајени облик анадиплозе, у анализираном материјалу пронашли смо и посебан 
њен вид који смо именовали као унутрашња анадиплоза, која се реализује, као што 
се види, на медијалној позицији стиха, обележавајући крај првог и почетак другог 
полустиха истог стиха. Примера анадиплозе има, али не код свих песника.

(1) У зло доба // доба ово рушни
(В А П А , 75).

(2) Дрво у жудњу, // жудња у воће
(Р С П , 250).

(3) Ја свима рађам, // рађам и дању и ноћу,
(С Љ Х , 208).

чак у че ти ри уза стоп на сти ха по на вља-
ју се ре чи ко је ис пу ња ва ју цео кон текст 
тих сти хо ва. Опет је у пи та њу фор мал-
но-зву ков на игра ри ја, свој стве на по е зи ји 
М. Па вло ви ћа ко ја има ду бо ки сми сао. 
Да би по ка зао ко ли ко је у жи во ту ро ди-
те ља све под ре ђе но но во ро ђе ном си ну, 
пе сник по де ша ва зво на да та ко зво не да 
би у њи хо вој ра зно вр сној зво ња ви ипак 
од зва њао звук на лик од је ку ре чи син – -ин. 
Та ко у ве ћем де лу пе сме Зво на од зва ња 
је ка-од јек – -ин: „ц-ин, ц-ин, ц-ин, / ч-ин, 
ч-ин, ч-ин, / т-ин, т-ин, т-ин, / ф-ин, ф-ин, 
ф-ин, / …тат-ин / …Мам-ин с-ин“.

2.8. Ана ди пло за. Ова фи гу ра на ста је 
удва ја њем, удво стру ча ва њем. Она је у 
ан тич ко до ба озна ча ва ла оп шти по јам 
за по на вља ње истих ре чи ко је су се та ко 
на гла ша ва ле и ис ти ца ле. У том сми слу 
ста ри рим ски и грч ки сти ли сти ча ри из јед-
на ча ва ли су је са па ли ло ги јом,16 епи зе ук-
сом, ана стро фом. У мо дер ној сти ли сти ци 
ана ди пло за се раз ли чи то де фи ни ше, али 

углав ном ипак као по себ на пе снич ка фи гу-
ра по на вља ња у ко јој се по след ња реч (или 
гру па ре чи) јед ног сти ха (или ре че ни це) 
ја вља као по чет на реч (или гру па ре чи) 
сле де ћег сти ха (или ре че ни це). У овом 
зна че њу ана ди пло за се из јед на ча ва са вре-
ме ној упо тре би па ли ло ги је (Реч ник 1985: 
19). Оту да и Л. Зи ма сма тра да ана ди пло за 
на ста је ка да „јед на или ви ше ри е чи, ко је 
на кра ју јед не из ре ке сто је, по на вља ју се 
у по чет ку дру ге из ре ке“ (Зи ма 1988: 298). 
Р. Си ме он у свом Ен ци кло пе диј ском рјеч-
ни ку лин гви стич ких на зи ва на во ди да у 
ста ро кла сич ној по е ти ци има за ана ди пло-
зу ви ше на зи ва: епа на стро фа, ана стро фа, 
ан ти ме та бо ла, епа на ди пло за, ре ду пли-
ка ци ја, па ли ло ги ја (Си ме он 1969/1: 61). У 
са мој де фи ни ци ји ове фи гу ре Р. Си ме он 
не од сту па од на ве де них ми шље ња. Наш 
ма те ри јал по ка зу је за вид но при су ство 
ана ди пло зе, али је ну жно ис та ћи да она 
ни је код свих пе сни ка под јед на ко за сту-
пље на17.

(1) Не де ле ћи, а оно што је раз де љи во,
раз де љи во је са мо умом, јер
Бо жан ство је не де љи во у сво јој по де ље но сти:

(НСТ , 40).
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(2) Отац олу је, шум ни бог,
бог ко ме сун це из гре ва из кру не,

 (СЉХ , 181).

(3) Пу ту ју ста зе вре ме тра је
Тра је крај све та не пре ста је

 (ВАП , 9).

У при ме ру (1) по на вља ње лек сич ког 
об ли ка раз де љи во на два рит мич ки ис так-
ну та ме ста у два су сед на сти ха (крај прет-
ход ног и по че так на ред ног сти ха) имао 
је за циљ да по себ но на гла си и ис так не 
ову реч у од но су на дру ге ко је има ју срод-
на (де ле ћи, по де ље но сти) или су прот на 
зна че ња (не де љи во). Та ко по но вље на реч, 
због сво је по зи ци је у сти ху, има рит мич ку 
и ор га ни за ци о ну функ ци ју, али и вид но 
ути че и на се ман тич ко-сти ли стич ки са др-
жај на ве де ног дво стиш ја, а ве ро ват но и 
ши рег кон тек ста. Она са дру гим бли ским 
по зна че њу или фор ми ре чи ма гра ди раз-
ви је ни вид па ро но ма зи је18, ко јом се фор-
мал но и са др жај но про жи ма на ве де ни 
текст. У при ме ру (2) ана ди пло за оства ре-
на по на вља њем лек се ме Бог по ве зу је два 
су сед на сти ха у ко ји ма од су ству је ри ма. 
По ред ор га ни за ци о не (ко нек тор ске) и 
рит мич ке на ста ло по на вља ње има и од ре-
ђе ну се ман тич ку уло гу, ко ја се из ра жа ва 
у ви ду кон тра ста. На и ме, шум ни бог, бог 
олу је у сва ком слу ча ју иза зи ва не га тив не 
ко но та ци је, јер пред ста вља не ку мрач ну, 
не га тив ну си лу. Док бог ко ме сун це из гре-
ва из кру не сва ка ко иза зи ва по зи тив не 
ко но та ци је, јер пред ста вља не што све тло, 
по зи тив но. Ме ђу тим, ка да се па жљи ви је 
по смо три кон текст, за па жа се да су ово 
са мо две опреч не осо би не јед ног бо га, бо га 
оца, да је он за пра во је дин ство су прот-

но сти. Све ово усло жња ва и ни ве ли ше 
се ман тич ки и сти ли стич ки по тен ци јал 
по ет ског тек ста. У при ме ру (3) го то во на 
исто ве тан на чин је оства ре на ана ди пло за. 
Ипак, ов де по на вља ње ре чи тра је (3. л. 
јед. пре зен та), гле да но ор га ни за ци о но и 
рит мич ки, на кнад но по ве зу је два су сед на 
сти ха, ко ји су већ ме ђу соб но по ве за ни 
ри мом (тра је – пре ста је). По гле да ли се 
па жљи ви је мо же се за кљу чи ти да на ве де-
ни текст де лу је као јед на це ли на из гра ђе на 
од си но ни мич них еле ме на та: све тра је, све 
се кре ће, ни шта не пре ста је, чак и крај 
све та не пре ста је, већ тра је.

2.9. Гра да ци ја. Гра да ци ја пред ста вља 
фи гу ру по на вља ња исте ре чи, из ре ке 
или ни за ре чи на ра зним ме сти ма у сти-
ху. По не кад она из гле да као про ду же на 
ана ди пло за, у ко јој се у ни зу сти хо ва (или 
ре че ни ца) стал но вра ћа ју исте ре чи на 
кра ју прет ход ног и по чет ку иду ћег сти-
ха (или ре че ни це). Гра да ци ју раз ли чи ти 
ис тра жи ва чи раз ли чи то схва та ју, па је 
сход но то ме и раз ли чи то име ну ју, та ко 
да по сто ји ви ше на зи ва за ову фи гу ру: 
(ан ти)кли макс, сте пе ност, уз лаз, ступ-
но ва ње, ступ ње ва ње, за сте пе ност, ин кре-
мент, епа ук се за (Си ме он 1969/1: 439). 
Да нас се гра да ци ја упо тре бља ва у два 
основ на зна че ња. (1) као јед но од нај ва-
жни јих на че ла ком по зи ци је књи жев ног 
де ла ко је тре ба да стал ним по ја ча ва њем 
естет ских дој мо ва за др жи на пе том па жњу 
чи та о че ву, и (2) као фи гу ра по на вља ња 
ко ја до би ја раз ли чи те ви до ве про ду же не 
ана ди пло зе (Реч ник 1985: 225). У на шем 
ма те ри ја лу гра да ци ја ни је по себ но рас-
про стра ње на, и на ла зи се са мо код ма њег 
бро ја ана ли зи ра них пе сни ка.

18) Више о паронимским зближавањима речи у поетском тексту читалац се може 
информисати у чланку Стилски поступци паронимских зближавања речи у 
постмодернистичкој српској поезији (Чаркић 2005: 91–111).
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(1) Зе мљо гла ди, зар ни си са мо
тек те ло на ше у сми ра ју
и лек? Зе мљо те ла,
увек пред сви та ње!

 (РСП , 87).

(2) Ан кО ан кО
Ан ко Анан Ко
Ан ко ок на
Дан ко ок на
ок на на ок на
Ан ко лок на 
Дан ко лок на
ок на Ан ко
ок на Дан Ко
ок на Сан Ко
ока Та та ко
ок на тан Ко

 (ПМР , 52).

3) Ноћ
у кра ју
Но ћи
У кра ју лам пе
Лам па
Стре ла у кра ју
С т р е л е

 (ВАП , 74).

У при ме ру (1) гра да ци ја је на ста ла та ко 
што су по је ди нач но упо тре бље не ре чи 
зе мљо (пр ви сти ха) и те ло (ду ги сти ха) 
по но вље не у кон так ту Зе мљо те ла (тре ћи 
тих). Да кле, гра да ци ја, на ра ста ње ов де је 
има ло чи сто фи зич ки об лик. Ишло се 
од по је ди нач ног ка удво је ном, од ма њег 
ка оп се жни јем. На се ман тич ком пла ну 
по је ди нач но упо тре бље ни пој мо ви зе мље 
и те ла окру жа ва ју ћим кон тек стом ме ђу-
соб но су по и сто ве ће ни „зе мљо гла ди, зар 
ни си са мо / тек те ло“, да би то по и сто ве ћи-
ва ње у тре ћем сти ху до би ло пра ви об лик 
зе мљо те ла. У при ме ру (2) гра да ци ја је у 
нај бо љем сми слу ре чи пре ра сла у про ду-

же ну ана ди пло зу, за пра во у не ку вр сту 
пле те ни це ко јом је ис пре пле те но два на-
ест уза стоп них сти хо ва. Ка да се по гле да 
на ве де ни текст, ко ји пред ста вља ско ро 
це лу пе сму Ок на дан Ко, ла ко се за па жа 
да су све упо тре бље не ре чи ан га жо ва не 
овим по ступ ком: „Ан ко ан ко / Ан ко Анан-
Ко / Ан ко ок на / Дан ко ок на / ок на на 
око на / Ан ко лок на / Дан ко лок на / ок на 
Ан ко / ок на Дан Ко / ок на Сан Ко / ока Та 
та ко / ок на тан Ко“. У при ме ру (2), слич но 
при ме ру (2), гра да ци ја пре ра ста у пле те ни-
цу, али не то ли ких раз ме ра. Ов де је се дам 
уза стоп них сти хо ва ме ђу соб но по ве за но, 
уз упо тре бу два на ест ре чи, ко је су све 
ан га жо ва не у град њи на ста ле гра да ци је 

– пле те ни це. Су шти ну ове гра да ци је чи не 
ре чи: ноћ, крај, лам па, стре ла. Ме ђу тим, 
њи хо вим ста вља њем у раз ли чи те кон тек-
сте, раз ли чи те по зи ци је, њи хо вим ло ма-
та њем по сти хо ви ма, оне, иако обич не, 
по ста ју ја ко из ра жај но сред ство. Оту да 
се мо же за ми сли ти ко ли ка је ства ра лач ка 
сна га пе сни ко ва ко ја по кре ће све фор мал-
не ре кви зи те (ре чи) да уче ству ју у из град-
њи по ет ског тек ста, из вла че ћи из њих сав 
онај се ман тич ки, сти ли стич ки и естет ски 
по тен ци јал. Сва ко по на вља ње ре чи, пре-
вр та ње из сти ха у сти ха, от кри ва чу де сне 
и без гра нич не њи хо ве уну тра шње, не ви-
дљи ве мо ћи.

2.10. Ре гре си ја. У основ ном зна че њу 
ре гре си ја као стил ска фи гу ра пред ста-
вља по на вља ња ко ја се од оп се жни јих 
кре ћу ка ре ду ко ва ни јим. Л. Зи ма ова ко 
де фи ни ше ре гре си ју. „Че сто би ва, да се 
уз по ре ђе не (ко ор ди ни ра не) ри е чи исте 
вр сте нај при је ску па ка жу, а за тим по ди-
је ље не сва ка у дру гој из ре ци по вра ћа ју“ 
(Зи ма 1988: 308). Ме ђу тим, ка ко твр ди Р. 
Си ме он у сти ли сти ци у ви ду ин во лу ци је, 
ре гре си ја се из јед на ча ва са ан ти ме та бо-
лом (Си ме он 1969/2: 274), тј. упо тре бом 
ре чи нај пре у нор мал ном, а за тим и у 
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обр ну том сле ду (Да сли ке бу ду је зик, а 
је зик бу де сли ка: ЛИО , 264). Не ки ис тра-
жи ва чи чак ко ри сте на зив ре гре си ја за 
ана ди пло зу, епа на до зу, па ли ло ги ју. Гре бер 
сма тра да је тер мин ре гре си ја са свим не по-
тре бан, јер то ни је фи гу ра, већ осо би то 
при ка зи ва ње, ко јим се пр во из ра жа ва 
за јед нич ким из ра зом укуп но, а за тим 
оно што је од ње го вих де ло ва по себ но 

(Gre ber 1871: 28). Наш став је да ако се 
ре гре си ја мо же сма тра ти фи гу ром, за што 
не би и су про тан слу чај – слу чај ре гре-
си је. Уоп ште по сма тра но, ре гре си ја као 
фи гу ра у пе снич ким струк ту ра ма са вре-
ме не срп ске по е зи је ни је по себ но за па-
жен по ет ско-стил ски по сту пак. На ла зи 
се тек код не ких пе сни ка, и то у ма њем 
бро ју.

(1) Си ла зак ли шен ре чи, ли шен гла са,
Си ла зак пра зних ру ку, чин пре чи на;
Си ла зак с гор ком ва тром око па са
И ује ди ма цр них ле ти па са
У ме су што се отва ра ко гли на

(ЛИО , 61).

(2) За гроб ње гов ни смо зна ли где је,
ни ти да ли је ње гов гроб – ње гов,
ни ти да ли је ње го ва зе мља – ње го ва

(РСП , 176).

(3) Астал од ма иза фу ру не, у ћо шку.
До ђем, по се дим, сат, сат и по, за ви си.
По ка зи ва ли но ћу са те лит на не бу,
шта има да гле дам?
Џа ба ти ако ви диш на не бу,
а у кре ве ту и лон цу не ви диш!
И џа ба ти ако си ка зо у цр кви,
а на пи ја ци ни си!
Спу стим ци га ре ов де, ши би цу ов де,
по мак нем пик слу ова мо, ча шу ова мо,
и ћу тим.
гле дам у свој соп стве ни рас по ред

(СЉХ , 100).

У при ме ру (1), у пр вом сти ху, из ре че на 
је син таг ма си ла зак ли шен, да би већ у 
истом сти ху би ла раз би је на на по је ди нач-
не еле мен те, јер се у ње му по на вља са мо 
реч ли шен. У да љем тек сту, у на ред на два 
сти хо ва, до шло је до по на вља ња са мо лек-
се ме си ла зак. Овим је ре гре си ја на кнад но 
по ве за ла три уза стоп на сти ха ко ји де лу ју 

у стро фи од пет сти хо ва по ве за них ри мом. 
Ана фор ско по на вља ње ре чи си ла зак чи ни 
мост из ме ђу две гру пе ри мо ва них сти хо ва 
(гла са – па са – ле ти па са; пр ви тре ћи и 
че твр ти стих; чи на – гли на; дру ги пе ри сти-
ха), те та ко стро фа де лу је као ве о ма ком-
пакт на це ли на. По ред то га, ини ци јал на 
по зи ци ја и по сту пак по на вља ња ис ти чу 
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лек се му си ла зак из над дру гих лек сич ких 
је ди ни ца и да ју јој пр вен ство у кон тек сту 
стро фе. На овај на чин и пр ва три сти ха 
су до би ла пре власт у од но су на дру га два. 
Јер ствар но су шти на по ет ског зби ва ња се 
и од и гра ва у пр ва три сти ха, док су дру га 
два у функ ци ји до дат них об ја шње ња. У 
при ме ру (2), та ко ђе, у пр вом сти ху, син-
таг ма гроб ње гов, иако би ва по но вље на у 
ви ду ан ти ме та бо ле ње гов гроб, су жа ва се 
са мо на од ред бу ње гов, да би се ова од ред-
ба у сле де ћем сти ху, у друк чи јем об ли ку 
(ње го ва) ве за ла за дру гу реч, ко ја има не по-
сред ну се ман тич ку ве зу са реч ју гром, а то 
је реч зе мља. У фор мал ном и зна чењ ском 
за о кру жи ва њу на ве де ног кон тек ста уче-
ству ју и син так сич ка по на вља ња (ни ти 
да ли је… ни ти да ли је) сме ште на до ини-
ци јал не по зи ци је дру гог и тре ћег сти ха. 
Њи ма се још ви ше ис ти че уло га ре гре си је 
у се ман тич кој град њи на ве де ног тек ста. 
У при ме ру (3) до шло је здру жи ва ња гра-
да ци је и ре гре си је. На и ме гра да ци ја се 
пре о бра зи ла у ре гре си ју, а ре гре си ја у 
гра да ци ју: на не бу → џа ба ти ако ви диш 
на не бу ← ви диш / џа ба ти ако. Ова квим 
по ступ ком ме ђу соб но је по ве за но че ти ри 
сти ха у не ри мо ва ној пе сми, чи ме су они 
до би ли на зна ча ју у од но су на све дру-
ге сти хо ве у њој. На се ман тич ком пла ну 
ова гру па сти хо ва (ко јој се мо же до да ти 

и дру ги стих, јер одр жа ва се ман тич ку 
ве зу са гра да ци јом и ре гре си јом пре ко 
гла го ла гле да ти) сто ји у зна чењ ској опо зи-
ци ји са на ред ном гру пом сти хо ва, ко јом 
се из ра жа ва ју ово зе маљ ске ства ри, а не 
не бе ске.

2.11. Ан ти ме та бо ла. У овој фи гу ри, 
ка ко ка же Зи ма, че сто се здру жу ју ана-
ди пло за с окру жи ва њем (Зи ма 1988: 305). 
Она на ста је та ко што се две ре чи јед не 
или две ју из ре ка у сле де ћој из ре ци пре-
вр ну тим ре дом по на вља ју. Не ки ис тра-
жи ва чи уме сто тер ми на ан ти ме та бо ла 
упо тре бља ва ју тер ми не ана ди пло за, ме та-
те за, пер му та ци ја. „Због хи ја стич но га 
ре да по ду дар них ри је чи та ква се ан ти ме-
та бо ла мо же схва ти ти као сво је вр сти 
хи ја зам“ (Си ме он 1968/1: 79). З. Шкреб у 
Реч ни ку књи жев них тер ми на ову фи гу ру 
сма тра за под вр сту дво чла не ан ти те зе, у 
ко јој се оба ње на чла на по на вља ју из ме њу-
ју ћи син так сич ку функ ци ју. Он да ље твр-
ди да „од Је ван ђе ља до Ко му ни стич ко га 
ма ни фе ста сви су се зна чај ни го вор ни ци, 
пи сци, фи ло зо фи, уче ња ци, по ли ти ча ри 
ра до и че сто слу жи ли ан ти ме та бо лом“ 
(Реч ник 1985: 37). И у на шем ма те ри ја лу 
ан ти ме та бо ла је че сто при сут на. На ла зи-
мо је, у ма њој или ве ћој ме ри, код свих 
ана ли зи ра них пе сни ка.

(1) Ко то ко га до зи ва:
ма ти де те сво је
ил де те ма тер сво ју?

(РСП , 179).

(2) Јер сло же ност је по че так ра сто ја ња, узрок су ко ба,
узрок су ко ба раз два ја ња, раз два ја ње раз ла га ња,
а раз ла га ње је пот пу но про тив но Бо гу

(НСТ , 39).

(3) А на на Ни на ну на
ну на ни на На на

(ПМН , 36).
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19) Наводимо седам различитих варијаната окруживања заснованог на лексичким 
понављањима. Као што се може видети, свака од ових варијаната заокружује поједине 
делове два узастопна стиха.

(1) Кад већ постоји стас слапа
И капа света, // слап бора

(Р С К , 13).
(2) И гледам те у очи, // увек мало разроке,

Очи у којима светлуца и хлади се срџба
(ЛИО , 37).

У при ме ру (1) ан ти ме та бо ла се на шла у 
два уза стоп на сти ха као део упит не струк-
ту ре, и то ви ше у де лу где се раз ре ша ва 
ди ле ма по ста вље на у чи сто упит ном де лу 
ис ка за. По пра ви лу струк ту ра ан ти ме та-
бо ле са сто ји се од два де ла. У пр вом де лу 
су два еле мен та: је дан ко ји је у од но су на 
дру ги не за ви сан, а дру ги ко ји је у од но-
су на пр ви за ви сан; они ме ња ју уло ге у 
дру гом де лу: онај што је био не за ви сан 
по ста ће за ви сан, а онај што је био за ви сан 
по ста ће не за ви сан. Та ко у овом при ме ру 
од нос су бјек та и објек та се уза јам но ме ња: 
су бје кат по ста је обје кат, а обје кат су бје-
кат (мај ка (до зи ва) де те сво је ↔ де те 
(до зи ва) ма тер сво ју). Чи ни нам се да се 
по ступ ком ан ти ме та бо ле из јед на ча ва ју 
две, по ран гу, раз ли чи те ства ри, по зи ци је. 
То нам на је дан ве о ма очи гле дан на чин 
по ка зу је при мер (2). На и ме, у ње му се 
ан ти ме та бо ла на шла на по зи ци ји ана ди-
пло зе у два су сед на сти ха. За раз ли ку од 
прет ход ног при ме ра, ов де две лек се ме 
ме ња ју уло гу управ не од ред бе не ре чи: 
узрок су ко ба / су коб узро ка. Иако су две 
ре чи про ме ни ле по зи ци је та ко не за ви сна 
пре шла у за ви сну, а за ви сна у не за ви сну, 
сми сао ис ка за се ни је про ме нио: су коб 
је по сле ди ца узро ка. У при ме ру (3), ако 
се из у зму зву ков не игра ри је, се ман ти ка 
два су сед на сти ха за сно ва на на ан ти ме-
та бо лич ној струк ту ри на на ни на ну на / 
ну на ни на на на из ра жа ва на из ме нич но 
де ло ва ње јед ног на дру ги по јам. Кад је 
јед на по јам у по зи ци ји су бјек та, он де лу је 

на обје кат, а ка да обје кат пре ђе у по зи ци ју 
су бјек та, он де лу је на не ка да шњи су бје кат, 
са да обје кат. Су шти на је у то ме да сва ко 
(ма кар ко био) за ви сно од по ло жа ја до би-
ја пра во деј ства на дру го га. И исто та ко да 
сва ко (ма кар ко био) за ви сно од по ло жа ја 
тр пи на се би деј ство дру го га.

2.12. Окру жи ва ње. Окру жи ва ње је ре то-
рич ка и пе снич ка фи гу ра ко ја се раз ли чи-
то на зи ва ла: круг, окру же ност, окру же ње. 
Она се са сто ји у по на вља њу јед не ре чи 
на по чет ку и кра ју јед ног сти ха, ре че ни-
це, пе ри о да, стро фе. Ра зни ис тра жи ва чи 
раз ли чи то су је на зи ва ли: про са по до за, 
епа на ди пло за, ин клу зи ја, епа на леп са, 
па рен те за, ана ди пло за, па ли ло ги ја, епа-
на стро фа. У ру ској лин гво по е ти ци и 
сти ли сти ци ова фи гу ра је до би ла но ви 
тер мин – пр стен (ко ль цо) (Квят ков ский 
1966: 135–136). Гле да но чи сто струк тур но, 
окру жи ва ње (пр стен) струк тур но мо же 
би ти ве о ма раз ли чит. Он се ја вља у ви ше 
ти по ва: (а) у ви ду лек сич ких по на вља ња; 
(б) у ви ду син так сич ких по на вља ња; (в) у 
ви ду сти хов них по на вља ња, и (г) у ви ду 
строф них по на вља ња. Сва ки од ових ти по-
ва са др жи ве ћи број ва ри јан ти. Јед ну од 
кла си фи ка ци ја пр сте на као фи гу ре са чи-
нио је М. В. Жир мун ски (Жир мун ский 
1975), и она се уне ко ли ко по ду да ра са овом 
на шом. Окру жи ва ње (пр стен) је ве о ма 
при сут но у на шем ма те ри ја лу, а нај че шће 
се ја вља у ви ду по је ди нач них лек сич ких 
по на вља ња19, док су оста ли ти по ви ове 
фи гу ре мно го ре ђи.
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(1) О, та ко, ме ђу мла дим вла ти ма
Ста ри ти са мо, та ко ста ри ти

 (РСК , 76).

(2) Сто јим на истом ме сту
на ком је жу пан ста јао;
гле дам исте зве зде
ко је је жу пан гле дао

 (РСП , 216).

(3) Ва тро Бо же
Кру го ви се мо ји мно же
ва тро Бо же

Ку ћо Тми но
Окру жи се бог да љи ном
Ку ћо Тми но

Кућ ни жа ли
Круг за кру гом где смо ста ли
Кућ ни жа ли

Бо же – у шта
Сур ва ва се да ље Су шта
Бо же – у шта

 (ВАП , 113).

У при ме ру (1), као што се ви ди, окру жи-
ва ње је об у хва ти ло по че так и крај јед ног 
сти ха („Ста ри ти са мо, та ко ста ри ти“). 

При мар на уло га ова квог струк ту ри ра ња 
тек ста је сте у то ме да се обе ле жи по че так 
и крај основ не рит мич ке је ди ни це, а то је 
стих. Да кле, ње го ва је основ на функ ци ја 
рит мич ка. На рав но, ту су при сут не и дру-
ге функ ци је, као сти ли стич ка, естет ска 
и се ман тич ка, али оне су у дру гом пла ну. 
У при ме ру (2), у ка тре ну, окру жи ва ње је 
ре ду пли ци ра но јер је об у хва ти ло два и 
два сти ха, чи ме је, на ор га ни за ци о ном 
пла ну, стро фа по де ље на на два ди сти ха. 
Ина че, окру жи ва ње је та ко струк ту ри ра-
но да пр во по ве зу је по че так пр вог и крај 
дру гог сти ха, а за тим по че так тре ћег и 
крај че твр тог сти ха. Ин те ре сант но је и то 
што је удво је но окру жи ва ње об у хва ти ло 
син так сич ки па ра ле ли зам. А све ово ис ти-
че ве о ма сло же ну и пра вил ну уре ђе ност, 
ор га ни зо ва ност тек ста, што до при но си 
из ра же ни јој сти ло ге но сти и есте тич но-
сти тек ста. По ред то га, лек се ме ко је ула зе 
у струк ту ру окру жи ва ња на се ман тич ком 
пла ну ис ка зу ју опо зит ни од нос на стао на 
ре ла ци ји са да шњост – про шлост (сто-
јим – ста јао; ви дим – ви део). У при ме ру 
(3) по сту пак окру жи ва ња је спро ве ден у 
це лој пе сми. У свим тер ци на ма пр ви и тре-
ћи стих су по но вље ни, та ко да је ди но сре-
ди шњи стих пред ста вља но ви кон текст. 
На овај на чин по сто ја но се по тен ци ра 

(3) Свако је дрво – Божији храм,
и извор сваки // – дечије очи

(Р С П , 248).
(4) Хладан је њима сваки камен

На друмовима, // хладна свака звезда
(Л И О , 179).

(5) А самом је себи // можда само варка
Можда се са својим животом тек чарка

(А Д С , 58).
(6) Кад први хришћани заклали су јање

Тад је само јање // стигло на заклање
(Н РЛ , 69).

(7) И, дубље у даљини, // небо мрачно и непознато
и, на узмаку неба, // море и нови свет:

(С Љ Х , 26).
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текст пр вог сти ха по на вља ју ћи се у тре-
ћем сти ху. Сре ди шњи стих слу жи пе сни-
ку као не ка вр ста об ја шње ња оно га што 
је по ста вље но у пр вом, а по но вље но у 
тре ћем сти ху. По но вље ни сти хо ви су тек-
сту ал но кра ћи од сре ди шњег сти ха па 
та ко де лу ју су ге стив ни је и уно се од ре ђе ну 
до зу екс пре сив но сти у строф ни са др жај. 
По истом прин ци пу су гра ђе не стро фе 
као и це ла пе сма. Пој мо ви (ре чи) ко ји се 
по на вља ју су: Бог и ку ћа. А они су та ко 
рас по ре ђе ни у пе сми да чи не но ви вид 
окру же ња, јер је по јам Бог до шао у спољ ње 
стро фе (пр ву и че твр ту), а по јам ку ћа у 
уну тра шње стро фе (дру гу и тре ћу). На рав-
но, ова ква струк ту ра је пра ва рет кост, 
али за то пред ста вља ју пра во мај стор ство 
по ет ског ства ра ња. Се ман тич ка ди мен зи-
ја ове пе сме по ста вље на је на опо зит ном 
од но су, од но су го ре – до ле (Бог = го ре : 
ку ћа = до ле).

3. На кон про ве де не ана ли зе мо гу се 
из ве сти од ре ђе ни за кључ ци. Ис-

тра жи ва ње је би ло усме ре но у прав цу 
ана ли зи ра ња сва ког ода бра ног при ме ра, 
што је по ка за ло да сва ка фи гу ра, сва ки 
њен при мер по се ду је из ве сну уни кал ност 
за сно ва ну на спе ци фич но сти кон тек ста, 
струк ту ри фи гу ре и ње ном ме сту у тек сту. 
У том сми слу, све ана ли зи ра не фи гу ре је 
мо гу ће по де ли ти на оне у ко ји ма је њи хов 
при мар ни ка рак тер из ра жен у ор га ни за-
ци о ној функ ци ји, док оста ле при сут не 
функ ци је до ла зе у дру ги план. Та кве су 
фи гу ре као: ана фо ра, ана ди пло за, епа на-
фо ра, епи фо ра, окру жи ва ње, сим пло ха. 
Код дру гих фи гу ра као: ан та на кла се, 
ан ти ме та бо ле, гра да ци је, епи зе ук се, по-
лип то то на, ре гре си је у пр ви план из би ја 
њи хо ва сти ли стич ка функ ци ја, док оста ле 
функ ци је до ла зе у дру ги план. Ме ђу тим, 
еви дент не су уни вер зал не, за јед нич ке 
функ ци је при сут не код свих ових фи гу ра, 
ко је чи не њи хов ин те грал ни део, а то су: 

ко нек тор ска, ор га ни за ци о на, се ман тич ка, 
естет ска, сти ли стич ка функ ци ја. Ко нек-
тор ска функ ци ја се углав ном ис по ља ва 
у ме ђу соб ном по ве зи ва њу од ре ђе них де-
ло ва тек ста или по је ди нач них ре чи у чвр-
шће ком по зи ци о не це ли не. Овим та кви 
де ло ви тек ста до би ја ју из ра же ни ју уло гу 
у окру жа ва ју ћем кон тек сту од дру гих де-
ло ва тек ста ко ји ни су за хва ће ни овим 
по ступ ком. Ор га ни за ци о на функ ци ја 
про ис ти че из ја ке по зи ци је ко ју по но-
вље на лек се ма за у зи ма у од го ва ра ју ћем 
по ет ском тек сту (сти ху, стро фи), а она 
се обич но по ду да ра са ја ким гра ни ца ма 
у сти ху: ње го ва ини ци јал на, ње го ва ме ди-
јал на, ње го ва фи нал на по зи ци ја. Ова ко 
на ста лу ор га ни за ци о ну функ ци ју увек 
пра ти и рит мич ка функ ци ја, јер ја ке гра-
ни це сти ха под ра зу ме ва ју и рит мич ки 
ак тив на ме ста, та ко да ова кве лек сич ке 
фи гу ре оба ве зно обе ле жа ва ју по чет ке или 
кра је ве рит мич ких је ди ни ца, по лу сти ха 
или сти ха. Се ман тич ка функ ци ја про ис-
ти че из прин ци па да се у не чем исто вет-
ном на ла зи и не што раз ли чи то. Оту да 
при бли жа ва ње исто вет них или слич них 
фор ми (по на вља ње лек сич ких је ди ни ца) 
оба ве зно ис ти че и њи хо ве се ман тич ке раз-
ли ке ко је се ме ђу соб но уда ља ва ју чак до 
ан то ним ских вред но сти. Естет ска функ-
ци ја про ис ти че из по себ не уре ђе но сти 
по ет ског тек ста, из ње го ве ком по зи ци је, 
ко је је баш оства ре но лек сич ким по на вља-
њи ма, а по себ но оним ко ја се на ла зе на 
ја ким гра ни ца ма у сти ху и ко ја под вла че 
ње го ву осо бе ну рит мич ку ор га ни зо ва-
ност. За сти ли стич ку функ ци ју се мо же 
ре ћи да је у сва кој од ових функ ци ја, а да 
је и из над свих њих. Она се, на и ме, ре а ли-
зу је оства ри ва њем сва ке од њих. Узми мо, 
на при мер, ко нек тор ску функ ци ју, ко ја 
се ис по ља ва у по ве зи ва њу од ре ђе них 
де ло ва тек ста или по себ них лек сич ких 
је ди ни ца. Са мо ово по ве зи ва ње го во ри 
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да је у пи та њу по себ на вр ста тек ста, од-
но сно вр ста тек ста са из ра же ном сти ло ге-
но шћу. Сва ко по на вља ње, па и лек сич ко, 
но си са со бом од ре ђен екс пре сив ни и 
емо ци о нал ни на бој, што ни је ни шта дру го 
до стил ска обо је ност. Сва ка по себ на, на-
кнад на ор га ни зо ва ност тек ста упу ћу је нас 

на то да се ра ди о стил ски мар ки ра ном 
тек сту. Сва ко по сто ја ње кон тек сту ал них 
зна че ња от кри ва до дат на, за пра во стил-
ска зна че ња. Сва ко при су ство есте ти ке 
ни је ни шта дру го не го ис ка зи ва ње из у-
зет ног, ско ро са вр ше ног, не по но вљи вог, 
да кле, стил ског.

 summary
 Σ Some stylistic methods of lexical repetitions in modern Serbian poetry

In investigating the stylistic methods of lexical repetitions in modern poetry, the research 
was focused on analysing each selected example, which showed that every lexical fi gure, 
every example possesses a certain uniqueness based on the specifi c nature of contexts, 
the structure of fi gures and their position within the text. In these terms all the analysed 
fi gures can be divided into those the primary character of which is expressed in their 
organizational function, whereas the other functions are less prominent; they are fi gures 
such as anaphora, anadiplosis, epanaphora, epistrophe, framing, symploce. With other 
fi gures such as: antanaclasis, antimetabole, gradatio, epizeuxis, polyptoton, regression, 
their semantic function is prominent, whereas the other functions are secondary. However, 
there are evident common features in all these fi gures which make up their integral part, 
as follows: connector, organizational, semantic, aesthetic and stylistic functions. Th e 
connector function is mostly demonstrated in interconnections between certain parts of 
the text or individual words; the organizational function results from a strong position 
held by a repeated lexeme in a poetic text (verse line, stanza), and it is always accompanied 
by the rhythmic function; the semantic function results from the principle that identical 
things contain something diff erent, which can even be demonstrated in antonymic values; 
the aesthetic function stems from a particular organization of the poetic text, from its 
distinct composition. It can be said of the stylistic function that it underlies all these 
functions, and that it is above all of them. Namely, it is realized by realizing each of those 
functions. 
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