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Ана Пе ја но вић (Ник шић)

Гор ски ви је нац као пре це дент ни текст

 Кључне речи:
Горски вијенац, прецедентни 
феномени, прецедентни 
текст, прецедентно име, 
прецедентни изрази.

У чланку се разматрају прецедентни 
феномени српског лингвокултурног 
простора. Полази се од става да је Горски 
вијенац прецедентни текст српске културе 
и с тим у вези анализирају се прецедентни 
изрази из спјева који су посвједочени у 
савременој публицистици.

1. У књи зи Жи знь про ис хо дит от 
сло ва („Жи вот из ви ре из ри је чи“) 

ис так ну ти ру ски лин гви ста Вла ди мир Ко-
ле сов да је кри тич ки осврт на по је ди на 
по вр шна и не у те ме ље на ту ма че ња ру ске 
је зич ке сли ке сви је та: „В ис то рии ку ль-
ту ры ро ль на ци о на ль ной фи ло со фии и 
по э зии ве сь ма ве ли ка и ни ког да не бу дет 
не ва жной. Пре сле до ва ние на ци о на ль ных 
по иден тич но сти вос при я тия фи ло со-
фов или по э тов есть по ку ше ние на ген-
ную па мя ть на ро да и без у слов но долж но 
рас сма три ва ть ся как од на из стра шных 
форм ге но ци да“1 [Колесов 1999: 159]. Ис-

ти чу ћи фи ло со фи ју и по е зи ју као ва жне 
ком по нен те кул тур не исто ри је а фи ло-
со фе и пје сни ке као ње не гла сни ке, Ко-
ле сов упо зо ра ва на по губ ну опа сност од 
ис кри вље ног ту ма че ња и „ко ри го ва ња“ 
њи хо вих иде ја и ми сли.

У срп ској кул тур ној исто ри ји у јед ној 
лич но сти има ли смо и фи ло со фа и пје-
сни ка. Ко ли ко је дје ло Пе тра II Пе тро-
ви ћа Ње го ша ва жно и из у зет но, не тре ба 
по себ но до ка зи ва ти. По зна то је, та ко ђе, 
да се ме ђу свим књи жев ним дје ли ма на 
срп ском је зи ку Ње го шев Гор ски ви је нац 
на ла зи на пр вом мје сту по бро ју из да ња. 

1) „Улога националне философије и поезије у културној историји изузетно је велика и 
увијек ће бити значајна. Атак на философе и пјеснике који су национално опредије-
љени представља атентат на генско памћење народа и мора се сматрати као један од 
најстрашнијих облика геноцида“.
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Гор ски ви је нац је пре ве ден на све зна чај-
ни је свјет ске је зи ке. Ње го ше во нај по зна-
ти је дје ло је би ло и још уви јек је пред мет 
мно го број них на уч них ра до ва. Око ње га 
су се ло ми ла на уч на ко пља нај и стак ну-
ти јих фи ло со фа, лин гви ста, те о ре ти ча ра 
књи жев но сти и исто ри ча ра. И ни су са мо 
струч ња ци „ло ми ли гла ву и ко пља“ и на-
пи са ли то мо ве књи га да би ра сви је тли ли 
там на мје ста и ту ма чи ли зна че ње сти хо ва 
са раз ли чи тих аспе ка та. Као ри јет ко ко је 
књижевнo дје ло, Гор ски ви је нац је „у гла-
ва ма“ и „на усти ма“ мно гих по ко ље ња из-
вор них го вор ни ка срп ског је зи ка. Број ни 
из ра зи, по сло ви це, из ре ке, па и чи та ви 
сти хо ви пре то че ни су у кри ла те из ра зе 
и по ста ли „ар гу мен ти“ у сва кој при ли ци 
кад се ри је чи ма тре ба пот кри је пи ти му-
дрост и вр ли на. „Сва ка ти је Ње го ше ва“, 
ка же се чо вје ку ко ји рје чи то шћу и ми са-
о но шћу за ди вљу је око ли ну.

У на ше до ба ни Ње го ша, као ни мно ге 
на ци о нал не ге ни је, ни је за о би шло „но во 
чи та ње“ и „но во ту ма че ње“. Али ово га 
пу та на ша па жња је усмје ре на у дру гом 
прав цу.

2. За раз ли ку од кла сич не лин гви сти ке, 
у ко јој је ак це нат нај че шће био на 

ко му ни ка тив ној функ ци ји је зи ка, у цен-
тру па жње но ви јих лин гви стич ких ис тра-
жи ва ња је је зик као но си лац и тран сла тор 
кул ту ре. На по ре до са је зич ком све ви ше 
се го во ри и о кул тур ној ком пе тен ци ји, 
а кул тур на ин фор ма ци ја у је зи ку мо же 
би ти од ра же на у ви ду кул тур не ко но та-
ци је, кул тур ног фо на или ли гво кул тур них 
кон це па та. Ме ђу ва жним по ја ва ма ко је 
кроз је зик од ра жа ва ју кул тур ни про стор 
јед ног на ро да је су и пре це дент ни фе но-
ме ни.

Пре це дент ни фе но ме ни, у ко је спа да ју 
пре це дент ни текст, пре це дент но име, 
пре це дент ни из раз и пре це дент на си ту-

а ци ја, има ју сље де ће осо би не: до бро су 
по зна ти свим пред став ни ци ма од ре ђе не 
лин гво кул тур не за јед ни це, они има ју над-
лич но сни ка рак тер; ак ту ал ни су на ког ни-
тив ном и емо ци о нал ном пла ну; у го во ру 
је при сут на стал на или че ста апе ла ци ја 
(обра ћа ње) пред став ни ка од ре ђе не на-
ци о нал не лин гво кул тур не за јед ни це тим 
фе но ме ни ма. Пре це дент ни текст јед не 
кул ту ре је текст до бро по знат про сјеч ном 
пред став ни ку од ре ђе не ет но кул тур не за-
јед ни це, то је текст ко ји се че сто ци ти ра 
у про це су ко му ни ка ци је кроз сим бо ле и 
ис ка зе по ве за не са њим и ко ји је пре то-
чен у кри ла те из ра зе. У пре це дент не тек-
сто ве спа да ју дје ла ли је пе књи жев но сти, 
за тим, по ли тич ки и пу бли ци стич ки тек-
сто ви, тек сто ви пје са ма, ре кла ма. Кор пус 
пре це дент них тек сто ва чи не при је све га 
ре пре зен та тив ни тек сто ви на ци о нал не 
кул ту ре, чи је је про у ча ва ње нео п ход но 
при со ци ја ли за ци ји лич но сти у лин гво-
кул тур ну за јед ни цу и пре ма ко ји ма се у 
гра ни ца ма од ре ђе не кул ту ре апе ла ци ја 
не пре ста но об на вља. Кор пус пре це дент-
них тек сто ва од ра жа ва и фор ми ра ври-
јед но сну ска лу ори јен та ци је у да тој ет-
но кул тур ној за јед ни ци, од ре ђу је мо де ле 
по на ша ња ко ји се у тој кул ту ри под сти чу 
или осу ђу ју [детаљније o пој му и тер ми ну 
пре це дент ни текст ви ди у Бри ле ва и 
др. 2004].

3. И упра во са на ве де но га аспек та по-
ку ша ће мо да ана ли зи ра мо Гор ски 

ви је нац по ла зе ћи од ста ва да он пред ста-
вља пре це дент ни текст срп ске кул ту ре.

Ка ко и у ко јим при ли ка ма из вор ни го-
вор ник срп ског је зи ка да нас ко ри сти ци-
та те из Ње го ше вог спје ва? Ко ли ко на ша 
омла ди на зна текст Гор ског ви је нца и ка ко 
се од но си пре ма Ње го шу? По ку ша ли смо 
да у сље де ћој ана ли зи да мо од го вор и на 
ова пи та ња.
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3.1. Аутор Гор ског ви јен ца као мар кант на 
фи гу ра цр но гор ске исто ри је, и срп ске 
књи жев но сти и кул ту ре уоп ште, не пре-
ста је да бу де ар би тар и узор на ше омла-
ди не чак ни да нас, ма ка ко нам се чи-
ни ло да је и Гор ски ви је нац и сам вла ди ка 
да ле ко од поп, рок и оста лих „трен ди“ 
идо ла ко ји им се ну де као ње го ва мно го 

„ком пе тент ни ја“ и са вре ме ни ја за мје на. 
Да је име Ње гош пре це дент но, илу стру ју 
и сље де ћи при мје ри:

У спорт ском до дат ку днев них но ви на 
Дан под ве ли ким на сло вом „Из да ли сте 
Ње го ша“ пи ше:

„Љу би те љи фуд ба ла у Ко то ру, ко ји су 
ју че при су ство ва ли су сре ту из ме ђу 
Гр бља и Су тје ске, на три би на ма су раз-
ви ли тран спа рент у знак не го до ва ња 
због при зна ва ња не за ви сно сти Ко со ва 
од стра не Вла де Цр не Го ре. На ви ја чи 
су тран спа рент на ко ме је пи са ло Из-
да ли сте Ње го ша! Ко со во је Ср би ја 
раз ви ли на огра ди ста ди о на“

[Насловна стра на до дат ка Спорт,
Дан, Под го ри ца,

19. ок то бар 2008].

У на ве де ном при мје ру по ми ње се пре-
це дент но име на ше кул ту ре као eталон 
ча сти, а се ман ти ка гла го ла из да ти до-
вољ но је ја сан ин ди ка тор оцје њи вач ке 
функ ци је ис ка за.

3.2. У дру гом пак при мје ру наш са вре-
ме ни ње го шо лог аутор ски тран сфор ми ше 
Ње го шев стих у ко ме је по свје до че но још 
јед но пре це дент но име срп ске кул ту ре 
Ми лош (Оби лић). Свој кри тич ки став 

пре ма ста њу у ње го шо ло ги ји из ра жа ва 
успје лом тран сфор ма ци јом сти ха из Гор-
ског ви јен ца:

„Кад је тре ба ло 1997. го ди не оби ље жи ти 
сто пе де се то го ди шњи цу Гор ског ви-
јен ца, су ро ва ствар ност срп ске фи ло-
ло ги је по ста ви ла је ре тор ско пи та ње: 

„Су чим ће те изаћ пред Ње го ша / и пред 
дру ге срп ске ви те зо ве?“

[Радмило Ма ро је вић,
Гор ски ви је нац: из вор но чи та ње,

Ње го шев гла сник, књ. I ,
Ник шић–Бе о град, 1999, с. 7].

У пр вом мо но ло гу вла ди ке Да ни ла 76. 
стих (су чим ћeтe изaћ пред Mилoшa) на-
ла зи мо у сље де ћем кон тек сту:

Бoг вaс клeo пoгaни изрoди,
штo ћe тур ска вје ра ме ђу на ма,
кудa ће те с кле твом пра ђе дов ском,
су чим ћeтe изaћ пред Mилoшa
и пред дру ге срб ске витeзoвe
кoји живe до клен сун ца гри је?

[ГВ  73–78].

И док је Ми лош (Оби лић)2 овје ко вје чен 
у Гор ском ви јен цу као ета лон ју на штва, 
као узор и обра зац па три о ти зма и жр тве, 
до тле сам Ње гош би ва обра зац (не са мо 
ча сти као у пр вом при мје ру) већ и на дах-
ну ћа, ге ни ја и ства ра ла штва.

До да ли би смо ов дје да се па ра ле ла 
Ми лош – Ње гош осим на екс тра лин гви-
стич ком ни воу (обје лич но сти су за и ста 
по на ве де ним кри те ри ју ми ма ис так ну те) 
мо гла оства ри ти, у че му се и огле да успје-
лост аутор ске за мје не, и усљед еуфо ни је 

2) У серији Курсаџије, која се умногоме заснива на стереотипима о типичним 
представницима југословенских народа, у емисији од 3. јануара 2009. помињу се 
прецедентна имена наше културе: Његош, Милош (Обилић), Марко Краљевић, Вук 
Бранковић у хумористичком контексту. Осим Марка Краљевића, сва су посвједочена у 
Горском вијенцу, штo такође потврђује статус Горског вијенца као прецедентног текста.
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про ис те кле по ду да ра њем два ју име на. 
На и ме, исто вје тан су фикс -ош, иста си-
ла бич ка струк ту ра (оба име на су дво-
сло жна), иста про зо ди ја (крат ко си ла зни 
ак це нат на пр вом сло гу) но во на ста ли 
аутор ски кри ла ти из раз чи не пре по зна-
тљи вим и про зир ним за из вор ног го вор-
ни ка срп ског је зи ка.

3.3. Сти хо ви ко ји су по ста ли пре це дент ни 
а ци ти ра ни су три пу та у крат ком вре-
мен ском ин тер ва лу за по вод су има ли 
про гла ше ње не за ви сно сти Ко со ва:

„Гру па Цр но го ра ца у Под го ри цу до-
пу то ва ла је из Ко сов ске Ми тро ви це 
[…]. Са мо се пи та мо су чим ће Ми ло 
и оста ла сви та иза ћи пред Ми ло ша и 
оста ле срп ске ви те зо ве.

[Дан, Под го ри ца, 14. ок то бар 2008,
с. А2 (у ру бри ци ре а го ва ња

гра ђа на због при зна ња Ко со ва)].

[Наслов:] „Бог вас клео, по га ни из-
ро ди“. [Тек ст:] „Бог вас клео, по га ни 
из ро ди, ку да ће те с кле твом пра ђе-
дов ском, су чим ће те пред Ми ло ша 
и дру ге срп ске ви те зо ве ко ји жи ве 
до клен сун ца“ ре као је Кри во ка пић 
ци ти ра ју ћи сти хо ве из Гор ског ви јен ца 
чу ве ног Пе тра Пе тро ви ћа Ње го ша.

[Дан, Под го ри ца,
11. ок то бар 2008, с. 2].

Бог клео по га не из ро де. Шта ре ћи 
дру го о срам ном по те зу вла сти, не го 
ис ко ри сти ти ри је чи ве ли ког Ње го ша. 
Из ан ке те чи та ла ца. Ми ле та Ста нић

[Дан, Под го ри ца,
22. ок то бар 2008, с. 2].

У сва три при мје ра ци ти ра ју се сти хо ви 
из пр вог мо но ло га вла ди ке Да ни ла [види 

т. 2]. Као што се да при ми је ти ти, пре це-
дент ни из раз је сва три пу та не знат но 
из ми је њен. У пр вом при мје ру апе ла ци ја 
се оства ру је кроз екс пли ци ра ње оних 
ко ји ма је из раз упу ћен (Ми ло и оста ла 
сви та). У дру гом при мје ру у из ра зу су 
из о ста вље не гла гол ске ком по нен те (изаћ 
и гри је). У тре ћем пак при мје ру по свје до-
чен је са мо увод ни дио из ра за, кле тва из 
73. сти ха, са мо што је кон струк ци ја из-
ми је ње на: ди рект но обра ћа ње из ра же но 
во ка ти вом (Бoг вас клeo пoгaни изрoди) 
за ми је ње но је аку за ти вом (Бoг клeo пoгaне 
изрoде), чи ме је по ве ћа на дис тан ца пре ма 
из вр ши о ци ма.

3.4. Да је гла сов но по ду да ра ње и гла сов но 
по на вља ње од ре ђе них се квен ци ри је чи 
(услов но го во ре ћи: ри мо ва ње) је дан од 
зна чај них чи ни ла ца у тран сфор ми са њу 
из ра за, илу стро ва ће мо и сље де ћим пре-
це дент ним из ра зи ма ко ји су у пу бли ци-
сти ци до жи вје ли из мје не а ипак оста ли 
пре по зна тљи ви:

Ма фи ја ши про кле те вам ду ше! По во-
дом од лу ке Вла де Цр не Го ре да при зна 
са мо про гла ше ну тво ре ви ну на те ри-
то ри ји Ср би је.

[Рe ви ja Д, Под го ри ца,
15. ок то бар 2008

(на на слов ној стра ни и на с. 4. и 5)].

Жр тве тран зи ци је у Цр ној Го ри пре пу-
ште не са ме се би. Ме ђу жр тва ма тран-
зи ци је, про це са ко ји већ де це ни ју мо ри 

„обич не“ гра ђа не Цр не Го ре, рад ни ци 
не ка да шњих ко му ни стич ких по слов-
них ги га на та су нај у гро же ни ји. Док се 
не ка да Цр ном Го ром мо гао чу ти еп ски 
стих „ве ли ка ши, про кле те вам ду ше“ 
мо ти ви сан ак ту ел ним по ли тич ким 
при ли ка ма, да нас се све че шће чу је 
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„фо те ља ши, про кле те им ду ше“ вр ло 
че сто без же ље да се не ко кон крет но 
оп ту жи.

[Дан, Под го ри ца,
 30. но вем бар 2008

(по сљед ња стра на)].

У Гор ском ви јен цу стих вeликaши, про-
кле те им ду ше, по свје до чен је у пр вом 
ко лу (207. стих спје ва). Ова ко лек тив на 
осу да у об ли ку кле тве, а кле тва у на шем 
на ро ду има та ко ђе по себ ну функ ци ју ре-
гу ла то ра мо ра ла, ни је ни шта дру го не го 
глас на ро да:

нeвјeрнe им слу ге по ста до ше
и цар ском се кр вљу оку па ше
вeликaши, про кле те им ду ше;
на ко ма те раз дро би ше цар ство,
срб ске си ле грд но са три је ше
вeликaши, траг им се утро;
рaспрe сѣмe по си ја ше гр ко
тe с њим пле ме срб ско отро ва ше
вeликaши, грд не ку ка ви це —
пoстaдoшe рoдa из да ји це!

[ГВ  205–214].

Ако упо ре ди мо на ве де не при мје ре са 
пре це дент ним тек стом, ви ди мо да су из-
ра зи до би је ни за мје ном из вор не ком по-
нен те из ра за, об ли ка ве ли ка ши. Твор бе но 
сред ство, су фикс -аш, ко ји ни је про дук-
ти ван у срп ском је зи ку, у на ве де ним при-
мје ри ма, по на шем ми шље њу, има чак и 
еле мен те пе јо ра тив ног зна че ња. Иако у 
на ве де ним при мје ри ма не мо же мо го во-
ри ти о ри ми у пра вом сми слу те ри је чи, 
ипак је еви дент но по ду да ра ње лек се ма 
ве ли ка ши, ма фи ја ши, фо те ља ши, ко је се 
огле да у истом бро ју сло го ва и иден тич-
ној про зо ди ји – ду го у зла зном ак цен ту 
на прет по сљед њем сло гу (по на вља ју се 
гра ма тич ке мор фе ме – су фикс -аш и на-
ста вак -и). На овим прет по став ка ма се и 

оства ру је пре по зна ва ње но во на ста лих 
тран сфор ми са них об ли ка ко ји се ина че 
не би мо гли укло пи ти у из вор ни из раз 
на пи сан де се тер цем, ни ти би из вор ни 
го вор ни ци мо гли пер ци пи ра ти до бро 
по зна ти из раз. Еви дент на је, да кле, не 
са мо гра ма тич ка исто вјет ност (твор-
бе на и мор фо ло шка, исти су фикс, исти 
на ста вак) већ и фо нет ско-про зо диј ски 
па ра ле ли зам.

3.5. Пр ви ко рак у упо тре би пре це дент них 
фе но ме на је апе ла ци ја, а то ни је ни шта 
дру го не го до во ђе ње у ве зу не ке ак ту ел не 
си ту а ци је и по ве зи ва ње са њом си ту а ци ја 
ко је су нам по зна те као про то ти пи, оно на 
шта нас асо ци ра од ре ђе ни до га ђај. Дру га 
ва жна ком по нен та пре це дент них фе но-
ме на је ак си о ло шка, тј. оцје њи вач ка уло га. 
Ана ли за по ка зу је да се пре це дент ни фе-
но ме ни при зи ва ју да би се ак ту ел но по-
ре ди ло са пре це дент ним и нај че шће да би 
се да ла ње го ва оцје на. У ве ћи ни слу ча је ва 
за у зи ма се кри тич ки став пре ма по ја ви 
из ствар но сти.

На ве де ни при мје ри по ка зу ју да се Гор-
ски ви је нац као пре це дент ни текст асо-
ци ра са Ко со вом јер је Ње гош пје сник 
ко сов ског за вје та. Слу чај је хтио да нај-
ве ћи број при мје ра из на ше кар то те ке 
бу де ве зан за не дав ни до га ђај при зна ва ња 
Ко со ва од стра не Вла де Цр не Го ре. И, ка ко 
смо ви дје ли, афек тив на, емо ци о нал на 
ком по нен та ових фе но ме на је та ко ђе 
је дан од не из о став них чи ни ла ца. Мно ги 
од на ве де них из ра за на шли су се у на сло ву 
или под на сло ву но вин ског тек ста, што је, 
та ко ђе, не дво сми слен по ка за тељ њи хо вог 
праг ма тич ког са др жа ја. Функ ци ја на ве де-
них је зич ких је ди ни ца ни је пр вен стве но 
но ми на тив на (на зив на) или ин фор ма-
тив на већ је њи хо ва глав на ком по нен та 
из но ше ње ста во ва и из ра жа ва ње емо ци ја 
као и ути цај на ре ци пи јен та.
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 summary
 Σ Gor ski vi je nac as a pre ce dent text

Th is ar tic le de als with the phe no me na of the Ser bian lin gu i stic and cul tu ral area. Lead-in 
abo ut Gor ski Vi je nac be ing the pre ce dent text of Ser bian cul tu re brings in to con si de ra tion 
the in stan ces of pre ce dent out co me from the epic te sti fi ed in mo dern jo ur na lism.

Скра ће ни ца и из вор

 Г В  – Пе тар II Пе тро вић Ње гош. Гор ски ви је нац. Кри тич ко из да ње. Тек сто ло ги ја / Ре дак ци ја 
и ко мен тар Рад ми ло Ма ро је вић. Под го ри ца, 2005.
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