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АСИМ ПЕЦО

(Београд)

БОГАТСТВО БОЈА У ПИСАНОЈ РЕЧИ ДЕСАНКЕ МАКСИМОВИЋ

У овом раду даје се преглед лексичких јединица којима песникиња Де

санка Максимовић именује боје различитих предмета или лица. Уз то се указује

и на проблеме везане за ову особину света који нас окружује, као и на боје

које нам нуди Вуков Рјечник из 1852.

1. Ако постоји иједна особина која је, на известан начин, за

једничка свему што постоји на Земљи, тј. која је заједничка свему

живом и неживом на Земљи, то је обојеност, постојање неке боје.

Све што нас окружује има неку боју и, што је, такође, вредно истаћи,

не постоје ни два људска бића, ни две животиње или два предмета

који имају у потпуности исте колористичке особине, који су у пот

пуности исте боје. Не тако давно, управо 1995. године академик Мил

ка Ивић, у књизи: О зеленом коњу (Словограф, Београд 1995), посве

тила је неколика своја рада проблему боја, неки од тих радова обја

вљени су раније у стручним часописима уп. О разликовању људи по

боји, Јужнослов. филолог, књ. ХLIX, 1993). Ту се указује како на

ширину проблема разликовања људи по боји, тако и на постојаност

великог броја нијанси између једне и друге боје. Наводим само један

Детаљ из те проблематике: „Бело и црно се перцептивно и психо

лошки доживљавају као два међусобно супротстављена екстрема у

низу постојећих колористичких датости, а индивидуалитети ових су

устројени и по критерију растуће/опадајуће светлине, односно там

ноће, тако да се на апсолутном крају нарастајућег светлог налази

бело“, а на апсолутном крају нарастајућег тамног — црно“ (стр. 15).

Дакле одређивање нечега постојећим нашим називима за боје: бело,

црно и сл. заснива се на констатацији да је у питању преовладавање

одређеног квалитета који својим квантитетом даје утисак боје садр

жане у томе квалитету. Ови радови проф. Милке Ивић отворили су,

несумњиво, ново поглавље у нашој лексикографији, скренули су

пажњу на проблем боја у нашем језику. Управо, то је и повод да

укажем не богатство боја у писаној реци Десанке Максимовић.

А да је овај проблем, проблем боја, вечита тема и наше говорне

и наше писане речи, то не треба ни доказивати. Указујем овде на

оно што нам, о томе проблему, пружа Филип Давид у своме роману:

Ходочасници неба и земље (Просвета, Београд 1995). Ту читамо и

следеће редове:
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— Мој отац и отац мога оца часно су стекли свој иметак на

дугим путовањима, по далеким земљама, где владају другачији обичаји

и говоре се нама непознати језици. Обишли су све земље на црној,

плавој, белој и црвеној страни света, како се то каже. Монголи, па и

Турци и у наше време означавају стране света бојама. У старој Кини

био је обичај да се народима дају одређене боје, као обележје или

особина, тамо су се и реке, области и војске распознавале по бојама.

То је израз једног старог принципа који потиче из давних, магијских

времена. И небески свод и подела света означени су према бојама. То

су прихватили многи народи. Море којим сада плове Турци зову Ак

Денизи или Бело море, што заправо значи Западно море, јер је западно

од Мале Азије“ (стр. 22-23).

И у нашем језику одређене боје, као саставни делови атрибут

ских синтагми, прате многе топониме, уп. Црна Гора, Бијело Поље,

IЦрна река, Бели поток и сл. А такве одредбе редовни су пратиоци

одређених временских периода: бели дан, црна ноћ, румено јутро. А

шта је ту битно за овакву детерминацију одређених појмова? Свакако,

преовладавање једнога од квалитета који се, како констатује академик

Милка Ивић, налазе „на апсолутном крају“ одређеног квалитета. Пре

ма томе, бели данак је дан који карактерише осветљеност, осунчаност

и видљивост. Насупрот томе црну ноћ карактеришу квалитети који се

налазе на супротном крају одређеног квалитета, тј. мрачност, одсу

ство сунчане светлости и невидљивост.

У вези са целом овом проблематиком поставља се, начелно, пи

тање: Колико има боја? Ако је тачно да све на Земљи има одређену

колористичку специфичност, одређену посебност исказану управо у

жњеговој обојености, тај број би морао бити доста велик. Јер, несум

њиво је, између двају колористичких екстрема, између појма бело,

који се налази на апсолутном крају квалитативних одредби исказаних

овим придевом, и појма црно, који се налази на апсолутном крају

супротног квалитета, тј. који се налази на апсолутном крају исказа

ним придевом црн, постоји безброј прелазних нијанси које ми нисмо

у стању, својим органима вида, да уочимо, нити за то постоје лексеме

које ће све те изнијансираности у потпуности тачно именовати. А

када је у питању постојање основних боја, ја овде указујем на кон

статацију коју, у вези са тим, налазимо у Ларусовом речнику. Под

одредницом Prisme Ty ce констатује следеће: „Pour obtenir la decom

position de la lumière, on dispose horizontalement, dans la chambre noire,

le prisme ... qui recoit unfaisceau de lumière solaire. Cette lumière, après

s étre réfractée dans le prisme forme sur un écran placé à une certaine

distance une image ... oblongue et colorée des belle nuances de l' arc

en-ciel. Cette image (spectre solaire) comprend sept couleurs principales,

disposées dans fordre suivant violet, indigo, bleu, vert, jaune, orange,

rouge“ (стр. 821). То су, дакле, основне боје сунчевог спектра, а пре

лази из једне боје у другу, односно, исказивање различитих прелазних

квалитета, исказују се или комбинацијама ових боја или њиховим ве

зивањем за одређене предмете (уп. тамноплав, белодан, белокост и

сл.). Наравно, живот је створио различите нијансе ових боја. “ те
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ИЗНијансираности понекад се могу исказати одређеним лексемама, по

некад оне остају без правог имена.

2. Шта је боја? Како тај појам објашњавају лексиколози?

У Вуковом рјечнику (II, 1852) s. v. боја налазимо: „боја, f. (рl.

gen. боја) die Farbe, color“. У Речнику српскохрватског књижевног и

народног језика, САНУ, II, Бeoгрaд 1962, лексема боја овако се

објашњава: „1. физ. утисак који на око чине светлосни зраци

одређених таласних дужина, било директни, било одбијени или про

пуштени кроз поједина тела“. Упућује се на маст, фарба. Под 7. ту

се наводи и обојеност коже као ознака људске расе. А s.v. маст, у

овом речнику, под 2.а. Имамо: боја људске коже, пути, лица (или

очију, косе, обрва и сл.); боја коња, коњске длаке. У Речнику срп

скохрватског књижевног језика, двеју Матица, Нови Сад — Загреб

1967 s.v. боја читамо: „боја ж. тур. 1. физ. утисак који на око чине

осветљени предмети (бело, црно, жуто итд.): светла -, тамна -,

мирна -, мртва -, жива - и сл.“ Ова објашњења, дата у Речнику

САНУ и двеју Матица, идентична су објашњењу које за именицу СО

ULEUR налазимо у Nouveau petit LAROUSSE illustré (1819 Edition (х),

Париз 1952. Ту налазимо: „Сouleur n. f. (lat. color). Impression que fait

sur l' oеil la lumière diffusée par les corps“ (стр. 245).

Прва констатација, у вези са именицом боја, јесте да је то наш

турцизам/оријентализам. У турском језику имамо: boya. Шкаљић (Тur

cizmi u srpskohrvatskom jeziku, Свјетлост, Сaрajeвo 1965) овај наш

турцизам преводи са „farba“. Дакле, једна страна реч преводи се дру

гом нашом туђицом. Друга констатација: наша изворна реч маст при

пада лексичком фонду „Sveslav. i praslav.“ заједнице. Образована је

„od mazati. *maz-tБ са основим значењем („unguentum“ očuvano u}

boja puti > boja uopće“ (Skok, Etimologijski rječnik hrvatskog ili srpsko

ga jezika, II, Загреб 1972, 383). Трећа констатација. Турцизам боја

потиснуо је изворну нашу реч и наметнуо се на целом нашем

језичком простору за одређивање појма који се у француском исказује

речју соuleur, у нем. речју Farbe.

3. У Вуковом речнику (Српски рјечник, у Бечу 1852, Нолит,

Београд 1969) налазимо попис боја које су, у прошлом веку, биле

заступљене у речнику „простога“ народа, тј. које су чиниле саставни

део лексичког фонда најширих народних слојева. Овде се првенствено

дају лексеме које имају основно значење боје, а ређе и они придеви

који, поред осталих значења, могу указивати и на неку обојеност

предмета уз који стоје, типа: вишњева хаљина, тј. хаљина вишњеве

боје. Вук нам даје ове примере за означавање боја:

А: абрашљив, а, о vide пјегав (н.п. коњ испод репа),

авлатан, тна, тно vide aљватан

ал, adj. indecl. vide pужичаст,

дласт, а, о, vide pужичаст;
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Д.

*•

-?-

Ж:А“. .

длатаст, а, о, н. п. коњ, fruchsroth, rufus,

алватан, тна, тно, weit, bequem (von Kleidern), amplus, sf.

авлатан,

баљав, а, о, црне главе, н.п. во, коза, Schwarzkopfig, capite

nigro,

баљаст, а, о, црне главе, н.п. во, коза, Schwarzkopfig, catipe

nigro,

бел, бела, м. (ист.) vide бјел,

бела, ф. adj. (ист.) vide бијела (све одреднице са јатом у

основи дају се под одредницом бијел,

бијел, бијела, ло... (јуж.) weiss, albus, све одреднице са том

основом дају се под овом одредницом,

бјеличаст (бјеличаст), а, о, (јуж.) weisslich, albidus,

бјелушаст, а, о, weisslich, sublbus, cf. субјел,

блед, бледа, до... (ист.) vide блијед (и друге речи те основе);

блид... исто,

блијед, блиједа, до... (јуж.) bleich, pallidus, и изведене речи;

броћаст, а, о, von der Farbe der Farberrothe, rubiaceus.

ведар, дра, дро, heiter, serenus:

вишњикаст, а, о, weichfelfarb, colorem habens cerasi aproniani;

вран, врана, но, Schwarz, ater,

гарав, a, o, russig, fuliginosus,

голубаст, а, о, taubenfarbing, colore palumbis. columbinus;

граораст, а, о, н.п. кокош, очи, buntscheckig, varius:

ддраст, а, о, vide дoрaтaст,

доратаст, а, о, н.п. коњ, ждријебе, кобила, braunlich, fascus,

ђогатаст, а, о, н.п. коњ, Schimmela, equas albus,

жут, жута, то... 1) gelb, flavus, gilvus. 2) жут посао,

(scherzhaft), schlesht, vilis,

жућкараст, а, о, (у Сријему) vide кућкаст:

жућкаст, а, о, gelblich, subflavus,

зекаст, а, о, н.п. во, свињче, у којега је длака као у зеца,

nasenfarbig, pilis leporinis,

зелен, зелена, но... 1) grun, viridis. 2) grun, di, unreif immaturus.

млад и зелен, der Gelbschnabel, imberbis,

зеленкаст, а, о, grunlich, subviridis

златан, тна, тно... golden, aureus (када се мисли на боју),

коласт, а, о, шарен на кола, rundegeflecki, maculosus;

крвав, a, o, blutig, cruentus,
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лuсаст, а, о, z. B. Pferd, das eine Blasse, hat, macula alba insignis,

лужан, а, о, aschig, cinerosus, cf. пепељав,

љубичаст, а, о, veilchenblau, violaceus,

модар, дра, дро, blau, lividus,

модрикаст, а, о, blaulich, sublividus, модрикасто платно,

ungebleichte Leinwand, linteum non insolatum,

мрк, а, о... Schwarz, ater, cf. сpн, вран,

мургаст/мурговаст, а, о, оlivenfarbig, coloris amurcarii,

пегав, а, о, (ист.) vide пјегав,

пепељав, а, о, mit Asche bestreut, cineribus conspersus,

пепељаст, а, о, aschenfarbig, cinericius,

пјегав, а, о, (јуж.) 1) fleckig, macolosus. 2) Sommerfleckig,

linticulosus,

пјегаст, а, о, vide пјегав,

плав, плава, плаво... 1) blau, flavus, coeruleus. 2) blond, flavus,

плаветникаст, а, о, blaulich, subcaeruleus,

прдсед, а, о, (Ист.) vide просјед,

прдсјед, a, o, der grau zu Werden beginnt, subcanus,

рађ, риђа, ђе... fuchsroth, rufus,

рађаст, а, о, vide pиђ;

руд, руда, рудо... rotlich, subruber, cf. црвенкаст, риђ,

рудаст, а, о, н.п. овца, dichtwоllig, lanae spissae,

ружичаст, а, о, rosenfarben, roseus,

pујев, а, о, von pyj (a s.v. pуј: das Gelbholz, rhus cotynus Linn,

рујно вино н. (ст.) gelblicher Wein, vinum fulvum,

румен, румена, но..., roth, ruber, cf. pуменит,

руменит, а, о, vide pумен,

руменкаст, а, о, rothliсh, subruber,

светао, светла, тло, (ист.) vide cвијетао,

свијетао, свијетла, свијетло, (јуж.) glanzend, fulgens;

сед, седа, до, (ист.) vide cyjeд,

сив, а, о, grau, canus;

сијед, сиједа, сиједо... (јуж.) grau, canus;

сањи, ња, њe, graulich, blau, coeruleus,

сјајан, сјајна, но... glanzend, fulgidus,

смеђ, a, o, brunett, subfuscus,

снежан, а, о, vide, cњежан,

сњежан, а, о, 1) beschneit, nivibus plenus, н.п. ноге, дрво.

2) од снијега, н.п. груда, Schnee=, nivalis,

сребрн, а, о, silbern, argenteus, -

сур, сура, ро... blass (von Farbe), coloris, pallidi,

таман, мна, мно..., finster, oscurus(I),
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Ц: цветаст, а, о, (ист.) vide швјетаст,

цвјетаст, а, о, (јуж.) крава, еine Blosse an der Stirne habend,

macula alba in fronte praeditus;

црвен, црвена, но..., roth, ruber,

црвенкаст, а, о, rotlich, subruber,

црн, црна, но..., Schwarz, niger, ater,

црмпураст (црнпураст), a, o, vide Lцрномањаст,

црномањаст, а, о, braunlichim Gisechte, fuscus,

црњкаст, а, о, schwarzliсh, subniger,

Ч: чађав, а, о, russig, fuliginosus,

чарни, на, но, (ст.) vide шрн,

Ш: шарен, шарена, но... 1) bunt, varius. 2) који шара...,

шаркаст, а, о, vide шарен 2;

шардвит, а, о, vide шарен,

шардметан, тна, тно, vide шарен.

Овде су, понављам, првенствено дате одреднице које именују

неку боју, ређе и они придеви који уз боју могу означавати и још

неку особину предмета уз који стоје. Тако, на пример, придеви зла

тан, лужан, снежан, сребрн/сребрен немају особину означавања само

боје предмета уз који стоје, него уз то, па и пре тога, и неку другу

особину. Тако, рецимо, синтагма: златно дете означава вредносне

квалитете детета, а синтагма златно жито, златно класје може да

упућује и на боју жита или класја. Уколико у оваквим синтагмама

треба да се означи боја, уз придев овога типа долази и одредница

боја, уп. Жито је златне боје, вода је сребрнaсте!сребренасте боје.

Ако се колористичка посебност исказује придевом који има примарно

то значење, боја је ту непотребна. Уп.: жито је жуто, река је плава.

Из овога прегледа боја, које нам нуди Вук у своме речнику,

може се закључити да је њихов број, када су у питању основне боје,

доста скроман, шест. То су ове боје: бел/бијел, жут, зелен, плав,

црвен, црн. Остале боје су варијанте наведених, или су настале њи

ховим различитим комбинацијама (уп. бјеличаст, бјелушаст,

жућкаст, зеленкаст, црномањаст), за боје као: златан, крвав,

љубичаст у основи је именица као основни семантички појам. За боје

као блед, модар, сив, смеђ, шарен порекло се може тражити у ком

бинацији неких других боја, што се, некада, види и у њиховом пре

воду на немачки или латински језик, код Вука.

4. Десанка Максимовић, како сама каже, учила је природне на

уке из живота. Шумадија јој је, то је несумњиво, за то пружала из

обиље примера. Ту је научила биологију; ту је научила и ботанику

и зоологију. Свакако, уз то, ту је она добро научила и све боје које

јој је пружала Шумадија. А ни ту она није била ускраћена. Говорећи

о дугином мосту, она констатује постојање неколико боја у дугином

сплету: „Како је мост (од дуге, А. П.) имао седам колосека, једни
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путници су се стали пети модрим, други зеленим, трећи жутим, а

остали наранџастим, црвеним, љубичастим и зеленомодрим“ (Писма,

270).

Од боја које нам пружа писана реч Десанке Максимовић, ука

зујем на следеће (овде се даје само податак о њиховом постојању, а

у наредном одељку указаће се на њихову употребу и могућности њи

хових везивања за различите појмове):

бели, беличасти, бисерни, бледи, бледозелени, белосивим;

вишње бојом, или различка,

жут, жућкаст, жућкастозелен, жутозелен, жућкасто руме

ни, жутозелен,

зелен, зеленомодрог, зеленкастих, зеленоцрвени, зелено-жутих,

Златним, Златастим,

љубичастих:

модри, мрког, модрикасто, мрачни, мутног, модар, модрозеле

Ни;

наранџастим,

Плава, плавичасти, пиргавих,

румени, руменкастих, ружичаста, рујни, руменожути, рубинске

боје,

светао, сиве, сјајне, смеђи, сребранста, суре, смарагдове боје,

сивозелени, светломрки,

тамно, тамножута, тамнозелене боје,

црн, црвеног,

шарени.

И овде, као и код Вука, имамо исказане неколике основне боје:

бео, жут, зелен, плав, црн, црвен. Остале настају као варијанте на

ведених или њиховим мешањем (беличаст, белосив, жућкаст, зеле

номодар, љубичаст, модар, мрк, мрачан, наранџаст, пиргав, пла

вичаст, ружичаст, смеђ, сив, сур, таман, тамножcут, шарен). То је,

управо, слика колористичких вредности које нам пружа природа

завичаја наше песникиње. А за нас је овде битно да укажемо на

чињеницу да је Десанка Максимовић била кадра да „меша“ ове боје,

да њиховим комбинацијама ствара нове и, уз то, да постојећим, у

склопу одређених синтагми, даје нове квалитативне вредности. Неке

од тих синтагми ми познајемо одраније, неке нам је понудила Десан

ка Максимовић у својој писаној речи, и, што је значајно, све те ком

бинације имају свој raison d'être. Све те синтагме овде ће се навести,

како ради добијања целокупне слике о вредности боја у писаној речи

Десанке Максимовић, тако и ради њиховог богатства, а и овде је већ

речено да је колористички низ, који попуњава простор између једног

колористичког квалификатива до другог, врло неуједначен, тј. простор

између појма црн, који се налази на крају колористичког низа једнога

квалитета, до појма бео, који се налази на другом супротном крају

колористичког квалитета, не зависи само од њиховог стварног посто
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јања, него то зависи и од наших способности да све те нијансе, све

те преливе уочимо и да смо способни да их именујемо. Од тих спо

собности може зависити и број колористичних варијанти. Наиме, по

јам жут и жућкаст јасно исказују квантитативне квалификативе, а

они никако нису идентични са појмом жућкастозелен, жутозелен,

жућкасторумен. -

5. Бројне су синтагме у којима је одредбени део неки од при

дева којим се означава колоричност појма уз који овај придев долази.

Тако ту налазимо (наводи се само једна синтагма у којој су исти и

регенс и ректум).

a) Уз придев бео бели“.

по снегу белом (Песме 1, стр. 7), pупцем белим (12), круницу...

белу (14), бела... ружа (20), трепавица бели“ (20), бели врт (31), бео

зид (35), букве беле (36), јесен бела (36), беле звезде (38), белих обла

ка (38), бели сплав (38), белог буђења (48), крила своја бела два (50),

на белој земљи (51), бели дан (52), беле раде (56), бели скромни двор

(58), облака белог галије (70), белу драж (73), бели... пут (74), белу

душу (82), бели водени цвет (85), бела девојка (85),

бела гнезда (Песме 2, 37), беле санте (69), дрвета бела (78),

бела јутра (80), крај белих воћњака (83), путеви су опет бели (98), ,

закутак бели (102);

белог јоргована (Писма, 13), брада... беља од осталих (18), ни

сам бео (19), бело... перо (48), белог... света (49), бео велики орах

(53), кућа бела (70), бели (беле!) лептири (77), беличасте (капице,

92), белом марамом (94), као снег је бело (одело, 94), беле сасе (101),

бела копља (108), грозд бео (131), огрнута белим плаштом (133), бели

лабуд (135), шума је постала бела (142), земља је постала бела

(142), кров је побелео (142), беле прегаче (166), белим прахом (167),

снежно белих (цветова, 180), белог цвета (185), беле јелене (255),

белим ћубама (240), белих... тачкица (303), белосивим пегама (311).“

Неке од наведених синтагми срећемо у свакодневном животу

(бели снег, рубац бели, ружа бела, кућа бела...), неке опет, тешко

ћемо срести ван песничких творевина (трепавица бели, јесен бела,

бели сплав, белог буђења, белу драж, белу душу, бела гнезда, бела

јутра, белих воћњака, закутак бели, бео... орах, бела копља, шума...

бела...), а ни таква једињења, регенса и ректума, нису без свога осно

ва. Макар то било и у песничкој машти. У сваком случају, овакво

! Може бити разлика у начину писања ових појмова: заједно, са цртицом или

као две речи. Семантичка компонента је идентична. Или би требало да је тако.

2. Подаци се узимају из: Песме, Београд 1924, овде: Песме 1, Изабране песме,

Београд 1972, овде: Песме 2, Писма из шуме. Нолит, Београд 1969, овде: Писма.

* О оваквим синтагмама у писаној речи Десанке Максимовић и код Љубице

Ђорђевић: Песничко дело Десанке Максимовић, Филолошки факултет Београдског уни

верзитета, Монографије, књига ХLV, Београд, 1973, стр. 278-279.
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повезивање именица и придева може бити плод само бујне песничке

маште, а у тим тренуцима, тренуцима песничких надахнућа, и долази

до језичког обогаћивања, до језичког стварања. Истина, понекад ту и

не мора да буде увек примаран колористички ефекат. Боја се ту јавља

као једна од лепших особина појма о коме је реч. Управо, ту може

бити у питању примарна семантичка компонента белине, чистоте, па

смо према: бели снег, бела ружа..., где уз колористичку компоненту

иде и компонента изразите чистине, добили и синтагму бела јутра

тј. чиста јутра, јутра без ичега што им одузима те квалитете. Или,

бела душа, бела буђења, бела драж где преовлађује компонента

чистоте, невиности... У оваквим синтагмама колористичка компонента

се не схвата материјално. Није ту примарно значење обојености појма

уз који долази придев бео!бели. Ту се појам обојености схвата у ду

ховном смислу, придев бео!бели има ту преносно значење. А колико

је могуће створити оваквих синтагми, то зависи од оних који такве

појмове стварају. За онога који сва своја језичка грађења заснива на

конкретном свету, број таквих синтагми не мора бити изразито велик.

За онога, пак, који може „да плови по облацима“, тај број је неогра

НИЧeН,

б) Уз придев зеленfзелени:

зеленом гнезду (Песме 1, 25), зелен-коњици (28), зелени сумрак

(39), зеленом длану (39), у сутон зелен (40), очи као пролеће зелене

(40), око брега зеленог (49), зеленог кукурека (70), зелене помрчине

(88), ловора зелена (96),

кроз гране зелене (Песме 2, 19), витез зелени (37), зелене стопе

(37), зелене тропске змије (37), зелени дан (37), зелене казаљке часов

ника (69), са реке зеленог духа (70), гране... зелене (85),

зелени двор (Писма, 10), зелена... грана (12), зелен храст (13),

зелени пласт (13), у оном зеленом фишеку од лишћа (18), он се пре

лива у... зелено (19), зеленој чистини (36), Зеленом Репићу (47), зелен

реп (51), зеленом доламицом (54), кроз зелену пољану (60), сред горе

зелене (71), Зелени Борнео (65), мале зелене кромпирове уши (116), у

зелене колибице (116), крај зелених обала (122), млада зелена биљка

(124), зелен бршљан (124), кроз зелене пределе (126), зелену траву

(136), мале зелене заметке (186), зеленим... колосеком (270), у зеле

ном... огртачу (348), зелени сунцобран (351),

Уз овакве синтагме имамо још и: десетак плодова зеленожутих

(186), обасјано зеленкастом светлошћу (203), бледозелене свећице

(204), огрлица зеленомодрог перја (227), били су зеленкасте и сиве

боје (254), пун је зеленкастих заушака (255), зеленкасте мехуре

(255), зеленило шума ће учинити још зеленијим (269), зеленомодрим

(270), сивозелену хаљину (303), жућкастозелено одело (304), са

жутозеленим шеширом (348), модрозелене траве (Прадевојч., 52),

тамнозелене (исто).

Овде су интересантне синтагме као: зелени сумрак, зеленом дла

ну, зелен сутон, зелене помрчине, зелене стопе, зелени дан, зелене
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казаљке, зеленом фишеку, зеленој чистини... где имамо везивање при

дева зелен уз појмове које, иначе, не одликује зелена боја. Тешко је,

наиме, замислити зелени сумрак, зелену помрчину. Али, песничкој

машти и то је дозвољено. И ту се боја одређених предмета, одређене

средине, преноси и на појмове који, у стварности, не знају за такву

колоричност. Сумрак, као и помрчина, одликује се, управо, црном

бојом, као што се дан може карактерисати својом белином, својом

чистотом, а чистина, исто тако, може да буде окарактерисана својом

прозирношћу, тј. својом белином. Песникиња овде узима појам зелен

као појам лепог, прозирног, белог, чистог. Такав утисак може да нам

пружи зелено поље у ране јутарње часове маја. Таква јутра, несум

њиво, Десанка Максимовић је памтила и носила у своме сећању. И

као што морнари, као што људи са обала Јадрана, носе у својим

успоменама чисто море, море које карактерише бескрајност и плавет

нило, које може да се, прелива и у зелену боју, тако и људи из пре

дела које карактеришу поља и шуме, могу да све то доживљавају не

само у бојама које су ту стварност, него и у бојама које њима у

одређеним временима могу бити лепше и пријатније. Према томе, бо

гатство синтагми везаних за придев зелен у писаној речи Десанке

Максимовић одраз су и њене песничке маштовитости, а и утисака

које је она носила из свога завичаја. Колико су те боје биле богате

и варијантски неједнаке, говоре и њене комбинације зелене боје са

неком другом бојом: бледозелен, зеленмодрог, сивозелену, жућкасто

зелено, жутозеленим... Овде се полази од могућности комбинација

боја на равни коју чини колористички низ од апсолутног краја једне

зелене, до апсолутног краја друге — жуте, сиве, модре. Колико ће

ту бити тих варијаната, то зависи од наше маштовитости и способ

НОСТИ. Да ТО ИСКаЖеМО. -

в) Уз придев плав/плави: |-

љубичицу плаву (Песме1, 10), с плаве косе (10), даљине плаве

(12), сенке бреста тихо се плаве (36), два плава... цвета (49), плави

се... неба свод (73), река... се плави (73), као и: плавичасти брег (86);

тим очима... плавим (63),

пчела плава (Песме 2, 63), плавих маслина (87), планине плаве

(95), испод свода плавог (101), што су некад били деца, нежна и

плава (102),

балони се... плаве (Писма, 82), плаве љубичице (93), плавом ма

рамом (94), мараме плаве (95), плави округли шкриљац (171), плавих

тачкица (303).

г) Уз придев жутосути:

жути... сунцокрети (Песме 2, 23), вечер жута (37), очима

жутим (63),

жуто лишће (Писма, 68), кељ опет одвећ жута (76), као сунце

жуту (83), балони... се... жуте (82), као месец осуши (84), да се

још са пута види боја жута (93), у новим жутим шеширима (93),
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велико жуто око (124), леп жути цвет (129), по цветићу жуту

(131), жути чешаљ (136), за сеницом жутом (165), од жутог и

белог цвета (185), сукње (су) биле модре и жуте боје (240), Како

је мост имао седам колосека, једни путници су се стали пети модрим,

други зеленим, трећи жутим... (270), пуну жутих... тачкица (303),

жуте или црне мраве (306). -

Ту и жућкасто румени шипак (185), зелено-жутих (186),

жућкастих очију (240), жућкастозелено одело (304), са жутозеле

ним шеширом (348), жућкасто млеко (129).

Ту је битан наш утисак: која боја даје основни тон датом пред

мету, према томе се даје и назив тој боји. Свакако, постоји разлика

између жутозелене и зеленожуте боје. Могуће је да се полази од

квалитативне средине (жуто-зелен : зелено-жут).

д) Уз придев црвен/црвени:

црвена сока (Песме 1, 28), цвет црвеног црца ситног (Песме 2,

25), црвена крестица (Писма, 47), балони се црвене... (82), црвено

бабино уво (95), црвена ружа (124), црвене жеравице (169), испод

црвене обрве (227), црвеним (колосеком, 270), хаљину... црвених тач

кица (303), под црвеним оклопом (306), црвени звоник (310).

ђ) Уз придев румен/румени:

кад дан је час румен (Песме 1, 7), звезде... румене (6), цветаће

румено дани (14), у руменом цвету (84), румени отсјај (85), румени

прут (91), румени маков цвет (98);

дан је час румен (Песме 2, 17), врбов румени прут (28), траже

румене спрудове корала (58),

суседска деца су... руменела се (Писма, 759, своју румену ушну

шкољку (90), у руменом огртачу (105), У сваком руменом коралном

листићу (125), свој румени град (126), румени, хлебе, румени, румене

венчиће (170), румени... као јагоде (186), светлуцали(су)... румено

(292), три румене сестрице (351), А била је тако румена (мала богиња

шуме) као сестре јагоде (353), румен цвећа још руменијим (269),

руменкасте, оштре маказе (303), руменкастих гљива (129);

е) црнцрни имамо у синтагмама: -

црни бодљикави трн (Песме 1, 20), облак црн (58), међ свим

тим очима многим: плавим, црним и жутим (63),

сумње једро црно (Песме 2, 38), стопе... се... црне (80), благог

црног грања (81),

као црни трн (Писма, 13), нисам црн, нисам бео (19), црна пти

ца (41), његово црно лице (70), Зидови... беху тако црни (71), мрак.

црн (71), црни... бауци (71), у црним гранама (227), црни лепезасити

реп (227), са црним зеницама (240), ишарано, црним пругама (304),

жуте или црне мраве (306), црних облака (321).
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ж) Уз придев таман/тамни:

тамно моје срце (Песме 2, 38), косу ми тамну у лице баци

(исто, 44);

река тамножута (Писма, 322),

з) Уз придев мутан/мутни: |-

преливао се мутним /сребром/ белих облака (Песме 1, 38), хте

ла би до мутног Сутра (исто, 44), кроз многе мутне дане (Песме

2, 59);

и) Уз придев мркимрки:

- од погледа мрког (Песме 1, 82), мрки као буков жир (Писма,

186), закићених мрким звездастим цветом (исто, 186), светломрки

(инсекти (Прадевојчица, 51);

јавља се и мркли.

летимо по цео дан/ до мрклог мрака (Писма, 34).

j) Уз придев сив сиви:

све до у сутон сив (Песме 1, 53), хватај у недра сенки сиве

голубове (Песме 2, 44), Ако дође сив ( сав ће бити сив || биће сив и

бео (Писма, 13), били су зеленкасте и сиве боје (исто, 254);

к) Уз придев блед бледи:

месец блед (Песме 1, 12), с бледог неба (исто, 51), Прозор ми

је застро блед, лелујав лик (Песме 2, 84), а ови малишани су бивали

све блеђи (Писма, 75).

л) Уз придев ружичаст:

она што ме је ружичастом руком повела (Песме 1, 77), и са

мало ружичастог/ навези их конца (Писма, 92), дивља ружа се ки

тила ружичастим крупним звездама (исто, 185), ружичастог око

вратника (исто, 349).
t

љ) Уз придев љубичаст.

Како је мост имао седам колосека, једни путници су се стали

пети модрим, други зеленим, трећи жути, а остали наранџастим, цр

веним, љубичастим и зеленомодрим (Писма, 270), и була опасана

сунчевим љубичастим зраком (исто, 353), љубичаста саса (исто, 12).

м) Уз придев шарен/ишарени:

и мртво паде безброј | љупких, шарених глава (Песме 1, 27),

змајеве шареног чела (исто, 32), само једна збрка || шарена и чудна
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(исто, 33), тица шарена (исто, 47), људи и жена шарена група (исто,

62), шарени шљунак (исто, 78), шарено коло (Песме 2, 95), шарена

срца од колача (Писма, 81), око неке шарене шатре (исто, 81), сав

шарени свет (исто, 126).

н) Сребрн сребрни налазимо у синтагмама:

да угледамо || Тица сребрна крила (Песме 1, 14), у смех сребр

них река (исто, 70), и сребрни тица лет (Песме 2, 39), по једној од

сребрних птица (Писма, 105), жубор малих сребрних потока (исто,

181), сребрне дворове | и сребрне гране (исто, 222), на сребрну кулу

(исто, 223), птице сребрних пера; сребрн дрвљаник, сребрне иверке

(исто, 225); уп. и: као извор бистро и сребрнaсто (Песме 1, 82).

њ) Са придевом златан/златни:

Свега девојка једна || Златног округлог ока (Песме 1, 28), злат

на звезда (исто, 56), у златном стогу (Песме 2, 71), у оделима од

Златног броката (Писма, 104), уп. и: дизале главу према златастој

тачки (исто, 283).

o) Придев рујни имамо у примеру:

свуд жут и модар, љубичаст и рујни пожар расте (3, 150).

п) Придев румен уз жут имамо у:

и носе барјак руменожути (3, 179).

р) Уз придев таман: тече река тамножута и хучна (Писма,

322).

6. Наведени примери јасно упућују на закључак да је Десанка

Максимовић имала у своме спектру повећи број различитих боја. Без

сумње, њена родна груда јој је помогла да све те нијансе уочава и

носи у своме речнику. А светлост њене Шумадије омогућавала јој је

да потврди закључке Леонарда да Винчија који каже: „Оd boja iste

bjeline ona će se pokazati bjeljom, koja bude na tamnijem polju, a crna

ce se pokazati mrklijom koja bude na polju veće bjeline. A crvena će se

očitovati vatrenijom kad bude na žućem polju, i tako će djelovati sve

bolje okružene svojim pravim protivnim bojama“ (Leonardo da Vinci, Qu

adrifolium, Biblioteka Zora, Zagreb 1981, стр. 64, в. и на стр. 80 и 92).

На светлом простору Шумадије могу се нијансирати различите боје,

а да би те нијансе постале наше, да би оне живеле са нама, морамо

их добро и разликовати и запамтити. Никакве школе и књиге ту нам

не могу бити учитељи. За оне које карактерише далтонизам, многе

нијансе, које нам нуди природа, остају непримећене. Уочити разлику

између црвеног, руменог, црвенкастог, руменкастог, ружичастог,

жућкасторумeнoг и сл. могу само они који од малих ногу другују
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са бојама које нам нуди природа. Десанка Максимовић је припадала

таквој групи људи.

7. Да укажем још и на чињеницу да на списку боја које нам

нуди писана реч Десанке Максимовић налазимо 53 њихове нијансе.

Није искључено да је нека и превиђена. То је, свакако, позамашан

број на коме може многи од нас да позавиди нашој песникињи. До

дајмо уз ово да на списку боја које нуди Вуков Рјечник налазимо 80

њихових варијанти. Али, и то треба знати, у питању је речник једнога

језика и он може да обухвати и нијансе боја које имају дијалекатски

или локални карактер (уп. обрашљив, овлатан, ал, алватан, баљав,

баљаст, бјелушаст, вишњикаст и сл.). А колико један писац може

да носи у своме речнику боја и њихових варијантних вредности лепо

показује Исмет Смаиловић у опису језика Хасана Кикића. Кикић је,

наиме, имао и сликарског талента. А та његова урођена особина уро

дила је богатство боја које је он уносио у своју писану реч. На спи

ску који даје Смаиловић налази се 119 боја и њихових варијанти. Без

сумње позамашан број. Могуће је да неке од њих нису обичне и да

их је створио или поседовао сам писац. Такве би биле и ове: бисе

раста, црнгараста, црнокрвава, црвеноцрна, гараста, гримизноцрвена,

илова, јеткозелена, модромасна, мркосура, мутнозелена... Смаиловић

указује на то да код Кикића шароликост, овако велику, вредности

боја налазимо само у романима, не и у приповеткама. А све то по

казује колико је овај писац, Хасан Кикић, био обдарен сликарским

даром и, као такав, способан да нијансира вредности боја света који

га окруживао (исп. Ismet Smailović, Jezik Hasana Kikića, Glas, Banja

luka 1979, стр. 149-158). Мада је број боја које нам нуди писана реч

Десанке Максимовић мањи од онога који налазимо код Кикића, и

њен списак је повелик. И он нам говори да је наша песникиња била

не само рођени песник него и рођени сликар. Треба признати да спи

сак од 53 боје, што не искључује и још неку која овде није унесена,

јасно говори да је Десанка Максимовић не само добро познавала фло

ру и фауну свога завичаја него и све њихове карактеристике,

укључујући, наравно, и њихову боју.

Rés u m e e

Asim Peco

LA RICHESSE DES COULEURS DANS LA LANGUE ECRITE DE

DESANKA MAKSIMOVIC

La langue écrite d'un literaire offre souvent une richesse des mot inconnus

оu peut connus. Cela est la caracteristique de la langue écrite de Desanka Маk

simović. Ce texte represente un sommaire des éléments lexiques lesquels notre

poetesse nomme les couleurs de differents objets et personnes. Lauteur remarque

jes problemes qui concernent cette part du monde quinous entoure, ains que les

couleurs marquées dans le Dictionnaire de Vuk Karadić de 1852.
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