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Милосав Ж. Чаркић

ГЛАСОВНА СТРУКТУРА РИМЕ И ЊЕНА ФУНКЦИЈА

У ПОЕЗИЈИ БРАНКА МИЉКОВИЋА

1. Међу гласовним понављањима у стиху особен положај при

пада рими. Место на клаузули, тј. завршетку стиха, тесно је пове

зује са ритмичком, интонацијском и синтаксичком структуром, за

Тим с лексиком. Приступ анализи риме је веома разнолик. Истра

живачи се не слажу у њеној дефиницији, класификацији, па и у

значењу. Не упуштајући се у ту проблематику, риму ћемо, гледа

Но са Звуковне стране, поделити на два основна типа: по д у да р

ну и не под у да рну. Приликом одређивања ова два типа ри

ме нису узимане у обзир акценатске разлике у квалитету и кванти

тету, није чак узимано ни место акцента. Дакле, битан је био прин

цип подударања или неподударања гласова у две римовне речи.

Ако се бројчано изрази присуство два наведена облика римe у

Миљковићевој поезији, добиће се следећи подаци: у 81,8% ри

мованих стихова јавља се подударна, а у 18,29/о неподударна рима.

ГЕво неколико примера за подударну риму:

“ „А што је рима у пјесми него појачавање, пуно формирање ритма,

који се креће и ствара у кретању гласовне ријечи и вредноте говорног

језика. Један број слогова, који често налазимо у пјесмама, јесте ритам,

како га чује пјесник у прерађеној стварности својега ја” (Губерина Пе

тар, Звук и покрет у језику, Загреб, 1952, стр. 86).

„Рифмоћ мњи назвиваем звуковоћ повтор в конце соотвeтствукоших

групп (стиха, полустишил, периода), играошић организукошуо ролњ в стро

фическоћ композиции стихотворенин” (Жирмунскић В. М., Рифма, ее исто

риа и теотиа, Петроград, 1923, стр. 9).

Слично мишљење налазимо и код украјинског теоретичара стиха В.

Коваљевског: „Рифма — зто звуковоћ повтор композиционного значениа,

ибо помагает обљединатљ стиховље (метрико-ритмические) радњи в завер

шеннуо систему“ (Ковалевскић В., Рима, РirMiЧнi засоби украјнсвкого

вјрша, Киiв, 165, стр. 21).

„Рифму с ее звуковоћ сторонњи можно определитњ как повтор зву

ков или звуковњих комплексов, свизнавалошић (или болеe) строки и тиго

текошић к их концу“ (Гончаров Б. П., Звукован организацин стиха и про

блемљи рифмњt, Москва, 1973, стр. 133).
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Ноћ испод земље развеселим?

Израсте ветар у нежну биљку

из тог подземља где светиљку

и птицу никад да доселим I, 105

О зашто смо тако сами и слаби и крти

Док се земља окреће око своје смрти

Негде испод Земље зри тишина зла

Најзад сам довољно мртав ништа ме не боли

Дрво се нагиње над заборавом нема шта да се воли

Нека ниче цвеће из проклетог тла I, 109

НеКОГа Света Тешке Сене Пале

Робе напорног брега и злих вести

Доцкан је да посумњамо у оно што је у нашој свести

Целога живота речи су нас крале. I, 131

и неподударну риму:

Нека ме недостојног ветар обавије

Куло с врхом ван времена на коју дишем

Тесно је небу у птици још више

Моје издвојено око ван главе бдије. I, 129

Понављам речи које су ми дале

Тај цвет тај камен птицу што искрсну

Из ничега, сунце које се распрсну

Над светом који су саме одабрале. I, 134

(. . .)

Трговци часни што купују ватром

Из твојих руку истинито благо

На твоме телу град цртају јатом

жртвених ждралова умиљатом снагом. I, 228

У неподударној рими квалитет поновљеног звучања, у првом реду,

зависи од начина нарушавања звуковне идентичности и хармони

је између два дејствујућа елемента риме, а затим и од звуковне

блискости или разноликости опонирајућих гласова. Најчешћи вид

неподударања настаје приликом појаве неодговарајућих гласова,

што ствара епентетски тип гласовних понављања:

рећи — речи, I, 169; дани — мами, I, 138; гребене — ледене,

I, 168; стале — поспале, I, 134; искрсну распрсну, I, 134;

правца — прамца, I, 130; неутешни — неумешни, I, 170.

У оквиру епентетског типа понављања интерполираном гласу у

једној речи одговара нереализовани глас у другој речи:

Исели — исцели, I, 221; ватром — јатом, I, 228; елегије —

гњије, I, 143; мешају — премештају, I, 166.

2. Сви цитирани стихови су узимани из прве две књиге Сабраних

дела Б. Миљковића, Ниш, 1972.
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Сличан ефекат настаје када се исти поступак понови на крајеви

ма речи:

благо — снагом, I, 228; ипак — ђипа, I, 223; ташто — маш

TOM, I, 235; певаш — Доснева, I, 234; прерано — СанOM, I, 237;

прети — сетим, I, 266; чувам — дува, I, 266.

Доста ређе песник употребљава и метатезни тип гласовних понавља

Ња у рИМатском пару: моје — спокојем, I, 142; Нама — тамна, I,

236, a BeОМа ретко Метатезно-епентетски тип гласовних понавља

Нba у риматском пару: моје — спокојем, I 142; нама — тамна, I,

физма Миљковић је увео нове риматске елементе освеживши ти

ме риму и обогативши сопствени римариј. Овакав начин гласовног

структурирања риме први су применили симболисти,“ који су бит

но утицали на Миљковићев уметнички поступак конституисања

поетског израза.“

Са фонетске, звуковне тачке гледишта, подударност и непо

дударност гласова који улазе у састав pиме нису и једино меродав

не величине. За звучну страну риме веома је битно да ли је њен

крај обележен самогласником или сугласником. Заправо, да ли се

ради о типу отворене или затворене риме, што има директног ути

цаја на њену сонорност. Миљковићеве стихове у том погледу по

себно карактерише отвореност риме на коју отпада 84,89/о стихо

ва, док је затворена присутна само у 15,29/о стихова. Заступљеност

Отворених и затворених рима скоро се у потпуности подудара са

отвореношћу свих стихова узетих заједно (римованих и неримова

них), 82,19/о припада отвореним, а 17,99/о затвореним стиховима.

Овакав податак може послужити као реалан показатељ изражене

сонорности Миљковићева стиха.

Звучност риме, поред наведених елемената, условљена је бро

јем поновљених гласова који чине сазвучје две речи.“ Узимајући

овај критериј у обзир може се говорити о богатој и сиромашној

звучности риме. У Миљковићевој поезији у две римоване речи по

Нављање иде од једног до осам гласова. Приликом обраде пода

така о количини поновљених гласова у две римом истакнуте речи

узимани су у обзир и гласови који су се нашли изван риматског

комплекса, заузимајући места ближе почецима римованих једи

ница:

3. „У символистов (не ранљше) приблизителњнаи рифма узаконивает

си окончателњно, а Бркосов и Блок неточнними рифмами открњиванот новуко

зепоху” (Гаспаров М. Л., Puфма Блока, вљп. 459, Тарту, 1979, стр. 39).

* „Себе сматрам унуком надреализма. Покушавам да у свом поет

ском поступку измирим симболистичку и надреалистичку поетику“ (Миљ

ковић Б., Сабрана дела, књ. 4, Ниш, 1972, стр. 259).

* „Звучание рифмљи зависит от количества обших звуков — одина

ковњих или сходнњих” (Белњскаи Л. Л., К. проблеме классификации и систе

матизации рифмњt, Филологические науки, бр. 4, Москва, 1987, стр. 89).
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Измерена — мислена, I, 219; препричан — непомичан, I, 115;

језовити — зpити, I, 117; свију — сакрију, I, 119; лице — кри

Латице, I, 232; стрепи слепим, I, 233; ослепљена — колена,

I, 132; прогањају — приклањају, I, 126; поверење — подозре

Нbe, I, 115.

У следећу табелу унети су подаци о заступљености рима са одгова

рајућим бројем поновљених гласова:

1 2 3 4 5 6 7 8

2,2% 8,5% 49,4% 28,59/o 7,99/o 2,5% 0,89/o 0,2%

Први редак означава број поновљених гласова; други редак удео

pиме са поновљеним гласовима.

Према прорачуну као што се види из табеле, Миљковић у

77,6% случајева риму гради од три и четири поновљена гласа. На

риму од пет и више гласова отпада 11,4%, а на риму са једним и

са два гласа 10,7% стихова.

2. Рима понављањем гласовног комплекса садржаног у две

Ма и више речи, ПОред тога што их издваја из стиховног низа,

ширег контекста — открива и њихову лексичку везу која се испо

Љава у комбинацији пистоветних или различитих типова лексичких

јединица. Карактер лексичке везе римованих јединица може чес

то указати и на семантичку страну риме.

Миљковићева поезија у том смислу оставља дојам о високом

проценту учесталости глаголских рима, те испада као да оне преу

зимају доминирајућу улогу. Међутим, такав утисак вара. Од ко

ришћеног лексичког материјала по заступљености у рими на прво

место долазе именице са 47,1%, што је скоро половина целокупне

лексичке грађе. Одмах после именица долазе, истина, глаголи са

37,5%, док на све преостале врсте речи отпада 15,4%. Дакле, осно

ву лексичког састава риме чине именице и глаголи са 84,6%. Даље,

према нашим подацима у 57,5% римованих стихова Миљковић се

користи комбинацијом истоветних лексичких категорија: именица

— именица (29,6%); глагол — глагол (21,9%); придев — придев

(4,0%), прилог — прилог (1,5%), заменица — заменица (0,5%). На

различите комбинације отпада 42,5 : именица — глагол (24,6%);

именица — придев (6,4%); именица — заменица (1,5%); именица

— број (0,5%); именица — прилог (1,8%); именица — предлог

(0,2%); именица — речца (0,1%); глагол — придев (4,3%); глагол

-— заменица (1,7%); глагол — прилог (0,6%); глагол — број (0,1%);

придев — заменица (0,1%); придев — број (0,1%); придев — при

лог (0,2%); придев — речца (0,1%); прилог — заменица (0,1%);



Гласовна структура римe у поезији Б. Миљковића 29

прилог — речца (0,1%). Лако пада у очи да Миљковић употребља

Ва, изузев везника и узвика, све врсте речи, што сведочи о Лексич

кој разноврсности риме. На основу ових података могуће је спро

вести одређену детаљнију анализу али се у њу засада нећемо упу

ilitatiи.

3. Рима као гласовна супстанција језика има важну улогу

у гласовној структури особито стиха. Отуда је функција римe у

Миљковићевој поезији доста сложена и разноврсна. Миљковић се

у половини (50,2%) својих стихова користи римом. Поред звуков

не и организационе, основна улога риме је ритмичка, јер означа

в2). крај стиха у његовом интонационо-ритмичком заокружењу у

строфу. Сва ова три аспекта не „занемарују ни чињеницу да ријечи

које формирају риму доносе са собом своје значење, због чега је

pима увијек и семантичко повезивање ријечи, које је. . . у дубокој

вези са цјелокупним карактером пјесничког дјела“.“

На организационој функцији риме нећемо се посебно задр

жавати. У римованом строфном стиху увек је могуће одредити

крај једног и почетак другог стиха. У стиховима у којима долази

до колизије ритмичке и синтаксичко-интонационе структуре рима

има ту способност да их повеже у заокружену ритмичку, интона

циону и смисаону целину. Приликом деформације строфне струк

турс рима се јавља као главни регулатор стиховног протока:

Нека твоји бели лабудови кристална језера сањају, (1)

али не веруј мору које нас вреба и мами. (2)

Просторе где невидљива снага сања којој се сунцокрсти (3)

клањају

Видиш ли окренута заборављеним данима у тами? (4) I, 126

Чујеш ли звездани систем мога крвотока! (1)

Понављам: неки ће свемир поново да нас створи (2)

макар слепог лица и мрачног срца док сунце не (3)

проговори

над претњом црног и отровног неког сока. (4) I, 171

Да издвојене речи „клањају” и „проговори” припадају трећем, а

не да граде нови, самостални стих указују баш риматски парови:

„сањају — клањају”, „створи — проговори”, те тако строфе чине

четири, а не пет стихова.

Песник помоћу риме, такође, зна да организује, формира

строфе тамо где на први поглед није формално поделио песму на

строфе, у наизглед астрофичним песмама. На такав начин испева

на је „Елегија” (песма) од 98 стихова. На почетку теку дистиси, а

негде у средишњем делу песме њих замењује катрен. Крај песме

Поново испуњавају дистиси:

* Лешић Зденко, Језик и књижевно дјело Сaрajeвo, 1979, стр. 251—

—252.
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У вечитом сам страху да не усни (1)

лепота пакла ноћ загробну на усни, (2)

да не усни сан мој, у неверном врту моје муке, (1)

fy од тешких снова тешке су ми руке. (2) I, 152

(...)

Нека твој пољубац пронађе потомке у мени (1)

реко где пребол буди дрвље и камење (2)

где се свето дрво у јутарњој звезди зелени (3)

** стојног града без узмака и знамење (4) I, 153

(...)

непоновљени исход сунца иза сваког брега. (1)

О време измерено светлошћу! Због свега (2)

у вечитом сам страху да не усни (1)

лепоте пакла ноћ загробну на усни. (2) I, 155

Римом се организују строфе и у песмама које су испеване у

непрекидном низу од по шеснаест стихова. Ово се, пре свега, одно

си на циклус песама „Утва златокрила”, где долази до формирања

квартина. Тако у песми „Утва” системом укрштене риме песник

успоставља строфе од по четири стиха, мада је графичка подела

на строфе изостала:

Дај несаницу гране с које слете (1)

Звучно у дане последње и тужне (2)

Златокрила које не могу да се сете (3)

Црне шуме иза главобоље ружне. (4)

У тврду земљу да л одлете шупља (1)

Од неба, празна као све што траје? (2)

Ватра која те види биће скупља (3)

Од злата које себе не познаје. (4)

Оста само име: доста да се роди (1)

Песма у лету сјај далеке зоре. (2)

Сањам те док певаш у скамењеној води (3)

Морем без молитве про непрелет горе. (4)

Одлете трагом издајничке среће, (1)

Од блеска срца руком склањам лице. (2)

Не куни воду изгорети неће, (3)

Удахнуо те камен крилатице. (4) I, 232

У прилог оваквом схватању организационе улоге риме доприноси

константна појава метричко-ритмичких и синтаксичко-интонацио

них целина повезаних једним системом pиме. Као што се види, на

крају сваког таквог периода стоји тачка као интерпункцијски знак

завршетка синтаксичко-интонационе јединице, која овде представ

ља потпуне семантичке целине.

Специфична улога риме осећа се у поетским структурама где

долази до опкорачења међу строфама графички назначеним. У та

квим случајевима јавља се несклад између синтаксичко-интонацио

них и метричко-ритмичких елемената. Ту рима функционише као

регулатор ритмичког протока:
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Стоје измишљени брегови

од злата где звезда сјала је.

Ту смрти нема. Ветрови

у небо се враћају. Пала је

лобања низ црне гребене.

У мрачне дубине носи ли

то што сам чуо. Ледене

обале сенком роси ли

језиве воде за заклетве

од жеље страшне смрзнуте.

На путу остале су клетве

и звезде споре омрзнуте.

(...) I, 169

Систем укрштене риме понавља се из строфе у строфу и тако нема

међу њима никаквог мешања. Оне су на ритмичком и фонијском

нивоу потпуно заокружени делови песме.

4. Рима као фонетско понављање на крају стиха има важну

ритмичку улогу. Та јој улога долази од тесне везе са клаузулом и

основном паузом стиха. Појављујући се на крају стиха рима пове

ћава већ постојећу паузу (на пример, и бели стих има паузу на кра

ју), јер долази до поређења двају риматских елемената, двеју клау

зула. У стиховима са опкорачењем њена функција организовања

паузе долази до већег изражаја:

Ово ће се неизвесно кретање завршити

сунцем. Осећам то померање југа

у своме срцу. Мајушно подне се руга

у камену, варница што ће осветлити

Звездани систем мога крвотока.

А дотле све што буде нек је због песме. Друга

утеха нам не треба. То трајање се руга

претњи црног и отровног неког сока. I, 171

Гласнице предгорја какву птицу под

срцем носиш? Свет замењен оком

над реком заспала сањаш и горки плод

поднебља загонетке над својим крвотоком

кад минуло време и јаз постаје свод

горких нам дана заблуделих током

звезде под којом сам у заносу пао.

Пашће сунце тамо где сам ја клечао. I, 147

О ветар с црном кичмом тамни рој

и пакао разноси светом, Мења ток

онесвешећној реци. Онда мој

Залута међу звезде крвоток. 1, 165
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Означавањем основне паузе у стиху не завршава се ритмич

ка улога римс. Она може битно утицати на организацију ритма

унутар стиха, ако је у директној вези са акцентом. Тада она пред

ставља завршни ритмички удар у стиху. То се најбоље може ви

дети на плану строфе или песме, када на место клаузуле долазе

различите метричке јединице. Рима се јавља као мушка, женска и

дактилска.“ Измена ритмичких типова клаузуле утиче на карактер

ритма. Није сасвим исто да ли се смењују истоветни типови риме

из стиха у стих или долази до комбинације различитих типова ри

ме. У том смислу размотрићемо трећи део песме „Црни јамб сна“:

Сам у сну своме — ко ће да ме спаст!

Од свега помало пепела у рукама

за буђење ми оста кад угаси

крв моја име што га рекох мукама.

Крв моја има име једног цвета;

да узберем то име у слеђеној крви хоћу

за њу што кроз моје ужасе мирно шета,

кад звери беже зле у наше речи ноћу.

Те звезде — с њима ко и без њих нбћ.

О куло снаге где је плави дан

ствар свака када има лековиту моћ

и кад се рађа смисао умире ми сан

у ваздуху кад се путеви продуже

за мирисе и анђеле да прđђу!

Пред капијом сам коју црви глођу

за златно гробље где се сахрањују руже.

I, 167

Комбинацијом различитих клаузула из строфе у строфу песник

утиче на природу ритма. У првој строфи наизменично се смењују

женска (непарни стихови) и дактилска рима (парни стихови). У дру

гој строфи у потпуности је остварена женска рима. Трећа строфа

насупрот другој на месту клаузуле има мушку риму. У четвртој,

као и у другој, поново се среће женска рима. На овај начин рима

Преко акцента као Метричког сигнала утиче на ритам стиха, стро

фе као и целе песме. Уз то сваки се тип риме међусобно разликује

по квантитету поновљеног звука.

У оквиру римованих стихова Миљковић се користи мушком

(10,5%), женском (81,3%), дактилском (7,6%) и хипердактилском

pимом (0,6%). Приликом одређивања постојећих типова риме као

7 „В основу классификации положен метрическић признак (харак

тер клаузулњи), и все рифмњи делатси на несколњко разрадов: мужскиe,

женские, дактилические, гипердактилические и неравносложнље” (БелЊ

скаи Л. П., К. проблеме классификации..., стр. 86).
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једини критеријум узиман је број подударних слогова. На основу

ОВОга Парове Мушке риме Могу чинити речи са једним, два и ра

зличитим бројем слогова:

пој — злој, I, 229; Тле — гле, I, 165; крв — црв, I, 108; сунца

— срца, ПI, 123; више — лепе, II, 104; свет — заокрет, I, 119;

ток— крвоток, I, 165.

У парове женске римe улазе речи са два, три и различитим бројем

СЛОГОВа:

гране — дане, I, 216; стаде — наде, I, 221; зоре — горе, I,

273; ваздуху — злодуху, I, 131; времену — камену, 1, 133;

поразни — испразних, I, 135; порани — paНИ, I, 137; жива —

пребива, I, 140; обавије — крије, I, 143.

У Парове Дактилске римe улазе речи са три, четири и различитим

бројем слогова:

вратима — влатима, I, 150; птицама — клицама, I, 166; рука

ма — мукама, I, 167; прогањају — приклањају, I, 126; си

метрије — елегије, I, 132; опраштање — испаштање, I, 235;

промени — наклоњени, I, 150; отрезни — неопрезни, I, 219.

У парове хипердактилске римe улазе речи са четири слога:

очарава — очајава, I, 234; одражено — поражено, I, 223; неу

тешни — неумешни, I, 170.

5. У вези са опкорачењем, које је честа појава у Миљковиће

вој поезији, рима ступа у одређене односе са интонационо-синтак

сичком структуром стиха, где игра запажену улогу. При том се

издвајају три важна случаја: а) кидање тесне синтаксичке везе; б)

Постављање једног од чланова риме између две паузе; в) мотиви

сана употреба саставне риме.

a) Песник кида тесну синтаксичку везу када из било ког ра

злога хоће јаче да нагласи један од елемената:

Кад су ти две тужне птице вечност дале

Стрпљивост простора и свој лик по казни,

Главо низ црне стубе у непролазни

Дан патње, какве се ватре распламсале? I, 135

О ветар с црном кичмом тамни рој

И Пакао разноси Светом, Мења ТОК

онесвешћеној реци. Онда мој

залута међу звезде крвоток. .. I, 165

(...)

Пустињо верна напуштеним Дражима,

Нереч — град у пољу Јадовнику гори.

Ствари се ватром доказују и лажима

Открива истина радозналој зори. II, 73
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Главо све даља од срца мом праху

Трулеж у цвету отрезни и целу

Ноћ кроз пределе без наде, у страху,

Празно и земљано вапи звезду белу. I, 224

Не осврћи се. Велика се тајна

иза тебе одиграва. Птице гњију

високо над твојом главом док бескрајна

патња зpи у плоду и отровне кише лију.

Звездама рањен у сну луташ. Сјајна

она иде твојим трагом, ал од свију

једини је не смеш видети. О сјај

на тебе њен док пада нек је и сакрију. I, 119

Сваки од наведених примера има својих специфичности које про

изилазе из окружавајућег контекста и односа са другим структур

ним елементима. Зато пођимо редом. У првом примеру чврсту син

таксичку везу „непролазни Дан” песник поставља на руб двају

суседних стихова међу које пада пауза условљена њиховим краје

вима. Тиме реч „непролазни” преузима интонацијско тежиште чи

ме у колокацији добија додатно значење. Посебном структурном

позицијом песник издваја и наглашава реч која је већ издвојена

и наглашена тиме што је постала део риматског пара. У другом

примеру синтагму „мој крвоток“ песник раздваја и ставља на кра

jeвe два суседна стиха. Две речи држи смисаона и синтаксичка ве

за усмерена ка првим стиховима. Римује се први и трећи („poj” —

„мој”), а други и четврти стих („ток“ — „крвоток“). Интонационо

-синтаксичким издвајањем лексеме „мој”, које је поткрепљено ри

мом, ствара се лексичко-појмовни низ: „рој — мој крвоток“. Тако

је издвојена реч повезала све стихове у строфи: први и трећи пре

ко риме, а трећи и четврти преко синтаксичко-интонационог контак

та. У трећем примеру посебно је подвучена реч „лажима”, јер

је, дошавши на Место Клаузуле, издвојена из синтаксичке целине

„ЛаЖИМа открива ИСТИна”. Песник је изгледа имао јасну намеру

да истакне парадокс. У четвртом примеру видимо да је атрибут

одвојен од именице коју одређује: „целу Ноћ”. Постављањем пау

зе између тесне синтаксичке везе истакла се лексема „цела”, која

у склопу синтагме добија посебно значење, значење нечега без

изузетка. У вези са основном речју и узимањем у обзир ширег кон

текста она само појачава очито негативан доживљај. Активира

њем ритамског пара „целу — белу”, али укључењем и осталих еле

мената структуре наглашава се антонимична опозиција: „целу ноћ

— звезду белу” са значењским контрастом „црно — бело”. У по

следњем, петом примеру тесне синтаксичке везе „бескрајна патња”

(у првој) и „сјајна она“ (у другој строфи) раскидају се помоћу

основне стиховне паузе, коју увећава, поткрепљује постојећа рима

„бескрајна — сјајна”. Римом и синтаксичко-интонационом структу

ром песник истиче квалитет („бескрајна“, „сјајна”) различитих пој
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мова. Доведена у позицију два важна појма одређују и усмеравају

Основну семантику контекста двеју строфа.

б) Чешћи су примери у којима једна од компоненти риме сто

ји између две паузе: синтаксичке и ритмичке — које имају емо

ционални афективни ефекат.“ У таквим случајевима на издвојену

реч обично пада логички акценат. Положај између пауза условља

ва њено интонационо осамостаљење, што је посебно истиче у да

том контексту:

Ослушкујем пун наде стране света.

Залази за Месец време. Непокретна

Реч је над светом за речи остале. I, 134

У наведеној строфи, као што се да приметити, једну од римованих

јединица Миљковић посебно издваја ставивши је између двеју пау

За. Наизглед не тако важна реч интонационо осамостаљена попри

ма изузетан значај, постаје битан структурни елеменат. Преко ри

ме и интонације она доводи у контакт два главна појма (која пес

ник два пута понавља на блиском одстојању) „свет — реч”. Поред

овога, иНТОНацијска Маркираност указује на необичну синтаксичку

везу „Непокретна Реч” у којој основна, управна лексема, добија

фигуративно, поетско значење. Ево још неколико сличних при

Мера:

Спавај ти и твоја судбина претворена у брдо, крута

где провејава смрт и љубав не спасава.

Дан и ноћ си помирио у својој смрти што нас обасјава.

Тај сан је у ноћи продужетак дана и пута. I, 106

У том зиду чувам своју гордост, певам

из те зазиданости лепше но на слободи.

Откуд та моћ да себи одолевам,

а не одолеше виногради родни! I, 203

У првом примеру, реч „крута“, која ближе одређује именицу „смрт”

чинећи с њом синтагму „круга смрт”, напушта своје место“ и пре

8 „Интонационнаи самостоителњностњ слова сопровождает его змфа

тическим вњиделеним и вместе с зтим и паузоћ, которуко мљи можем на

зватљ змоционалвноћ, аффективноћ паузоћ” (Тимофеев Л. И., Теориа сти

ха, Москва, 1939, стр. 34).

9 Сличну појаву наводи Крунослав Прањић: „Предикатска синтагма:

крвав о р у га, разбијена је другом: пјесничкој смрти. Први њен

дио је по реду ријечи антиципиран. Стога се последњи стих мора прочи

тати (међу паузама):

један се људождер (КРВАВО) пјесничкије смрти руга” (Прањић

К., Језик и књижевно дјело, Београд, 1985, стр. 158).

Исти пример, али са инверзијом, наводи руски лингвист Гончаров:

„Иногда при инверсии разрљивакотси теснеле словосочетанич, между их

членами вклиниваотса другиe cлова. В стихотворении А. Фета “У окна“

во второи строфе членљи словосочетании блеск лесов” оказњиваотси на
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лази на крај стиха сместивши се међу двема паузама. Овакав по

ступак имао је за циљ да нагласи значење речи „смрт” које доми

нира контекстом строфе. Неприкосновеност, несаломљивост смрти

претвара супротности у истоветности („дан и ноћ си помирио у сво

јој смрти”). Тамо где се она појављује чак ни „љубав не спасава”.

У другом примеру, парадоксалну ситуацију Миљковић преводи у

Логичну и сасвим оправдану издвајањем кључне речи „певам” из

Синтаксичког низа интонационо и смисаоно је осамосталивши, чи

Ме се она ИЗДИЖе изнад контекста у коме се налази.

Истина, нешто ређе Миљковић зна да на овај начин издвоји

не само један него чак и оба члана римe у једној строфи:

Свет претворен у време отет зломе змају

Мировањем ватре и болне нејасности. Граде

Нема осуђених ноћас сви сањају

У вртовима где расте неповрат и папрат, и наде

Нема, али нема ни страха од змије

Пред вратима иза којих простор гњије. I, 135

Понекад се интонационо обележавају два различита члана

pиме:

У дну је сунце и време је ватра. Ждрале,

Где му је одјек у срцу ил смрти? Поразни

Сведоци мора и промена испразних

Уснуше мир и скаменише вале. I, 135

Наведени примери (њихов број је лако увећати) показују да при

логичком издвајању одређене речи првобитну улогу игра рима, за

тим интонација који појачава степен њене осамостаљености, што

је тесно повезано са ритмичком и синтаксичком структуром стиха.

в) Издвајање одређене речи срећемо код саставне риме,“ где

се јавља моменат мотивисаног наглашавања.“ Рима је у таквим

случајевима врло активна и служи често за образовање eНКЛИЗQ :

На дно слепог предела где ме нема, језовити

где су призори, с оне стране крви где воће

отровно расте, сићох, тамо где ускоро ноћ ће

покрасти сазвежђе суза које ће у оку ми зpити. I, 117

pacстожнии друг от друга; 9то придаст ВБискаЗБИВенико дополнителњнЊме се

МаЛИТИЧеCКИе ОТТеНКИ.

Нов блеск сокрњиласњ тњи лесов

Под листњи иркие банане,

За серебро пустБIHнљих мхов

И пњлњ жемчужнуо фонтана.

Очевидно, что инверсии такого типа (с разрљивом теснљих словосочетанић)

резко отличаетси от инверсии типа листњи иркие“ (втораи строка) и пљилњ

жемчужнуо” (четвертаи строка), примерљи котороћ можно наити и в про

заическоћ речи” (Гончаров Б. П., Звуковаа организација стиха. . . , стр. 99).

10 Бранко Миљковић у 2,8% стихова користи саставну риму.

11 Гончаров Б. П., Звуковаа организација стиха..., стр. 188.



Гласовна структура римe у поезији Б. Миљковића 37

Свет нестаје полако. Загледани сви су

У лажљиво време на зиду: о хајдемо!

Границе у којима живимо нису

Границе у којима умиремо.

(...) I, 275

Кроз потајне горе горен лек ти је.

Да Земљу Земљом љубиш век ти је.

Ал ако је у очи пољубиш нек ти је

Прозрачан пољубац ко празни кристали. I, 271

ти ћеш наћи улаз два мутна пса где стоје.

Спавај, злу је време. Заувек си проклет.

Зло је у срцу. Мртви ако постоје

прогласиће те живим. Ето то је

тај иза чијих леђа наста свет

ко вечита завера и тужан ЗаОКрет. I, 119

(...)

На трагу одлуталог цвета чије име

Мирише изван врта и води Ме

До чистих места, нестварних без наде,

Ружо померена најслађи мој јаде,

(...) I, 219

У свим наведеним примерима Миљковић употребљава такав тип

саставне римe у којој реч која долази после истакнуте лексеме не

ма сопственог акцента, него се у виду енклитике наслања на прет

ходну реч чинећи с њом једну римовану компоненту. У првом при

меру помоћу саставне риме „воће — ноћ ће” посебно се наглаша

Ба реч „ноћ“; у другом „сви су — нису” заменица „сви”; у четвр

том „стоје — постоје — то је” заменица „то”; у петом „име — во

ди ме” глагол „води“, док је у трећем систем саставне риме нешто

друкчији. Након истакнуте речи долазе две енклитике „лек ти је

— век ти је — нек ти је” тако да су све три акцентоване речи

„лек“, „век“, „нск” под посебним акцентом.

Миљковић се доста ређе користи саставном pимом у виду

Проклизе:

Не виђај људе са опасним рукама у дну

где је пепео сведок крви и све поспало.

Заборави, заборави сваког дана по мало.

Једно је име узрок томе сну. I, 123

(...)

где ћутећи док остали су мртви уснух.

Јој ваздух вене умиру сви облици!

О милости за оно што сам био у сну

То паклена ми љубав у недоумици.

(. . .) I, 166
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Као што се види, акцентована реч пада на сами крај стиха, док

неакцентована (обично је у питању нека предлошка реч) долази

на унутрашњу позицију у виду проклитике образујући са управ

ном речју једну акцентовану целину. У случајевима преношења

акцената на проклитику (што понекад диктира ритмичка нужност)

ова добија особену важност, на њу се преноси интонациони удар

и семантика фразе. Тако настаје мотивисани вид издвајања речи

у склопу римованих јединица.

6. Одавно су већ песници и проучаваоци поезије приметили

семантичку улогу риме.“ Међутим, тражити неку систематичност и

законитост у њеној значењској функцији било би превише претен

циозно. Свака рима у датом контексту има одређено значење. У

поезији једног песника могуће је пронаћи семантичку улогу риме

која се јавља у облику тенденције. Основно начело риме јесте —

гласовно подударање истиче семантичку разлику.“ Хомонимских,

таутолошких рима има веома мало. Имају право они проучаваоци

који указују на то да сваком примеру риме треба прилазити одво

јено и тражити њено значење у датом контексту.“

Смисаона функција риме код Б. Миљковића има основну тен

денцију да истакне контраст двају елемената риме. Ипак то не

треба схватити као закономерност. Контрасти добијају различите

видове зависно, пре свега, од окружавајућег контекста. Тако у пр

вом сонету песме „Триптихон за Еуридику” у завршним строфама

римују се последњи стихови:

Ал сва су затворена врата. Сви су

одјеци мртви. Никад тако волели нису.

Да ли ћу изненадити тајну смрти, ја жртва.

Горка суза у срцу. На кужном ветру сам.

Никад да се заврши тај камени сан.

Пробудити те морам Еуридико мртва. I, 116

Римоване речи „жртва — мртва“ узете без контекста имају блиска

семантичка обележја. Међутим, везујући се за два различита пој

ма ЈА (тј. песник, Орфеј) и ЕУРИДИКА, изражавају контраст „жи

12 „Обљединии одинаковњим созвучиeм два разнљих слова, замЊIКако

ших стих, рифма видвигает зти слова по сравненио с осталbнЊIми, де

лает их центром внимании и сопоставлиет их в смљIсловом отношении друг

с другом. Позтому весњма сушественним фактором позтического стили

жвллетса вњибор рифмукоших слов и их взаимоотношение с точки зрених

значении" (Жирмунскић В. М., Теориа стиха, Ленинград, 1975, стр. 291).

13 Лотман ј. М., Структура уметничког текста, Београд, 1976, стр. 175.

14. „При анализе смљнслового значении рифмљи необходимо конкретно
подходитњ к каждому данному случао и не старатњси обазателЊно "вљIжатБ”

из каждои рифмљи какое-нибудљ смљlcлoвoе значениe. Важно понитљ ролњ

рифмљи по отношенио к осталвним словам строки или строфљи в целом,

а не соотноситњ лишко рифмукошиеси слова” (Гончаров Б. П., Звукова.“

организација стиха..., стр. 169).
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во — мртво”. Основни тон, основна вокација овог сонета сва је у

мрачним, суморним сликама. Све је мртво и непомично. Једина

жива особа је песник који лута ненастањеним просторима, прос

торима где царују тмине и сенке мртвих. Римоване речи имају

истоветну функцију — одредбе су појмова уз које стоје, а ти пој

МОви су фокуси, центри информација песме. Да је „песник” жртва

Произилази из самог садржаја. Он је жртва своје жеље и своје љу

бави, јер као једини живи створ лута смртним, загробним прос

транствима. У томе се крије и један важан семантички набој —

жртва се спрема да постане победник. Жртва у својству песника

треба да победи непобедиву смрт, да надвлада „камени сан”, да

оживи неживо, да васкрсне „Еуридику мртву”. Основне смисаоне

целине „ја жртва” и „Еуридика мртва” јесу и интонационо марки

ране. Синтагма „ја жртва” смештена је између двеју пауза, чиме је

она посебно издвојена и наглашена. У истоветној позицији нашла

се и друга синтагма „Еуридико мртва”. Знак за прву паузу долази

од облика вокатива „Еуридико”, који је синтаксички одсечен од

претходног дела стиха, уз то на исто место пада и цезура (: „Про

будити те морам // Еуридико мртва”). Тако су гласовна, интона

циона, синтаксичка и ритмичка структура удружене да би истакле

значењску опозицију „живот — смрт“ на којој је заснован цео

садржај песме.

Изражавање јарког контраста налазимо у стиховима Песме

„Болани Дојчин“:

Је ли истинито оно што је стварно

Ил само влада? Победници беже.

Празан је празник биће је утварно

Док достојни шетње кроз врт мртви леже.

(. . .) I, 230

У римованим паровима речи контрасти су веома очевидни: „ствар

но — утварно”, „беже — леже“ и означавају дијаметрајлне супрот

ности „материјално — нематеријално”, „кретање — мировање”.

Контраст у оваквим случајевима обично служи да још више истак

не њихову супротстављеност. У том смислу интересантна је и спре

га риме „злато — блато” у песми „Тамни вилајет“:

(...)

IШто сиђоше у тамни вилајет и злато

Које се не може узети открише.

Што год да чиниш зло чиниш јер блато

Из тога подземља славно је све више. I, 233

где супротстављени појмови чине главне катализаторе постојећег

Стиховног садржаја.

Као у раније наведеном примеру, тако и у песми „Гојкови

ца“ Миљковић употребљава риму „Мртва — жртва”:
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(...)

Јеси ли живи стуб града ил Мртва

Бели бедем дојиш превару све већу?

Празно име наде и прелепа жртва

У зиду без звезда прерано се срећу.

(...) I, 228

Обе истакнуте речи служе као одредбе основног појма (објекта

песме), нијансирајући трагичност главне јунакиње. Песник, не без

разлога, на прво место римованог пара поставља лексему „мртва”

и римује с њом реч „жртва”. Трагична судбина Гојковице лежи у

њеном посмртном преображају у жртву. Она после смрти постаје

жртва. Овде није изражен вид контраста, него се јавља посебан

тип градације — нарастање трагичности главне јунакиње.

Рима, као што се може видети из следећих примера, није увек

Заснована на антонимским везама својих елемената, већ и на си

нонимији,“ која чак означава варирање једног те истог појма, што

Представља неку врсту паронимијског уланчавања:

Последњу светлост слабости прате и биље. . .

Употребљив само у сну, свет нас вара!

ВарницОМ нежном низ црно ковиље

Доживљен предео обузе превара.

(...) I, 231

Римоване јединице „биље — ковиље“, „вара — превара” могу се

схватити и као својеврсна игра речима, као каламбур.

Римом се посебно изразит семантички ефекат производи онда

када се рима неочекивано изостави или појави, што је чест посту

пак у поезији Бранка Миљковића:

О све што прође вечност једна бива.

Сен која беше дрво траје. Буди

Испод свога имена које буди

Рука Са цветовима крв што себе окива.

Завршиће се путовање остаће тиха брда,

Сива празнина ветар који блуди,

Место које нема места у жељи ал нуди

Зло да нас спасе и истину открива. I, 141

али једнога дана

тамо где је било срце стајаће сунце

и неће бити у људском говору таквих речи

којих ће се песма одрећи

“ „Особуко стилистическуо функцико вњ1полникот синонимическиe

Повторњи, с помошњо которњих детализируотса и конкретизиру отса Ивле

нии и фактњи, создаетси напевнаи дактилическаи рифма, стих расцвечи

цаетси в иpкие зKспрессивнЊле краски“ (Власов М. Ф., О азњике и стиле

Н. А. Некрасова, Пермљ, 1970, стр. 45).
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поезију ће сви писати

истина ће присуствовати у свим речима

на местима где је песма најлепша

онај који је први запевао повући ће се

препуштајући песму другима I, 316

У првом примеру, у две цитиране строфе, један тип рима повезу

је први, четврти и осми, а други тип риме други, трећи, шести и

седми стих. Једино се пети стих речју „брда” не уклапа у настали

систем римовања. Међутим, песник овај стих спаја звучном ва

ленцијом израженом биалитерацијом (б-д — б-д — б-д, буди —

буди — брда — блуди) са другим, трећим и шестим и моноалите

рацијом (б — б, бива — брда; д — Д, брда — нуди; p — p, брда

— открива) са првим, седмим и осмим стихом. На овакав начин

ипак се сачувала звучна веза, звучни мост међу свим стиховима на

месту клаузуле, а неримована реч, чији је звучни, алитерциони по

тенцијал „брда” у потпуности активиран, добила посебно значење

у оствареној поетској структури.

У другом примеру, у строфи од девет стихова, рима се нена

дано појављује везујући шести и девети стих. Моменат изненађе

Нba, Гласовна сродност „речима — другима”, важан положај у сти

ху (место клаузуле) доводе две речи у тешњу семантичку везу исти

чући их изнад датог контекста.

Као што се да видети, и у једном и у другом случају, када се

pима изненада изостави или појави, песник тежи да таква места

обогати додатном звучношћу, која се јавља у виду гласовне ана

форе, чиме се откривају нове релационе везе („сива — бива, оки

ва, открива; местима — речима, другима) које воде у накнадну

семантизацију текста.
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