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БАРОКНА ГЕОМЕТРИЈА РЕЧЕНИЦЕ У ДРАМИ  
НЕВИНОСТ ИЛИ СВЕТИСЛАВ И МИЛЕВА (1827) 

ЈОВАНА СТЕРИЈЕ ПОПОВИЋА 

Апстракт: Синтаксичка организација у драми Невиност или Светислав и Ми-
лева (1827) Јована Стерије Поповића далека је данашњим носиоцима стандардног 
српског језика. Стеријина реченица подлегла је барокизацији, која је у српски језик, 
посредством руског, доспела из немачке и латинске синтаксе. У раду ће бити ана-
лизиране барокне одлике Стеријиног језика, које се огледају пре свега у: финали-
зацији глагола у предикату и финализацији инфинитива, опкорачењима којима се 
растављају вишечлани реченични конституенти, постпозицији атрибута у односу 
на именицу, антепонирању генитива, прилошких и других одредби, синтаксичком 
паралелизму и стандардном декору барокне реченице у виду бројних узвика, узви-
чих реченица и вокатива. Истраживање је показало да се карактеристике Стеријине 
синтаксе не разликују много од регистрованих појава у студијама о језику Јована 
Хаџића и Јована Суботића. Најизраженије барокне одлике у језику Јована Стерије 
Поповића уједно су оне које су доминантне код осталих писаца 19. века.

Кључне речи: историја српског књижевног језика, синтакса, барокизација ре-
ченице, Стерија.

УВОД

Италија је изнедрила барок, који се из уметничких центара, Рима и Бо-
лоње, ширио на суседне земље – Шпанију, Португалију, Француску, као и 
на другу страну јадранске обале1, а преко Пољске на Русију и остале право-
славне земље (Деретић, Бојовић и др. 2003: 130; Деретић 2002: 448). Реч је 
о књижевној и уметничкој епоси која се јавља у другој половини 16. века и 
захвата период од 1570. до 1670. године, а у српској књижевности траје од 

* докторанд, milica.m.mmihajlovic@gmail.com 
1 Дубровачка република и Бока Которска биле су под утицајем тзв. јужног барока који 

је долазио из Италије, док је на панонске области деловао северни барок пореклом из 
немачких земаља и Русије (Деретић 2002: 448).
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средине 17. до краја 18. века. Термин барок потиче од шпанског baruecco или 
португалског barocco у значењу: неправилне, необрађене перле или све оно 
што је претерано, искривљено (РКТ 1986: 67). Највише пажње у ово доба 
посвећује се песништву2, драми, беседништву, прози (путописи, историјска 
дела, мемоари, анегдоте, писма) и појединим врстама усмене књижевности 
(РКТ 1986: 69).

Барок се у многоме разликује од књижевности ренесансе и класицизма, 
које карактерише склад, ред, и може се описати као „узнемирен, несређен, 
пун контраста, китњаст, разбарушен“ (Деретић, Бојовић и др. 2003: 130). 
Има и мишљења да књижевност овог доба поседује већу продубљеност и 
вишеструкост симболичких значења у односу на „једносмерну и провидну 
уметност ренесансе“ (РКТ 1986: 67). У бароку се тежи изражавању сложе-
ности, слојевитости и многострукости ствари (Деретић 2002: 448), а главне 
стилске особине овог периода су: „гомилање, кумулација изражајних сред-
става и претераност у изразу“ (РКТ 1986: 67), те је бароки стил „китњаст 
до претераности, пун фигура које су наглашавале изузетност и необичност“ 
(Деретић, Бојовић и др. 2003: 131).

Код неких наших писаца ове епохе осећа се утицај руско-украјинске ба-
рокне књижевности3. У то доба „поред традиционалног, српскословенског, 
који преовлађује, негује се и народни језик, а с њиме стихија усменог ствара-
лаштва запљускује књижевност“ (Деретић 2002: 421). У настојању да допри-
несе културном развоју Србије, Русија шаље књиге и учитеље, те тридесетих 
година 18. века дела руског и украјинског барока почињу да красе полице 
српских јавних библиотека, а углед руске књиге и руске духовне и световне 
књижевности постаје веома висок (Павић 1970: 70; Толстој 2004: 204). Ис-
товремено, желећи да се супротставе политици унијаћења српског живља 
коју је водио бечки двор, митрополити Јовановић и Ненадовић забрањују 
употребу свих књига које нису биле штампане у Русији. Тако долази до 
потискивања српскословенског и јачања рускословенског – „језика зрелог 
барока код Срба“ (Суботић 2007: 241, 243). Барокизација српске књижев-
ности, која је извршена тридесетих и четрдесетих година 18. века, управо се 

2 „Српским барокним песништвом диминира кићени маниристички стил, а основни 
стих је пољски тринаестерац“ (РКТ 1986: 69).

3 „Источноевропски барок је имао своје специфичне одлике у поређењу са западноев-
ропским бароком. Те своје разлике источноевропски барок једним делом дугује на-
ционалној условљености, а другим делом факторима као што су историја, географски 
положај, религија и жанровско „кашњење” руске књижевности у односу на западноев-
ропску књижевност. Националне одлике руског и украјинског барока су у великој мери 
одређене православљем и његовим доминантним утицајем у свим сферама духовног и 
културног живота. Може се без претеривања тврдити да је православље до XVII века у 
потпуности усмеравало и контролисало ток и развој књижевности, која је била више у 
служби религије него што је имала своју самосталност као уметност. […] Сличну тран-
сформацију доживљава и српска књижевност“ (Петковић 2017: 121–122). 
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подудара се са увођењем рускословенског језика (Деретић 2002: 448, 449). 
Осим руског и украјинског утицаја, преко хрватске књижевности је присти-
зао и утицај из Аустрије, Немачке и Италије (Павић 1970: 60). Ипак, пре-
судним се може сматрати источноевропски уплив.

Од половине 18. века почиње славеносрпска епоха, која „наслеђује 
карактеристике барокне синтаксе претходних идиома“ (Суботић 2007: 
243). Славеносрпски језик4 представља мешавину рускословенског и срп-
ског, а веома често и руског језика. Овај тип књижевног језика није имао 
посебна правила и норме и основни правац његовог развоја био јасан: вре-
меном је постајао све мање „славенски“ и све више српски (Херити 1981: 
495; Ивић 1998: 129, 161). Реч је, дакле, о динамичној структури, која је 
прошла кроз еволуцију – „од структуре у чијој је основи био рускословен-
ски систем са којим су се мешали елементи српског регионалног вернаку-
лара на готово свим нивоима језичког система, до оног типа језика […] 
који је у основи био српски са одређеним елементима (пре свега из лексич-
ког система), који су били рускословенске провинијенције“ (Суботић  
2004: 164).

Крајем 18. века издваја се тзв. доситејевски језик, који је у основи срп-
ски са лексичким славенизмима и интернационализмима (Суботић 2007: 
245–246). Овај тип књижевног језика опстаје око осам деценија, а триде-
сетих година 19. века истискује из употребе рускословенски и славеносрсп-
ки језик (Ивић 1989: 8). Доситејевским језиком служе се многи писци који 
стварају почетком 19. века, између осталих и Јован Стерија Поповић.

ЈОВАН СТЕРИЈА ПОПОВИЋ (1806–1856)

У литератури се нарочито истиче значај Стеријиног драмског ствара-
лаштва5: „Основно подручје књижевног рада Ј. С. Поповића била је од по-
четка до краја драма“ (Деретић 2002: 622); “После Бранислава Нушића он 
је најплоднији српски оригинални драматичар“ (Деспотовић Милић, Ми-
лошаковић Тасић и др: 20); „И пре Јована Ст. Поповића било је људи који 
су писали драмске покушаје у српској књижевности, али све је остало само 
на невештим и несрећним покушајима. Први је Јован Ст. Поповић дао пра-
во позоришно дело и положио темељ српској драми и комедији“ (Скерлић 
1997: 154).

Ј. Деретић (2002: 623) и Ј. Скерлић (1997: 155) су сасвим сагласни 
када је реч о почетном периоду Стеријиног књижевног рада, који сматрају  

4 Тачније, то је рускословенски језик који се србизирао под утицајем народног језика и 
то „најпре у изговору, затим у лексици, а најмање у морфологији“ (Деретић 2007: 445).

5 Поред тога био је и романописац, песник, критичар, правник и филолог.
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лутањем и тражењем пута, а његове тадашње радове „младићким покушајима“6. 
Према Скерлићу (1997: 155), преломна је 1830. година, када долази до про-
мене у Стеријиним идејама и књижевном раду. Исти период Деретић (2002: 
616) издваја као време када се рађа оригинална српска драма оличена у де-
лима Јована Стерије Поповића, Стефана Стефановића и Лазара Лазаревића.

Предмет овог рада је управо драмски првенац Јована Стерије Попо-
вића, Невиност или Светилсав и Милева7, објављен 1827.8 године. Реч је о 
историјској драми9, која је своју премијеру доживела у гостионици „Код 
златног плуга“ 1834. године (Булат 2016: 19). Стеријине историјске драме 
биле су друштвено ангажоване и имале су за циљ буђење националне свести 
и јачање вере у бољу будућност, а у периоду свог приказивања (19. век) биле 
су популарније и од веселих позорја (Булат 2016: 20). 

Љиљана Суботић (1996: 79) у раду посвећеном језику Стеријиних 
правних списа далеке 1996. године наводи да књижевни језик Јована Сте-
рије Поповића још увек није добио лингвистичку монографску обраду. 
Од тада до данас истраживачка пажња језичких стручњака била је усме-
рена ка појединим сегментима његовог језика, али и даље не постоји ком-
плетна студија о језику овог значајног српског писца предвуковске епохе. У 
међувремену је писано о славенизмима, фразеологизмима, терминологији 
српског језика 19. века, синтаксичким одредбама и допунама, употреби 
партиципа, глаголским прилозима, предикативним и апозитивним атрибу-
тима на грађи Стеријиних дела. Будући да су језичка проучавања за корпус 
веома често имала Стеријине комедије и романескна дела, а да су његова 
„жалостна позорја“ веома мало истражена са језичког становишта, поку-
шаћемо да скренемо пажњу и на овај део Стеријиног стваралаштва. Грађа 
за овај рад ексцерпирана је из драме Невиност или Светислав и Милева 
објављене 1827. године. Циљ је да се регистровањем одговарајућих стил-
ских одлика укаже на барокизацију језика Јована Стерије Поповића. Уз то, 
карактеристике Стеријиног језика упоредићемо са онима које је забеле-
жила Љ. Суботић (2007) на грађи његовог романа Дејан и Дамјанка, који 
је према времену објављивања (1830) врло близак драми коју обрађујемо.  

6 „Па ипак, његов драмски првенац Светислав и Милева добро је примљен код читалаца, 
и у истој години је доживао је два издања. […] Касније је Стерија ову драму из основа 
прерадио и та друга верзија с успехом је извођена 40-их година у његовом театру у 
Београду“ (Деретић 2002: 623).

7 Драма Невиност или Светислав и Милева први пут је објављена под измењеним насло-
вом Светислав и Милева у београдском издању Стеријиних Новијих позориштних дела 
из 1848. године. 

8 Невиностъ или Светиславъ и Милева: жалосmно nозоришmе у nеmъ �ěйсmвія / Іоанно-
мь С. Поповичемъ Мудролюбїя Слушателěмь сочинěно. Пешта: Трошкомь Матице 
Србске, Будим: Словыма Кралěвскогь Свеуч. Пешт. 

9 „Жалостно позориште (у петъ действія)“, како је Стерија називао своје историјске 
драме, док је називом „весела позорја“одређивао комедије.
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Барокне карактеристике Стеријиног језика потражићемо и у идиомима 
његових савременика, Јована Суботића и Јована Хаџића.

АНАЛИЗА КОРПУСА

Како А. Младеновић (1982: 47, 51) истиче, јeзик Јована Стерије Попо-
вића је народни10 са низом славеносрпских црта и одликује се „разним осо-
бинама које су карактерисале књижевни језик и низа других српских писаца 
40-их година XIX века“. Синтаксичка организација која се може уочити у 
драми Невиност или Светислав и Милева далека је данашњим носиоцима 
стандардног српског језика. Стеријина реченица је подлегла барокизацији, 
која је у српски језик, посредством руског, доспела из немачке и латинске 
синтаксе. Гломазна, накићена, тешка барокна реченица може регистровати 
код многих писаца 18. и 19. века: Јована Рајића, Доситеја Обрадовића, Ми-
лована Видаковића, Јакова Игњатовића, Јована Хаџића, Јована Стејића и др. 
(Милановић 2014: 356).

Претпостављамо да сама припадност дела Невиност или Светислав и 
Милева драмској књижевној врсти у одређеној мери детерминише његов 
језик. У литератури за драмски стил важи да је „јединство патетичног и про-
блемског стила“ (Лешић 2008: 299). Стил Стеријиног „жалостног позорја“ 
управо је пун патетичности и узвишености оличених у репликама несрећ-
но заљубљеног витеза који прети самоубиством и заклиње се у вечну љубав, 
трагичном удесу кнегиње Милице принуђене да дâ кћер у харем, несрећној 
судбини принцезе Милеве спремне да се жртвује зарад „отечества“, као и 
коначном краху Бајазита.

Карактеристике барокне реченице донекле су компатибилне са глав-
ним стилским особеностима барокне драме, које се огледају у „у патетич-
ности језичког израза и у реторичкој претераности стилских средстава“ 
(РКТ 1986: 68). Важно је нагласити и да се драма крајем 18. и почетком 
19. века развија под снажним руским утицајем и да као таква има изразит 
барокни карактер, са стилом који је „китњаст, узвишен, књишко-славенски“ 
(Толстој 2004: 83, 85). У литератури о барокној реченици постоји уврежено 
мишљење да је накићена, гломазна, дуга (Суботић 2007: 245; 1989: 165; Ми-
лановић 2014: 355), а Љ. Суботић (2007: 246, 250) издваја главне стилске 

10 Павле Ивић (1998: 162–163) релативизује појам народног језика у делима српских пи-
саца с почетка 19. века и наглашава да су изворном српском народном говору недос-
тајали изрази за многе апстрактне појмове, као и за тековине нове цивилизације. У тим 
случајевима, уколико нису користили термине из грчког и латинског језика, писци су 
посезали за рускословенским, a понекад и руским, речима. Ивић такође истиче и да је 
народни језик најчистији у текстовима који говоре о стварима животне свакидашњи-
це, док су рускословенски елементи најбронији у саставима филозофске садржине .
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одлике такве реченице које се огледају у: финализацији глагола у предикату 
и финализацији инфинитива, опкорачењима којима се растављају вишечла-
ни реченични конституенти, постпозицији атрибута у односу на именицу, 
антепонирању генитива, прилошких и других одредби, синтаксичком па-
ралелизму и стандардном декору барокне реченице у виду бројних узвика, 
узвичих реченица и вокатива. У даљем току рада анализираћемо главне ба-
рокне одлике Стеријиног језика11.

ФИНАЛНИ ПОЛОЖАЈ ИНФИНИТИВА  
И ФИНАЛНИ ПОЛОЖАЈ ПРЕДИКАТА

Једна од најзаступљенијих синтаксостилистичких особина код готово 
свих писаца предвуковске епохe, али и Вука, је померање предиката или 
његовог дела на крај реченице (Суботић 2007: 246; 1989: 169; Милановић 
2014: 373). Да је реч о веома заступљеној појави, потврђује и Стеријина 
драма у којој се предикат и инфинитив често налазе у финалном положају12. 
Аорист и перфекат су најфреквентнији глаголски облици у служби таквог 
предиката, затим следе презент, императив, футур први и потенцијал, док се 
футур други, имперфекат и плусквамперфекат нешто ређе употребљавају. 

Прости глаголски облици
Презент 
1. лице једнине: „Владателю Правоверный!13 страшанъ ти гласъ доно-

симъ.“(85)
2. лице једнине: „Заштъ ми ранѣны Србаля яукомъ ушы пробїяшь?“ 

(12–13)
3. лице једнине: „Царъ Баязитъ Кнегиню Милицу и Деспота Стевана 

поздравля“. (9) „Права любовь за никакву нужду незна, она найветье опас-
ности победьуе, и као стена у мору стои.“ (70)

2. лице множине: „Андьели небеснїи! какве сладке надежде у срдце ми 
уливате.“ (19)

3. лице множине: „Ахъ! све се ветье буре над’ Сербїомъ вїю“. (16) 
Баязиту милостивомъ Цару вернїи робови поздравъ доносе.“ (29)

11 Троного т у овом раду неће бити наведено из техничких разлога.
12 Ову појаву код Стерије проналази и Љ. Суботић (2007: 246–247 ), а забележена је и у 

језику Ј. Хаџића (Суботић 1989: 169–171) и Ј. Суботића (Милановић 2014: 373 –374).
13 Претпостављамо да је облик вокатива, упркос знаку узвика који следи, саставни део 

реченице, те га тако и наводимо, руководећи се реченицама овог типа: „Ятьу живити 
о Милево! ер’ е твоя воля, радо тьу горку ову судбину сносити, докле годь зактевала 
будешь“. (72), у којима се знак узвика среће иза вокатива и у другим реченичним пози-
цијама у којима, верујемо, замењује запету.
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Аорист 
2. лице једнине: „Ал такое […] кой Оцу убица постаде – ты бистаръ 

Сербїе изворъ смртнымъ греомъ замути; […] одъ мача правосудїя пада.“ (2)
3. лице једнине: „Онъ с она два витеза оде, но выше се и не врати.“ (4) 

„Муратъ є нашъ погинуо, и Обилићева му рука смрт зададе.“ (9) „Онъ се 
само притварао тако […] а како му под шаторъ удье, таки га анджаромъ 
прободе.“ (9) „Тако овай на гласу витезъ животъ оконча.“ (51)

1. лице множине: „Сад’ на полѣ излети […] єдва га кое како с’ тешкомъ му-
комъ уватисмо, везана га држасмо, докъ намъ и Кнезъ у руке не додье.“ (9–10) 
„памтишь ли, кад’ мы с’ твоимъ Оцемъ првый путъ ратъ имадосмо?“(31) „Ево є 
светлїй Царе! ево невернице, чрезъ кое толикїй трудъ поднесмо.“ (101)

3. лице множине: „Боже мой! […] све ме надежде готово изневерише, 
[…] нит се смемъ выше осланяти.“ (13) „Ни є то узрокъ […] Кауры намъ 
веру погазише, силу мою Царску за ништа држе.“ (39) „О светлїй Царе! 
[…] грїота є, што тїи люди изгинуше.“ (52)

Императив 
2. лице једнине: „Кажи слободно, и ништа се не бой.“ (34) „Не, я ти 

прилику даемъ […] ево ти, наситисе.“ (72) „Слободно, само гледай, теране 
видай, (смешисе) пакъ се на войску преправляй.“ (76)

2. лице множине: „Ево: „Коя е жена мужу неверна, да од’ мача погине.“ 
тако тьитапъ каже, ако неверуете, ено, самїи читайте.“ (82–83) „Татари под 
шаторомъ царевымъ […] царицу сакрите.“ (103)

Имперфекат
3. лице једнине: „Ахъ! […] каковасе бура над’ Сербїомъ їош онда вїяше 

[…] коя му ево и главе додье.“ (2) „Робови навале с голи мачеви, но Стефа-
нъ снажно боретьисе Милеву заклоняаше.“ (100)

Сложени глаголски облици
Саставни делови сложених глаголских облика код Стерије често ће бити 

раздвојени бројним уметањима. Ова појава последица је финализације делова 
сложених глаголских облика, те се између њих и помоћних глагола умећу раз-
личите синтаксичке јединице, о чему ће више речи бити у следећем поглављу.

Перфекат
За разлику од Ј. Хаџића (Суботић 1989: 169) код кога је негирани облик 

глаголске копуле у перфекту инверзно дистрибуиран, Стерија задржава стан-
дардни редослед саставних делова перфекта (глаголска копула + радни глагол-
ски придев). Изузетак је пример: „Никад’ те старче ни видїо нисамь.“ (31)14

14 Инверзивна дистрибуција глаголске копуле среће се, међутим, у пасивној конструк-
цији: „А зашто Селимире! ты знашь, да самь я увекъ теби наклонѣнъ быо, и ако право 
расудишь, на мене се не можешь никаквимъ начиномъ потужити.“ (89)
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1. лице једнине: „Знай, да самь я учинила, [… ]не мысли ты да самь се я 
смрти бояла, єр’ є и мени животъ теретанъ.“(71)

3. лице једнине: „Но богати Майко! єл’ истина, што се говори, да є мога 
Оца Вукъ издао?“ (3) „Муратъ є нашъ погинуо, и Обилићева му рука смрт 
зададе.“ (9) „Но Ибраиме како ти се Светиславъ показао?“ (52) „Као што 
закони доносе, онъ є смрть заслужїо.“ (52) „Стани несретьныѝ старче (ухва-
ти га за руку) нїе твоѝ сынъ погинуо.“(60) „Шта знашь; шта жена їошт’ нїе 
учинила, шта ли нетье!“ (63)

3. лице множине: „Любовь те, сыне, отечества распалюе […] кад су 
Србльи сложно на непрїятеля ударали.“ (5–6)

Футур први
Као део сложеног футура првог, инфинитив добија финалну реченичну 

позицију, која је код Стерије једна од израженијих барокних особина.
1. лице једнине: „О Боже! […] радо тьу и весело то, учинити […] єр’ 

тьу ти жива или мртва Мирчу донети.“ (36)
2. лице једнине: „Нема за мене утехе […] бадаватьешь га с’ поля 

неговати.“ (59)
3. лице једнине: „Да Светислава презремъ, жалость тье ми срдце угрыза-

ти, и туга тье ми животъ обалити.“ (20) „О мила земльо отчевине мое! […] 
нетье выше Милевина нога по теби одати, нетье милу шеву, и яснога славуя 
сладкомъ чувству срдца слушати; […] као што тьу я за тобомъ.“ (20–21)

1. лице множине: „Добро дакле, судъ е готовъ, Милеву тье мо спалити.“ 
(83) „И ньой тье мо истимъ начиномъ платити.“ (95)

3. лице множине: „Сад’ тье ду їи довести, сад’ тье ду обое награду 
прїимити.“ (79)

Негирани облик помоћног глагола каткад је инверзно позициониран 
у односу на инфинитив. Овај Стеријин стилски поступак у функцији је па-
тетичности и узвишености: „Ахъ! не мора страстна любовь быти […] ер’ 
е ништа обезпокоявати неть.“ (73) „Престани жалостна девойко, ослонисе 
на промысао Божїй, кой те оставити нетье.“ (57–58) „Но девойко, помысли 
[…] гди се никакавъ яука гласъ чути нетье.“ (58)

Футур други
Примери који илуструју употребу футура другог у служби предиката у 

финалној реченичној позицији показују да помоћни глагол може бити двоја-
ко дистрибуиран:

2. лице једнине: „Ятьу живити о Милево! […] докле годь зактевала 
будешь.“ (72)

3. лице једнине: „То нисамь размела […] ако га не буде у тамницу 
бацїо.“ (61)
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Потенцијал
1. лице једнине: „Ахъ какосе не бы бринула!“ (45)
2. лице једнине: „Знай, да самь я учинила, што бы и ты, да си место мене 

быо, учинїо, не мысли ты да самь се я смрти бояла, єр’ є и мени животъ тере-
танъ.“ (71)

3. лице једнине: „Редко се кои од’ найпростїегъ до найсовршенїегъ на-
рода налази, комъ не бы Древность манѣ или више, (по мери чувства) мила 
была, и кои се не бы ню воображаваютьи увеселявао, или поне забаву какву 
у томъ наодїо.“ (V15) „Милева є Светиславу сыну твомъ обручена […] па сад 
да и раставимо, то бы смртный грей быо.“ (11) „та бунту бы целог народа 
подигао, и моїомъ бы главомъ Светислава платїо?“ (93)

1. лице множине: „Я се радуемъ да є на мене редъ пао […] то бы мы 
мейданъ изгубили […] а їошт’ кад’ бы барякъ непрїятелю оставили.“ (41)

3. лице множине: „колико насъ има, кои не бы преко зидина порушено-
гъ каквогъ града прелазетьи стали […] крвы просипали?“ (VII)

Плускамперфекат
3. лице једнине: „Светиславъ є несретьанъ противъ Мирче быо, меѝданъ 

изгубїо, и зато не може Милеву добити.“ (60)
Осим као део сложеног футура првог, инфинитив добија финалну ре-

ченичну позицију и када има функцију допуне глагола непотпуног значења. 
Код Стерије је такав инфинитив у највећем броју примера у антепозицији у 
односу на управни глагол16: „Ядна Србадїо! колико за права Бога страдати 
морашь! колико крвы просипати морашь, да ублажишь светыню Правосу 
дїя, светыню, што твои Праоцы до живца обезчестили.“ (1) „За нѣга сынко 
ништа чути нисамъ могла.“ (4) „Шта намъ дакле радити валя?“ (6) „Светла 
круно! […] да пред твое лице стати могу.“ (27) „Доста и є велика мложина, 
но само тройца утьи желе.“ (28) „Како смо сретьнїи […] с’ кимъ се слобод-
но дичити можемо.“ (35) „Болецтна чувства никакве прїятности осетьати 
не могу.“ (47) „Тешка є рука тѵраннска, и кога притисне, онай двоиномъ 
страдати мора.“ (57) „наполѣ с’ овымъ нитковомъ, кои се и у саме царске 
дворове утьи усудьуе; наполѣ, хa! (103)

Има, међутим, и примера који показују да се инфинитив може наћи и 
иза управног глагола17: „Любовь те, сыне, отечества распалюе […] не мо-
жемо се мы сыне борити, […] на непрїятеля ударали.“ (5–6) „Боже мой! 

15 Стране Предговора (V–XII) нумерисане су римским цифрама, док је остатак дела (1–107) 
означен арапским цифрама.

16 Потвду налазимо и код Љ. Суботић (2007: 247). Исто је и код Ј. Хаџића (Суботић 
1989: 170) и Ј. Суботића (Милановић 2014: 374).

17 Исто важи и за језик Ј. Хаџића (Суботић 1989: 170–171) и J. Суботића (Милановић 
2014: 382).
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[…] нит’ се могу на кою ослонити, но нит’ се смемъ выше осланяти.“ (13) 
„О кад’ тьу я тако сретьанъ быти, да ме она искрено люби, волїо бы с’ ньомъ 
и у найдивлѣй шуми живити, него безъ нѣ круну носити.“ (48) „Како се уда-
рише, онъ на трагъ уступи […] єр’ га нико од’ наши не ктеде слушати.“ (50) 
„Какавъ є то юнакъ, каква є душа у нѣму, то се код’ редки може натьи.“ (53) 
„Ей тужанъ, да самь я на твомъ месту, и тако у твои година, знао бы се баръ, 
како валя осветити.“ (89) „ха! цео овай проклетый родъ морамъ истребити, 
кой ми се на душу попео.“ (100)

Стерија посеже за разноврсним стилским решењима те неретко у истој 
реченици употребљава инфинитив у обема наведеним позицијама, испред 
и иза управног глагола: „Овыма се слободно могу и Романи (стару какву 
повесть представляютьи) придодати, кои, само ако ништа не носе, чимъ 
бы незлобиво срдце ранити могли, […] кои што сходніе у томъ од лепо 
сочинѣногъ Романа натьи?“ (VIII) „о бѣдна Сербїо! тек’ што мало цветати 
поче, бурнымъ ветромъ мораде клонути.“ (11) „Тако валя, од Баязита свакїй 
се бояти мора, и найдалъїи краевы Еѵропе мораду се од нѣгова стра затреса-
ти […] да свою славу задоволити може.“ (26)

Као што се из наведених примера јасно очитава, позиција предиката и 
инфинитива најчешће је везана за сам крај реченице, али ваља нагласти да 
финализација предиката није искључива (нарочито уколико је исказан прос-
тим футуром првим или императивом).

ОПКОРАЧЕЊЕ

Под опкорачењем се подразумева растављање синтагми уметањем 
других синтагми или одступање од природне линеаризације реченичних 
конституената уметањем комплементарних синтагми или конструкција 
(Суботић 2007: 247), што је последица руског и рускословенског утицаја 
(Милановић 2014: 371).

У Стеријином језику атрибут се у антепозицији и постпозицији од уп-
равне именице често раздваја уметањем енклитичког облика помоћног гла-
гола18: „Велика є туга на момъ срдцу […] као што се теби чини.“ (14) „Нетьу 
скробити, нетьу тужити, срдце є мое у моимъ рукама […] и судбину мою 
оплакивати.“ (17) „Под’ нашомь є рукомъ доста голема часть Еѵропе […] и 
Србльи нашъ ярамъ носе.“ (22–23) „Ово момче, на кога си ты мачь потегао, 
мой є сынъ […] єр’ се юначкїй од’ детинства показао.“ (33)

До опкорачења не долази само уметањем енклитичког облика помоћног 
глагола, већ и пуног облика (у презенту или инфинитиву): „Отче мой! […] 

18 Примере за овакву врсту опкорачења налазимо у језику Ј. Суботића (Милановић 
2014: 371–372) и Ј. Хаџића (1989: 168).
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Стефанъ твой жалостан проводи животъ.“ (2) „гди сте сад’ она времена […] 
као што и свашта на овомъ протиче свету.“ (13) „повратисе мало […] и ты 
тьешь га лавровимъ накитити венцемъ.“ (44) „Селимирове заслуге вамъ по-
мажу […] да тье те се брачномъ скопчати свезомъ.“ (35)

Раздвајања атрибута и именице постиже се и уметањем енклитичког об-
лика повратне заменице и речце се19: „Зидовисе Цариграда їошт’ яко држе 
[…] то є зашто самь васъ овде и сакупїо.“ (23) „У твоїой руци по света стои 
[…] коя тье за сретьу држати твоїомъ се любомъ называти коя те чисто лю-
бити не може.“ (30) „У сретьанъ се дань родїо да тебе за Оца има […] миръ 
се квари.“ (33) „Храброгъ се духа тай дечко види вреданъ є […] ма како 
било.“ (34) „Ради самномъ шта отьешь, у твое се руке предаемъ.“ (55)

У интерпозицији може бити и енклитички облик личне заменице20: „До-
бро велишь Светиславе! и отацъ тье насъ твой у Турску пратити; яаку ми 
веру тай човекъ задае […] нетьешь Турцыма робкиня быти.“ (18) „искре 
ти гнѣва из’ очїю скачу.“ (39) „Владателю Правоверный! страшанъ ти гласъ 
доносимъ.“ (85)

Има примера уметања и помоћног глагола и енклитичког облика личне 
заменице: „Лазарь є дете младо […] Светиславъ и є мой єдва намолїо […] 
гди годьу устреба, потьи.“ (34)

До одступања од природне линеаризације реченице долази уметањем 
речца21: „Из овогъ се дакле ясно види […] као велико сокровиште чуваютьи.“ 
(VII–VIII) „Ахъ! савъ стрепимъ […] коя му ево и главе додье.“ (2) „Безбож-
ный Вукъ одавно є на нѣга доносїо […] я самь истина доста Оцу ти покой-
номъ говорила, да то неверуе […] пред толикимъ Сердарма осрамоти.“ (4) 
„Збогомъ дакле све прїятности […] нїе выше Милева ваша прїятельица.“ (20)

Некада се умећу и клаузе22: „Она се твоїой милостивой вольи поко-
рава, миръ отье, и їошт’ моли, да є од зета Бранковића, кой їой досадьуе, 
бранишь.“ (29) „Сад’ самь самъ Господинъ, ишти шта отьешь, тешко тьу ти 
штогодь одретьи; благомъ тьу те, ако отьешь, засипати.“ (32) „Не иштемъ 
я тога […] єр никад нисамь границу, коя юнака дели, погазїо, недай да є 
садъ под старость погазимъ.“ (32–33) „Лазарь є дете младо […] и он тье са 
Стеваномъ, гди годьу устреба, потьи.“ (34) „Знай, да самь я учинила, што бы 
и ты, да си место мене быо, учинїо […] єр’ є и мени животъ теретанъ.“ (71)

О облицима вокатива и њиховој огромној фреквентности у језику драме 
биће речи у једном од наредних поглавља, али на овом месту ћемо се накратко 

19 Ово потврђује и Љ. Суботић (2007: 247), а исто важи и за језик Ј. Суботића (Милано-
вић 2014: 372) и Ј. Хаџића (1989: 168).

20 Исто је и код Ј. Суботића (Милановић 2014: 372).
21 Ову врсту опкорачења код Стерије региструје и Љ. Суботић (Суботић 2007: 247), а забе-

лежена је и у језику Ј. Суботића (Милановић 2017: 373) и Ј. Хаџића (Суботић 1989: 168).
22 Љ. Суботић (2007: 248) такође региструје уметнуте реченице као вид опкорачења.
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осврнути на овај падеж будући да се може сматрати посебном врстом опко-
рачења. Вокатив, с обзиром на функцију дозивања, скретања пажње и об-
раћања саговорнику, и данас представља својеврсно опкорачење, тако да се 
њиме се свакако остварује важна комуникативна намера, али истовремено 
и прекида природан реченични ток: „Любовь те, сыне, отечества распалюе 
[…] не можемо се мы сыне борити […] сложно на непрїятеля ударали“. 
(5–6); „Твое є срдце у теби […] но отечество любезна моя, цвили, [...] и као 
што су остали нашїи сродници себе жертвовали.“ (17–18) „Шестый є ово 
месецъ любезнїи сердари мои! од’ како мы Оца могъ изгубисмо […] чештьу 
украшеномъ престолу седимъ.“ (22).

Раздвајање саставних делова сложених глаголских облика вероватно 
корелира са бројним опкорачењима: „Я самь ово жалостно Позориште на 
истини основао по исторїи незаборавлѣногъ нашегъ Раића […] да самь най-
пречїи путъ к полезной забави нашао.“ (IX) „Теби тье се великїй Царскїй 
барякъ дати […] него се можеш и главе лишити.“ (36) „Ибраимъ ми є ве-
ранъ, не веруемъ, да ми нетье планъ по тьуди испасти.“ (42) „Сретьанъ тье 
Светиславъ быти не бойсе ты.“ (45) „та бунту бы целог народа подигао, и 
моїомъ бы главомъ Светислава платїо?“ (93) „И ньой тье мо истимъ начи-
номъ платити.“ (95)

И када глаголски облик није сложен, као што су на пример презент и ао-
рист, уколико је изражен повратним глаголом, долази до својеврсног опко-
рачења: „Шта се од’ нѣга учини?“ (4) „Ахъ! све се ветье буре над’ Сербїомъ 
вїю.“ (16) „Светиславъ, (тако се тай мой яданъ соперникъ зове) Светиславъ 
тье, велимъ, Водьа быти […] никомъ тайну не казуй, ради како обстоятел-
ства донесу.“ (40)

Стеријини јунаци устаљени реченични ток често прекидају ради скре-
тања пажње саговорнику: „А коя, велишь, страна вазлялобы, да господари?“ 
(49), или се ради постизања патетичног ефекта, и то уметањем узвика или 
клауза: „Толико люди, што намъ изгину, мой Отацъ, и 9 братьа, ахъ! као 9 
струка босилька, вену.“ (4) „Поступимо другимъ начиномъ […] а друго, да 
насъ ахъ! и од’ проклетогъ Вука брани.“ (6–7) „Да пошлѣмо посланике, нека 
иду, о да бы Богъ дао, да што добро сврше.“ (7) „Ах! пусто све благо, кад’ ми 
онога нема, за коимъ ми срце вене; Светислава, ахъ сына могъ Светислава, 
од’ како си Каравлашку послао, видїо нисамь, не знамъ гди є, и – ахъ бедный 
Отацъ од не мисла до не драга превїямсе, а нѣга распытуютьи, ал’ никаква 
гласа, као да у море пропаде.“ (90)

Може се закључити да Стеријина посеже за типичним опкорачењима 
барокне епохе као што су: уметање енклитичког облика помоћног глагола и 
повратне заменице и речце се. Нека опкорачења нису страна ни савременом 
језику: партикуле, уметнуте клаузе, вокативи; а нека су пак, као што је на 
пример последње, условљена жанром.
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ПОСТПОНОВАНИ АТРИБУТ

Инверзије у низању реченичних чланова уобичајена су одлика барокне 
синтаксе. Пример оваквог односа у језику Јована Стерије Поповића је ат-
рибут постпонован у односу на управну именицу. У служби таквог атрибута 
најчешће су присвојне заменице, присвојни и описни придеви23:

именица + присвојна заменица у функцији атрибута: „Ахъ! […] кад се 
отацъ мой за началника поставляо […] и главе додье.“ (2) „Укрепи му духъ о 
Отче, да и онъ стазомъ твоїомъ […] под тобомъ. (2–3) Кое то, што име мое 
споминѣ?“ (14) „Сретъа намъ се меня, и слепа судбина на осовини своїой 
итро окретаютьисе […] бездну жалости баца.“ (13–14) „Нетьу скробити […] 
судбину мою оплакивати.“ (17) „Владателю правоверный! допусти робу тво-
мъ, да и онъ кою речь рекне.“ (24) „Човече, шта ми каза, то є сынъ твой?“ (33) 
„Скуптесе све змїе и аждае, и вы тугрови дайте ми ярости ваше […] а вы све-
тїи дуовы праотаца мои, укрепите сыну вашемъ силу […] тье Светислава умо-
рити.“ (42) „Милево немой ме срдити […] да самъ я темель сретье твое“. (55) 
„Селимире! Светиславъ є сынъ твой […] с коимасе отацъ нѣговъ дичи.“ (90) 
„Смрть ньїова гаси жедь освети моїой […] узрокъ мога неспокойства.“ (95)

именица + присвојни придев у функцији атрибута: „Видиш ли ты, да се 
престолъ Цариградскїй потреса, и да цела Еѵропа одъ силе Турске стрепи.“ 
(6) „зар’ вы не знате, да є посланикъ Турскїй стигао?“ (9) „Коє опетъ то, 
што овде лежи валь да и нѣга ярост Баязитова гони.“ (69) „Каква є то сме-
лость […] законъ турскїй погазити!“ (79)

именица + описни придев у функцији атрибута: Боже мой, Баязитъ є чо-
векъ добаръ, кад’ самъ с’ победьенима миръ зактева“. (16) „Лазарь є дете 
младо […] гди годьу устреба, потьи.“ (34) „та знай да су опасности ветье 
быле, него да бы їи победивши могла“. (70) „Допусти Царе честитый! да и 
я штогодь пробеседимъ.“ (88) „о небо […] познаемъ духъ благороданъ, нїе 
тай порокъ Светислава мога.“ (91)

Када управну именицу одређују два атрибута, најчешће су антепози-
цији. За разлику од Ј. Суботића (Милановић 2014: 270), код кога су прис-
војна или показна заменица редовно позициониране непосредно испред 
именице, Стерија нема устаљени распоред атрибута. Напротив, и када су 
атрибути исказани присвојном или показном заменицом, она није нужно 
тик уз именицу: „Ласно тьу ово мое мнѣнїе потврдити, ако само опомене-
мъ, да и премудрый нашь Досїѳей у своя морална дѣла романтїческе повес-
ти уводити ніе сумняо, опоминютьисе често прекрасногъ оногъ изреченїя: 
Omne tulit punctum, qui miscuit utile dulci!“ (IX) „Я самь ово жалостно По-
зориште на истини основао по исторїи незаборавлѣногъ нашегъ Раића, […] 

23 Потврде налазимо и код Љ. Суботић (2007: 248), а ова барокна одлика заступљена је 
и у језику Ј. Суботића (Милановић 2014: 370) и Ј. Хаџића (Суботић 1989: 166). 
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к полезной забави нашао“. (XI). „Да видимъ како є овай робскїй родъ 
поступїо […] ал’ неверуемъ. (27) О! смилуйсе на ове седе власи […] не 
скратьуй последнѣ старчеве данке.“ (33)

Ретки су примери у којима су оба атрибута која одређују именицу пост-
понована: „Ни є то узрокъ […] Кауры намъ веру погазише, силу мою Цар-
ску за ништа држе.“ (39)

Два атрибута могу бити дистрибуирана и тако да се један налази испред, 
а други иза управне именице. Уколико је неки од њих исказан присвојном 
заменицом или присвојним придевом, биће постпонован24: „Светиславе ми-
лый мой Светиславе! […] сад да видишь милостивогъ Баязита твога […] 
с’ душомъ боришь“. (56–57) „О кукайте ядне майке Србске […] шта пате 
и какосе муче.“ (56–57) „Како тьу да те утешимъ несретьна другарице моя 
[…] удесне быти могле.“ (57)

Када именицу одређују три атрибута, најчешћи тип њихове дистри-
буције је атрибут + атрибут + именица + атрибут, при чему је поново 
уочљива тенденција постпоновања присвојних форми: „Под’ нашомь є ру-
комъ доста голема часть Еѵропе; […] и Србльи нашъ ярамъ носе.“ (22–23)

У Стеријином језику има и примера препонованог атрибута, који одго-
вара данашњој књижевнојезичкој норми: „Яднїи непрїятельи, противъ кога 
се дижете?“ (26–27) „Тешка є круна на Царской глави […] итьи мора.“ (27) 
„О утишай праведанъ гнѣвъ, и послушай беднога старца.“ (31)

На основу свега наведеног може се закључити да је Стеријина дистри-
буција атрибута слободна: поред барокног постпоновања атрибута, мно-
штво је примера који одговарају данашњој књижевнојезичкој норми.

АНТЕПОЗИЦИЈА ГЕНИТИВА

Генитив у антепозицији је стилска одлика барокне реченице која је ре-
гистрована у најмањем броју примера (5)25. Сви зебележени генитиви су по-
сесивни: „Ал такое […] ты бистаръ Сербїе изворъ смртнымъ греомъ замути 
[…] одъ мача правосудїя пада.“ (2) „Богъ насъ оставити нетье […] мудры 
стараца советъ да насъ руководи, као што си ты отче!“ (8) „Кад’ се гроотомъ 
на нашь ядный живота чамацъ смее, онда намъ найветъимъ кораблекруше-
нїемъ прети, Милево!“ (14) „О прости Милево! […] мене тъе Кнеза Лазара 
ктьи дичити, и мутно ми чело ведрити.“ (15) „Доста веть, доста; Селимире! 
[…] мы морамо волю народа, и собора судъ испунити (робу) учини твою 
дужность (Робъ с’ мачемъ замане).“(92)

24 Исто важи и за језик Ј. Суботића (Милановић 2014: 270).
25 Потврде налазимо и код Љ. Суботић (1989: 173; 2007: 248) и А. Милановића (2014: 

372), додуше, са знатно већим бројем примера.
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ОДРЕДБЕ У АНТЕПОЗИЦИЈИ

Ред речи у барокној синтакси је онеобичен и антепозицијом одред-
би26, која је вероватно условљена финализацијом предиката и инфинитива: 
„Отче мой! добрый отче мой! ты се сада по небеснымъ ливадама шетьешь, 
а сынъ твой, Стефанъ твой жалостан проводи животъ.“ (2) „Докле тье 
над’ Сербїомъ та освета траяти, отье ли се и намъ тужнимъ разведрити?“ 
(10) „О Боже! каква тишина по овоме кругу царуе, цело єстество с’ ку-
кавномъ Милевомъ тужи […] крваву ову жертву оплакиваю.“ (12) „Ахъ! 
све се ветье буре над’ Сербїомъ вїю.“ (16) „Идите, уредите, сваког моли-
те, кой човечества у себи има, кой може, нека кукавици помогне.“ (19) 
„Ты одлазишь, ал’ не мысли, да тье Светиславъ код’ кутье остати, не, онъ 
тье с’ тобомъ итьи.“ (18) „То нисамь размела […] ако га не буде у тамни-
цу бацїо.“ (61) „Веть се догрдило сиротой Даници […] и за оца му ништа 
не знамъ, као да у тавници живимъ. (68) Милева над тобомъ умире.“ (69) 
„Милево радостно Светиславъ умире.“ (69) „Ком є животъ теретан нек 
овамо додье.“ (100)

СИНТАКСИЧКИ ПАРАЛЕЛИЗАМ

Синтаксички паралелизам представља понављање идентичних син-
таксичких јединица на свим нивоима реченице или пасажа текста, чиме се 
интензификује њихов значај (Суботић 2007: 249; Милановић 2014: 357, 
362) и у Стеријином језику27, као и у језику Ј. Суботића28, је врло заступљен 
синтаксостилистички поступак. Понављања су, такође, карактеристична за 
дијалог и њима се у посебном исказу „понавља само израз који је смисаоно 
наглашен у претходном исказу“ (Сааведра 2004: 319).

Често у оквиру сложене реченице долази до низања клауза са истом 
структуром: „Отьу є, Майко до последнѣ капи крви бранити, бранитьу є 
Майко, као што ю є и отацъ мой од’ напасти бранїо; […] док є овогъ мача 
при бедрици, и докъ є мени Лазара и Светислава мога […] нег’ да срамно 
име помоцыма оставимо.“ (5) „Гди сте сада вы златнїи часови, кое самь 
задовольно и сретьно броїо? гди сте сад’ она времена, кад’ самь куле по 
воздуху зидао, протекосте ахъ протекосте, као што и свашта на овомъ про-
тиче свету.“ (13) „Твое є срдце у теби […] жертвуй себе на олтаръ неви-
ности […] жертвуй себе, као што є отацъ твой, као што є Богданъ, и као 
што су остали нашїи сродници себе жертвовали.“ (17–18) „Сад’ братьо 

26 Ову синатаксичко-стилску особину код Стерије примећује и Љ. Суботић (2007: 248).
27 Упореди са Љ. Суботић (2007: 249).
28 Упореди, такође, А. Милановић (2014: 357–359).
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їоштъ едномъ крвнику судъ изрецыте, проклетомъ Светиславу […] нѣму 
судъ изрецыте, нека награду прїими, но достойну.“ (84) „Роб, Баязитъ роб, 
о света Муратова душо, чуешь ли? Баяззитъ робъ, а затоли є на престолу 
седїо, да садъ ланце носи? землѣ толике освоїо, толикїй вилаетъ турскимъ 
ярмомъ обтеретїо, да сад’ у тамници живи? ха! проклето име, чїя є рука ка-
дра нѣга у тамницу бацыти?“ (106) „Гробе, ладный, гробе, отворисе, прїи-
ми несретьногъ Цара, окаянногъ Баязита у недра на дно грозне пропасти 
твое прими.“ (107)

Као што се може видети из наведених примера, сукцесивним пона-
вљањем или интензификацијом доприноси се патетичности и узвишености 
реплика које изговарају јунаци драме29. Тако, уколико жели да нарочито ис-
такне значај одређене синтаксичке јединице, Стерија не посеже за синони-
мима, већ је неколико пута понавља: „Миръ мати велишь, и я миръ любимъ, 
у миру земля благодатне плоде свое нами богато излива, у миру се устави и 
укази чине; земледѣлацъ иште миръ, и я велимъ: миръ да буде; Но ако мы с’ 
истимъ миромъ немиръ добїемо?“ (7)

Најчешће се интензификује значај следећих синтаксичких јединица:
а) субјекат: „Ибраима ми зови […] вы законъ Турскїй нарушавате, вы 

Пророкову веру газите.“ (38)
б) предикат: „Жалостный Сыне! твоя мати тражи оно, што натьи не 

може, тражи утехе, коя їой нигда огрануши нетье.“ (3) „О! смилуйсе на ове 
седе власи, смилуйсе и на ове ране […] не убїяй сретьу двое млады, не скра-
тьуй последнѣ старчеве данке.“ (33) „Продьисе молимъ те мейдана, про-
дьисе свега, нїе мени до победе, я морамъ да се осветимъ, морамъ Милеву 
да имамъ.“ (41) „Скуптесе све змїе и аждае […] дайте му совета, дайте му 
муке, скоима тье Светислава уморити.“ (42) „И тоє мой Светиславъ учинїо? 
о небо – нїе, нїе, познаемъ му наравъ, познаемъ духъ благороданъ, нїе тай 
порокъ Светислава мога.“ (91)

в) атрибут: „Каква є то смелость, каква продрзливость, какво безаконїе 
законъ турскїй погазити!“ (79)

г) прилошка одредба: „Сад’ братъ брату добра не жели, сад’ Вукъ по 
Сербїи радъ є господарити […] самъ жали и пали?“ (6) „Сретъа намъ се 
меня […] сад’ насъ на ливанѣ сретье, а сад’ бездну жалости баца.“ (13–14)

д) везник: „та Светиславъ є дете […] ил’ се уздашь у старца Селимира, 
та старъ є, да на коню седи, а камо л’ да мачемъ мая.“ (6)

ђ) предлог у предлошко-падежној конструкцији: „С’ кимъ тьешь воева-
ти, са Светиславомъ?“ (6) „у помоть Баязиту противъ кога, противъ наше 
братье, да онъ лакше крвь Хрїстїянску проливати може.“ (10–11)

29 И Ј. Суботић користи синтаксички паралелизам за појачавање патетичности и узвише-
ности својих говора (Милановић 2007: 358). 
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УЗВИЦИ, УЗВИЧНЕ РЕЧЕНИЦЕ И ВОКАТИВИ

Драмски лик је елоквентнији од јунака романа (Лешић 2008: 390), он 
носи драмску радњу, износи своја размишљања и осећања, учествује у драм-
ском сукобу. Уколико узмемо у обзир експресивност дијалога, која „до из-
ражаја доводи емоције“, и његов конфликтни или агонални карактер (Ле-
шић 2008: 389, 390), можемо сматрати оправданим велики број узвика и 
узвичних реченица у Стеријином делу. Облици вокатива такође су бројни и 
у служби су патетичности, али и обнављања комуникативне намере, која се, 
понекад, губи у дугој барокној реченици.30

„Утешисе добрый Старино!“ (8) „Хмъ! хмъ! хмъ!“ (9) „Твое є срдце у 
теби […] но отечество любезна моя, цвили, [...] нашїи сродници себе жерт-
вовали.“ (17–18) „О! каква є ово стрела, што ми срдце пробїя! (18) свирѣпа 
судбо докле тьешь ланце жалости ковати, Светиславе! окаменїоси се, брани, 
теши Милеву!“ (18) „Добро велишь Светиславе! и отацъ тье насъ твой у Тур-
ску пратити […] зато сестро моя! немой тужити, немой цвилити, датье Богъ, 
те ти нетьешь Турцыма робкиня быти.“ (18) „Андьели небеснїи! какве сладке 
надежде у срдце ми уливате.“ (19) „О! велика є ово за мене загонетка […] 
теби тьу Отечество помотьи […] што си ме на овай светь извело“. (20) „Збо-
гомъ и ты Светиславе! […] – ха! шта реко! не, любитье те до гроба, нит’ тье те 
кадгод с’ ума скидати.“ (21) „Опетъ тужи, о Боже, кад’ тье ово сирото девойче 
од’ куканя престати.“ (44) „Ты си Данице одидеръ!“ (45) „Ахъ какосе не бы 
бринула!“ (45) „О каква є то лепота!“ (48) „Боже мой Боже! […] да имъ тако 
чада страдати мораю!“ (56) „О златне речи мога покойногъ оца, сад’ васъ це-
нити умемъ! (59) Ахъ! (60) Шта! Праведный Боже!“ (61) „айде Милево, айде 
на полѣ да се спремишь, тѵраннъ заповеда“. (62) „Светиславе мой! сыне мой 
Светиславе – ах!“ (61) „Немой ты тако говорити […] а старый є то войни-
къ мой брайко, преко млоги є ватра прелазїо.“ (63) „Неверо!“ (70) „Милево! 
ангеле земный! шта ты учинити не можешь!“ (71) „Новогъ, аирала!“ (77) „ао 
мой юначе!“ (77) „Доста паклениый породе!“ (80) „Добро говоришь Осма-
не!“ (87) „Роб, Баязитъ роб, о света Муратова душо, чуешь ли?“ (106)

АНТЕПОЗЦИЈА ОБЈЕКТА

Иако би са становишта данашњих носилаца српског језика антепозиција 
објекта била нетипична синтаксичка појава, за језик 19. века она је сасвим 
уобичајена. Љ. Суботић (2007: 249) ову појаву бележи код Стерије и истиче 
да је антепонирање објекта последица задржавања предиката или инфинитива  

30 У примерима који следе биће обележени узвици и облици вокатива, а како су они 
у већини случајева део узвичних реченица, њих нећемо посебно обележавати из 
техничких разлога.
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у постпозицији: „Есть єсть! […] гледайте, договарайтесе, и сутра да ми одго-
воръ дате.“ (10) „Муратъ є убїенъ, и сынъ нѣговъ Баязитъ влада; онъ с’ нашима 
мїръ отье и зато є Османъ дошао.“ (16) „Победимо ли Мирчу […] а найпосле-
тье мо гордог Тамерлана покорити.“ (25) „Светла круно! посланицы од Србс-
ке землѣ милость просе, да пред твое лице стати могу.“ (27) „Да видимъ како 
є овай робскїй родъ поступїо, и єли мое уговоре, или дальи ратъ примїо – ал’ 
неверуемъ.“ (28) „Баязиту милостивомъ Цару вернїи робови поздравъ доно-
се.“ (29) „Хм! То може быти […] да миръ прима а уговоре не шилѣ?“ (29) „Но 
треба їошть и да законе наше познашь.“ (36) „Е пакъ […] и мы тьемо гото-
вїи быти нѣга покорити.“ (39) „Светиславъ є несретьанъ противъ Мирче быо, 
меѝданъ изгубїо, и зато не може Милеву добити.“ (60) „Отье ли Іусуфъ Маджа-
ре победити?“ (63) „онь се яко разжентарїо […] да їой вратъ скр’амо.“ (65) 
„Светиславе Светиславе то ли є намера твоя, да ми сасвимъ срдце распоришь?“ 
(69) „Милево! ты ми животъ повратьашь.“ (72) „Чекай момче! важнїе послове 
да свршимо, а зато тьемо найлакше.“ (75) „знашь ли на кога мачь потежешь?“ 
(92) „Емїре! нека и она плату прїими, то є такву децу породила.“(102)

ЗАКЉУЧАК

Анализа барокних карактеристика на грађи драме Невиност или Све-
тислав и Милева показује да су код Стерије присутне све тражене одлике 
и да је његова реченица подлегла барокизацији. Гломазност и прекићеност 
барокне реченице можда управо произилази из тежње ка разбијању сувише 
уочљивих правилности којој је тежила уметност ове епохе. Међутим, поред 
веома дугих, накићених, типичних барокних реченица, у драми се, сасвим 
очекивано, с обзиром на њену жанровску опредељеност, могу наћи и непо-
тпуне реченице, као што су оне без предиката: „Милеву за жену?“ (10) „А 
мой Светиславъ?“ (47) „Од’ Ибраима?“ (49) „За Светиславомъ“. (60) „Дос-
та Ибраиме!“ (75) „Моя верность.“ (75) „Громъ и пакао! моя жена, моя Ми-
лева!“ (77), од којих су неке „реакције на стимуланс из претходног исказа“ 
(Сааведра 2004: 319) или реченице које се састоје само од именице у вока-
тиву: „Неверо!“ (70) „Стеване!“ (98).

Најизраженије барокне одлике у језику Јована Стерије Поповића ујед-
но су оне које су доминантне код осталих писаца 19. века. Финална пози-
ција предиката и инфинитива је веома присутна синтаксичко-стилска од-
лика у његовом идиому, али ваља нагласити да у појединим сегментима има 
подударања са данашњим стањем у језику. Тачније, код перфекта нема ин-
верзне дистрибуције одричног облика копуле у односу на радни глаголски 
придев, а употреба имперфекта и плусквамперфекта је редукована, што је 
случај и са савременим језиком. Приликом распоређивања предиката Сте-
рија најчешће посеже за компромисним решењем: комбинује предикат у 
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финалној и осталим позицијама. Фреквентна су и опкорачења, која осци-
лују од оних који су уобичајена за ову епоху (уметање енклитичког облика 
помоћног глагола, повратне заменице и речце се) до оних која су и данас 
прихватиљива (партикуле, уметнуте клаузе, вокативи). Постпоновање ат-
рибута је такође изражено, али није искључиво. Стерија често користи и 
атрибут у антепозицији или налази решење у комбиновању постпоново-
ног и препонованог атрибута, уз тенденцију постпоновања посесивних 
форми (присвојних заменица и придева). Антепозиција генитива је готово 
неизражена јер се јавља укупно пет пута, док су одредбе и објекат у овом 
положају регистровани у знатно већем броју примера. Синтаксички пара-
лелизам је једна од фреквентнијих одлика и успоставља се посредством раз-
новрсврсних синтаксичких јединица, а у служби је остваривања патетичног 
и узвишеног тона реплика. Не изостају ни украси у виду узвика, узвичних 
реченица и вокатива.

Истраживање је показало да се карактеристике Стеријине синтаксе не 
разликују много од регистрованих појава у студијама о језику Јована Хаџића 
и Јована Суботића. Они се, наиме, служе сличним синтаксичко-стилским 
поступцима, што доста говори о стању у језику 19. века и огромном утицају 
страних синтакси на језик писаца тога доба.

Када се у обзир узму карактеристике које су регистроване у роману 
Дејан и Дамјанка (1830), може се констатовати да су ове барокне појаве 
уобичајене код Стерије, као и да он задржава стилске и синтаксичке особе-
ности барокне епохе независно од жанра.

У поређењу са савременим језиком не може се донети поуздан закљу-
чак. Иако су регистрована бројна одступања од данашњег стања, не сме се 
пренебрегнути једва присутна антепозиција генитива, као ни одређена по-
дударања, која су, будући да је временска дистанца огромна, занимљива за 
даља разматрања.
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BAROQUE SECNTENCE GEOMETRY IN ТHE PLAY NEVINOST  
ILI SVETISLAV I MILEVA (1827) (INNOCENCE OR SVETISLAV  

AND MILEVA) BY JOVAN STERIJA POPOVIĆ

Summary

A syntactic organization in the play Nevinost Ili Svetislav i Mileva (1827) (Innocence or 
Svetislav and Mileva) by Jovan Sterija Popović is far away from the present day holders of the 
standard Serbian language. Sterija’s sentences succumbed to baroqueization, which came to the 
Serbian language through the Russian language, and from the German and Latin syntax. The 
paper will analyze the Baroque features of the Sterija’s language, which are reflected above all in 
the following: the finalization of the verb in the predicate and the finalization of the infinitive, the 
contradictions that divide the multiple sentence constituents, the post-position of the attribute 
in relation to the noun, the pre-position of genitive, adjectives and other provisions, syntax paral-
lelism and the standard decoration of the Baroque sentence in the form of numerous exclama-
tions, exclamation sentences and vocatives. The goal is to point to the baroque of Jovan Sterija 
Popović’s language by registering appropriate stylistic features. All the required Baroque features 
are present in the Sterija’s language. The research has shown that the characteristics of Sterija’s 
syntax do not differ much from the registered phenomena in studies on the language by Jovan 
Hadžić and Jovan Subotić. In the novels Dejan and Damjanka (1830) these baroque phenomena 
are common, which shows that Sterija retains the stylistic and syntactic characteristics of the Ba-
roque epoch independently of the genre. The most prominent Baroque features in the language 
of Jovan Sterija Popović are those that are dominant amongst other writers of the 19th century.

Key words: History of Serbian literary language, syntax, baroqueization of sentence, Sterija.
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