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ПРИЛОГ МЕТОДИМА ИСПИТИВАН>А ПЕСНИЧКОГ

JE3HKA НА ПЕСМИ „СОПОЪАНИ" ВАСКА ПОПЕ

1 . Садржина овога рада je разматраше неких феномена поет-

ског ¡езика. Материаална основа за теори^ска уопштаван>а je je-

зик поези)е Васка Попе, и то само неке н>егове особине. Прециз-

HHJe, овде се разматра je3Hi< само }едне песме — „СопоЬани" из

Попиног циклуса „Усправна земдьа"1. Ослонац je, затим, на ра

ниje о6^авл>ене радове о noe3HJH В. Попе.2

2. У центру интересовала je „поетска граматика" управо

због тога што сматрамо да je ¡език фундаментално средство сваке

поетике реализоване у домену литературе. Цильеви рада су следеКи.

Io Дата што Ta4HHjy, по могуЬности егзактну анализу je-

зичких феномена из kojhx je песма обликована.

2° Анализа би морала показати основне елементе песнико-

вог стваралачког метода и интенщф Koje шегова поетска пору

ка има.

3° Посебан и особит задатак je да се на овоме материалу

провере неке компоненте властитога методолошкога прилаза у

изучаваньу песничкога je3HKa.

3. Поезда В. Попе изабрана je због cBoje, по нашем ми-

гшьевьу, изузетне {езичке специфичности; због тога што се по мно

гим особинама разливе од Hajeeher дела поезде Koja joj je прет-

ходила. Ова noe3HJa остала je caMocBoJHOM и специфично;« и прелш

поези)и савременика иако je било не мало покупка да се Попин

.модел опонаша.

1 В. Васко Попа, Песме, СКЗ. кн». 391, Београд 1966, 121—122.

* В. Д. JoHitli, Глаголски облици и симболика у „Играма" В. Попе,

HJ н. с. XV, св. 1—2 (1966), 96. и Д. JobhK, Нешто о селекцщи и релацн)а.ма

)езичких елемената у поези)Н Васка Попе, Улазница, Часопис за културу,

уметност и друштвеиа питана, бр. 1, Зрешанин 1967, 10—17.
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Hnje наше да oijeibyjeMO да ли та iioeauja има демаркативну

функцщу у токовима наше модерне литературе, али нам изгледа

да je то нека врста увода у ¡едну нову епоху и у нов однос пое-

3HJe према структурама садржине Koje ce TpaHcnoHyjy на поетски

план.

Отуда je разумливо што се модели такве поезде могу само

делимично или веома ретко поновити у сличним структурама.

Ово je, уосталом, готово аксиом и било би банално попово утвр-

г)ивати да je тако увек кад je реч о истинском и оригиналном

ствараоцу.

4. Због свега напред изложеног хтели бисмо дати неколико

основних наномена о властитом методолошком прилазу. Или

тачни)е, како гледамо на ¡език према ономе што се н>име на поет-

ском плану обележава.

5. Као и свака ¡езичка творевина, и поезда В. Попе cacroJH

се из скупова структура садржине + скупо-

ва н> и х о в и х р е л а ц и j а. Поетски ¡език je, као уосталом

и сваки други ¡език, известан начин пресликаваша структура

садржине и к>ихових релацща. То значи да се лингви-

вистичка npojeiouHJa сваке садржине, пре-

несене на поетски план са сто ¡и из скупо

ва j е з и ч к и х феномена -j- скупова въ и х о в и х

р е л а ц и j а.3

Ту константу можемо обележити на следеКи начин. Ако

скуп садржине обележимо са М, скупове н>ихових релаци)а са

R, а Н.ИХОВ однос са Р, то he

P = MAR

Ако поетски je3HK сматрамо као специфичну врсту датога

обрасца, и ако га сматрамо само као ¡едну од многих комуника-

тивних могуЬности ¡езика уопште, онда га можемо представити

овако :

8 Познато je да je ¡ош W. von Humboldt на специфичан начин одредно

ову константу као план садржине (свет iineja) + план исказа (звучно обеле-

жавак.е;. Иако je ова генерализащоа неиотпуна, она je у основи тачна.
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Дакле, поново Je реч о скуповима, али скуповима специфичних

говорних феномена + скуповима шихових periauHJa.

6. Напоменули смо да je сваки ¡език, па и поетски, известан

посебан начин пресликаваша некаквога скупа структура садр>кина.

То значи да M ф Mi нити R ф Ri- То значи да нема потпуне еквива-

ленци)*е измену скупова садржина и н>ихових звучних обележа-

ван>а, па према томе ни потпуне еквиваленщф измену разних

типова ¡езика, нпр. комуникативнога свакодневнога ¡езика и ¡е-

зика поези)е. Ово иначе одавно HHJe спорно ни у лингвистици ни

у TeopnJH литературе. Напомюьемо само да се овим никако не

заступа мишл,евъе да свака садржина мора имати одговара-

j у h у форму, како се на извесним странама ¡ош увек подвлачи,

веК да свака садржина мора имати н е к а к в у форму.

Само се по себи разуме да форма мора бита у довольно) мери

при)емчива за оне KOJHMa се ynyhyje. То важи за сваку поруку па

и за поетску. Колика he бита количина поруке, зависи од многих

унутрашнзих поетских карактеристика некога дела, а тако!)е и од

многих спол>ашвъих фактора, нпр. од тренутне или сталне потен-

цщалне npHJeM4HB0CTH и интелектуалних могуЬности прималаца

да схвате и прихвате поруку. За разлику од ¡езика свакоднепне

комуникаци)е, у овом cjiy4ajy je специфично да декодиран>е по

руке ни приближно не мора бита адекватно замисли cyöjeKTa

KOJH поруку шал>е. Битно je да се порука некако декодира и укло-

пи у светове прималаца. Остало je од секундарнога 3na4aja.

7. Обична je пракса да скупове садржине изучава)у кн>и-

жевне науке, а ¡езичким елементима се више баве лингвистика и

стилистика. Истина, то HHJe обавезна пракса, али je у naJBHiue

ciry4ajeBa тако, бар код нас. Недовол>ност и ¡едностраност овак-

вога метода сама по себи je очигледна, мада се и на такав начин

* Индекс 1 je условно обележаваае песничкога ¡езика. То значи да

бисмо феномен ¡езика уопште могли представнти као yHHJy

L - L, и L, и L, итд.

подразумева)уКи свакако да то ниje проста ynnja потпуно посебних целина,

веК феномена kojh се у многих cbojiw особинама секу. Формално основа им

je, по правилу, увек иста.
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могу постиКи одрег}ени успеся. Далеко je cpehmje решение кад

je изучаваае датих елемената симултано, било да то ради nojenH-

нац или екипа.

8. Наш цил> овога нута никако HHJe изучаваае структура

садржине. То je, уосталом, и изван наше компетенщф. Ипак се

укратко, повезано са структурама форме, мора дати опис фено

мена карактеристичних за садржину „СопоКана". Без Тога не би

било стварне основе за лингвистичку анализу овога текста, а ни

било кога другога. Уз ово се мора дати join jeflHa нужна конста-

Taimja. Форма сваке песме чини целовиту {единицу, као што je

и садржина песме {единствена целина. Ме^утим, нщедно ни друго

mije унапред дато. Стваралац самостално врши селекцэду струк

тура садржине, ставл>а)уКи их у одрег)ене релацще. Исто тако,

само у HajiHHpeM смислу ограничен je у селекции je3H4KHX фено

мена. Слободе и у jeflHOM и у другом смислу далеко je више него

у o6h4hoj комуникаци}и. Мег)утим, повезиван>е }езичких елеме

ната у конкретне релащф има доста ограничена. Слободе je у

овом смислу ма&е него у селекции садржина и н>ихових рела-

щф. Ради илустрацще узмимо само ¡едан од модела простога

je3rpa исказа

х + у > N + V дете трчи. 5

Не може бита сумн>е да х увек претпоставл>а скуп Y = (yi>

Уг • • • > УпЬ али )е Уп У сваком датом тренутку jeflHora ¡езика

ограничено и зависно од потенш^алних могу!шости х, и обрнуто.

Bpoj чланова jeflHora скупа зависи од потенщцалних могукности

другога члана. Ни уп ни хп нису °° .

У свим ¡езицима света nojeflmnï елементи, и то веНина, теже

ширен>у CBOJHx релационих пол>а, друга елементи релационе мо-

гуКности поступно сужава}у, али je модел инвариантна катего-

pHJa. Ово je join ¡едан од доказа да садржина и форма нису и не

могу никада бита у потпуно идеално} корелациаи. Посебно je та

nojaBa уочтьива у песничком je3m<y.

* OBaj модел претпоставля интранзитивни глагол. Показали модел je

само ¡едан од мноштва могуЬих.
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9. Из света што je речено имплицитно се подразумева да

се у овом раду песнички )'език изучава, пре света, из синхронИ)ске

перспективе. Разуме се, ова констатаци)а je врло условна. У прет-

xoflHoj тачки констатовано je да, и поред велике слободе, селек-

irjïja je3H4KHx феномена и н>ихових релащф не може бити ни

произвольна ни бесконачна. То имплицира и заюьучак да су из-

весни скупови модела унапред дати. Модели су инварщантни.

Нпр. модел исказа S1 = х + у (проста реченица са интразитивним

глаголом) ocraje такав без обзира на 6poj могукних супститущф

)еднога или другога члана. Према томе, узето као релевантно или

не, ocraje чюьеница да cimxpOHHjcKO изучаваше песничкога je-

зика на OBaj начин обухвата само ¡едан, додуше Hajeehn део, н>е-

гових феномена. Ceлeкциja je cHHxpoHHJcKa, а модели су настали

на плану ¿rnjaxpomije.

10. Нема сумн>е да структуре садржине веома много утичу

на избор структура форме. То je оно што ¡едну поетску целину

чини интегралном. Ради илустрациае претходних разматраша

навешЬемо структуре песме „СопоЬани". Опис структура садр

жине и н>ихових релациаа нема претензи}а да буде Kpajae тачан,

веН да пружи основу за cnrypHHJy тачну лингвистичку анализу.

I 1. Румени мир снаге Две напоредне садржине ла-

2. Зрели мир величине баво повезане.

II 3. Од златних жица под

земл>ом Две садржине об)един>ене

4. До силног Boha на треЬом

небу

5. Све je на домаку руке

III 6. Дивно су клекли 1една садржина дата у два

облили стиха.

7. У зеници Majcropa

IV 8. (Време je yjeflano) 1една садржина лабаво пове-

зана с целим претходним тек

стом.
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V 9. Млада лепота поноса

10. Месечева сигурност

Две напоредне садржине ла-

баво повезане.

VI II. И Kannje вечног пролепа

12. И светло оружие cpehe Две садржине обЕедшьене

13. Све само на миг чека среЬом.

VII 14. У десници Majcropa

15. Дамари света ÖHJy

VIII 16. (Време je у^едало

17. И зубе поломило)

1една садржина дата у два

стиха.

Две садржине од kojhx je

друга последица прве. Ова

строфа je лабаво везана за

за цео текст песме.

1 1 . Песма садржи осам строфа са следеЬом конфигураци)ом.

Iе 1, 3, 7. и 8. строфа су од по два стиха.

2° 2. и 6. строфа су од по три стиха.

3° 4. строфа je само од ¡едног стиха.

12. У дистрибуции стихова нема никакие чвршЬе регулар-

ности. То би говорило да песник не инсистира на координации

спол>ашн>их ритмичких фактора са унутранпьим ритмом песме.

Мег)утим, у конструкции по)единих строфа ипак nocrojH извесна

регуларност.

1° Строфе од по три стиха (2. и 6) комбиноване су тако што

су по две садржине у координативном односу об}едшьене треЬом

садржином. Знак об)един>аван.а je с в е.6

Ову конфигураиэду шематски можемо представити овако

С

/\

А В

* Leonard Bloomfield (Леонард Блумфилд) овакве KOHcrpyrarnje назива

затвореним. и В. Language, New York 1958, 196—197.
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Према томе, 2. и 6. строфа су комбинаторно еквивалентне.

2° У строфама од по два стиха nocToje три варианте односа:

a) Две садржине лабаво повезане (1, 5), што се може пред-

ставити на следеНи начин

С

/\ -

'

А В

Елеменат повезиван»а (С) у oboj констелащци дат je само

имплицитно.

И ове две строфе су комбинаторно еквивалентне.

b) Два стиха обележава]'у ¡едну целовиту садржину (3, 7),

где je друга стих адвеби)алне функщф. Обележава локацщу са

држине првога стиха. Однос се формално може обележити овако

А Л В = С

И ове две строфе су комбинаторно еквивалентне.

3° Строфа од jeflHor стиха je у загради. То je додатна са-

држина, привидно врло мала интегрирана у целину текста. Ме-

1)утим, на ширем плану она ситуативно детерминише цео претход-

ни текст. Има приближно улогу као треки стих у строфама од по

три стиха, само joui .naöaBHje повезу}е у целину све елементе песме

KojH томе стиху претходе. Ова строфа на известан начин дели

песму на два дела, али та подела нема оштрих гранила, што по-

Ka3yje последаа, осма строфа, у Kojoj се понавл>а,

Време je yjeflano

па онда долази завршни акорд песме

И зубе поломило

Овом строфом yjeÄHO се завршава деловита „прича". Садр-

жина joj je уметничка величина и nocTojaHocr СопоКана; прича

прецизно смештена у простору и времену. Ca завршетком песме
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као да се прича прекида. Демаркативно je ту садаипье време, од-

носно пишчево време, или време сваког примаоца дате поруке.

Примаоцима поруке ocraje да имплицито прихвате факат: инте-

гралност и величина споменика и далл Tpajy.

13. Структуре садржине се )'е:шчки на специфичен начин

pe&rnoyjy. То се види из следеКег.

Io У десет стихова, од укупно седамнаест, нема глаголских

облика.7 Дакле, исюьуЧена су уобича)ена динамичка средства.

Нема сумвъе да то сасвим одговара индивидуално) пишчево) кон

цепции песме. Песма недвосмислено оставл>а утисак да се шоме

хтела истаЬи тра)ност, nocrojaHocr и неуништивост споменика,

односно дате поруке. Могло се то, додуше, реализовати и упо-

требом глаголских облика, али су у таквим случа^евима статички

елементи погодш^и, бар у нашем ^езику. Васко Попа je овако

поступио водеНи рачуна о основним законитостима нашега ¡езика,

или поводеКи се за шима властитом интуици)ом.

2е У седам стихова употребл>ени су глаголски облици, али

и ту има извесних специфичности.

a) Употребл.ени су je, су клекли (= и тако остали).

b) чека — дато као тра]на особина. Из текста се не види

ни почетак ни Kpaj чекаша, веК се KOHcraTyje само да je нешто

зауставл>ено. Дакле, опет нека врста квалификащф, Koja и пе

ред незавршености делу^е као статика, као зауставл>ена реализациja

неке динамичности.

c) HaJ3afl, привидно динамичког типа je глаголски облик

у стиху

Време je yjedaw

MeîjynïM, одмах ce floflaje

И зубе Поломило

И тако од почетка до Kpaja статика дата у изванредно} кон-

стелациаи. Динамика je у }едном тренутку зауставл.ена да би затим

продужила cBoje Tpajaae у toj зауставлености.

' Истина, у неким од ових структура глагол не би ни могао лоЬл, али

и без тога „сиромаштво" у глаголима je очевидно.
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Целокупна слика резултат je некаквих процеса. MajcrropcKa

рука лесника идентификовала се с руком Majcropa градител>а.

А у ономе што су и |едан и други створили HHJe више битан про-

цес, веЬ оно што je као н>ихов резултат остало.

14. Опис ¡езичких средстава показу)е да у формалном сми-

слу нема некаквог изузетног богатства песничког je3HKa. То се,

измену осталог, види кад се структура песме формализу}е и сим-

болички представи

S, = Adj, + N + Adj2 (Ajd, = N?)8

52 S2 <^* Sj

53 = Adj + N| + Adv (Adv = N?)9

54 = Adj + N? + Adv (Adv = N])

S, = N{ + V + Adv (Adv = N? + N?)

56 = Adv + V + Ni

57 = Adv (Adv = Nj + Adj + N?)

58 = N{ + V

59 = Adj, + Nj + Adj2 (Adj2 = N?)

S,e = Adj + N¡

S,, = R 4- N2 + Adj (R = noja4aJHa речца;

Adj = Adj + Nf)

S12 = R + N¡ + Adj (Adj = Nf)

S,j = N¡ + Adv + NÍ + V (NÍ = акузатив ¡д. ca

предлогом y oöjeKaTCKOj

функции)

S,« = Adv + Adj (Adv = N?; Adj = N?)

* N, Adj, Adv, V обележ^а су класа речи. Индекс изнад символа je

обелена падежа, индекс испод символа je обележ)е 6poja.

• У S, и S, суфекатску функци^у niwajy генитив мн. и ген. ¡д, што je

помало HeyoÖHHajeHO. Трансформащ^ом се лако >TBpbyje да je ово cyöjeKaTCKa

dpvHKimja, нпр.

Од златних жица под зешьом —v И златне жице под земл>ом.

До силног Boha на небу —> И силно воЬе на небу

Све je на домаку руке.

4 Наш ¡език, св. 4—3



244 Наш je эй к Св. 4—5

S„ = Ni + Adj + V (Adj = N?)

S,« = N + V

S17 = N + V

15. Ни ова ни било Koja друга формализаш^а текста не би

имала сврхе ако би била сама себи цшь, ако не би откривала неке

унутрашн>е или спол>ашн>е релационе вредности и суштину noje-

диних ¡езичких феномена. Из дал>е анализе видеЬе се колико je

формализащф у овом cny4ajy била оправдана.

Г На лево) страни су минималне количине феномена. Ми-

нимизиране су све структуре и, где je год било могуЬно, сведене

на )едноелементне чланове. При томе HHJe примешивай уобича^ени

начин трансформаци)е, веК je десна страна само делимично пресли-

каван>е леве стране. Према томе, вредности на jeflHoj и flpyroj

страни нису потпуно еквивалентне, али je пресликаван>е nojejui-

них феномена експлициттф на десно) него на лево) страни.

06jauiH>aBa се формална ширина поаединих елемената на лево}

страни. Минимизаци)а je понегде, где je било могукно и неопходно,

максимална. Цео граматички комплекс представл>ен je ¡едним

символом, супституише или цео конституент или целу реченицу.

Експликащф на десно) страни су углавном у оним случа)евима

где би херметичност симболикс могла довести до неспоразума.

2° Н&чиви класа речи нису узети у традиционалном смислу,

не oflroBapajy врстама речи. Нпр. Avd je само позици^а у Kojy

долази адверб, али се под тим подразумева и све друго што се

)авл>а у aflBepöHjanHoj позиции. Тако je и са осталим симболима.

Десна страна jacHHJe noi<a3yje каква je конфигуращц'а леве стране.

3е Карактеристично je да у 17 стихова ове песме веома мали

6poj их je ко)И су потпуно еквивалентни. У ствари, еквивалентни

су S, и S2, па онда Sg и S16. Разуме се, екниваленщц'а je формална.

Реални елементи су различити. Ме1)утим, читьеница да je само

23°/о исказа еквивалентно hhjc без 3Ha4aja.

Овоме треба додати и факат да су само 1 . и 2. стих узастопно

повезани еквиваленцИ)ом. Стихови 8. и 16. не налазе се у директив

вези нити у идентичном окружешу. Проценат формалне еквивален-

UHJe, према томе, join више опада. Еквивалентност првог и дру-

гог пара нема ни исти поетски ефекат.
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16. ]езици по)единях писаца веома се много разлику)у, изме

ну осталога, и по економичности употребе ¡езичких знакова. То

je )една од компонената индивидуалног у стилу. На економичност

¡езика В. Попе веК je указано.10 И песма Koja je послужила као

матераална основа нашега рада noTBpl)yje oeaj факат.

У осам строфа песме „СопоКани" има 17 стихова са 62 речи.

Просечно je 3,6 речи у ¡едноме стиху не рачуна)уКи паузе. Мо-

жемо, дакле, без двоумл>ен>а реКи да je економичност овог мо-

дела поетског ¡езика веома велика." Ако овоме додамо чтьеницу

да су у oeaj 6poj урачунате и помоКне речи: облици помоКних

глагола, предлози као додатне морфеме, речце, везници, онда

се jacHO види колико je песник „шкрт" на речима. Ме^утим, то

никако не значи да HHJe речено онолико колико je потребно о

oöjeKTy песниковог интересован>а.

17. Анализом се текст дал>е може упростити тако да се из-

flBoje KpynHHJe ¡езичке структуре и покажу въихове функци)е.

Илустращце ради навешКемо да je центар песме реч „СопоКани"

и у лингвистичком и у садржинском смислу. Према томе, то би

био некакав централни, примарни cyojenaT целога текста. Све

остало je на известан начин подрежено управо том фактору. Ево

на KojH начин.

Hajnehu 6poj строфа су нека врста атрибута речи Cono-

h а н и. Такве су строфе 1; 2, 3, 4, 5. и 6. У yir/Tpaïuiboj конструк

ции ових строфа има, наравно, и адверби)алних и ад)ективних и

других елемената. Битно je што je HaJBehn 6poj строфа у детер-

минативном односу према cyöjeKTy песме.

18. Из текста се релативно лако види kojh елементи, не

>'3HMajyhH у обзир фонолошке и прозодщске факторе, носе iiaj-

веКу количину информащ^е. У oboj поези)И се чак не мора при-

бегавати езгактним доказиван>има да би се то показало, нпр.

Румени мир снаге

Реч мир je статичка карактеристика kojom, у песниковом

ви^ен>у, зрачи цео споменик. То je реч чи)а количина поруке

10 В. Д. JobhK, Нешто о селекцщи и релаци^ама ¡езичклх елемената у

посзищ Васка Попе, Улазница 1, Зреклнин 1967, 10.

11 Овде се не мисли на економичност у апсолутном смислу, на целоку-

иаи инвентар вишка употребе ¡езнчких знакова.
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може и интуици)ом да се осети, и без веЬег напора. Предвид.ъи-

вост je маша у конституенту мир снаге. Споменик сам по

себи, а такав je и цео текст, поред мира симболиз>че и с н а -

г у. Ме1)утим, конституент румени мир несумкьиво je носи-

лац далеко веЬе количине поруке него мир снаге. Поред

тога, изванредно се уклапа у околину, flaje joj специфичну 6ojy.

19. Адвербщалне и ад}ективне конструкцще су процен-

туално носиоци Hajeehnx вредности у oboj песми. Ta4HHJe, то

су HaJH3pa3HTHJa жижна места, било да слика)у детал>

или главнее делове. Само понекад и друге KOHcrpyKimje има)у

овакву вредност. Нпр. у стиху

Дивно су клекли облици

само привидно тежипгге je на дивно. Дал>им сужаван»ем до-

ÖHjaMo конституент клекли облици, што je ман>е предви-

л>иво, мало je вероватно да he се такав исказ по^авити, па je у

oboj вези носилац веЬе количине поруке. 1една без друге речи

клекли и облици не бинипо чему биле необичне. Цео

блок Дивно су клекли облици слика je зауставл>еног покрета,снажне

дескрипцще. Уочена je битна компонента споменика. Градител>

и сликар су снагом cbojom савладали MaTepnjy, направили хармо-

ничну целину шеним обликовашем. Лесник je све то iipojeunpao

на noeTCKo-je3H4KH план.

20. Готово у сваком стиху се може наКи понеко овако сна-

жно место, нпр.

Дамари света 6HJy

Конституент дамари б и j у HHJe посебно необичан .

Али дамари света je веЬ оригинално извлечение ¡едне нове

могуЬности семантичкога потенциала, и то je успешно и на право

место смештено у oarouapajyhy конструкци}у.

Везе измену по]единих елемеиата je3m<a В. Попе су веома

специфичне, па се оригиналност таквих веза одмах и видн. Ме1)у-

тим, често се н>ихова поетска вредност може потпуно осетити тек

на ширем плану, у широ; конструкции. Ево неколико таквих

конструкщф.

Г Комбиншцф
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Дивно су клекли облици

као што смо рекли, сама по себи je необична, али успешно реа

лизована веза. Ме!)утим, н>ена поетска изража)на снага максимал-

но ce ocreapyje тек у комплексу и у вези са стихом

У зеници MajcTopa

Ова) други поетски блок не уноси никакву посебну импре-

cHJy у конструкци^у, али као део комбинашке са претходним и

сам добща посебну вредност. Сам по себи услов je да се реализу}е

пуна вредност претходног стиха. То je некакав оквир у kojh се

смешта централна вредност целе конструкш^'е.

2° Готово потпуно идентичне односе noKa3yjy и стихови

Време je у¡едало

И зубе поломшю

Други стих ни по чему не би био изузетан да HHJe повезан

с претходним.

21 . У flpyroj строфи успешно je реализована фигуратив-

ност и поетска синтеза простора

Од златних жица под земл>ом

До силног воКа на небу

Све je на домаку руке

Песничка и сликарска npojeKnnja матерще на сличай начин

pemasajy проблем простора. Феномени 6ecKpaJHo удал>ени ¡едни

од других успешно су про)ектовани у уском видном пол>у. У ди-

ректне релацще доведени су об)екти Koje би иначе у реалном свету

било тешко довести у такву везу. ТреЬи стих je овде само да

повеже прва два. Граматички je на)битни)и, песнички — има

секундаран знача}.

22. Сличай je однос формалних и садржинских елемената

и у uiecToj строфи. У овом случа)у.

И Karaije вечног пролеКа

И светло оруж}е cpehe



248 Наш j с .m к Св. 4—5

обе ирационалне структуре, поникле у песниковом схватан>у и

вш)ен>у уметничких npojeKqHJa матерее Majcropa друкщце умет-

ности, noee3yje у целину |едноставна и сасвим уобича)"ена струк

тура

Све само на миг чека.

23. У функционалном погледу напасниje и на)изразипф из-

flBajajy се 4. и 8. строфа. Ове две строфе целокупну песничку

дескрипщну и синтезу уметничког израза СопоЬана, дату у статич-

Koj монументалности, смешта)у у некакве временске оквире.

Истина, четврта строфа je само констатации

Време je yjeflajio

али се имплицитно схвата да je rpaljeibe и Tpajaae споменика било

у времену у коме се често покушавала избрисати порука овога

дела, или бар да се нешто окрши од н>ене интегралности. Осма

строфа експлицитно комплетира четврту строфу, понавл>а)уки je

и flOflajyhn

И зубе поломило

Порука се завршава. Снага и величина споменика je одолела вре

мену и свим недаЬама коje je оно доносило.

24. Веома су cpehHO решене релацщ'е ¡езичке матери)е према

MaTepHJH друге уметности, према материи од Koje je обликован

споменик.

СопоЬани су монументално уметничко дело. npojeKimja н»е-

гове поруке на ¡езичко-поетски план дата je повезивашем ¡езичких

феномена у готово апсолутно статичке конструкци)е, што иначе

потпуно одговара уметничким CBojcTBWrta споменика. И сликарско-

-градител>ска npojei<4HJa, и ова ¡езичко-поетска ocrajy да TpaJHO

живе. Разуме се, овакав начин пресликаваша ¡едне материje дру

гом само je Еедан од могуЬих, израз je ¡едног индивидуалног

ви!)ен>а. Али овако како je остварено TpaJHO je исто онолико ко-

лико и споменик. MaTepnja камена и 6oja заробл>ена je у датоа

форми. Непоновл>ива je у TaKBoj констелащ^и. Je3H4Ka npojeK-

iuíja je тако^е вифен.е, али веН уобличене материке. И ово виг)ен>е
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je и у ¡едноме тренутку заробл>ено у свет ]'езичких символа и кон-

crpyKiyija, и тако^е je непоновлжво.

Свсоеврсним комбинацщама датог скупа лингвистичких je-

диница створена je песма. А песмом je подигнут споменик споме-

нику. Порука камена и 6oja трансформисана je у поруку речи.

Душан Joeuh
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