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 Апстракт: Рад се бави истраживањем барокних синтаксичких 

особина у биографији „Живот Саве Текелије” аутора Јована Суботића, 

једног од најактивнијих књижевника 19. века. Његов рад, као и рад 

многих његових савременика, директан је резултат процвата барокизације 

синтаксе српског језика под утицајем немачке и латинске синтаксе, као и 

пољског барока. Обрадом ексцерпиране грађе уочили смо да се као 

најзаступљеније особине барокне реченице јављају: финални положај глагола, 

постпоновање атрибута, антепозиција објекта и одредби, опкорачење. Често се 

јавља и дуга реченица, док се антепонирани генитив јавља ретко, за 

разлику од великог броја примера постпонираног генитива. Синтаксички 

паралелизам, иначе својствен језику у делима Јована Суботића, у грађи се 

ретко сретао, што може бити образложено природом биографије као 

књижевне врсте. 

 

 Кључне речи: барок, синтакса, језик Јована Суботића. 

 
 

 Увод 
 
 Термин барок означава период у култури и уметности, који 
се јавља у 16. веку, у Италији, одакле се шири по читавој Европи, да 
би крајем 17. века прешао у епоху класицизма. Основно обележје 
барока јесте китњаст израз – нагомилавање стилских и изражајних 
средстава. Барок се у српској књижевности јавља у 17. веку и траје 
до краја 18. и почетка 19. века. Љ. Суботић наводи да је српска 
барокна књижевност стварана на три различита језика: 
српскословенском, српском говорном или народном и 
рускословенском језику (Суботић 2007, 241–243), из чега проистиче 
да се зачеци барокизације српског књижевног језика везују за 
каснију фазу српскословенске епохе, а да барокизација доживљава 
свој пуни замах у рускословенској, и наставља се у епоси језичког 
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плурализма – у оба слоја славеносрпске епохе – вишем и нижем, 
славеносрпском и доситејевском језичком типу.  
 Предмет нашег интересовања јесу одлике барокне синтаксе 
које су се јавиле под утицајем барокних, европских тенденција, пре 
свега пољског и украјинског барока, односно немачке и латинске 
синтаксе, а задржале у текстовима писаним на народном језику, 
који у то време није био довољно развијен, тако да није могао 
задовољити потребе књижевног језика у целости. Као најважније 
барокне особине на нивоу синтаксе издвајају се финални положај 
глагола (предиката и инфинитива), дуга, често гломазна реченица – 
састављена из вишечланог комплекса зависних и независних 
реченица, потом инверзија или постпоновање атрибута, 
антепозиција објекта, именских речи у генитиву и прилошких и 
других одредби, опкорачење, синтаксички паралелизам и 
употреба вокатива, узвика и узвичних реченица. 
 Пре но што наведемо примере за илустрацију барокне 
реченичне геометрије, који су ексцерпирани из дела „Живот Саве 
Текелије“ Јована Суботића, изложићемо важне појединости о 
животу и делу поменутог аутора, али и преглед досадашњих 
истраживања његовог језика. 
 Јован Суботић важи за једног од најзнаменитијих и 
најактивнијих српских културних и политичких радника 19. века. 
Свестрана и образована личност каква је он био имала је снажан 
утицај на јавно мњење и изазивала је пуно пажње у средини која 
се тек опорављала од борби са Отоманима и укључивала у токове 
европског живота. 
 Рођен је 30. јануара 1817. године у свештеничкој породици у 
селу Добринци (Срем). Основну школу је завршио у Добринцима, а 
гимназију у Карловцима и Сегедину. Након завршених студија 
филозофије у Сегедину, отишао је у Пешту како би похађао студије 
права. Године 1836. постаје доктор филозофије, а 1840. стиче 
докторат из права. Већ наредне године почео је да ради као 
адвокат и цензор за српске и румунске књиге у Пешти, узео је 
активно учешће у централном српском интелектуалном кругу  и 
тамо остао све до 1848. године, када одлази у Беч. У Бечу је, по 
налогу владе саставио читанке за ниже и више разреде гимназије. 
Из Беча се преселио у Нови Сад, где је радио као уредник Летописа 
Матице српске до 1853, након чега се бавио адвокатуром, а 1861. 
бива изабран за сремског поджупана. Године 1862. преселио се у 
Загреб и постао члан Касационог суда, а 1865. године члан 
Хрватског сабора. Био је и један од првих редовних чланова 
Југословенске академије знаности и умјетности. У главном граду 



Journal of Language and Literary Studies    69 

 
Хрватске остао је до 1867. године, након чега, по други пут у свом 
животу, одлучује да се пресели у Нови Сад. Од 1868. до 1872. на 
месту је председника Матице српске и председника Позоришног 
одбора Народног позоришта у Новом Саду, док је од 1870. до 1872. 
уређивао политички лист „Народ“. У периоду од 1873. до 1884. 
радио је у својој адвокатској канцеларији у Осијеку. Последње 
године живота провео је у Земуну, где је умро 16. јануара 1886.  
  Књижевни рад Јована Суботића трајао је веома дуго, 
тачније од 1834. до 1881. године. Био је у исто време песник, 
приповедач, романописац, драмски писац, писац филолошких и 
естетичких списа, уџбеника, политичких и историјских расправа и 
чланака. Суботићев скромни ранг као књижевника сигурно је 
одредио оштар суд Јована Скерлића:  
 

 Суботић је имао јаку радну снагу и велике амбиције, и што 
је један човек без талента и дух без оригиналности могао 
дати, то је он дао. Он је у српској књижевности остао као 
примерак одличног медиокритета. (Скерлић 1967, 199)  

 
Прве песме је објавио у Летопису Матице српске 1834. године, док 
се његовим најуспелијим поетским делом сматра збирка песама 
„Лира“, објављена у Пешти 1837. Године 1843. у Будиму је из 
штампе изашла збирка песама „Босилѣ“, а 1846. еп „Краль 
Дечанскiй“. Објавио је и неколико драма: „Херцег Владислав“ 
(1862), „Немања“ (1863), „Звонимир“ (1868), „Прехвала“ (1868), 
„Бодин“ (1868), „Милош Обилић“ (1868), „Краљица Јакинта“ (1871) 
и роман „Калуђер“ у Новом Саду 1881. године. Суботићева 
аутобиографија „Живот Д-ра Јована Суботића“ излазила је од 1901. 
до 1910. у пет свезака, а иако је наглашено субјективна и 
самољубива, она и данас представља релевантну грађу за 
историјску науку. Писао је историјске приповетке, политичке 
расправе, пригодне говоре, граматичке огледе, биографије и 
беседе. (Милановић 2014, 18–19; Деретић 1996, 257; Скерлић 1967, 
197–198; ЕСИ, 664–665) 
 Скерлић истиче да је Суботић био вредан и вешт 
стихотворац, поготову када се у обзир узме епска поезија, али  
додаје да је био неоригиналан, „без надахнућа, без поезије и 
полета, увек само вешт и хладан стихотворац“. Ј. Деретић оцењује 
песништво Ј. Суботића као подражавалачко и еклектичко, које се 
„као целина ни у једном свом маниру не уздиже изнад просека“. 
Дакле, Ј. Деретић се слаже са Ј. Скерлићем, с тим што његов суд 
није тако строг и оштар и додаје да види Ј. Суботића као првог 
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српског историчара књижевности који је схватио истинску 
вредност народне поезије и иницијатора романтизма у српској 
књижевности (Скерлић 1967, 197; Деретић 1996, 257). М. Поповић, 
такође, сматра појаву Ј. Суботића важном у историји српског 
романтизма, као и да је „крчио путеве народном изразу у 
књижевности“ (Поповић 1985, 102). А. Милановић наводи речи А. 
Гавриловића, које осликавају сажету оцену Суботићевог значаја за 
српску културу:  
 

Човек свестраног талента, јаког образовања, велике 
предузимљивости и похвалне енергије – Јован Суботић је 
за више од пола века неуморно стајао на позорници 
јавнога рада, узимљући наизменце учешће у једној или 
другој грани књижевнога, опште културнога или 
политичкога кретања друштва, средине у којој се налазио и 
народа коме је служио. Суботић није затајио ниједан 
таленат. (Милановић 2014, 19)  

 
 Иако је много писано о Јовану Суботићу, обимнијих радова 
није било све до 2014. године и појаве монографије Александра 
Милановића „Језик Јована Суботића“. У потпоглављу „Досадашња 
испитивања Суботићевог језика” А. Милановић је изложио све до 
сада изнете оцене природе језика Ј. Суботића и закључио да су 
филолози углавном хвалили лепоту и чистоту народног језика који 
је он неговао у својим радовима, његову јасност и прецизност 
(Милановић 2014, 20–21). 
 Предмет наше анализе јесте језик у делу „Живот Саве 
Текелије“ („Живот Саве Текелије, безсмртног благодѣтеља народа 
србског“), које је објављено у издању Матице српске, у Будиму 
1861. године, поводом сто година од смрти Саве Текелије. 
Интересантан  је податак да А. Милановић у свој корпус за потребе 
монографије „Језик Јована Суботића“ није укључио биографију 
„Живот Саве Текелије“. Језичка анализа одвијаће се на плану 
синтаксе посматрањем, уочавањем и ексцерпцијом битних одлика 
барокне реченице.  
 

 
Барокна геометрија реченице у делу Живот Саве Текелије 
Финални положај глагола 

 
 Ова барокна особина подразумева финални положај 
предиката – личног глаголског облика, односно финални положај 



Journal of Language and Literary Studies    71 

 
инфинитива и одлика је латинске синтаксе, која је преко немачког, 
руског и рускословенског дошла до српског језика. Љ. Суботић 
наводи да је смештање глагола на крај реченице најзаступљенија 
карактеристика барокне синтаксе (Суботић 2007: 246), о чему 
сведочи и А. Милановић (2014) при анализи корпуса који чине 
дела Ј. Суботића. У биографији „Живот Саве Текелије” примери 
који илуструју поменуту барокну одлику су бројни: 
 

1. Отац му је у младим годинама служио у народној 
милицији као хаднађ, и био је син Ранка Текелије и Алке, 
кћери Пуковника Мојсеја Рашковића, кои се овамо из 
старе Србије од Новога Пазара доселио бјаше (7); 

2. Један дан кад је у виноград сам ишао, изиђе му 
непријатељ на сусрѣт, и стане му сладити, како ће га се 
сад по вољи налемати (9); 

3. Ко је великог нашег родољубца Саву познавао, тај зна, да 
је у својој старости пун душевности био (12); 

4. За то време прође кроз Беч и Петар Петровић црногорски 
владика, идући из Петрограда, гдѣ се за Митрополита 
бијаше посветио (20); 

5. Јер да је он умѣо своју срећу за себе привезати, можда би 
му име већма сијало и јаче грмило: али нама Србљима 
сигурно неби то био, шо овако, па би многа суза канула, 
коју је он сада утро, многи у опанци остао, кога је он у 
свилу и кадифу донео (24); 

6. Овако је стојао стриц Савин у Руссији, кад му је овај као 
наслѣдник у Мироград дошао (29); 

7. У Москви га одведе архимандрит Миланковић 
фелмаршаљљайтнапту Милорадовићу, кои га врло радо 
прими, и дуго га код себе задржи; но овај није знао србски 
говорити, већ су се русски разговарали (35); 

8. Доведу једног Грка, кои је нѣшто турски знао, и тај им 
стане тумачити (40); 

9. На дијету 1802. буде опет од Чанадске вармеђе за 
аблегата избран (51); 

10. По овом меморандуму на цара Франца требало је истина 
Руссија и Аустрија пријатељи да буду, али ова имала је 
двоје пред очима држати: прво да помоћу Руссије заузме 
сву Нѣмачку, и тако да све Нѣмце у једној нѣмачкој 
царевини скупи; друго, да препречи, да се Руссија више 
неосили (53); 
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11. Стратимировић даде одма Текелију пробудити, и овај се 

пријави код Херцога и буде примљен (57); 
12. Дукате му ту никако издати не хтѣде, говорећи, да она 

њему сестрине новце издати неможе, будући да 
пуномоћно писмо за то није донео (61); 

13. У овоме је искао, прво: да му синовац оних 100,000 фр. 
положи, на које му је облигацију био дао; друго: да му ону 
полу прихода стрица Лазара наплати, која је њему по 
гласу поклона припадала (65); 

14. Године 1834. почне се унија Романа у Банату, коју је и 
римско свештенство и ниже правительство 
подпомагало (66); 

15. Овдѣ и то назначити морамо, да је Сава Текелија 
нѣколико година предсѣдатељем Матице Србске био (72). 
 

 Дуга реченица 
 
 Дуга, неретко гломазна, реченица која представља 
вишечлани комплекс састављен из зависних и независних 
реченица још једна је одлика барокне синтаксе. И. Грицкат сматра 
да се у таквој реченици уочава утицај пољског, украјинског, 
белоруског  и руског (рускословенска епоха и почетно 
славеносрпско раздобље) барока (Грицкат 1987, 125). А. 
Милановић (2014) уочава и издваја дугу реченицу као битну 
карактеристику језика Ј. Суботића. Такође, у биографији „Живот 
Саве Текелије” примери оваквих реченица често се јављају. 
Навешћемо неколико: 

 
1. Тако наведен зидањем града Арада, које је у прве године 

његове пало, ништа друго није радио, него од песка или 
блата градове правио, па премда му је отац и мати из 
тога узрока, што би се у том послу сав умрљао и укаљао, 
често претили да ће га лупати, ако се тога не окане, то 
је он ипак сваком приликом посао свој ревностно 
предузимао и одправљао, и поред страха, да му 
родитељи кадгод рѣчи са шибљиком не замѣне, имао је 
радост, да су се многи, кои су му посао видили, чудили и 
дивили, примѣчаваюћи, да му градови скоро сасвим на 
праве градове наличе (8); 

2. У овим и овим подобним дѣтинским догађајима гледали су 
сви наравне дарове за војнички живот; а и сам Сава, кад 
одрасте, осѣћао је особиту вољу на ту живота струку, и 
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покушавао је више пута том стазом поћи: но никад му се 
није дало жељу испуњену видити, и он послѣ вѣка од 80 
година умрѣ мѣсто у генералској униформи, у плаветном 
оном грађанском фраку, у ком смо га сви, кои смо имали 
срећу лично га познавати, кроз цѣло врѣме за послѣдних 
20 година његовог живота виђали, и кои је као што су ми 
пријатељи казивали, он сам увѣк правио (10); 

3. Послѣ шесте године пође у школу, и опомиње се радо 
тога времена, особито што их је учитељ свагда пред 
школу скупљао, и ту пред своим очима сиграти се 
пуштао, што их је у своје врѣме у шуму водио, и ту им 
имена дрва, трава и цвѣћа казивао, а нарочито што их је 
лѣти сам на воду пратио, и ту пуштао, да е мањи у 
плитћој води а већи у дубљој  води купају и праћкају и том 
приликом дѣцу пливати учио (11); 

4. Но та радост му не могаше дуго трајати, јер будући да 
му родитељи и сами ту подпору потребоваше, то су 
дѣца морала ово своје имање још за живота 
наслѣдницима отцу и матери дати; но овом приликом 
пробуди се у Сави жеља имати и од другога независити, 
те је тако у позднија времена заиста своје ствари тако 
водио, да је и сам за себе и за друге доста имао, и послѣ 
смрти своје народу своме безпримѣрно наслѣдство 
оставио (13); 

5. Ове двѣ старе госпође, од којих је једна 90 а друга 80 
година имала, пазиле су га и надгледале што може бити 
боље, а нарочито старија Чава, која му је од дана 
Сенћанске битке, гдѣ је она онда живила приповѣдала, и 
Сави је жао било, што у оно време јошт важност тога 
цѣнити није умѣо, а много би којешта од ње чути могао, 
што је и за његову породицу и за наш народ уобште 
много вредио (15); 

6. Живио је истина врло фругално; обѣд није му смѣо никада 
више од 8 до 10 крајцара заискати, а с вечером се није 
никада ни састајао, што му је врло неугодно било, будући 
да му се тѣлу баш у то врѣме прохтѣло бијаше као из 
воде у вис терати, али су године дуге, а дукати ушли у 
тај хрђав обичај, да се час на час по који изгуби и из касе 
загребе, те тако наступи заиста онај случај, кои је за 
лѣпу московску бунду и златни бечки сат погибију носио 
(19); 
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7. Сумњао је прво на стрица Лазара кои је онда три сина и 

двѣ кћери имао, и тако нерадо гледао, да му брат овога 
синовца наслѣдником учини; даље мора да је и мати 
стричеве ванбрачне дѣце, против овога десигниратог 
наслѣдника за корист своје деце радила; трећи 
противник био му је Мајор Игњат Станковић, кои је код 
генерала у великој милости био и с новци му управљао, па 
је желио да послѣ смрти генералове она дѣца све наслѣде, 
а он да им тутор буде, па све по своме ћефу нареди што 
се заисте и догодило, те је послѣ и дѣцу и имање 
упропастио; најпослѣ био је ту и Мајор нѣки Островски 
први адјутант генералов, кои је на то ишао да кћер 
генералову узме на кои се конац са Станковићем бјаше 
договорио (38); 

8. Овај злосрећни процесс, које док се суд тражио, кои ће у 
овом смѣшном браку судити, што тек 1830. године 
највишом резолуцијом у ред доведено буде, које док се 
помирење покушавало и парница извела, трајао је више 
од 10 година, и много му је горких дана, то самим 
садржајем своим, то борбом са по мњенију његовом 
пристрастним судијама, то фишкалном акциом, коју му 
је један рекурс навукао, то егзекуциом – проузроковао, 
тако да на смртној постељи није на ту бѣду заборавити 
могао, већ је и у самој тестаменти у рѣчима одлакшања 
тражио, и при концу живота остави ове рѣчи написане: 
Угледај се, Србине, и сѣти се старе пословице: ко те пре, 
Турчин, а ко ти суди, Турчин; дакле, докле не будемо имали 
у дикастеријама конзилијара, код курије краљевске 
ассессора, дотлѣ се Србљи правици и напредку надати 
немогу (60); 

9. Но докле је стриц све са своϵ стране чинио, да синовцу 
одлакша, и помогне, дотле овај исте године у Новембру 
са пештанским великокупцем Вођанером уговори, да му 
сва добра преда, и овај опет дугове његове плати; 
доцније пак остави Вођанера и погодисе са Сином, да га 
овај  у ред доведе; но послѣ Петрове смрти продужи Сава 
процессе против Сине, и најпослѣ се са овим погоди, да му 
до смрти сваке године по 15,000 фр. плаћа, и осим тога 
50,000 фр. ср. по његовом особитом наређењу исплати, и 
тако се онај процесс о приходима и пустарским земљама 
сврши; дуг по облигацији од 100,000 фр. ср. прими Сина о 
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Лазаревом поклону прихода постои јошт и дан данас 
несвршен (66); 

10. Кад је високи овај добротвор младежи србске умирао, 
онда остави у тестаменту ово своје заведеније своим 
свенаслѣдником, и тако, кад послѣ њега фундације оне 
друге, и за семинаријум и за свештенике у Араду од 
највишег мѣста из тог узрока одобрене не буду, што је 
онда цѣло ово имање у процессу стојало, и тако као 
неизвѣстно, фундацијама за основу служити не могло, 
онда све добро пропадне овом свенаслѣднику, и тако сада 
исто има капитала око 150,000 ср. а осим тога у Пешти 
једну велику и једну малу кућу; у Араду које малих које 
већих кућа на броју 9 (71). 
 

Инверзија атрибута 
 
 Инверзија атрибута подразумева постпоновање атрибута у 
односу на именицу и  једна је од барокних одлика која се веома 
често среће у текстовима који припадају тој епохи, али и 
текстовима Ј. Суботића које је А. Милановић (2014) укључио у свој 
корпус. Треба напоменути да се у биографији „Живот Саве 
Текелије“ у готово подједнаком броју срећу атрибути у 
антепозицији и постпозицији. Пронашли смо мноштво примера 
инвертованих конгруентних, неконгуентних и именичких атрибута. 
Навешћемо само неке од њих:  

1. Родитељи Савини били су у то време, сбог процесса са 
женским полом, у ком су тек послѣ 26 година пустаре 
повратили (8);  

2. Том приликом однесе и обадвѣ колајне Јовану Текелији 
бившем поглавару арадском дате (13); 

3. Дошавши у то времем Павле, царевић русски, и Пијус 
Папа римски у Беч, повуку и за Саву Текелију изванредне 
издатке (19); 

4. Исто приликом обогати се публика, која је на сваки корак 
и сваку рѣч цареву мотрила, јошт с једном принца, послѣ 
Цара Франца I., характеризирујућом повѣстчицом (22); 

5. У овим младим годинама своим видио је Сава Текелија у 
отачаству свом двѣ велике политичне променѣ (24); 

6. У једноме селу иза Бардичоме стане коње одмарати, и он 
пође по обичају своме по мѣсту, да види што је 
примѣтити вредно (27); 
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7. О Петрову дну у овом друштву, о ком смо горе споменули, 

била је и ћерка полицајног началника Мироградског (31); 
8. Проживевши 4 мѣсеца у Петрограду крене се по зими к 

стрицу, но не удари више на Москву, него на Шклов 
желећи с једне стране познати генерала Зорића, а с друге 
видити села стричева у Витепској гувернији (36); 

9. Послѣ смрти цареве букне у Угарској нов живот (42); 
10. С друге стране устану пријатељи Дионисија владике 

будимског, и обтуже га, да је бунџија (48); 
11. Године 1803. видећи, да су Гранцузи Далмацију и Хрватску 

освоили, смисли, да цару Наполеону предлог учини, да те 
провинције у једну краљевину славенску састави, и ту 
краљевином илирском назове (52); 

12. Ту их љубезно дочека шеф полиције Стратимировић, 
наравни син кнеза Стратимировића Црногорца, од кога 
чује, да му је брат од стрица Теодор, син Лазарев, кад је 
један редут турски код Трапезунта јуначки освоио, 
погинуо (56); 

13.  Брат Савин био је истина спрама свога брата несвој, али 
је у толико више за себе  и своју породицу гледао (62); 

14. Те године установи он своја Заведенија, која благослов 
свој на народ србски већ богато изливају, а јошт ће кроз 
вѣкове сигурно изливати (69); 

15. 21. Септембра 1842. угасио се овај за народ свој 
благословени живот; тај дан престави се Сава Текелија у 
Араду, дочекавши најпре радост, да се његов имендан по 
цѣлом овостранном Србству као праздник народни 
славити стао (73). 
 

 Антепозиција објекта   
 
 Антепозиција објекта у барокној реченици јавља се као 
последица постпоновања предиката или инфинитива (Суботић 
2007, 249) и јавља се под утицајем латинско-немачке синтаксе. 
Анализирајући дело Ј. Суботића, као и А. Милановић (2014) у 
поменутој монографији, уочили смо велики број антепонираних 
објеката и издвојили следеће: 

 
1. Овом Јовану Текелији дође на сну поморишка краина, и 

наложи му, да на једном мѣсту на десном брегу Мориша, 
гдѣ недалеко сад тврдиња Арад стои, градић сазида, што 
он и учини, и тако граду Араду темељ положи, кои се у 



Journal of Language and Literary Studies    77 

 
години 1764. и 1765. мало даље на лѣвом брегу Мориша, 
на много незгоднијем мѣсту подигне (7); 

2. Но лѣпа ова својства, промишљености, бодрости, 
храбрости и неустрашивости пратила су га кроз цѣо 
живот, и послужила су му у више прилика, да себи и 
другима корист и част прибави (10); 

3. Но та радост му не могаше дуго трајати, јер будући да 
му родитељи и сами ту подпору потребоваше, то су 
дѣца морала ово своје имање још за живота 
наслѣдницима отцу и матери дати; но овом приликом 
пробуди се у Сави жеља имати и од другога независити, 
те је тако у позднија времена заиста своје ствари тако 
водио, да је и сам за себе и за друге доста имао, и послѣ 
смрти своје народу своме безпримѣрно наслѣдство 
оставио (13); 

4. По други пут к Валису отишавши добије тај исти 
одговор; само што му сад Обрштер и то дода, да би боље 
било, да време негуби, него одма у војнике да стане и у 
регименту ступи; по пропису неможе се у академију 
примити, ван ако му то сам цар лично допусти (18); 

5. Сава би у Пешту ишао, да тамо православне науке 
сврши, будући да сад, кад му се жеља за војничким 
животом бијаше мало охладила, само у томе напредак 
свој види, ако угарска права сврши: али ако оде кући, то 
га родитељи зацѣло даље пустити, а ако и опет силом 
пође, новаца му дати неће, а са овима је пак сасвим 
начисто свршио (20); 

6. Конзилијар Такач није се могао доста начудити, како 
може млад човек, кои тек из школе изишао бјаше, такав 
чин тако лако из руку пустити, за кои други многи цѣо 
свој живот у радњи и послу провести морају (23); 

7. У Витепској губернији имао је 25 села, која му је царица 
руска подарила онда, кад је Запорожке козаке  покорио 
(28); 

8. Кнезу је то повољно било, и рекне му, да је дежурном 
адјутанту казао, да му писма за Петроград приправе, 
него да дочека и остане ту на вечери (33); 

9. Но ово је само нагађање, а толико је истина, да је угарска 
канцелларија противна била томе, да конгрес србски 
што ради, него само да Митрополита бира (43); 
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10. Но Текелија је био стражну косу на три прста дугачку 

оставио, и тако се како тако перчинаши могоше 
посвезивати (50); 

11.  Дѣте пак само пренебрегнуто прође којекако, најпре све 
своје имање упропасти, па онда и сам у младим годинама 
умре (56); 

12.  Кад каже стрини, да је дошао зато, да му даде атестат, 
како је стриц своје приходе у Мађарској њему и његовом 
брату и сестри поклонио, учини му ова по вољи и 
атестат му изда, али кад заиште оних 500 дуката, које 
му стриц у тестаменти сестри оставио бијаше, ту 
наиђе на одпор (61); 

13.  Најпослѣ се у том сложе, да Петар удовици по уговору 
5000 фр. даје, али да му, сбог трошка, који је на дијети 
имао, стриц од оних 15,000 фр., које му годишње плаћати 
има, половину одпусти (64); 

14.  Кад би се с временом придодавањем нови камата овај 
капитал јошт и више умножио, онда је од прихода 
дотацију једног Епископа србског у оним странама и 
поболшање плате свештенства арадске дијецезе пред 
очима имао (70); 

15.  И тако смо ово слѣдством најбогатије дѣло Текелијно 
достаточно описали (72). 
 

  
Антепозиција адвербијалних одредби 

 
 Истражујући присуство одредби у антепозицији (утицај 
латинско-немачке синтаксе) дошли смо до закључка, на основу 
анализе А. Милановића (2014), да Ј. Суботић обилато користи 
прилошке одредбе у антепозицији. Оне се најчешће јављају као 
уметак између копуле и глаголског придева односно инфинитива, 
као и код сложених глаголских предиката. Примери које смо 
ексцерпирали су следећи: 

 
1. Један дан кад је у виноград сам ишао, изиђе му 

непријатељ на сусрѣт, и стане му сладити, како ће га се 
сад по вољи налемати (9); 

2. Неостане му дакле друго, него логику свршених дѣла 
употребити, и тако најми једна проста кола, и науми 
крадом удаљити се (16); 
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3. Сава је, као што смо већ мало више примѣтили, јошт пре 

тога осѣтио потребу за себе се постарати, да од 
другога сасвим не зависи, па је мало помало нѣколико 
дуката био скуцкао (17); 

4. Сава би у Пешту ишао, да тамо православне науке сврши, 
будући да сад, кад му се жеља за војничким животом 
бијаше мало охладила, само у томе напредак свој види, 
ако угарска права сврши: али ако оде кући, то га 
родитељи зацѣло даље пустити, а ако и опет силом 
пође, новаца му дати неће, а са овима је пак сасвим 
начисто свршио (20); 

5. Јошт морам споменути, да је проф. Ницки, ондашњи 
Президент намѣстначког Савѣта и Камере исте године у 
месојеђе шиљао к Текелији конзилијара Такача, да му 
каже, да га Н. Екселленција за Секретара код конзилијума 
имати жели (23); 

6. Може се дакле мислити, каква се будућност пред очима 
младића отворити морала, који је и онако већ наклонѣн 
био срећу као дужника сматрати, који му капу скидати 
мора, хотѣло му се ули нехотѣло (30); 

7. Стриц ме је овамо дозвао, да ме усини и наслѣдником 
учини, а сад ме шиље у свѣт (32); 

8. Видећи да нема изгледа у Петрограду службу добити, 
обрати се на нашега министра Кобенцла, и преда му 
једну молбеницу на Цара, коју му овај у Беч послати 
обѣћа, уједно му пак препоручително писмо на принца de 
Ligne кои се у главном квартиру код Потемкина налазио, 
давши, но Текелија ово никада употребио није (36); 

9. Кад му кола буду готова, даде из ергеле довести коње, и 
оде к стрицу, да се сњим опрости (39); 

10.  Против овога се неплемићи јако изпрече, нарочито је 
против тога викао Сечанац, кои је онда Секретар код 
Камере у Будиму био (43); 

11.  Са свршеним аблегатством на дијети 1802. године, 
сврши се други период живота Текелијинога, у ком је 
лично и непосредственно у политичном и државном 
животу судѣјствовао (52); 

12.  Ту дозна, да му је покојни стриц легате брату, сестри, 
црквама и манастирма оставио, а њега се само не бијаше 
у тестаменти ни сѣтио (56); 
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13.  1827. године пише му синовац Петар, кои је вицишпан 

аблегатом на дијети у Пожуну био, да му је синовац 
Ђорђе у Темишвару на смрти болестан (64); 

14.  Коњи нагло тргну, а он падне у снѣг, и дође под кола, и 
већ му почне точак гњечити ногу (68); 

15.  И тако смо ово слѣдством најбогатије дѣло Текелијно 
достаточно описали (72). 

 
 
Антепозиција генитива 
 
 Антепонирани генитив у биографији „Живот Саве Текелије” 
јавља се ретко. Пронашли смо, за разлику од А. Милановћа (2014), 
свега неколико примера антепонираног генитива са посесивним 
значењем:  

 
1. У овим и овим дѣтинским догађајима гледали су сви 

наравне дарове за војнички живот; а и сам Сава, кад 
одрасте, осѣћао је особиту вољу на ту живота струку 
(10); 

2. То јутро састане се ту Текелија са генералом Давидом 
Неранџићем, генерала Зорића братом, кои се мало са 
сувише журним одлазком Потемкина по начину србском 
нашали (34); 

3. Кад се тако међу собом не могоше погодити, оде Текелија 
у Елисаветин град Нове Србије главну варош, и ту се код 
суда јави, молећи да Станковића принуде, да им новце 
одма изда (56); 

4. Сам пак сабор ову околност није за тако важну држао; 
што више нису при подпису ни дипломатично име 
употребили, него су мѣсто илирски или расцински народ 
подписали унитске цркве поданици (68); 

5. Кад би се с временом придодавањем нови камата овај 
капитал јошт и више умножио, онда је од прихода 
дотацију једног Епископа србског у оним странама и 
поболшање плате свештенства арадске дијецезе пред 
очима имао (70). 

Велики је број примера у којима се генитив именских речи 
налази у постпозицији – логика свршених дѣла (16), син онога 
кримског татарског кана (29), кћери његове покојне супруге 
Серезлинице (30), правац живота Саве Текелије (33), препис тога 
писмена (65) и слично. 
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 Опкорачење 
 
 Опкорачење је битна и честа карактеристика барокне 
реченице. Љ. Суботић истиче да се растављају вишечлани 
реченични конституенти, атрибут и управна реч или други атрибут, 
тако што се између њих умећу друге синтагме или конструкције, 
као у оквир. По речима Љ. Суботић о својеврсном опкорачењу се 
ради и онда када је између копуле и глаголског придева или 
инфинитива уметнута нека предлошко-падежна конструкција или 
прилошка синтагма (Суботић 2007, 246–247) – овакви примери се 
веома често јављају у анализираним делима Ј. Суботића (А. 
Милановић, 2014), па тако и у „Животу Саве Текелије“: 

 

1. Отац му је у младим годинама служио у народној 
ммилицији као хаднађ, и био је син Ранка Текелије и Алке, 
кћери Пуковника Мојсеја Рашковића... (7); 

2. Нарочито је пак дар за лица имао, и по том је познате 
људе и ако су на сто миља удаљени били, или већ и у гробу 
лежали сасвим живо нарисовати могао (11); 

3. Јошт му је теже било, видећи да друга два ђачета, кои су 
ту с њим заједно намѣштени били, но мало више плаћали 
као кнежчићи живише, имајући лѣпу од куће донешену 
постељу и добијајући и она јела, која за швачке момке 
интердиктом обложена бијаху, и тако се и Сави 
домашити недадијаху (14); 

4. Цар одма тамо похита, и стане сам заповѣсти 
издавати, и тако његово присуство и сходне наредбе 
варош од велике штете сачувају, која би је зацѣло 
постигла, да се није хармициално зданије с тежком 
муком од ватре отело (21, 22); 

5. У једноме селу иза Бардичоме стане коње одмарати, и он 
пође по обичају своме по мѣсту, да види што је 
приметити вредно (27); 

6. На осам дана пре него што је Сава Текелија у Мироград 
дошао, пропутовао бјаше туда цар Јосиф II. који је са 
царицом Катарином II. у Херсону састанак имао (29); 

7. Међутим, док је синовац по Руссији путовао, употребила 
бијаше интрига прилику, и код стрица га омрази (37); 

8. Кад му кола буду готова, даде из ергеле довести коње, и 
оде к стрицу, да се сњим опрости (39); 

9. Послѣ смрти цареве букне у Угарској нов живот (42); 
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10. Само се нашао један каплар, кои је перчин необично дебео 
имао (50); 

11. У трећем периоду живота свога, кои ϵ већу част 
опредѣлених му лѣта заузимао, посвети се Сава Текелија 
размишљавању о економији, и ту је прибавио средства, 
коима се на крају живота безсмртним рода свога 
благодѣтељем учинио (52); 

12. При женитби више га је изванредни случајева 
опомињало, да се уклони, али му је било суђено, па га 
ништа није могло одвратити (58); 

13. Текелија Сава имао је за себе на пустари Кевермешу 4374 
јутра, на Визешу 1898 јутара земље, које је добро 
представљало капитал од 250,000 фор. ср. (62); 

14. Приходи од овог великог капитала имали би се, по 
његовој ондашњој мисли овако употребити... (69); 

15. 21. Септембра 1842. угасио се овај за народ свој 
благословени живот; тај дан престави се Сава Текелија у 
Араду... (73). 
 

 Синтаксички паралелизам 
 
 Синтаксички паралелизам је врло изразита одлика барокне 
синтаксе и значајан синтаксостилистички поступак, уз помоћ кога 
се постиже узвишеност и патетичност казивања. Према 
дефиницији Љ. Суботић, ова одлика представља сукцесивно 
понављање идентичних структура на свим нивоима граматике 
реченице или одломка (Суботић 2007, 249). Синтаксички 
паралелизам је својствен језику Јовану Суботића, а „нарочито је 
чест у научним и научно-публицистичким радовима“ (Милановић 
2014, 357). Интересантно је да смо синтаксички паралализам 
уочили у свега неколико примера, углавном у оквиру нешто дужих 
реченица: 

 

1. У овим и овим подобним дѣтинским догађајима гледали су 
сви наравне дарове за војнички живот (10); 

2. Послѣ шесте године пође у школу, и опомиње се радо тога 
времена, особито што их је учитељ свагда пред школу 
скупљао, и ту пред своим очима сиграти се пуштао, што 
их је у своје врѣме у шуму водио, и ту им имена дрва, трава 
и цвѣћа казивао, а нарочито што их је лѣти сам на воду 
пратио, и ту пуштао, да се мањи у плитћој води а већи у 
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дубљој  води купају и праћкају и том приликом дѣцу 
пливати учио (11); 

3. И ово је често узрок, да такови људи, за које би главу дао, 
да ће до највишег достоинства доћи, на једаред падну, па 
више никуда, а то отуд бива, што им се срећа смѣши, 
смѣши, па кад они мисле, да ће им се она јошт насмѣшити, 
а она уједаред прне, па никад више (24); 

4. На любав и нѣгу материну увѣк се благодарно опомињао, 
тој доброј матери, која нам је таквога сина родила и 
одранила, дужни су сви Србљи благодарити, и увѣрени смо, 
да ће јој сваки од нас рећи: вѣчна ти памет, лака ти 
земљица, благословена ти била утроба, у којој си Саву 
носила! (49); 

5. Овај злосрећни процесс, које док се суд тражио, кои ће у 
овом смѣшном браку судити, што тек 1830. године 
највишом резолуцијом у ред доведено буде, које док се 
помирење покушавало и парница извела, трајао је више од 
10 година, и много му је горких дана, то самим садржајем 
своим, то борбом са по мњенију његовом пристрастним 
судијама, то фишкалном акциом, коју му је један рекурс 
навукао, то егзекуциом – проузроковао... (60); 

6. Кад је високи овај добротвор младежи србске умирао, онда 
остави у тестаменту ово своје заведеније своим 
свенаслѣдником, и тако, кад послѣ њега фундације оне 
друге, и за семинаријум и за свештенике у Араду од 
највишег мѣста из тог узрока одобрене не буду, што је 
онда цѣло ово имање у процессу стојало, и тако као 
неизвѣстно, фундацијама за основу служити не могло, 
онда све добро пропадне овом свенаслѣднику, и тако сада 
исто има капитала око 150,000 ср. а осим тога у Пешти 
једну велику и једну малу кућу; у Араду које малих које већих 
кућа на броју 9 (71). 

 
Закључак 

 
 Почеци барокизације синтаксе српског књижевног језика 
везују се за касну фазу српскословенске епохе, али се њен процват 
дешава у рускословенској и наставља у славеносрпској епоси, док 
се у траговима уочава и у текстовима на народном језику.  
 Путем пољског барока, латинске и немачке синтаксе у српски 
језик се инкорпорирају специфичне одлике карактеристичне за 
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барок. Барокну геометрију на плану синтаксе одликују гломазна, 
накићена реченица, финални положај предиката и инфинитива, 
инвертован атрибут, антепозиција генитива, одредби и објекта, као 
и синтаксички паралелизам, опкорачење, употреба разних 
барокних украса попут честог коришћења вокатива, узвика и 
узвичних реченица... У делу „Живот Саве Текелије” 
најзаступљеније особине барокне реченице јесу финални положај 
глагола, постпоновање атрибута (углавном је реч о посесивним 
атрибутима), антепозиција објекта и одредби, опкорачење – 
најбројнији су примери у којима се умеће предлошко-падежна 
конструкција или прилошка синтагма између копуле и глаголског 
придева или инфинитива. Често се јавља и дуга реченица, док се 
антепонирани генитив јавља ретко, за разлику од великог броја 
примера постпонираног генитива.  
 Најзанимљивији податак који смо овим истраживањем 
добили јесте да се синтаксички паралелизам, иако својствен језику 
у делима Јована Суботића, веома ретко јавља у „Животу Саве 
Текелије”. Наравно, овде треба узети у обзир и природу самог 
текста, односно да се ради о једној од књижевно-научних врста – 
биографији, и да се писац највероватније трудио да буде што 
објективнији у описивању живота Саве Текелије, па је самим тим, 
претпостављамо свесно, избегавао стварање узвишеног и 
патетичног израза и претерано коришћење барокних украса. 
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BAROQUE SYNTACTIC TRAITS IN THE BIOGRAPHY “LIFE OF SAVA 

TEKELIJA” WRITTEN BY JOVAN SUBOTIĆ 
 

 The paper deals with the study of baroque syntactic traits in the 
biography “Life of Sava Tekelija” written by Jovan Subotić, one of the most 
active writers of the 19th century. His work, as well as work of many of his 
contemporaries, is a direct result of the barocization of the Serbian 
language syntax which was under the influence of the German and Latin 
syntax, as well as the Polish baroque. By examining the excerpted 
material, we observed that the most common features of the baroque 
sentences are: the final position of the verb, the postponement of the 
attributes, the anteposition of object and provisions, the overrun. A long 
sentence occurs often, while an anteposition of genitive occurs rarely, as 
opposed to a large number of cases of postponed genitive. Although 
syntax parallelism is typical for discourse in the work of Jovan Subotic, it 
has been rarely found in the material, which can be explained by the 
nature of biography as a literary type. 
 Keywords: baroque, barocization of the Serbian language, 
syntax, Jovan Subotic. 


