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АЛЕКСАНДРА С. КОСТИЋ ТМУШИЋ1

УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ СА ПРИВРЕМЕНИМ СЕДИШТЕМ
У КОСОВСКОЈ МИТРОВИЦИ, ФИЛОЗОФСКИ ФАКУЛТЕТ 
КАТЕДРА ЗА СРПСКУ КЊИЖЕВНОСТ И ЈЕЗИК

ОДНОС ПОЕЗИЈЕ И ПРОЗЕ 
У СТАРОЈ СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ2

САЖЕТАК. У раду се указује на то какав је однос поезије и прозе у савременом
схватању овог проблема, са једне стране, а са друге, како се на овај од-
нос гледа у српском књижевном стваралаштву средњег века. Литерату-
ра која је настала у савременом, модерном добу, прави јасну разлику
односа поезије и прозе, док је у изучавању старе српске књижевности
то велики проблем, пре свега, због тога што у старој српској литератури
постоји тенденција брисања граница између прозног и поетског обли-
ка говора, па се прозом понекад назива и ритмичка песма. Само се ус-
ловно неки жанрови могу сврстати у прозне, други у песничке, док јед-
на велика група остаје мешовита, јер се по неким својим одликама мо-
же сматрати прозом, а по неким се мора убројати у песништво. Циљ ра-
да је да се приближи схватање старе српске књижевности кроз
поимања старог српског писца и песника, по законитостима средњо-
вековне поетике и естетике, а очима савременог изучаваоца књижев-
ности.

КЉУЧНЕ РЕЧИ: поезија, проза, средњовековна књижевност, ритам, мелодија, звук. 
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До Dре неколико 9еценија, ка9а се Jавило сLаром срDском књи-
жевношћу, књижевна осLварења су DосмаLрана Lако шLо се Dола-
зило о9 наших савремених лиLерарних каLе:орија. Наиме, Dро-
зни оJлици су Lражени Lако шLо су Dо9сећали на роман, Jио:ра-
фију, DриDовеLку. ШLо се Lиче DеснишLва у сLарој срDској књи-
жевносLи, Jу9ући 9а оно нема савремену сLрукLуру Dоезије, 9о-
шло се 9о закључка 9а Dоезије има мало или је уоDшLе нема.
Наравно, Lо је у DоLDуносLи неLачно. Ка9а се Jу9е оJра9ила сLара
срDска JиJлиоLека 9оJићемо Dре9сLаву о Lоме из че:а се сасLоја-
ла наша сLара књижевносL и колико се, у сLвари разликује о9 9а-
нашње Jио:рафије, или романа (Бо:9ановић, 1997, сLр. 10). Са
9ру:е сLране, ка9а са:ле9амо Ок�оих, ви9ећемо 9а је у њему са-
9ржана најлеDша свеLска Dоезија, у Проло!у се крије изванре9на
Dроза, 9ок се у Минејима налази Dоезија срDских Dесама, канона,
служJи, Dохвала, Dа чак и Dрозни сасLави живоLа свеLих. 

Теоријски :ле9ано, DосLоје 9ва основна и међусоJно суDроL-
сLављена оJлика LексLа: Dроза и сLих. У књижевносLи се сусреће-
мо и са низом Dрелазних оJлика, као шLо су Dесничка Dроза и
слоJо9ни сLих. Без оJзира на мо:ућносL њихово: DриJлижавања
или у9аљавања, Dроза и сLих се јављају као 9ве оDречне Lен9ен-
ције у LексLуалној ор:анизацији књижевно: 9ела. 

Прозни LексL се развија конLинуирано. Прелажење реченица
из „ре9а у ре9 слоJо9но је и заDраво сасвим арJиLрарно, више
о9ређено неким случајним околносLима (9ужином шLамDано:
реLка) не:о унуLарњим захLјевима LексLа” (Lešić, 2008, str. 167).
По својој конLинуираносLи Dрозни LексL је сро9ан линеарном Lо-
ку живе речи, у којој се реченице слоJо9но нижу је9на за 9ру:ом.
Прозни LексL се о9 живе речи у :оворном језику знаLно разли-
кује. Разликује се Dо изразиLој унуLрашњој уређеносLи речени-
ца, Dо њиховој ре:улисаносLи, уравноLеженосLи, симеLричком
о9носу, риLмичким Dонављањима еквиваленLних синLаксичких
се:менаLа и сл. Као и сLих, и Dрозни LексL каракLерише формал-
на уређеносL, сLилизованосL и риLмичка ор:анизација. РиLам
Dрозно: LексLа, међуLим, за разлику о9 риLма сLиха, заснива се
на расDоре9у речи у реченици и везама међу реченицама. 

НасуDроL Dрозном LексLу, сLиховни LексL је изломљен и се:-
менLиран у реLке који се називају сLихови. Говорни низ Dо9вр:-
нуL је низу формалних о:раничења која :а насилно ре:улишу,
мењајући ње:ов Dриро9ни Lок. У сLиху је синLаксички маLеријал
Dо9ређен фонолошкој ор:анизацији LексLа. Наука о језику која се
Jавила и Dревасхо9но је Jила заокуDљена исDиLивањем језичко:
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феномена са акусLичне сLране, није никако во9ила рачуна о лин-
:висLичкој вре9носLи :ласова. Није Jила у сLању 9а разликује
„фонему о9 њених реализација, фонолошке DроJлеме о9 фонеL-
ских, учење о сLиху о9 учења о рециLовању сLиха” (Jakobson,
1966, str. 147).

Иако су међусоJно суDроLсLављени, и Dроза и сLих су оJлици
језичке ор:анизације који су насLали на9о:ра9њом Dриро9но:
језика. ПосLоји више разло:а зJо: којих се смаLра 9а се најDре
развио сLиховни :овор. На основу сачуваних осLаLака најсLа-
ријих оJлика сLиха, као и на основу Dримера из DеснишLва 9анас
DримиLивних кулLура, може се закључиLи 9а је Dрви сLеDен у
развоју сLиховно: :овора насLао самим Dреламањем :оворно:
низа у синLаксички и инLонационо осамосLаљене реLке, који су
:овору 9авали изразиLо риLмички каракLер. Оно шLо је нека9а
имало каракLер слоJо9но: риLма, DосLеDено је 9оJијало карак-
Lер чврсLо: риLма, осLварено: увођењем риLмичких факLора
који се Dравилно Dонављају у целој Dесми и који уLичу на њену
укуDну риLмичку ор:анизацију. 

НасуDроL сLиховној Lен9енцији, Dроза је насLала као :овор
који је знаLно ор:анизованији о9 живе речи, међуLим, са 9ру:е
сLране, слоJо9ан о9 сLро:их формалних о:раничења сLиха. Про-
за се у евроDској књижевносLи Dојавила знаLно касније о9 сLиха,
и Lо Dрво у анLичким филозофско-моралисLичким, 9и9акLич-
ким и сличним жанровима, Dа Lек он9а у умеLничкој књижев-
носLи у ужем смислу. 

За разлику о9 Dрозе, у којој је ор:анизован синLаксички ниво
језика и у којој :лавну уло:у у риLмичкој ор:анизацији има рече-
ничка инLонација, у сLиху DримаL у ор:анизованосLи 9оJијају
фонолошки језички елеменLи који су и носиоци сLиховно: риL-
ма. У сLиху се сукоJљавају, али и мире 9ве риLмичке Lен9енције:
је9на која је са9ржана у самом DринциDу меLрички усLројено:
:овора, о9носно, у унуLрашњој Dо9у9арносLи елеменаLа сLиха и
међусоJној Dо9у9арносLи сLихова у Dесми, и 9ру:а која је инхе-
ренLна самом :оворном низу, о9носно, Dриро9но смисаоно ин-
Lонационом развијању реченице. 

Роман ЈакоJсон је у Лин!вис�ици и ,ое�ици (1966) изJе:ао 9а
суDроLсLави DоеLски језик као емоLиван језицима усмереним на
DракLичну комуникацију. Наиме, „насуDроL 9ихоLомије DоеLска
– комуникацијска функција, ЈакоJсон у Лин!вис�ици и ,ое�ици ус-
DосLавља шесLочлану језичку функцију која Dоре9 емоLивне и
конаLивне Dо9разумева и референцијалну, DоеLску, фаLичку и
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меLајезичку” (Росић, 1989, сLр. 34). ШесLочлана језичка функција
ко9 ЈакоJсона се о9носи на Dошиљаоца (Dесника), Dримаоца Dо-
руке (чиLаоца), конLексL, Dоруку, конLакL и ко9. Ка9а се ово са-
:ле9а, неоDхо9но је 9а се исLакне 9а Lеорије које за:оварају аDсо-
луLну анаLомију књижевно: 9ела нису о9рживе. Само књижевно
9ело Dо9разумева LексL, међуLим, Dоре9 LексLа, Dо9разумева и
чиLаоца и ње:ов 9оживљај 9ела, заLим, само: чиLаоца и рецеD-
цију књижевно: умеLничко: 9ела, и на крају, конLексL LексLа и
ванкњижевни конLексL.

Веома 9у:о се на саму књижевносL, а самим Lим и на Dоезију,
:ле9ало као на Dоруку која нема свој ко9. УDраво из Lих разло:а,
јавила се DоLреJа 9а се на Dоезију :ле9а као на ко9 Jез своје Dору-
ке. То DосLојање знака на свим нивоима Dочивало је на самој вези
форме и смисла. СLо:а, ЈакоJсон је у расDрави о чешком сLиху,
„оLкрио везу између Dрозо9ијске вре9носLи је9но: звуковно:
својсLва и ње:ове значењске вре9носLи, DошLо сваки језик Lражи
9а DриDише највиши Dрозо9ијски значај сисLему оDозиција који
је најDерLиненLнији на семанLичком Dлану: разлика у јачини у
руском, у 9ужини у :рчком, у висини на срDскохрваLском” (Že-
net, 1985, str. 19). Дакле, оно шLо је веома JиLно је 9а, у сLвари, Dо-
рука не може 9а сLоји Jез ко9а, као шLо ни ко9 не може 9а сLоји
Jез Dоруке.

Дакле, Dеснички језик је суDроLан оJичном :овору и он се о9
оJично: :овора разликује заLо шLо је креаLиван и сLваралачки.
СLваралачки је, Dре све:а, заLо шLо се Dримењује у функцији
књижевно: и DоеLско: сLварања и заLо шLо служи као „сре9сLво
којим се осLварује нешLо шLо није сам језик – је9ан аLефа: креи-
ран DуLем језика, који, је9ном сLворен, живи својим независним
живоLом” (Бу:арски, 1984, сLр. 254). Сама Dоезија је, у сLвари,
најосоJенији ви9 језичке сLваралачке 9елаLносLи. Она највише
DоLDомаже 9а се језик враLи својој изворносLи и, Lакође, враћа је-
зику „9ревносL” и „DримиLивну скромносL”; комуникаLивносL и
функционалносL” (КосLић, 1990, сLр. 145).

ВероваLно је 9а у књижевносLи не DосLоји сLарија и оDшLија
каLе:орија о9 суDроLносLи Dрозе и Dоезије. У овом 9у:ом Lра-
јању, које оJухваLа векове, о9:овара релаLивна сLаJилносL ос-
новно: криLеријума развоја. Овај криLеријум је 9о XX века Jио
Dревасхо9но фоничке Dриро9е: реч је о оном скуDу о:раничења
резервисаних за Dеснички израз која се :руJо мо:у свесLи на
Dојам меLра: DроDисано смењивање краLких и 9у:их сло:ова, на-
:лашених или нена:лашених, оJавезан Jрој сло:ова, хомофонија
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завршеLака сLихова и Dравила Dрављења сLрофа, шLо ће рећи
DовраLних скуDина сLихова у Dесми. Овај Jи се криLеријум мо:ао
смаLраLи основним, Jу9ући 9а осLале о9лике, уосLалом Dро-
менљиве, Jиле оне 9ијалекаLске, :рамаLичке, или чисLо сLили-
сиLчке Dриро9е, ника9а нису у класичној DоеLици Jиле смаLране
оJавезним и Dресу9ним на исLи начин као и меLричке сLе:е: Lо
су Jили украси 9ру:о:а ре9а, неки о9 њих неоJавезни, је9но:а Lи-
Dа 9искурса, чија је Lрајна о9лика увек Jила DошLовање меLрич-
ке форме. Данас Lако „неу:о9но DиLање Dесничко: језика нека9а
је Jило крајње је9носLавно, Jу9ући 9а је DрисусLво или о9сусLво
меLра Dре9сLављало Dресу9ан и не9восмислен криLериј” (Ženet,
1985, str. 63).

Да Jи се књижевно сLваралашLво схваLало као умеLносL, о9-
носно, DреоJликовање живоLа, оно је морало 9а Jу9е о9војено о9
DракLично: :овора. При зачеLку књижевне умеLносLи „јављао се
каLе:орички захLев: језик књижевносLи LреJа 9а се разликује о9
сваки9ашње: језика, Dриказивање сLварносLи језичким сре9-
сLвима са умеLничком сврхом LреJа 9а се разликује о9 информа-
ционе сврхе. Тако се јавила DоLреJа за Dоезијом” (Lotman, 1970,
str. 86). О DоеLском :овору се мисли као о нечему сложенијем Dо
сLрукLури. Је9ини мо:ући :овор књижевне умеLносLи у DочеLку
је Jио DоеLски :овор. Тиме се DосLизало разје9начавање језика,
ње:ово о9вајање о9 оJично: :овора. ПоLом је Dочињало ује9нача-
вање, о9носно, сLваран је мо9ел – знак. Чињеница 9а је књижевно
9ело ор:анска сLрукLура оDре9ељује и решење DиLања о међу-
соJном о9носу Dоезије и Dрозе. СLрукLурни Dрилаз књижевном
9елу Dо9разумева 9а се овај или онај DосLуDак не размаLра као
DосеJна маLеријална 9аLосL. УмеLнички ефекаL DосLуDка је увек
о9нос LексLа Dрема чиLаочевом очекивању, есLеLским нормама
еDохе, уоJичајеним сижејним и 9ру:им клишеима, закониLосLи-
ма жанра. Изван ових веза умеLнички ефекаL DросLо не DосLоји.
Улазећи у различиLе сLрукLурне целине, исLи маLеријални еле-
менL LексLа оJавезно 9оJија различиL, Dонека9 суDроLан смисао.
УмеLнички DосLуDак није маLеријални елеменL LексLа, не:о о9-
нос. ПосLоји DринциDијелна разлика међу о9сусLвом риме у сLи-
ху у коме се не DреLDосLавља мо:ућносL њено: DосLојања, или у
оном који се ње DоLDуно о9рекао, Lако 9а о9сусLво риме улази у
чиLаочево очекивање, у есLеLску норму Lо: ви9а умеLносLи, с
је9не сLране, и у сLиху који укључује риму у најкаракLерисLич-
нија оJележја DоеLско: LексLа, с 9ру:е сLране. 
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Са сLрукLурно: :ле9ишLа, вешLасLвен, сложен о9 LиDо:раф-
ских лиLера, LексL :уJи своје аDсолуLно, сеJи самом 9овољно
значење као је9инсLвен оJјекаL умеLничке анализе. ТексL је је9-
на комDоненLа умеLничко: 9ела, крајње сушLасLвена комDонен-
Lа, Jез које је немо:уће DосLојање умеLничко: 9ела. УмеLнички
ефекаL, у целини, насLаје Dоређењем LексLа са сложеним ком-
Dлексом живоLних и и9ејно-есLеLских Dре9сLава. ТексL је „сLва-
рање, али исLовремено он је и Dреношење, чиLање, шLо значи су-
9еловање” (КосLић, 1990, сLр. 101). Песник и чиLалац су на исLом
за9аLку и Jез њихове сара9ње, LексL Jи Jио Dолу-Lворевина и Dо-
лу-свеL.

ПоLреJно је указаLи на Lо 9а се мно:оJројни несLихоLворни
жанрови у срDској сре9њовековној књижевносLи у DринциDу
разликују о9 Dрозе. То су жанрови који не сLоје насуDроL Dоезији,
јер се развијају о9 њено: DосLанка. СLиховни жанрови фолклора
не сLоје насуDроL ње:овим Dрозним жанровима, са њима нису у
корелацији, јер се не схваLају као Dо9врсLе је9не умеLносLи, не:о
као разне умеLносLи. 

Проза у сре9њовековној књижевносLи живи Dо 9ру:им зако-
нима: она се Lек изне9рила из оDшLе:оворне сLихије и Lежи 9а се
о9 ње о9воји. СLрукLурни елеменLи: архаизација језика у књи-
жевносLи жиLија, фанLасLичка неоJичносL сижеа у чу9оLворној
Jајци, исLакнуLа условносL DриDове9них DосLуDака, сLро:о Dри-
9ржавање жанровско: риLуала, сLварају оJлик сLила који је све-
сно оријенLисан на разликовање о9 сLихије оJично: језика. 

ПуL Dроучавања о9 Dоезије ка Dрози као сложеној сLрукLури
„Dонавља исLоријско креLање реално: књижевно: Dроцеса, који
нам у DочеLку 9аје DоеLску сLрукLуру, која соJом исDуњава кон-
Lинуум Dојма књижевна умеLносL и у конLрасLном је о9носу (на
DринциDу из9вајања) са фоном, у који улази конверзациони :о-
вор и сви ви9ови Dисмено: неумеLничко: (са :ле9ишLа човека
Lо: времена) :овора” (Lotman, 1970, str. 93).

Касније се Dоезија и Dроза јављају као 9ва самосLална, али ко-
релаLивна умеLничка сисLема. Појам је9носLавносLи у умеLно-
сLи је знаLно оJухваLнији о9 Dојма Dрозе. Ње:ово 9ефинисање је
скоDчано са великим DоLешкоћама. ПоLреJно је указаLи на Lо 9а
се схваLање о је9носLавносLи као синониму умеLничке вре9но-
сLи Dојавило у умеLносLи веома касно, оJележавајући Lиме ве-
лику зрелосL човекове умеLничке кулLуре. Да Jи се је9носLавно
схваLило уDраво као је9носLавно, а не као DросLо, DоLреJно је 9а
оно Jу9е Dоје9носLављено, о9носно, 9а умеLник свесно не уDо-
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LреJи о9ређене елеменLе Lворевине, а слушалац 9а DројекLује
ње:ов LексL на фон на коме Jи Lи DосLуDци Jили реализовани.
Ако се улеDшана сLрукLура реализује, он9а се је9носLавна реали-
зује у знаLном сLеDену ван ње:ових :раница. У сLрукLурном
смислу је9носLавносL је као Dојава сложенија о9 улеDшаносLи.
Појам је9носLавносLи је Jесконачно шири о9 Dојма Dрозе, али
„уз9ићи Dрозу у ре9 умеLничких Dојава Jило је мо:уће Lек ка9 је
из:рађена Dре9сLава о је9носLавносLи као основи умеLничке вр-
лине. Ова исLоријски и социјално о9ређена Dојава у развоју и9ео-
ло:ије учинила је мо:ућим сLварање мо9ела сLварносLи у умеL-
носLи чији су о9ређени елеменLи реализовани као минус –
DосLуDци. УмеLничка Dроза је насLала на фону о9ређено: DоеL-
ско: сисLема као ње:ова не:ација” (1970, str. 96). Гле9ање на Dое-
зију и Dрозу као на самосLалне консLрукције, које мо:у 9а Jу9у
оDисане Jез узајамне корелације неочекивано 9ово9и 9о немо-
:ућносLи 9а се ове Dојаве раз:раниче. Сусрећући се са оJиљем
Dрелазних форми, изучавалац је Dринуђен 9а закључи како се
о9ређена :раница међу Dоезијом и Dрозом не може ни Dовући. 

ПоеLски :овор је веома сложена сLрукLура. Он је знаLно сложе-
нији о9 Dриро9но: језика. И ако Jи оJим информације која је са-
9ржана у DоеLском и оJичном :овору Jио је9нак, умеLнички :о-
вор Jи из:уJио Dраво на DосLојање. ПреDричавајући Dесму у
оJичном :овору, ми разJијамо сLрукLуру и ономе који Dесму
LреJа 9а схваLи уоDшLе не 9ајемо оJим информације који је у Dе-
сми са9ржан. Улазећи у сасLав целовиLе сLрукLуре, елеменLи је-
зика Dовезани су сложеним сисLемом међуо9носа који су немо-
:ући у оJичној језичкој консLрукцији. То и сваком елеменLу
засеJно и консLрукцији у целини 9аје DоLDуно осоJен семанLи-
чки LереL. Речи реченице и исказа које се у :рамаLичкој сLрукLу-
ри налазе у разним Dозицијама, у умеLничкој сLрукLури се мо:у
Dоре9иLи и суDроLсLавиLи, налазе се у Dозицијама исLовеLносLи
и анLиLезе и Lо оLкрива њихов неочекиван, нов семанLички са-
9ржај. ПоеLски језик је „јез:ро сваке језичке 9елаLносLи која
DреLDосLавља ње:ово је9инсLво и ње:ову 9исLинкцију, сDеци-
фичносL у форми и значењу” (КосLић, 1990, сLр. 147). Он се најце-
лисхо9није осLварује у Dолифоном књижевном 9елу, сачињеном
о9 више хеLеро:ених слојева у DросLорном о9носу, у коме се Dре-
Dлићу разни уLисци чиLаоца, изазваних ра9ом разноро9них еле-
менаLа језика. 

ОсоJеносL DоеLско: LексLа се најчешће и најје9носLавније DоL-
креDљује :рафичким из:ле9ом, 9оминацијом иконо:рафских
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елеменаLа, исDиLивањем сLрукLуралних начела LексLа, уDоре-
ђивањем са реалношћу или неким нормаLивним DринциDом :о-
вора. Песма се, сLо:а, мора DросуђиваLи као сисLем који се расDа-
9а на низ референцијалних је9иница, Dо9сисLема, Dо9сLрукLура
у о9носу на Dесму као сLрукLуру, шLо значи и 9а се мора Dро-
суђиваLи и као сисLем 9ру:о: ре9а који се може 9ешифроваLи. 

Поезија је у свако 9оJа имала свој соDсLвени живоL у неDосре9-
ном схваLању својих елеменаLа и сво: смисла. Наро9 је имао
соDсLвену књижевносL која је Jила неDосре9но разумљива и
којој није Jио DоLреJан никакав уви9 у DосеJне умеLничке окол-
носLи. Свака књижевна врсLа, о9 Dесме и Jајке Dа 9о Dозоришне
и:ре, имала је, а има и 9анас, у својој о9ређеној 9рушLвеној сре-
9ини своје Lра9иционално из:рађене начине разумевања. Пое-
зија „није насиље на9 језиком, ниLи ње:ово LоLално уки9ање;
она је ње:ов на9-израз, ње:ова ремиLизација, највиша Dојава и
оJасјање. Јер, из језичко: DониклишLа, из ње:ове Dуне Dразнине,
она црDи реLке ексDресеме и LајновиLе лексеме, неоJичносLи,
које уво9и у су9еловање и, у:ра9ив их у нов Dоре9ак – Dоново
сLварање, ширећи DросLор неоLкривено: – 9ово9и се у DоеLско
сLање, као у сLање сна, Lо јесL, у саму сушLину DосLојања” (1990,
сLр. 155).

 Као и у свим оJласLима кулLурно: живоLа, визанLијска ори-
јенLација је Jила о9 Dресу9но: уLицаја за формирање и развој
срDске сре9њовековне словесносLи. ВизанLијска књижевна Lра-
9иција је, наиме, DосLала Dара9и:ма за оснивање и о9ређивање
философије, есLеLике и DоеLике најраније срDске словесносLи,
чији је кључни за9аLак Jио овла9авање ранохришћанским књи-
жевним наслеђем, које је Jило и у основи визанLијске, а и 9ру:их
хришћанских књижевносLи сре9њовековља. СLара срDска књи-
жевносL је исDрва Lемељена на DоеLици DуLем Dрево9а, „срDска
црквенословенска књижевносL је DосLеDено DрерасLала у ауLо-
хLону, ауLокефалну, осLварујући своју кључну уло:у – хрисLија-
низацију; оDравослављивање и Dросвећивање наро9а” (КосLић
Тмушић, 2007, сLр. 66). То је време ка9а се, Dрема визанLијским
узорима, формирају 9ела химно:рафско: и жиLијно: каракLера,
Dре све:а служJе, међу Dрвима Служ�а Св. Симеону СвеLо:а Саве, а
DоLом и неколико служJи самоме СвеLом Сави. 

СLара срDска књижевносL је је9ан велики сисLем са својим
Dо9сисLемима. Њена Dримарна каракLерисLика је DримереносL
црквеним DоLреJама и инLересима срDске 9ржаве. У њој је све
9ру:ачије засновано не:о у нововековним књижевном сисLеми-
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ма. Она се 9ру:ачије о9носи Dрема човеку и свеLу, Dрема лиLера-
Lури самој, има 9ру:ачије књижевне жанрове, намењена је
9ру:ачијем о9носу са DуJликом. ДоминанLни Lокови Lе књижев-
носLи су „9уховни, хришћански, за разлику о9 књижевносLи кас-
није: сисLема чији су моLиви DреLежно свеLовни. У сре9ишLу
сисLема сре9њовековне књижевносLи је Бо:, а у нововековној –
човек” (Милосављевић, 2004, сLр. 16). Нововековна књижевносL је
у знаку чулно:: она :овори о свеLу на земљи у којем живимо, о
чулним DоLреJама и жељама и виђењима човековим. За разлику
о9 ње, сре9њовековна лиLераLура DоLискује чулно, а исLиче 9у-
ховно. Њен и9еал је 9уховна леDоLа. Писци сLаре срDске књижев-
носLи су DосеJно во9или рачуна о својој наDисаној речи јер,
„речју се JожансLво манифесLовало, реч је сLваралачко својсLво
JожансLва, Бо: је речју сLваралац, POIETES, сLо:а је реч аDсолуLна
вре9носL, космички чинилац” (Маринковић, 2001, сLр. 67). Тако
9а су они речи DреLакали у Dисмо, којим се 9олазило 9о исLине.

Пажљивом чиLаоцу и је9не и 9ру:е лиLераLуре не може JиLи
Lешко 9а заDази 9а се закониLосLи сLварања и чиLава DоеLика
сLаре срDске књижевносLи знаLно разликују о9 нове. Писци сLа-
ре књижевносLи своја 9ела намењују више слушаоцима не:о чи-
Lаоцима. Писац сLвара у оквирима закониLосLи оDшLе DоеLике,
„а ин9иви9уално у изразу исDољава се кроз лично васDос-
Lављење оDшLе:. Име Dисца не само шLо се не исDисује на на-
словну сLрану не:о и не DосLоји у савременом значењу” (Трифу-
новић, 1994, сLр. 60). Сре9њовековни Dисци не измишљају, већ
исLичу 9а све казују или као очевици или као слушаоци и са-
куDљачи :рађе о :лавном јунаку. 

У Dоезији и Dрози вла9ају оDшLа начела сре9њовековне реLо-
рике, која условљавају и сLилски израз. Из Lих начела DроисLиче
и осоJеносL Dоезије несLиховно: LексLа. МеђуLим, мора се рећи
9а :ласовна реализација је9но: сLиха, „Lј. ње:ова :ласовна сLрук-
Lура може JиLи разноврсна; Dа иDак се у свим случајевима ра9и
о је9ној Lе исLој Dојави: о сLиху” (Jakobson,1966, str. 146). Како :о9
Jило, закључак је на крају исLи, сLихови Dре9сLављају DоеLски
LексL иако, у сре9њем веку они мо:у само 9а се наслуLе.

Оно шLо је JиLно за Dоезију у сLарој срDској књижевносLи је, у
сLвари, њен риLам, мело9ија и звук. Ови Dојмови су шири о9 Dој-
ма језичких вре9носLи. Сами елеменLи из којих се сLварају ри-
Lам, мело9ија и звук су елеменLи 9аLо: језика. МеђуLим, они не
сLоје у језику као само о9ређени звуци, не:о имају и о9ређене је-
зичке вре9носLи. Наиме, „Dојам звука је увек шири о9 Dојма језич-
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ке вре9носLи; звук је увек ин9иви9уалан, језичка вре9носL је ка-
ракLерисLична за целу језичку :руDу. СисLем свих Lих језичких
вре9носLи сачињава је9ан језик у ужем смислу; сDецифичне осо-
Jине звука и9у, међуLим, у оJласL :оворно: језика” (Тарановски,
2010, сLр. 21). Ка9а се све ово са:ле9а, 9олази се 9о закључака 9а
све ове осоJине језика Dре9сLављају и сачињавају науку о језику.

СLара књижевносL Lече у оквирима своје 9ревне Lра9иције.
МеђуLим, Lо не значи 9а се унуLар ње нису зJивале Dромене. Раз-
9вајање Dрозно: и DоеLско: у сре9њовековној књижевносLи је
мо:ућно само у условном смислу. Ни Dоезија ни Dроза у сре9њем
веку нису чисLи ро9ови, међуLим нека свесL о њиховој разлици
иDак DосLоји. Разликују се „реLор и DоеLа, реLорски и Dеснички
DосLуDак, реLорска Dарафраза Dесничко: LексLа, као и оJрнуLо,
Dесничка Dарафраза реLорских LексLова” (Бо:9ановић, 1991,
сLр. 69). У сре9њем веку DосLоји Lен9енција Jрисања :раница из-
међу Dрозно: и DоеLско: оJлика :овора, Dа се Dрозом Dонека9 на-
зива и риLмичка Dесма. Само се условно неки жанрови сLаре
књижевносLи мо:у сврсLаLи у Dрозне, 9ру:и у Dесничке, 9ок је9-
на велика :руDа осLаје мешовиLа, јер се Dо неким својим о9ли-
кама може смаLраLи Dрозом а Dо неким се мора уJројаLи у
DеснишLво. 

Као Dример за :раницу које и, Lакорећи, нема у сLваралашLву
срDско: сре9ње: века, навешћемо ДимиLрија КанLакузина, који
и сам за Посланије кир Исаији :овори: „Ово ми, сле9Jениче вишњих
и JожансLвених, у сLиховима Dрими.” Наиме, Посланије кир Исаи-
ји DриDа9а еDисLоларној књижевносLи, или, Dосланици, а у
својој сLрукLури са9ржи Dраве Dесничке целине. Своје Dесничке
9омеLе „КанLакузин 9осеже :оворећи о љуJави, смрLи, крају све-
Lа, свеLлосLи и леDоLи” (Бојовић, 1995, сLр. 83). Ово је Dрави Dри-
мер 9а се Dокаже како су и сами ауLори за своја 9ела :оворили 9а
се у њима мешају жанрови.

ТексL је у сLарој књижевносLи увек Dисан конLинуирано. ГоLо-
во кроз цео сре9њи век се, чак, и речи у реченици Dишу сасLавље-
но. „Оквир LексLовно: Jлока, на сLраници рукоDисне књи:е, ис-
коришћен је у највећој мери, и Dише се о9 је9но: краја 9о 9ру:о:,
Dо Dравилу у Dуним ре9овима” (Бо:9ановић, 1997, сLр. 41). Рече-
нице се о9вајају Lачкама, 9ок се заDеLа јавља Lек у XIV веку. СLи-
хови су, као и реченице, Dисани је9ан за 9ру:им и Lакође се о9-
вајају Lачкама. ЗJо: Lакво: Dисања сLихова, Dеснички LексLови
о9ају уLисак Dрозно: LексLа, 9ок се Dесничке књи:е Lешко мо:у
на Dрви Dо:ле9 разликоваLи о9 Dрозно: LексLа. Наравно, има и
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изузеLака, као шLо је молиLва са Dохвалом ДимиLрија КанLаку-
зина Моли�ва са умиљенијем ,ресве�ој Вла�ичици нашој Бо!оро�ици
Гос,ођи с малом ,охвалом, �ело Дими�рија Кан�акузина, у с�ихови-
ма слађа о� ме�а и саћа. СLихови су Dисани као шLо се и 9анас
Dишу, у DосеJним ре9овима, чак су и DочеLнa слова Dрво: сLиха
Dисана уDа9љивом Jојом.

Наиме, наш сре9њовековни књижевни израз Dо својим језич-
ко-риLмичким основама Jио је Dрозни. СLара срDска књижев-
носL :оLово у целини сDа9а у Dрозу. Вла9авина Dрозе у срDској
књижевносLи Lрајала је све 9о Lри9есеLих :о9ина XVIII века. Ко-
лико је оријенLација ка Dрозном изразу JиLна за разумевање
умеLничких осоJеносLи сLаре књижевносLи, :овори и чињеница
9а су визанLијска 9ела која су Dисана у сLиху, на црквенословен-
ски језик Dревођена у Dрози. МеђуLим, ово не значи 9а у свеукуD-
ној словенској и срDској сре9њовековној Lра9ицији није уоDшLе
Jило сLиха. Наши сLари Dисци осећали су разлику између Dро-
зно: и сLиховно: казивања. Сре9њовековну Dрозу не LреJа 9а
изје9начавамо са Dрозом у мо9ерном смислу. 

„Сре9њовековна Dроза не DриDа9а ни Dоезији ни слоJо9ној
умеLничкој Dрози већ Dре9сLавља Dојаву која сLоји између 9ва су-
DроLна Dола књижевно-умеLничко: израза, она је мно:о Jлижа
Dоезији не:о нараLивној Dрози какву налазимо у романима и Dри-
DовеLкама реалисLичке оријенLације” (ДереLић, 2000, сLр. 53).

У нашој сLарој књижевносLи, као и у 9ру:им лиLераLурама цр-
квенословенско: кру:а, у којима су 9ела у сLиху Dре9сLављала
реLкосL, Dроза је Dреузела на сеJе и уло:у Dрозе и уло:у Dоезије.
Ова 9восLрука оријенLација најJоље се о:ле9а у сLарим срDским
жиLијима. Њихови Dисци се веома чесLо у9аљавају о9 основно:
DриDове9ачко: Lока изла:ања и Dрелазе у реLорско и DоеLско ка-
зивање, Lако 9а из њихових 9ела можемо 9а из9војимо више или
мање самосLалне DоеLске сLавове, који личе на Dесме у Dрози. 

ПознаLо је 9а je након X века, из разло:а 9аље: развоја сLаро-
словенске фонеLике, изосилаJички мо9ел DресLао 9а Jу9е Dро-
9укLивни и 9а су се малоJројни Dокушаји сLварања DоеLских
9ела, која се не о9носе на Dесму (DреLежно на ју:у Dравославно:
словенсLва) у касније време заснивали на 9ру:им риLмичким
9еLерминанLама (СLанчев, 2003, сLр. 16). МеђуLим, само DосLоја-
ње Dоезије која није Dесма, сLавља је у оDозициони Dар са Dоези-
јом која је Dесма (Lј. са химно:рафијом) и не омо:ућује 9а се о9ре-
9и оDозиција „LексL који се Dева – LексL који се из:овара” као
оDшLе: раз:раничавања Dравославних књижевних LексLова на
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месLу класичне оDозиције „сLих – Dроза”, како је Lо Dре9ла:ао
М. Л. ГасDаров за сLароруску књижевносL (ГасDаров, 1984,
сLр. 19).3 

Поезија у својој целовиLосLи, и која је Dесма и која није Dесма,
разликује се о9 9ру:их основних Dо9ела сре9њовековне словен-
ске књижевносLи, реLорике и DосеJно Dрозе, Dрема својсLву риL-
мичносLи. У ранијој химно:рафији мо:уће је 9а се Dонека9 среL-
не више о9 је9не 9еLерминанLе, али у целосLи Dри Dевачком
извођењу у њој функционише комDлексни музичко-:оворни ри-
Lам. ОсоJеносLи ово: риLма IX и X века није мо:уће изучаваLи не-
Dосре9но, зJо: о9сусLва извора.

Оно шLо је већ DознаLо је Lо 9а анLичка Dоезија није знала за
риму. Може JиLи „9а је уDраво зJо: Lо:а анLичка реLоричка Dроза
корисLила мно:о шире римои9на сазвучја не:о шLо Jи Lо из:ле-
9ало умесно и озJиљно Dо нашем укусу” (Лихачов, 1972, сLр. 246).
ХомеоLелеуLи, о9носно сазвучја завршеLака која сDајају речи
које имају исLу :рамаLичку форму, које су расDоређене Dо завр-
шецима синLаксичких 9елова оцењивани су као црLа узвишено:
сLила. 

Дакле, химно:рафија је основни Dре9сLавник Dоезије на Dра-
вославном књижевном DросLору. По9ела ово: DросLора (на осно-
ву начина и ор:анизације језика), врши се на Dоезију, реLорику и
Dрозу. Међу овим Lрима Dо9елама не DосLоје ошLре :ранице. Ка-
9а се химно:рафски LексL не Dева, већ чиLа на:лас (у о9ређеним
случајевима ово се Dре9виђало лиLур:ијском Dраксом), Lакође и
ка9а се изосилаJизам Dесме која се не Dева више не осећа зJо:
фонеLских Dромена, DоеLички риLам DракLично :уJи своју сDе-
цифичносL и у Dрви Dлан изJијају каракLерисLичне, Dре све:а за
ораLорски :овор, риLмичке сLрукLуре, засноване на Dаралели-
зму изоLоничких колона („изоколне сLрукLуре”, у скла9у са Lер-
миноло:ијом Р. Пикиа; Picchio, 1999, str. 122–157). ОJраLни Dро-
цес, али који во9и исLом резулLаLу, о9вија се Dри свечаном
рециLаLивном извођењу Dрозно: 9ела, нDр. жиLија: LексL се 9о-
9аLно риLмизира и на Dовршину излазе сLрукLуре које су оJично
Dочивале у 9уJини. У овом смислу, узимајући у оJзир Lежњу
сре9њовековне Dравославно-словенске књижевносLи ка реLо-
ричносLи, :рафички је мо:уће Dре9сLавиLи њено рашчлањивање

3 СLро:о :оворећи, Dо начину извођења, Dријема, сре9њовековни словенски
LексLови, 9еле се на Lри LиDа: „LексL који се Dева”, „LексL који се из:овара”
и „LексL који се Dрима само визуелно”. ПреLDосLавља се 9а су Lакве Jиле све
сLарословенске Dесме-DосвеLе.



ОДНОС ПОЕЗИЈЕ И ПРОЗЕ У СТАРОЈ СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ

АЛЕКСАНДРА С. КОСТИЋ ТМУШИЋ 303

на: Dоезију, реLорику и Dрозу. С 9ру:е сLране, оJјекLивносL ово:
рашчлањивања се DоLврђује чињеницом 9а се DоеLички или ре-
Lорички фра:менLи, укључени у је9но Dрозно 9ело, иDак из-
9вајају у ње:овој комDозицији и не сLаDају се DоLDуно са Dрозно-
нараLивним LексLом, већ се Dримају као различиLи о9 ње:а.

Уколико у сLрукLурном Dо:ле9у Dоезија, нарочиLо химно:ра-
фија заје9но са Dрозом, заузима „сDоре9но” месLо, а у ценLру
књижевно: DросLора се налазе LексLови са риLмичком ор:аниза-
цијом језика, он9а се на функционалном Dлану уло:е мењају.
У свом ауLенLичном, лиLур:ијском конLексLу Jо:ослужење ко-
е:зисLира са жиLијем и са свечаним словом, о9носно, у кулLном
DросLору, они чине је9инсLвени функционални LемаLски ком-
Dлекс. И у овом комDлексу Jо:ослужење заузима ценLрално
месLо. Са је9не сLране оно и:ра уло:у сLожера: чиLање жиLија и
из:оварање речи има своје о9ређено месLо у сLрукLури Jо:ослу-
жења. Са 9ру:е сLране, само сасLављање Jо:ослужења је уDоре9о
са оJавезним уношењем у Месецослов, акL канонизације у Lоку
чиLаво: 9е Макаријевско: Dерио9а развоја Dравославно-словен-
ске Lра9иције. ЖиLије, Dричајући, 9аје моLивацију официјелно:
кулLа; Jо:ослужење, оDевајући, уво9и овај кулL у храмски Dро-
сLор и на Lај начин, озакоњује :а. Тек након Lо:а се Dојављује све-
чано слово, које узноси већ DризнаLо: и оDевано: свеLиLеља.
Дру:им речима, жиLије је неоDхо9но, али не9овољно за кулL
који, уосLалом, може Dроћи Jез слова :ласника, али Jез Jо:ослу-
жења не.

Ова „ценLралносL” химно:рафије у кулLно-књижевном ком-
Dлексу „жиLије-Jо:ослужење-слово” има своју Dројекцију и на
чисLо књижевном Dлану: нормаLивна сликовиLосL која се фор-
мирала у химно:рафији (на JиJлијској основи) је је9ини, чесLо
о9јекујући зJо: Lо:а, нај9осLуDнији извор мо9ела и оJразаца не
само за касније химно:рафе, већ и за ха:ио:рафе и реLоричаре,
Jу9ући 9а ни је9на озJиљнија анализа жиLија и слова не може
Dроћи Jез оJраћања не само JиJлијским, већ и химно:рафским
изворима њихове сликовиLосLи. 

За црквенословенску Dоезију, свеје9но 9а ли Dрево9ну или
ори:иналну, Jез оJзира на Lо са ко: је језика начињен Dрево9,
којој ре9акцији DриDа9а сDоменик, :лавни сLимуланс увек осLаје
визанLијски умеLнички канон. ПоLцењиваLи или „уоDшLе о9ри-
цаLи значај Lо: имDулса и у Dоезији, и у црквеној музици, и у ико-
но:рафији није мањи :рех о9 суDроLних Dо:решних Dре9сLава о
Dасивном Dо9ражавању и роDској зависносLи словенске Dисме-
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носLи, нарочиLо Dоезије, о9 :рчких узора” (Jakobson, 1966, str.
132). Као изразиLи Dример који исLовремено илусLрује и о:ро-
ман значај мо9ела и вре9носL сLваралачке варијације на 9аLу Lе-
му, може 9а Dослужи срDска или руска иконо:рафија, којој нико
не Dориче ни изразиLу ори:иналносL ни свеLску славу, уDркос
Lоме шLо су свима DознаLи њени визанLијски корени. 

СрDско DеснишLво Dочиње 9а не:ује СвеLи Сава, на њему наро-
чиLо мно:о ра9и Тео9осије, заLим њиме се Jаве Данило Млађи,
Гри:орије ЦамJлак, еDискоD Марко, Силуан, DаLријарх Пајсије.
Дакле, њихов узор су визанLијски Jо:ослужJени LексLови и њи-
хова DоеLичносL је у своје време Jила свима 9овољно слушана,
Jез оJзира на Lо шLо у њој није Jило класично: меLра, римовања
и 9ру:их фи:ура сLиха; Lо су Jиле о9лике анLичке Dоезије, и хри-
шћански Dесници су Lражили нови Dеснички израз који је 9ру:а-
чији о9 Dа:анско:. СLара 9уховна Dоезија Dисана је у слоJо9ном
риLму који не Dо9леже сLро:им законима меLрике и версифика-
ције. То су Jили слоJо9ни LексLови, Dисани у молиLвеној Lиши-
ни. УDраво су зJо: Lо:а, Jез 9исциDлине и окова сLиха, неDосре9-
ни, искрени, оLворени, уDраво онакви какав је човек у молиLви.
Они нам само у Dрево9у из:ле9ају Jез симеLрије, и Lо зJо: Lо:а
шLо је Dрево9илац Dрево9ећи чувао са9ржину, 9ок за оJлик није
марио. Иако су ове Dесме слоJо9не о9 канона версификације, оне
нису Dроза. Њихова мисао је више DоеLска не:о филозофска. 

У савременој књижевносLи за Dоезију се каже 9а је нарочиLа
уDоLреJа језика. То схваLање има основа јер неки о9ређени са9р-
жај можемо 9а инLерDреLирамо веома емоционално, а 9а Lо уоD-
шLе не Jу9е Dоезија. За Dеснички језик и изражавање DоLреJна је
јака има:инација и Dре све:а о9ређен начин изражавања, а Lо су
комDоненLе које су Jројне у црквеној Dоезији. Човек у Lој Dоезији
осећа величину сво: :реха, ви9и ХрисLова сLра9ања и Ње:ов Вас-
крс и искрено верује у сLварносL Lо:а и ње:ове Jла:о9аLне Dосле-
9ице. 

Уколико Jисмо Dоезију сLаре књижевносLи DриJлижили сав-
ременим сLан9ар9има, мо:ли Jисмо рећи 

„9а је Lо, Dре све:а, Dоезија смрLи и чежње за њеним Dревазила-
жењем, Dоезија смене очајања и на9е. ЗаLим налазимо моLиве уз-
Jуђене савесLи, која у својој DреосеLљивосLи сLално Lражи исDа-
шLање и милосL смирења” (Трифуновић, 1965, сLр. 90). 

МеђуLим, мишљење Ђ. Трифуновића није Dосве DрихваLљиво.
Наиме, Dоезија у сLарој срDској књижевносLи није само „Dоезија
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смрLи и чежње за њеним Dревазилажењем” (1965, сLр. 90), већ је
Lо Dоезија смирења, усхићења и љуJави Dрема Бо:у. Све ове еле-
менLе можемо 9а Dронађемо у Dесмама као шLо су молиLве и
Dохвале уDућене нашим Dреминулим вла9арима. Дакле, може-
мо 9а закључимо 9а се Dо9 Dесмом у сLарој срDској књижевносLи
Dо9разумева не само њен LексL већ и мело9ија. То нам казује 9а
је Dесник сLаре 9уховне Dоезије Jио и Lворац LексLа и Lворац ме-
ло9ије. Иако је DосLојао визанLијски уLицај у 9елима срDских ау-
Lора, можемо слоJо9но 9а кажемо 9а су канони и сLихире у часL
срDским свеLиLељима иDак ори:инална срDска Lворевина, јер су
сLваралашLво наших љу9и на нашем језику. У њима Dроналази-
мо изузеLно Jо:аL Dеснички речник, веома усDеле Dесничке фи-
:уре, смисао за већу целину, а са 9ру:е сLране и за краће мисаоне
целине у оквиру мело9ијско: о9сека. 

Бу9ући 9а смо на:ласили 9а је сLваралашLво на Dравославим
DросLорима, Dо начину и ор:анизацији језика, Dо9ељено на Dое-
зију, Dрозу и реLорику, неоDхо9но је 9а DонешLо кажемо и о овој
Lрећој умеLничкој Lворевини изниклој из Dо9еле, о реLорици.
Ра9мила Маринковић је уDуLила на Lо 9а је ДоменLијаново Жи-
�ије Све�о! Саве консLиLуисано Dо DринциDу смењивања Dрозе,
Dоезије и реLорике. „У служJи DовесLи о срDској исLорији ује9и-
нила су се сва Lри жанра Lа9ашње: срDско: сисLема књижевних
врсLа – Dоезија као моLивација, Dроза као нарација, реLорика као
суJлимација” (Маринковић, 1993, сLр. 24). Оно шLо се о9носи на
ДоменLијана, о9носи се и на осLале Dисце сLаре срDске жиLијне
књижевносLи.

У СLарој Грчкој и Риму, DосеJно се развила је9на нарочиLа ве-
шLина, реLорика или Jесе9нишLво. „Бесе9нишLво је вешLина
уверавања и на:овора речима. И Грци и Римљани имали су вели-
ки Jрој знамениLих Jесе9ника (реLора, ораLора)” (Милосавље-
вић, 2009, сLр. 93). Дакле, реLорика је 9исциDлина која је имала
реLорсLво или Jесе9нишLво за сам Dре9меL изучавања. Сам на-
зив реLорика значи Jесе9ничка вешLина. У свом ужем смислу,
реLорика се 9ефинише као вешLина 9оJро: Jесеђења, као сама
Lехника и Lеорија Jесе9е која Lежи ефекLном оJликовању Dроз-
но: израза. У Dракси и Lеорији анLике, 

„међуLим, оJласL реLорике је Dроширена на све врсLе књижевно:
израза (и на Dоезију) сLо:а шLо је реLорика оJухваLала и не:овала
оDшLу сLилисLику, уLврђујући основне оJлике изражавања и
9ајући Dравила за :ра9њу Lражених језичких украса” (Rečnik
književnih termina, 1986, str. 651). 
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АнLички реLори, о9носно, :оворници и сами учиLељи :овор-
нишLва, Dрви су се DосвеLили сисLемаLском Dроучавању :овора.
Они су сLворили реLорику која је, заје9но са :рамаLиком, 9у:о
Jила :лавни ви9 Dроучавања језика. РеLори се нису Jавили Dое-
зијом, већ искључиво Jесе9ама које су из:оварали на Lр:овима, у
су9у, или сенаLу. УDраво је АрисLоLел разликовао ова Lри LиDа
реLорике. Наиме, Lо су DолиLичко, су9ско и еDи9еикLичко :овор-
нишLво. У DолиLичком „се :оворнишLву или на нешLо Dо9сLиче
или о9 нече:а о9враћа, јер увек је9но или 9ру:о чине они шLо
DриваLна лица савеLују на њихово лично 9оJро, као и они шLо на-
ро9 савеLују на оDшLе 9оJро. У су9ском :оворнишLву сусрећемо
оDLужJу и о9Jрану, јер о9 9ве сLранке у су9ском сDору је9на нуж-
но оDLужује, а 9ру:а се Jрани. ЕDи9еикLичко :оворншLво или не-
шLо хвали или ку9и” (Aristotel, 2008, str. 46). ЗJо: своје филозоф-
ске сисLемаLичносLи и уLемељеносLи, АрисLоLелова Ре�орика
Jила је узор свим каснијим сDисима о Jесе9нишLву. 

У самој реLорици, DосеJно у КвинLилијановим сDисима о Jе-
се9нишLву, нарочиLо су Jила на:лашена 9ва реLоричка учења и
Lо о сLилској Dрикла9носLи и о сLилским фи:урама. Прикла9-
носL је Dо9разумевала са:ласносL Dре9меLа и оJлика, мисли и
израза, на чему се, у сLвари, заснивала и сама и9еја о 9оJром сLи-
лу и уDраво су на основу Lо:а сLилови класификовани Dо врсLи и
сLеDену. Сам сLил је мо:ао JиLи „DросL и је9носLаван (низак),
умјерен (сре9њи) и узвишен (висок). И Lо није зависило о9 воље
ауLора већ о9 Dриро9е Dре9меLа и функције :овора” (Lešić, 2008,
str. 97). Уколико је Dре9меL о коме се :овори Jио значајнији и уз-
вишенији, сLил је виши. Поре9 Lо:а високи сLил је имао и највећи
емоционални учинак и Jио је сачињен о9 9оJро уравноLежених
елеменаLа „у сложеном реченичком низу; ниски сLил се служи
краћим реченицама, које у:лавном слије9е Dриро9ни извор ми-
сли” (2008, str. 97). 

Високи сLил који DоLиче из анLичке реLорике о:ле9а се и у 9е-
лима сLарих срDских Dесника. СLари срDски Dесници су, Dоре9
Све�о! Писма, Jили инсDирисани и сDисима СвеLих ОLаца. Наиме,
већ о9 IV века црква је, Dоре9 Lо:а шLо је :оворнишLву 9ала висо-
ко месLо у васDиLном и еLичком смислу, она :а је и уз9и:ла 9о
највише: нивоа. Црква је „већ асимиловала Jо:аLу филозофску и
укуDну 9уховну Lра9ицију Dрошлих векова, Lако 9а је у школама
већ Jио уве9ен сисLем рели:ијске насLаве. Дакако, овај сисLем је
временом Jио Dреиначиван у зависносLи о9 сLрујања у самој цр-
кви” (ПеLровић, 2007, сLр. 293). СвеLи Оци који су највише уLица-
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ли на развој реLорике у срDској сре9њовековној књижевносLи
Jили су Гри:орије Назијански, Dо њему је реч Jожанско: Dорекла
и она је на9ахнуLа и сама сушLина речи сасLоји се у њеном
оживљавајућем Jићу; Василије Велики, који је Jио веома на9ах-
нуL :рчком Dоезијом, реLориком и филозофијом и ауLор је веома
значајне расDраве уDућене омла9ини о корисLи коју мла9и мо:у
извући чиLајући Dрофане ауLоре. Василије Велики је „нарочиLо
Jио DознаL Dо Lоме шLо му је милосрђе DосLало :лавни са9ржај
DроDове9и. Он је, Jоље о9 9ру:их, схваLио Lај велики каракLер
хришћанско: начела – хришћанско милосрђе, које усDосLавља
социјалну је9накосL међу љу9има” (2007, сLр. 294). Поре9 ових
СвеLих ОLаца, је9на о9 нају:ле9нијих фи:ура визанLијске цркве
Jио је Јован ЗлаLоусLи. Он је на веома сDецифичан начин развио
свој LаленаL „у оним :оворима чија је Lема Jила морална 9уж-
носL човека. Бу9ући 9а је на еLичком DроJлему развијао своју
елоквенцију, Бансел смаLра 9а се ЗлаLоусLи, као највећи и Dоли-
Lички најисLакнуLији :оворник сво:а времена, Dо снази :овора
које је 9ржао, може Dоре9иLи са ДемосLеном, :рчким :оворни-
ком који је Lакође 9еловао у 4. веку али Dре нове ере” (2007,
сLр. 294). 

Веома је JиLно 9а се на:ласи 9а су анLички реLоричари сLвори-
ли јасну :раницу измађу Dоезије и Dрозе и ко9 њих је Lа :раница
чврсLа и нема DреLакања Dрозно: LексLа у DоеLски и оJраLно. На-
име, 

„већ Dрва сLраница Пое�ике јасно 9ефинише Dоезију као умеLносL
Dо9ражавања у сLиху (Lачније уз Dомоћ риLма, :овора и хармо-
није), и изричиLо о9Jацује Dо9ражавање у Dрози (Софронови
мими, сокраLски 9ијалози) и неимиLаLивни сLих – а 9а чак и не Dо-
миње неимиLаLивну Dрозу, DоDуL Jесе9нишLва, чему ће са своје
сLране DосвеLиLи Ре�орику” (Ženet, 1985, str. 144). 

Дакле, за разлику о9 анLичких реLоричара, свесL о о9носу Dое-
зије и Dрозе се временом мењала, Lако 9а се 9ошло 9о Lо:а 9а у
сLарој срDској књижевносLи нема јасне :ранице и 9а је свака Dо-
9ела на Dоезију и Dрозу само условна, шLо смо већ и рекли, а са
9ру:е сLране, Dоказаће се на самим Dримерима срDско: жиLија,
као Dрозно: LексLа који у својој сLрукLури са9ржи DоеLске еле-
менLе, колико је Lа :раница Lанка, уколико је и има. 

СLари срDски Dисци су веома чесLо у својим Dохвалама Dо-
сLављали реLоричка DиLања. РеLоричко DиLање је Lермин анLи-
чке реLорике на које се не очекује никакав о9:овор и које се Dо-
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сLавља само из разло:а како Jи се DосLи:ао реLорички ефекаL, а
не зJо: 9оJијања DовраLне информације. То је 

„само Dриви9но DиLање, а заDраво ра9и се о афекLивно наJијеној
каLе:оричкој Lвр9њи која се формулира као DиLање ра9и јаче
увјерљивосLи, ра9и оживљавања :овора, 9а Jи се слушалац DоLа-
као на размишљање, ра9и изражавања чуђења, о:орчења, неза9о-
вољсLва, мржње, сажаљења и сл.” (Rečnik književnih termina, 1986,
str. 651). 

МеђуLим, сви ови Lермини, чуђење, о:орчење, неза9овољсLво,
мржња, сажаљење нису сDецифични за реLоричка DиLања у сLа-
рим срDским LексLовима. Наиме, реLоричка DиLања ко9 сLарих
срDских Dисаца се, Dре све:а, о9носе на 9ивљење уDућено
о9ређеном јунаку, јунаку коме је Dохвала и сачињена.

У свом савременом значењу, реLорика се, у сLвари, враћа свом
изворном значењу, враћа се анLици, ка9а је њено месLо Jило из-
међу :рамаLике и 9ијалекLике. Бу9ући 9а се у 9оJа анLике мање
Dисало, а више :оворило, реLорика је и схваћена као вешLина Jе-
се9нишLва. У савременом изучавању књижевносLи, реLорика се
размаLра Dре9 Dоза9ином DоеLике и на Dисаном LексLу, сLо:а,
она је 9исциDлина за Dознавање језичких DосLуDака који су ка-
ракLерисLични за лиLераLуру. Наиме, језик у свако9невном :о-
вору Dажњу усмерава на информацију, Dеснички језик се Lру9и и
и9е ка Lоме 9а сLвари Dре9очи и DосLави на месLо које заслужује.

ШLо се Lиче ово: DроJлема, нема 9овољно ра9ова који су се њи-
ме Jавили. НеоDхо9но је 9а се изучаваоци сLаре срDске књижев-
носLи DозаJаве овим DиLањем и Lако оLкрију Jо:аLсLво израза
које нам Dружа сLара срDска књижевносL. Поре9 Lо:а, ви9ећемо
колико има Dоезије у Dрозним 9елима и које нам све мо:ућносLи
Dружа сLара срDска књижевносL. Тек ка9а се све Lо исDиLа и 9е-
Lаљно изучи, 9оJићемо Dраву вре9носL 9ела која су сLварана у
сре9њем веку.
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SUMMARY THE RELATIONSHIP OF POETRY AND PROSE IN OLD SERBIAN LITERATURE

This work is pointing out relations between poetry and prose in
contemporary understanding of this problem, on one hand, and the
comprehension of these relations in Serbian medieval literarary
works, on the other hand. Literature, which was created in contem-
porary, modern period, is making clear difference in relations
between poetry and prose, while in studies of Old Serbian literature
there are tendencies for deleting lines between prosaic and poetic
way of speaking, therefore even rhythmical poems are sometimes
called prose. Only conditionally, some genres can be classified as
prosaic, other as poetic, while a big group remains mixed, because,
for some features it may be considered as poetic, and for some
features it may be considered as prosaic. As well as in all cultural
areas, Byzantine orientation had decisive influence on forming and
developing of Serbian medieval literature. Byzantine literary tradi-
tion has become paradigm for establishing and determining of
philosophy, aesthetics and poetic in period of the earliest Serbian
literature, which had as a crucial mission to overmaster early Chris-
tian literary heritage, which was, basically, Byzantine, as well as to
overmaster the other medieval literatures. Very important things for
poetry in Old Serbian literature are its rhythm, melody and sound.
These terms are wider than term linguistic values. Elements which
are creating rhythm, melody and sound are elements of the
language. However, they do not stand only as sounds but, also, have
certain linguistic values.

Aim of this work is to get closer apprehension of Old Serbian liter-
ature throughout intellection of old Serbian writer and poet, guiding
by laws of medieval poetics and aesthetics, but seen through contem-
porary scholars of literature eyes.

KEY WORDS: poetry, prose, medieval literature, rhythm, melody, sound.




