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УВОДНЕ НАПОМЕНЕ

У овом роману СвеMлана Велмар Јанковић Eише о ни;:ини, оEш-
Mем сMању након KомKар:овања СрKије које; су сви мање или ви-
ше Kили свесни, а с којим су само неки Kили храKри :а се суоче и
Eокушају :а ;а EоKе:е. 

За овај роман ка:а је оKјављен ;оворило се :а је књижевна ис-
Mорија срEско; наро:а која оKухваMа Eерио: о: краја Дру;о; свеM-
ско; раMа :о НАТО KомKар:овања. 

У роману EосMоји више EриEове:ача и мешање нараMивних оK-
лика, чијим укршMањем се EосMиже верна слика Eре:сMављено;
свеMа. ОEречни у;лови EосмаMрања свеMа :о:аMно инMензивирају
симKоличко значење и Eо:сMичу на размишљање о исMини у
Eричи. 

Роман чине Mри :ела, Eрви и Mрећи :ео EриEове:а чувени Eси-
хијаMар Велимир Павловић, а :ру;и :ео је начињен о: :невника
о раMу, који исEисује ње;ова сесMра, Kивша Eрофесорка књижев-
носMи Марија Павловић.

ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ И АНАЛИЗА ГРАЂЕ

Циљ  анализе ово; ра:а јесMе Eроналажење и анализирање Eарце-
лације као  :оминанMне језичко-сMилске Eојаве ово; романа. Као
сре:сMво ексEресије Eарцелација је веома фреквенMна у :искурсу
савремених Eисаца EоEуM СвеMлане Велмар Јанковић. Они њоме
на својеврсMан начин ломе реченицу и осамосMаљеним је:ини-
цама :ају Mиме ексEресивни каракMер. У ра:у ћемо, у вези   са
циљем    синMаксичко-сMилисMичке   анализе,  Eронађене  Eриме-
ре  Eо:елиMи  на  основу  њихових синMаксичких функција. 

СMилска :оминанMа ово; романа, Eарцелација, је EрисуMна  у
Велимировом EриEове:ању, :акле у Eрвом и Mрећем :елу, Eа се
сMиче уMисак :а је :ело насMало Eо: Eером :ва ауMора. 

О Eарцелацији као сMилском универзалном сре:сMву  инMона-
ционо; и Eозиционо; рашчлањавања, Mе Mако и ор;анизовања ре-
ченице, њених консMиMуенMа и са:ржаја, сазнајемо Mек о:скора,
са Mерминолошким о:ређењем, у анализама сMила и језика сав-
ремених Eисаца. Све Mе анализе урађене су Eрема мо:елу који је
:ао Милора: Ра:овановић у свом чланку О „1арцелацији“ као језич-
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ком 1ос�у1ку, оKјављеном у књизи С1иси из син�аксе и семан�ике.
Ра:овановић(1974) Eо: уMицајем руске синMаксичке лиMераMуре
Mермин Eарцелација уво:и  у ра:у Неки син�аксички 1ос�у1ци ка-
рак�ерис�ични за језик књи<е „Роман о Лон�ону“, који касније, 1990,
оKјављује  у EоменуMој књизи, Eо: већ наве:еним насловом. 

Он је :ефинише као својеврсно ин�онационо и 1озиционо из�вајање
језичке је�инице која на ло<ичком 1лану 1осма�рања исказа  чини кохе-
рен�ну целину са смисаоном целином у о�носу на коју се са�а ин�она-
цијом и 1озицијом језички ау�ономизује.

О EосMуEцима осамосMаљивања у серKокроаMисMици Eисао је и
М. Миновић(1970) у књизи Реченица у 1розним �елима Рас�ка Пе�-
ровића, али он не уEоMреKљава Mермин Eарцелација.

Ра:оје Симић(1978) у свом чланку ГрамаMичка и инMонациона
сMрукMура Eрозно; :ела Милоша Црњанско; Eомиње Eарцела-
цију као EосMуEак осамосMаљивања којим се EосMижу извесни
Eреломи и инMервали у инMонацији, а Mим се Eреломима чиMаоцу
:очарава хијерархија у моMивским низовима  какву Eре:лаже
EриEове:ач. Парцелацији су Eо:ложне језичке је:инице на ни-
воу лексеме, на нивоу синMа;ме и на нивоу реченице. У Eисаном
;овору Eарцелација се о:ваја Mачком, узвичником, уEиMником
или MроMачком.

Милора: Ра:овановић на;лашава :а Eарцелацији у;лавном
Eо:лежу EрвенсMвено Eериферне синMаксичке функције, Mј. ре1-
резен�ан�и 1ериферних син�аксичких конс�и�уена�а(1осе�но у
сфери 1ре�ика�а). Он Mвр:и и :а суKјекаMски и Eре:икаMски рече-
нични консMиMуенMи, као ценMралне синMаксичке функције, не
Eо:лежу Eарцелацији, али  Љиљана СуKоMић у свом ра:у Парцела-
ција реченице у језику ср1ских 1исаца 19. века Mо :ово:и у EиMање, на-
во:ећи реченице из :ела М. Данојлића и Р. КонсMанMиновића, ;:е
се јасно ви:е Eарцелисани суKјекаMски елеменMи. У нашем ра:у
ћемо Mакође ви:еMи заKележене Eарцелисане суKјекаMске конс-
Mрукције које немају малу фреквенцију у о:носу на осMале Eре:-
сMавнике синMаксичких функција. Она :ово:и у EиMање и Ра:ова-
новићеву Mвр:њу :а „Eозициони моменаM у EосMуEку
ауMономизације језичке је:инице која се Eарцелише ре:овно се
осMварује њеним :исMанцирањем у финални Eоложај, Mј. EосMEо-
новањем  Eарцелисане језичке је:инице“ (Ра:овановић, 118). 

Као EосMуEком осамосMаљивања, Eарцелацијом, Kавио се и Ми-
лош Ковачевић у ра:у Карак�ерис�ични  језички 1ос�у1ци у офор-
мљењу син�аксос�илема (1995). У овом ра:у он :аје MиEове оса-
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мосMаљења о: EросMо; из:вајања :о Eарцелације као својеврсне
сMеEене сMилисMичко; исMицања Eоје:иних чланова, о:носно :е-
лова реченице. Захваљујући ин�онационом из�вајању осамос�аљени
члан �о�ија већи и семан�ички и с�илис�ички значај, јер 1о 1равилу
на се�е 1реузима и реченични и емфа�ички акцена�. (Ковачевић,
1995:31)

У овом ра:у Eомоћу лин;восMилисMичко; криMеријума  Eоку-
шаћемо :а Eро:ремо у ову језичко-сMилску осоKину која чини
овај роман СвеMлане Велмар Јанковић су;есMивнијим. 

Анализу ћемо вршиMи и Eронађене Eримере Eо:елиMи како
смо већ у уво:ном :елу наEоменули на  основу  њихових синMак-
сичких функција. 

Примећени су различиMи MиEови EарцелаMа: а) реченични лек-
сички чланови, K) реченични синMа;маMски чланови, в) клаузе –
1. независне, 2. зависне. УEраво ћемо их овим ре:ом и анализи-
раMи.

У Eозицији Eарцелисано; :ела синMаксичке сMрукMуре ко:
СвеMлане Велмар Јанковић најчешће налазимо речи и синMа;ме у
синMаксичкој Eозицији а:верKијалне о:ре:Kе. УEраво зKо; њихо-
ве KројносMи, Eрво ћемо њих анализираMи и Mо овим ре:ом: Eри-
лошке о:ре:Kе за начин, заMим  за време и на крају за месMо.

Ка:а ;оворимо о Eарцелисаним а:верKијалним о:ре:Kама за
начин у овом роману Eримећујемо :а се и они међусоKно разли-
кују, јер су неки  изражени лексемом, неки Eре:лошко-Eа:еж-
ном консMрукцијом, а Eроналазимо и комKинацију различиMих
Eарцелисаних а:верKијалних о:ре:аKа.  Парцелисане а:вер-
Kијалне о:ре:Kе за начин Eроналазимо у сле:ећим Eримерима:

1.  ГоMово увек, :ок ми ;овори, смешка се. НаFмоћно, Sо наш-
ки, као некаF. СуSерменски. (52) (← ...смешка се, на:моћно, Eо
нашки, као нека:, суEерменски.)

2. УхваMио сам Ану за руку и Eочели смо :а оKилазимо око
сMаKла, корак Eо корак. ОMреFно.(242)(←...Eочели смо :а оKила-
зимо око сMаKла, оKре:но, корак Eо корак.)

3. ЉуKио сам је уснама и рукама, језиком и кожом. Меко, ;ре-
Sераво.(248) (←ЉуKио сам  је уснама и  рукама, меко, MреEераво,
језиком и кожом)

4. Грешно вас волим, Ана. Инцес;но.(245)  (←Грешно вас во-
лим, Ана, инцесMно) 

5. УEалили Kисмо свеће за живе и за мрMве и молили се. Сваки
за сеMе. (245)
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(←УEалили Kисмо свеће за живе и за мрMве и молили се сваки
за сеKе.)

ПоMEуним   осамосMаљивањем  Eрилошких о:ре:Kи,  Mе њихо-
вим  EосMEонирањем,  изузеMно  је  Eојачана  сMилисMичка  марки-
раносM Eримера. 

Већину Eримера Eарцелисаних Eрилошких о:ре:Kи за начин
чине Eарцелисне лексеме и Mо Eрилози којима се реферише о на-
чину на који се реализује ра:ња Eре:икаMа неEарцелисане рече-
нице. У већини ових Eримера у Eарцелисаној Eозицији Eојављује
се само Eо је:ан овакав Eрило;. То су :ру;и(о�ре�но), чеMврMи(ин-
цес�но) Eример.

УEраво у чеMврMом Eримеру Eрилошка о:ре:Kа инцес�но носи
и извесMан сMеEен кванMиMеMа који Eојачава значење ;решне љу-
Kави :окMора Eрема Ани.

Срећу се Eримери и са :ва Eарцелисана Eрило;а, о:носно
Eре:лошко-Eа:ежне консMрукције , као нEр. у Eрвом Eримеру(
На�моћно, 1о нашки, као нека�. Су1ерменски. )и  Mрећем (Меко, �ре-
1ераво). 

 Они су EриMом чесMо и синMаксичке је:инице различиMо; ре-
:а, синMа;ма и лексема.

Висока је фреквенMносM јављања Eарцелисаних а:верKијалних
о:ре:Kи за време и месMо.

1.Али знао сам шMа морам: ваљало је изаћи на сцену . СаF.(33)
(←Али знао сам шMа морам: ваљало је изаћи са: на сцену.)

2.Била је исMа као нека:, неизмењена кроз ;о:ине. Кроз Fеце-
није.(229)( ← Била је исMа као нека:, неизмењена кроз ;о:ине,
кроз :еценије.)

3.Национална исMорија је мој хоKи. ОFувек. (234) (←Национал-
на исMорија је о:увек мој хоKи.) 

4.Ви:ећемо се, оKећали су. Ускоро, можFа већ су;ра. У че;и-
ри.(236)

( ←Ви:ећемо се, оKећали су, ускоро, мож:а већ суMра, у чеMи-
ри.)

5.Ов:е је учио Mај занаM, Ана. ОF Fе;ињс;ва.(236) (←Ов:е је о:
:еMињсMва учио Mај занаM.)

6.Он:а је ње;ова мајка, Вера, Eокушала :а ми оKјасни :а сам
ње;а, Алексан:ра, сMално Eовређивао. ОFувек. (286)( ←Он:а је
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ње;ова мајка, Вера, Eокушала :а ми оKјасни :а сам ње;а, Алексан-
:ра, сMално Eовређивао, о:увек.)

7. А мој Иван ме и са: ;ле:а из смрMи оним Eо;ле:ом, Eос-
ле:њим. Мно8о Sу;а на Fан, и ноћу, SреF сан и у сну. Гле:а ме.
(46)  (← А мој Иван ме и са: ;ле:а из смрMи, мно;о EуMа на :ан, и
ноћу, Eре: сан и у сну, оним Eо;ле:ом, Eосле:њим.)

Носиоци  временско; значења EарцелаMа у Eрвом, Mрећем и
шесMом Eримеру су Eрилози, а  :ок  Eарцелисана   MемEорална
секвенца  у  :ру;им Eримерима    :елом   Eочива   на  Eре:лошко-
Eа:ежној консMрукцији.  Први, Mрећи, чеMврMи и EеMи Eример не-
мају  семанMичко;   консMиMуенMа у   неEарцелисаној   секвенци,
Mе   су   оне   саме  носиоци   синMаксичке   функције   а:верKијалне
о:ре:Kе   за   време.    А :ру;и и шесMи    Eример  су  Eарцелисане
сMрукMуре    са  временским  значењем које  указује  на  њену  :и-
рекMну  укљученосM  у  Kазну  сMрукMуру  Eреко  семанMички     оE-
шMије;    консMиMуенMа     са  исMим    временским     значењем. У
:ру;ом Eримеру  Mо је Eре:лошко-Eа:ежна консMрукција кроз <о-
�ине, а у шесMом Eрило; с�ално. ПарцелаMом у :ру;ом Eримеру
ауMор жели :а Eре:сMави неEроменљивосM Mаме Kео;ра:ске
леMње вечери коју консMаMује јунак романа Вељо.  

Намерно исцеEкане консMрукције Eрилошких о:ре:Kи за вре-
ме само јаче исMичу у Eрвом Eримеру  неоEхо:носM изласка на
сцену, :у;оMрајносM инMересовања ;лавно; лика за националну
исMорију( Mрећи Eример), али и сазнање :окMора Велимира (шес-
Mи Eример) :а, Eо речима ње;ове суEру;е, ње;ово заEосMављање
и Eовређивање сина Алексан:ра :аMира о:авно, о:увек.

Занимљив је и Eосле:њи  Eример сa Eарцелисаном Eрилош-
ком о:ре:Kом за време и клаузом која сле:и након ње. Клауза
Гле�а ме  је Eојачана  еEаналеEMичким о:носом с чланом из не-
Eарцелисане реченице, Mј. она је Eоновљена је:иница :ела син-
Mаксичке сMрукMуре Kазне реченице, о:носно ре:уEлициран Eре-
:икаM.

У наре:них EеM Eримера EарцелаMе чине Eре:лошко-Eа:ежне
консMрукције које  имају  функцију  а:верKијалне  о:ре:Kе  за
месMо.

1.Неви:љива крв не може :а се сEере, мрље Mуђе смрMи осMају
заувек. На кожи, на савес;и. У немилосрFном Sамћењу, Sоцр-
нелом.(25) (←Неви:љива крв не може :а се сEере, мрље Mуђе
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смрMи осMају на кожи, на савесMи, у немилоср:ном Eамћењу,
Eоцрнелом, заувек.)

2.Месецима заје:но ронимо :а нађемо корење зла у нама. У
њему, али и у мени. Јес�е.   И у мени. (27) (←Месецима заје:но
ронимо :а нађемо корење зла у нама, у њему, али и у мени, јесMе,
и у мени.)

3.Све сам Mо ви:ео Mек са:а заваљен у фоMељу. У Бео8раFу. КоF
;еMе.  (209)

(←Све сам Mо ви:ео Mек са:а, у Бео;ра:у, ко: MеKе, заваљен у
фоMељу.)

4.СEусMио сам се Eоре: ње;а Mако, с ножем у руци, за сваки слу-
чај, и EоMонуо. МожFа у сан, можFа у несвес;, не знам.(36) 

(←...с ножем у руци, за сваки случај, и EоMонуо, мож:а у сан,
мож:а у несвесM, не знам.)

5.ЧесMо је из;оварам увече. Тамо, у Њујорку. На<лас. 
(← ЧесMо је из;оварам на;лас увече, Mамо у Њујорку.)

СMрукMуру Eрво;, Mреће; и EеMо; Eримера чини Kазна конс-
Mрукција и :ва EарцелаMа, а :ру;и Eример са:ржи Mри EарцелаMа.

НарочиMо ћемо оKраMиMи Eажњу на Mрансформацију  Mо;  сMи-
лемаMично;  Eримера  у  сMилисMички  неуMралну консMрукцију.
Тако  :оKијамо реченицу која не исказује на Eрави начин, као са
раније осамосMаљеним EарцелаMима, ;:е MреKа MражиMи Eраво
месMо насMанка, изворишMа зла. Да ли  само у EацијенMу А. Ш. или
и у самом :окMору? Ре:уEликацијом консMрукције у мени она
EосMаје смисаоно најисMакнуMија, комуникаMивно и емоционал-
но најзначајнија, Mако :а је на њој емфаMички акценаM. НарочиMо
се исMиче :ру;и EарцелаM, о:носно реч јес�е, која је ов:е у својс-
Mву конекMора, који налазећи се иза Eрво; EарцелаMа, најављује
:ру;и у значењу EоMвр:не речце �а. Ову Mвр:њу можемо EоMкре-
EиMи Mрансформацијом ово; Eримера у синMаксичку неуMралну
консMрукцију: Месецима заје�но ронимо �а нађемо корење зла у нама,
у њему, али и у мени, јес�е(�а), и у мени.

Трећи Eример је јако занимљив за анализу, јер наиз;ле:, су-
:ећи Eрема консMрукцији EарцелаMа (У Бео<ра�у. Ко� �е�е.) уочава-
мо MиEичну форму исказивања месMа, али ов:е имамо Eсеу:о-
месMо, јер ове консMрукције са;ле:ане у вези са Kазном
консMрукцијом, а нарочиMо са конекMором �ек, имају нијансу
временско; значења. Наиме, ;лавни јунак Mек са:а у Бео;ра:у,
ко: своје сесMре, увиђа Eраво сMање сMвари. 
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Занимљив је и EеMи Eример који са:ржи :ва EарцелаMа, а који
су у служKи :ве а:верKијалне о:ре:Kе, Eрва је за месMо, а :ру;а за
начин. Оваквим осамосMаљивањем :ве а:верKијалне о:ре:Kе :о-
Kијају ексEресивносM, а нарочиMо Eрилошка о:ре:Kа за начин
која овим EосMEоновањем у о:носу на Kазну консMрукцију и Eри-
лошку о:ре:Kу за месMо :оKија и емфаMички акценаM, Eа је сMо;а
и најсMило;енија лексема у реченици.

 УчесMалосM јављања аEозиције у Eарцелисаној Eозицији  је
EриKлижно  исMа учесMалосMи  уEоMреKе  а:верKијалних  о:ре:Kи
у  исMој  Eозицији.

1. Са ером вирMуелних сMварносMи :олази ера нових суровосMи.
Ера MезFушних варвара SоF маском високе цивилизованос;и,
веруј;е ми.(42) 

(←Са ером вирMуелних сMварносMи :олази ера нових суровос-
Mи, ера Kез:ушних варвара Eо: маском високе цивилизованосMи,
верујMе ми.)

2. Сломио ме је. Имала сам :у;. Ево, искрсла је и Eрилика :а му
;а враMим. С;варно Sрава Sрилика. (128)

(←Ево, искрсла је и Eрилика, сMварно Eрава Eрилика, :а му ;а
враMим.)

 3.  Као и ПрусMово; јунака, и мене је :о Mо; виђења :овео мирис
је:но; колача. Ис;и мирис у Fва моја различи;а времена. (209) 

(←...и мене је :о Mо; виђења :овео мирис је:но; колача, исMи
мирис у :ва моја различиMа времена.)

4.  Сре:сMвима из исMо; Фон:а Eо:и;нуMа је, између :ва раMа, и
ова з;ра:а на Mеразијама. Ње8ова заFужMина. (234)

(←Сре:сMвима из исMо; Фон:а Eо:и;нуMа је, између :ва раMа, и
ова з;ра:а на Mеразијама, ње;ова за:ужKина.)

5.Та:а се Eрви EуM Eосле :евеM ;о:ина :о;о:ило :а се 19. јула не
EриEремамо, ни он, ни ја, за Eолазак на заје:ничко леMовање. На-
ше ле;овање.(44) 

(←...:о;о:ило :а се 19. јула не EриEремамо, ни он, ни ја, за Eо-
лазак на заје:ничко леMовање, наше леMовање.)

6.Ја сам Каин, уKио сам KраMа, :оEола сам Eреклао мо; Ивана и
још су, за Mо, хMели :а ми :ају ор:ен за храKросM. МеFаљу, Fок;о-
ре. (46)

(← ... :оEола сам Eреклао мо; Ивана и још су, за Mо, хMели :а ми
:ају ор:ен за храKросM, ме:аљу, :окMоре.)
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7.ДоKили су моћ :а некажњено муче :ру;о;, слаKије; о: сеKе,
немоћно;. О8ромну моћ.(18)

(←ДоKили су моћ, о;ромну моћ, :а некажњено муче :ру;о;,
слаKије; о: сеKе, немоћно;.)

8.Најза: смо, у Mом ;лиKу о: ње;ове муке, наEиEали зрно, оно
сушMинско. Зрно море. Твр�о и скроз црно. Жилаво.(28)

 (←Најза: смо, у Mом ;лиKу о: ње;ове муке, наEиEали зрно, оно
сушMинско, зрно море, Mвр:о и скроз црно, жилаво.)

Ако се зна :а се аEозиција увек  инMонационо (;рафички) из-
:ваја у реченици, он:а  њено измешMање изван оквира реченице
Eре:сMавља завршни корак њено; осамосMаљивања, Mј. сMилис-
Mички EосMуEак којим се разKија усMаљена реченична конфи;у-
рација.

Прва Mри Eримера Eре:сMављају Eарцелисане аEозиције
суKјекMа из Kазне сMрукMуре. У њима налазимо еEаналеEMичка
Eонављања суKјекMа уз које сMоје аMриKуMи који Kоље о:ређују
суKјекаM у неEарцелисаној консMрукцији.

 У осмом Eримеру Eрви EарцелаM је EоMEуно осамосMаљена је-
зичка сMрукMура у функцији аEозиције оKјекMа. Она је :елимично
ре:уEлициран оKјекаM из неEарцелисане секвенце којем је Eри-
:оMаMа именица мора која Kлиже о:ређује  узрок EроKлема Eа-
цијенMа А. Ш. и Mиме :оEриноси сMило;еносMи EарцелаMа. ОсMала
:ва EарцелаMа(ТврFо и скроз црно. Жилаво) се семанMички на-
сMављају на Eрви EарцелаM и Eре:сMављају Eарцелисане аMриKуMе
који Kлиже о:ређују именицу мора.

Делимично ре:уEлициран оKјекаM имамо и у се:мом Eримеру
који Eре:сMавља аEозицију оKјекMа који се налази у Kазној конс-
Mрукцији, он је Eроширен аMриKуMом о<ромна, чиме указује на
KиMносM јачине моћи :аMе EацијенMима је:но; ексEерименMа :а
муче :ру;е EацијенMе, у заKлу:и :а Mако MреKа :а Kу:е. 

Поновљене је:инице (зрно и моћ) из EреMхо:на :ва Eримера су
:ео шире синMаксичке сMрукMуре и оне се не Eонављају у EоMEу-
носMи већ сEецификују значење  EреMхо:не је:инице. У ова :ва
случаја Mо усEевају именицом мора и Eри:евом о<ромна.

 За разлику о: сMан:ар:но; ;рамаMичко; ре:а речи, ;:е аMри-
KуM EреMхо:и синMаксичком јез;ру, сEецифичносM из:вајања аM-
риKуMа у  Eарцелисаној  секвенци  Eроизлази  из  ње;ово;  EосMEо-
нирања  у  о:носу  на номиналну реч, :акле синMаксичко-
семанMички ценMар, али и у о:носу на целокуEну реченичку
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сMрукMуру. Тиме је :о:аMно   инMензификована   сMилисMичка
маркираносM Eарцелисаних Eримера са аMриKуMом у EоMEуно
осамосMаљеном  :елу.

1.ШаEнули су ми :а волиMе Eринцес-крофне, оне о: нека:а.
Ис;инске.(204) 

(← ШаEнули су ми :а волиMе Eринцес- крофне, оне о: нека:а,
исMинске.)

2.Не љуMи се, мало сам о:скиMао у :евеMнаесMи век. Наш, срSс-
ки. Михаилов.(228)

(←...мало сам о:скиMао у :евеMнаесMи век, наш, срEски, Миха-
илов.)

3.На о;ромном сMаKлу њена рука је из;ле:ала крхка о: љу:с-
косMи. Пролазна, као лис;.(241)

(← ...њена рука је из;ле:ала крхка о: љу:скосMи, Eролазна, као
лисM.)

4. Не вре:и Mи Mа фраза. С;аровремска. (246)
(←Не вре:и Mи сMаровремска фраза.)
5. Па:ало је све више сунчаних зракова. ПојеFиначних. ИзFу-

жених.(249)
(←Па:ало је све више сунчаних зракова, Eоје:иначних, из:у-

жених.)

Међу    Eронађеним      реченицама     са   Eарцелацијом     син-
Mа;маMско;  консMиMуенMа аMриKуMа, само је је:ан Eример, и Mо
Eосле:њи, у којем се аMриKуM о:носи на  номиналну  реч  у  функ-
цији  суKјекMа  из  неEарцелисане  секвенце.  У   њему  су  из:во-
јени   Eри:еви  1оје�иначних и из�ужених,  Eрецизнији  ексEлика-
Mори  :еноMације  Eојма  оKележено;  именицом зракова.
КонMексMуално ови Eри:еви о:носе се на оне зраке који симKоли-
зују крај :ана, крај је:но; леMа, EочеMак јесени којом се симKо-
лично Eре:сMавља сMарење :окMора Веља и оEомиње ;а :а :олази
крај свему, ње;овој виMалносMи и сEосоKносMи :а још :у;о воли
Ану, мла:у Eрофесорку књижевносMи. Да Kисмо :оказали сMило-
;еносM ових EарцелаMа, морамо :аMи и сле:еће :ве реченице у
роману: „ТоEлоMа је леK:ела. Мирисала је на сMаро лишће, уMону-
ле су:Kине, из;ореле звез:е.“

ОсMали Eарцелисани аMриKуMи у;лавном се о:носе на оKјекMе
исказане у неEарцелисаној реченици, Eа се EросMо мо;у на:ове-
заMи на неEарцелисану, Kазну реченицу и :оKиMи сMилисMички
неуMралну консMрукцију. Парцелацијом се у овим Eримерима
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Eреки:а сукцесивни низ језичких је:иница, у;лавном Eри:ева,
Eа Eосле:њи се;менM у Mом низу Kива из:војен и Eозиционо и ин-
Mонационо. 

 Пронашли смо и  Eример  Eарцелисане консMрукције аMриKу-
Mива у комKинацији са аMриKуMом, а за њим сле:и и Eарцелисана
аEозиција.:

1. То јесMе и EлаMан. Јаворолисни, јавор и Sла;ан.  Дивно чу�о-
виш�е. (241)

2.6. ПоMвр:е  Eарцелисаних сMрукMура са EоMEуно осамосMаље-
ном језичком је:иницом у функцији реEрезенMа лексичко; јез-
;ра Eре:икаMа, о:носно Eре:икаMива, Eроналазимо у сле:ећим
Eримерима:

1. Па иEак је ово Mле мо;а сEокојсMва, Ана. Овај Конак и овај
Sла;ан. СреFиш;е мо8а Sамћења. ОMреFно мес;о.(245)

(←Па иEак је ово оKре:но месMо, сре:ишMе мо; Eамћења, Mле
мо; сEокојсMва, овај Конак и овај EлаMан.)

2. О:је:ном ми је EосMало Eривлачно, чак и у:оKно, Mо лежање
у мрклосMи, с Eокривачем о: шума кише.  БезMеFно. (33)

(←О:је:ном ми је EосMало Eривлачно , чак и у:оKно, KезKе:но,
Mо лежање у мрклосMи, с Eокривачем о: шума кише.) 

3.Али Mо се :о;ађало је:не :ру;е не:еље, аEрилске, ;о:ину или
:ве Eосле ове у коју са: ;ле:ам и  која је Mиха.   СSокојна. Мирно-
FоSска, иако је ра; SреF вра;има ЕвроSе. Или је већ у Евро-
Sи.(244)

(←Али Mо се :о;ађало је:не :ру;е не:еље, аEрилске, ;о:ину
или :ве Eосле ове у коју са: ;ле:ам и  која је Mиха, сEокојна, мир-
но:оEска, иако је раM Eре: враMима ЕвроEе, или је већ у ЕвроEи.)

4.УхваMила ме је за руку. Њена је Kила MоEла, сува, чврсMа. ОF
млаFе коже. (231)

(← Њена је Kила MоEла, сува, чврсMа, о: мла:е коже.)
Најзанимљивији за анализу јесMе Mрећи Eример Eарцелисаних

Eре:икаMива с1окојна и мирно�о1ска који су у сасMавном о:носу са
Eре:икаMивом �иха из Kазне консMрукције.
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МеђуMим, иза Eарцелисано; Eре:икаMива мирно�о1ска сле:и
:оEусна реченица која није Eарцелисана, али ако наEравимо ко-
рак :аље у Mрансформацији, :оKићемо:... иако је ра� 1ре� вра�има
Евро1е, или чак иако је већ у Евро1и он:а је Eарцелисана :ру;а о: :ве
:оEусне реченице које су међусоKно Eовезане расMавним везни-
ком.

 У   роману   су   Eронађене   и   Eарцелисане   сMрукMуре   у   син-
Mаксичкој  Eозицији   оKјекMа, а и   оне   које   Eочивају   на  ре:уE-
ликацији   је:иница   из   Kазне   сMрукMуре ,   Mакође,   у   служKи
оKјекMа. 

1.Рекла си ми :а :оносим мир и ра:осM, а ја сам све исEреврMао
MумKе. Прво Анин живо;. Па ;вој. Па свој.(250) 

(←...а ја сам све исEреврMао MумKе, Eрво Анин живоM, Eа Mвој, Eа
свој.)

2.УнишMио Kих косM своје косMи. Крв своје крви. Са 1акленим
уживањем.(290 )

(←УнишMио Kих са Eакленим уживањем косM своје косMи крв
своје крви). 

Први Eример са:ржи Mри EарцелаMа, Mј.кумулацију EарцелаMа
у функцији оKјекMа. Главни лик сукцесивно жели :а на;ласи ре-
:осле: Eосле:ица ње;ово; нео:;оворно; Eонашања.

Дру;и Eример са:ржи :ва EарцелаMа који се разликују Eо фун-
кцији. Први Eре:сMавља Eарцелисани оKјекаM, а :ру;и Eарцели-
сану а:верKијалну о:ре:Kу за начин. Парцелисаним оKјекMом се
само жели исMаћи оKјекаM који је са:ржан у Kазној консMрукцији,
а а:верKијалном о:ре:Kом начин на који Kи лик унишMио све
своје.

Као шMо је већ Kило речи, у роману су Eримећена Mри Eримера
Eарцелације суKјекMа. 

1. ОEеM се :о;ађа исMо. Свађе. ГлуSи несSоразуми. НаFме-
;ања.(230) 

(← ОEеM се :о;ађа исMо: свађе, ;луEи несEоразуми, на:ме-
Mања.)

2 . Гле:ала ме је на;нуMа на: о;ра:у око заравни. Сунце јој се
расиEало Eо коси, сјај Eо челу, Eо EрекршMеним рукама, Eо кожи.
Ана, кћи Сунца, 8осSоFарица SоFнева. (257) 
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(←Гле:ала ме је на;нуMа на: о;ра:у око заравни....Ана, кћи
Сунца, ;осEо:арица EоEо:нева.)

3.  Не о:азивају се ни знања, ни сазнања. Чак ни ин;уи-
ција.(251)

(←Не о:азивају се ни знања, ни сазнања, чак ни инMуиција.)

У Eрвом Eримеру налазимо Mри EарцелаMа. Базна консMрук-
ција најављује EосMEониране EарцелаMе, а умесMо :воMачке, јер се
уочава креMање о: оEшMе; ка Eоје:иначном, Mј. најављивање :о-
;ађања, :олази Mачка. ПосMEонирањем ова Mри EарцелаMа ;лавни
лик романа исMиче шMа ;а нервира Eоје:иначно у Eонављању не-
ких сMвари.  

У :ру;ом Eримеру имаму Eарцелацију суKјекMа Ана са аEози-
цијом, Kлижим о:ређењем суKјекMа (кћи Сунца, <ос1о�арица 1о�не-
ва).

Занимљив је за анализу и Eосле:њи Eример ;:е се уочава Eар-
целација коор:инираних  чланова уз EарMикулу чак, који је ов:е
инMензификаMор и који нарочиMо исMиче KезизлазносM сиMуације
у којој се налази јунак романа. Не Eомаже му ни :у;о;о:ишња
EсихоMераEеуMска Eракса, знање, Eа чак ни инMуиција која ;а :о
са: није Eреварила :а не Eризна неверносM.

ЗАКЉУЧАК

Парцелација као језички EосMуEак и као језичко сре:сMво савре-
мене срEске Eрозе  EосMала је веома фреквенMна. 

У овом роману Eарцелацији EриEа:а значајно месMо међу је-
зичким сре:сMвима којима Eисац консMиMуише свој умеMнички и
сMилски израз. Ка:а Eарцелише реченицу Eисац :оEриноси :и-
намици казивања и EосMиже сMилске ефекMе. Парцелисани еле-
менMи разKијају усMаљене сMрукMуре, Eа самим Mим :ају речени-
ци EоMреKну  Kоју. Графичким исMицањем, Mј. Eарцелацијом
синMаксичких елеменаMа, Eисац уEоMреKљава моћно сре:сMво
фокализације, Eа сами EарцелаMи Eре:сMављају информаMивно
MежишMе реченице.

У  вези   са  циљем    синMаксичко-сMилисMичке   анализе   у  ра-
:у,   Eроналажењем  и  Mумачењем синMаксичких сMрукMура које
Eраве Eромену у ре:у речи, а  ује:но и указују  на сMилисMичку
маркираносM EарцелаMа, Eронађене  Eримере  смо  Eо:елили  на
основу  њихових синMаксичких функција.   
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НајфреквенMније      су    сMрукMуре     са    Eарцелисаном  Eози-
цијом  а:верKијалне   о:ре:Kе. У Mим синMаксичким Eозицијама
су  Eо:је:нако  засMуEљени и Eрилози и Eре:лошко-Eа:ежне
консMрукције.  

По  учесMалосMи,  за  Eарцелацијом  синMаксичке  Eозиције  а:-
верKијалне  о:ре:Kе, сле:и EоMEуно инMонационо и Eозиционо
из:вајање аEозиције, Eа Eарцелација аMриKуMско;, оKјекаMско; и
суKјекаMско; елеменMа. 

 У роману су Eронађене Eарцелисане језичке је:инице које
Mворе низ о:  :ва, Mри или ређе више Eарцелисаних елеменаMа.
Парцелисани     се;менMи   су   у  :осMа  Eримера комKиновани   са
еEаналеEMичким  Eонављањима која  :о:аMно :оEриносе   изу-
зеMној сMилисMичкој вре:носMи .  

ПосMуEак Eарцелације је ;оMово незнаMан у :ијало;у јунака, а
:оминира у Eисмима KраMа и сесMре у њиховој међусоKној Eре-
Eисци. Парцелисаним језичким је:иницама Eисац Eреноси Eо-
руке које су афекMивно и емоционално оKојене.

Овај EосMуEак осамосMаљивања синMаксичких је:иница, може-
мо закључиMи, :оEриноси  сMило;еносMи ово; романа својом
учесMалошћу  и на:ређеношћу на: осMалим сMилисMичким Eос-
MуEцима, Eа самим Mим се исMиче као :оминанMна сMилска о:ли-
ка ово; романа. 
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SUMMARY PARCELLATION AS A STYLISTIC DOMINANT CHARACTERISTIC IN THE NOVEL 
NIGDINA BY SVETLANA VELMAR JANKOVIĆ

The subject of this research is parcellation as a stylistic dominant
characteristic in the novel “Nigdina” by Svetlana Velmar Janković,
and also as the means of expression which is superior in regard to the
other linguistic procedures. Considering the aim of syntactic-stylis-
tic analysis in this paper, the examples were divided according to
their syntactic functions identifying and interpreting syntactic
structures that change word order, and simultaneously point out
stylistic marking of the parcellated structure. 

The most frequent structures are the ones with parcellated posi-
tions of adjuncts. Adverbs and constructions with prepositions and
case are comparably found in these syntactic positions. Moreover,
the most frequent are adjuncts for the parcellation of syntactic posi-
tion, then intonational and positional emphasis of apposition, and
finally the parcellation of elements such as object, subject and an
attributive.

In conclusion, this procedure of making syntactic units independ-
ent, their frequency and superiority to the other stylistic procedures,
contribute to the style of this novel, and point out parcellation as a
dominant stylistic characteristic of this novel.

KEY WORDS: parcellation, stylistic dominant characteristics, „Nigdina” novel,
Svetlana Velmar Janković.


