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Михаило Стевановић 

ЊЕГОШЕВЕ ЕЛИПСЕ 

 

Елипса (грч. elleipsis, лат. ellipsis, фр. manque) није, како би по дословном 
тумачењу значења ове речи и по уобичајеним дефиницијама у приручним књигама, 
лексиконима и уџбеницима, излазило – недостатак нечега у језику, већ је то стилска 
фигура, као што су: инверзија и зеугма, дисјункција и плеоназам, алегорија и метафора, 
метонимија и др. Oвaj назив и ове дефиниције елипсе остали су из времена у коме су 
настали, и били су добри све док се гледало само у облике језичких знака, a није се 
рачунало са њиховим значењем. Међутим, оне који воде рачуна и о ономе шта поједини 
језички знаци означавају, раније дефиниције елипсе не могу задовољити, не бар без 
додатних објашњења уз њих. И ми смо поодавно о елиптичким реченицама говорили као о 
реченицама са неразвијеним главним деловима1, а мислим да је боље било рећи са 
неисказаним деловима, јер у крајњој линији оне имају те делове, али они нису исказани, 
јер да их нема, ни реченице не би могло бити. 

Нешто касније ја сам у својој Синтакси, оптерећен постојећим лингвистичким 
термином, елиптичне реченице назвао непотпуним реченицама2. Али сам у излагању о 
њима и знатно опширније изнео своје схватање о њиховим својствима. А овде се мислим 
позабавити елипсом у Његошеву песничком језику посматраном на примерима на Горског 
вијенца, не случајно, разуме се, јер ово значајно дело и по језику заузима исто место, у 
односу на остала Његошева дела, које му припада и по књижевно-уметничкој вредности 
његовој. А у њему има елипса разних врста на десетине и десетине примера, као и многих 
других поетских фигура уосталом, што не значи да ћемо узети све те примере за овај 
прилог. То нам, наравно, није ни могуће, као што немамо ни потребе за тим. 

Гледајући у облик било које од више врста Његошевих, као и свих других 
елиптичних реченица, лако се уочава да им одиста нешто недостаје. Али ниједна није 
непотпуна, већ свака од њих казује неку песникову мисао, неко његово осећање или 
преокупацију, нешто што је хтео пренети својим савременицима и потомству. Показаћемо 
то на више врста елипсе, коју читајући спев у многим стиховима сретамо, најчешће 
несумљиво најпростији лик њен – реченице с неисказаним предикатом, тј. глаголским 
обликом без којег не може бити реченице у језику уопште, па ни у песничком. Али он 
може и изостати у случајевима када се и неисказан подразумева, односно када се 
недвосмислено може знати који је то предикатски знак, као у примеру: 

А они ти стубе, па уз цркву (1324),  

где ни за кога не може бити сумње да се овим стихом недвосмислено каже – они 
узеше стубе, па их прислонише уз цркву, да би се наставило наредним стихом: 

 

на олтар се од цркве попеше (1325). 

 

Можда би когод узео други неки глагол, па рекао – нађоше стубе  (или лествице), 
латише, дигоше, те их уз цркву ставише, или метнуше, једном речју могао би узети 
било који синоним наведених глагола. А нема тих, мислим, ноји се с нама неће сложити да 
је свакоме јасно шта је песник овде првим сад наведеним стихом хтео рећи. Нико, 
наравно, неће, а и не може, спорити да песнику и техника његова стиха није налагала да не 
искаже два узастопна предиката у наведеном стиху. Али је потребно скренути пажњу да 
техника није једино у чувању десетеричности стиха, јер се десетерац могао заштитити и 

                                                 
1 Студије и расправе о језику, 1988, стр. 85–98. 
2 Савремени српскохрватски језик II, Синтакса, стр. 95–109. 
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без изостављања и једног језичког знака уз повећање, рецимо; броја стихова; могао је, 
допустимо, исту мисао казати и стиховима: 

 
Они тада стубе дограбише 
уз цркву их хитро прислонише, 
на олтар се... – 

и тако заштитити десетерац, јер је и ово некакав стих, десетерац свакако, али то 
више није Његошев стих, ни Његошев ни његошевски, ни било по чему налик на 
Његошеву елипсу од две реченице са неисказаним предикатом ни у једној од њих, и то на 
уметнички ничим недостижан начин у врло једноставно датом једном стиху. 

Једноставни примери елипсе коју имамо и три узастопна стиха иза: 

 

A ја што ћу, али са киме ћу? (33), – 

 

а наиме у стиховима: 
Мало руках, малена и снага, 
једна сламка међу вихорове, 
сирак тужни без нигђе никога (34–36) – 

 

усложени су (тј. учињени сложеним) појавом хистерологије (преме-) 

 

испред 35. и 36. А он, по овом тумачењу, би требало да дође на последњем месту иза ова 
два, што му у спеву непосредно следују. Појава хистерологије често се срета и код 
великих песника страних литература, а овде-онде и у нашим народним песмама. Она није, 
дакле, ништа необично, а ни лингвистички за нас није необјашњива, нити до ње долази 
случајно, већ се она јавља спонтано. Њу, наиме, стварају језичке прилике, сложеност 
ситуације која се њоме приказује, подједнака, или приближно једнака зависност више 
наредних стихова од једног претходног. А сви ти подједнако зависни стихови не могу се 
ставити напоредо један с другим, иако би се могло дати прво место и једним и другима. 
Још када се деси да се тачно не одмери за нијансу различна зависност, онда неминовно 
долази до хистерологије. По нашој оцени и овде је тако до ње могло доћи. А ево нашег 
тумачења, по којем су једна сламка међу вихорове и сирак  тужни  без  нигђе 
никога апозиције субјекта (ja) дела стиха 33. иза цезуре (овде исти субјекат има и први 
део). Ова два сад наведена стиха су две  одредбе исте речи, а нису посебне реченице у 
овоме случају. И они као такви не могу бити од речи на коју се односе одвојени целом 
другом реченицом – мало руках , малена и снага (34), која је у сваком случају облички 
без предиката, чија нас неизреченост ни за тренутак не оставља у недоумици, већ сваки 
читалац док прочита стих зна да је то мора бити или глагол има или је – у првом делу 
стиха, а у другом може бити једино је. Али ово није ни наше једино тумачење, већ имамо 
и друкчије. По основаној претпоставци да је песник стих 34. ставио у непосредну 
зависност од 33., а та се зависност никако порицати не може, нити. се, уз такву 
претпоставку, о инверзији више може говорити, него се мора узети да је песник у 
стваралачком процесу правилно распоредио стихове. Он је одмах иза краја 33. стиха – сa 
киме ћу? ставио стих 34. [јер je] мало руках , малена [je] и снага  [а ја сам] једна  
сламка међу вихорове, сирак  тужни  без  нигђе никога. (У угласте заграде 
стављени су језички знаци који се, свакако, подразумевају а у стиховима иx нема – МС). И 
анализа је сада, после изложеног сасвим једноставна. Наведени стихови 34–36. 
синтаксички један према другом стоје у независном, а семантички, по значењу тј., први од 
њих је зависан од, претходнога му стиха 33., одређује га, наиме, по узроку. А напоредо су 



 4 

са овим у истој служби, обa следећа стиха, било да последњи од њих узмемо као обичну 
апозицију, било кao целу реченицу у истој функцији. 

Ни простор на који можемо рачунати, ни време којим располажемо не допушта нам 
да се задржавамо на анализама овако простих примера елипсе, већ ћемо прећи на, јамачно, 
сложеније од ових. Али, пре тога, још само реч-две о најпростијем виду елипсе, какав 
имамо у одговорима који се на постављена питања дају у беспредикатским ликовима 
реченице, као у стиху, рецимо: 

 

Не лијепо, него прелијепо (1654), 

којим војвода Драшко одговара на питање: 

Ја мним те је дочека лијепо? (1653), 

 

где је свакоме јасно да у одговору неизречени предикат мора бити исти онај који је и у 
постављеном питању, па га је сасвим сувишно, и излишно, понављати. У стиху, међутим, 
где се не може занемаривати његова техника, то није ни могућно, уколико та техника, 
опет, ово не захтева. 

Много је сложенији, а често и врло сложен, лик елипсе којим се једном речју или 
синтагмом (изузев било којег личног глаголског облика) казује цела нека мисао. И није 
тешко закључити да се нпр. стихом ГВ: Чудне бруке, грдне мјешавине (1886) – такође 
казује нека мисао. Знамо тј. да се њим казује нешто о бруни и мјешавини. Али, јамачно, не 
знамо да ли се то указује на бруку и мешавину, не знамо да ли је песник хтео рећи: 
Видите ли бруке и мешавине, или: То је брука и  мешавина, или: Ту је брука и  
мешавина, или било шта слично. Не знамо, једном речју да ли, у тој ипак реченици иако 
реченици своје врсте цио исказ има функцију: субјекта, предиката, објекта или нечег 
четвртог. То, значи, и јест реченица и није; није јер не знамо одређено шта се њиме каже, 
али знамо да се нешто ипак казује. Према томе, такве елиптичне реченице, тј. елипсе у 
томе лику исказане – реченице су по функцији у језику, али по синтаксичком односу то 
нису, јер се у њима не може утврдити однос реченичних делова пошто је све ту једним 
језичним знаком исказано, па их ми, за разлику од правих реченица, називамо исказима , 
термином, дакле, којим је А. Белић називао све елиптичне реченице. Нама се, међутим, 
чини да за све њих нема срећнијег термина од овог. Па несумњиво срећан Белићев термин 
исказа остављамо само елиптичним реченицама исказаним по једним језичким знаком, 
једним, кажемо, без обзира на то са колико речи је исказан, и који облик има. Али то не 
значи, наравно, да у објашњавању појединих врста исказа можемо заобилазити 
утврђивање и облика који они имају, јер без тога ни смисао њихов није могуће схватити. 

Овде смо навели једну Његошеву елипсу, своје врсте елиптичну реченицу, један 
исказ, на какав често наилазимо у ГВ. Мислим да у спеву може свако наћи, ко буде 
пажљиво трагао за њима, 20 до 30 исказа у овоме облику, тј. у облику генитива, у који се 
ставља име појма, односно појаве која изазива чуђење, дивљење, изненађење, узбуђење, 
усхићење, емоције уопште. И природно је да буде врло чест у нашем језику, и књижевном 
и народном, и у свакодневном, пословном и разговорном језику, те је разумљиво што се 
овај генитив дивљења, како га назива Т. Маретић, третира као посебна врста и у школским 
књигама код нас, не само у већим већ и у средњошколским, бар у оним познатијим између 
ових. Ми смо га у својој Синтакси назвали генитивом изненађења и дивљења. А будући да 
је то један лик елипсе, тј. исказа сваког емотивног расположења, најтачнији назив за њега 
био би генитив емоције, свакако. Уопштеност у језику и фреквентност његове употребе 
учиниле су овај исказ толико уобичајеним да се ретко где јавља потреба за његовим 
тумачењем, али бројност значења и разноврсност функција у којима се тај именски облик 
употребљава може довести и до недоумице пред овом елипсом. Доводила је, несумњиво, и 
изврсне наше његошологе, приређиваче и коментаторе ГВ. То се види и по неједнаком 
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обележавању односа између делова стиха испред и иза цезуре. Код једних између тих 
делова нема никаквог знака у отиху, рецимо: 

 

Бог да прости весела празника! (2446) 

Нема никаквог знака до краја стиха ни у првом, бечком издању спева, ономе тј. што 
је штампано под надзором самога песника. А ни у каснијим, врло брижљиво припреманим 
издањима, нема промене, него су приређивачи нових издања, и оних што их је припремао 
врло познати и један од првих његошолога М. Решетар једноставно пренели стих, без 
икаквих промана и не размишљајући вероватно, какву функцију други део стиха може 
имати у односу на први његов део. Или су пак, што је природније, претпостављали да је 
весела празника ту дошло као објекат дела стиха који овоме непосредно претходи. Али, 
у свакоме случају, остаје недоумица. А тако је било и у издању које је за издавача 
„Југоисток“ приредио Т. Ђукић (1941). Ово значи и после промене коју је ту у својим 
каснијим издањима учинио Решетар. При руци нам је VII његово издање, у којему на 
цезури односног стиха стоји црта, знак, наиме, који указује на друкчији однос између 
првог и другог дела стиха мада и не мора само на то упућивати, јер црта може, али не 
мора, имати исту функцију са зарезом, већ и нешто супротно ономе што се очекује. А 
ставља се обично и када се жели нарочито истаћи управо очекивано. И према томе за наше 
је схватање, по коме су ту први и други део стиха синтаксички независни један од другог, 
зарез много више на месту од цртице. Зарез је тy и ставио највећи број приређивача спева. 
Није само опет један од најистакнутијих између њих. Мислимо на Н. Банашевића, који је 
иначе дао најисцрпније коментаре Његошева спева. Он је, управо, у I издању ГВ Срп. књ. 
задруге ставио црту на цезури овога стиха, а у II и даљим издањима је уклонио сваки знак, 
вратио се, значи, у томе погледу на прво, тј. песниково издање спева уз образложење да то 
с разлогом чини „ јер весела празника није независна реченица већ објект глаголу прости 
(опрости)“ , каже он, објашњавајући овај стих у свајим коментарима, који раније није 
објашњавао ни он, а ни било ко други од десетак интерпретатора ГВ који су писали 
опширније коментаре овога дела. Претпостављамо зато што им стих није био нејасан. А 
верујемо да у делу стиха иза цезуре нису налазили објекат претпостављене реченице коју 
наводно чини први део стиха. 

Истина је да би генитив, овако у стиху, могао бити употребљен место облина 
акузатива. И употребљава се гдекад и у Горском вијенцу, а не само у народним песмама, 
не тако чест, истина, али смо га нашли у стиху, рецимо: Растурају града Ободника (2704). 
А наћи ће се, ваљда, joш који такав пример. Осим: тога, фраза Бог да прости срета се у ГВ 
и с објектом у акузативу у стиху, нпр.: Бог да прости Урошеву душу (601), а у Речнику 
Његошева језика, поред овог за исто је звачење наведен и пример Бог да прости Николин 
Ивана – из Огледала српског. Ова је фраза, међутим, тако уобичајена и често се пред 
живима упућује мртвима у покој да је постала и јако уходана, прави стајаћи израз, 
узречица за обраћање Богу, као што су то: Бог с тобом, буди-бог-с нама, Боже мили, 
Боже драги, иу анализираном стиху не значи ништа мањe и ништа више него било која од 
тек наведених: Бог да прости, весела празника! исто је, значи, што и Боже драги, 
свијетла празника! (стих 2632, из ГВ такође). Према томе: весела празника није никако; 
објекатски генитив, већ генитив емоције, усхићења управо, које тич језичким знаком 
излива стари и слепи игуман Стефан, које је код њега изазвао крвави обрачун с 
потурицама на само Бадње вече. Тим је обликом песник, како смо рекли, много пута у 
своме спеву, кроз уста личности спева, исказао своје осећање. То је, дакле, реченица, 
елиптична реченица, дакако, своје врсте, какве ми, за разлику од других сродних 
реченица, називамо исказима. Таквим исказима, елипсама, тј. своје врсте, обилује наша 
народна поезија, Његошеве песме испеване на народну, а и Горски вијенац такође. А 
тешко да ће се наћи познатијег дела наших књижевности и данас у коме нема исказа у 
овом облику језичког знака, елипсе, исказа о коме говоримо. Али мислим да снажније 
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израженог, литерарно успелијег и ефектнијег овог исказа нигде нећемо наћи него и у 
раније од нас истицаним стиховима: 

 
Боже мили, чуда великога,  
кад се шћеше по земљи Србији  
по Србији земљи да преврне  
и да друга постане судија 
  
   и 
 
Гледале га Леђанке дјевојке,  
гледале га па су говориле:  
добра коња, а лоша јунака! 

 

– из двеју класичних наших народних песама и у анализираним Његошевим генитивима 
емоције, којима ћемо додати још пример: 

 
Хвала богу, велике жалости, 
што нас нађе данас изненада! (1964–1965).  

  

А за овима у томе погледу врло мало заостају, или уопште не заостају елипсе овога лика, 
доста бројне у ГВ, од којих ћемо још неке овде само навести, не по избору него по реду 
где нам је која пала у очи, наравно:  

 
Чудне пушке, ваља мушку главу! (139)  
Боже драги, чудна договора! (499),  
Дивне  смрти, просто им млијеко! (1060)  
Дивна плећа, а дивно ли пише,  
благо теби задовијек старче, (1693) 

 

И народни певач и песник Горског вијенца често у вези са овом генитивном 
елипсом имају неки језички знак са именицом бог у њему. Најчешће је то вокатив ове 
именице, обично са епитетом драги или мили уз њу – као неки призив, евакација. А 
вокатив је језички знак, дакако, с одређеном функцијом, али не функцијом реченице, већ 
је ближи узвику. Управо је, у томе погледу, исто што и узвик, иако је вокатив 
организовано језичко средство, а узвик то није. Боже мили и Боже драги су призиви за 
скретање пажње. А ови су, и сви други призиви бога, више силе тј., ако не појачавање 
исказа. емоције – у свакоме елучају истицање онога што се њима казује. Исту језичку 
функцију имају и узречице, односно стајаћи изрази: бог да (о)прости, хвала богу и сл. Али 
они, зависно од језичких прилика могу бити, а још увек и јесу, у друкчијим језичким 
приликама, и реченице. И то прва и облички потпуна реченица. Видели смо то у 
претходном ставу нашег излагања и потврдили примером: Бог да прости Иванову душу. А 
друга je елипса (Хвала богу значи исто што и Нека је или Нека буде хвала богу) – јасан 
пример елиптичне реченице. Првобитно cy само ово могле и значити и прва и друга ова 
узречица. Али сада оне имају углавном функцију стајаћих израза. У анализираним 
Његошевим стиховима, мада се ови, по нашем схватању, нису потпуно свели на пуке 
призиве више силе за скретање пажње на оно што је у вези с њима, већ ce осећа, можда, 
још да ликови у којима се употребљавају чувају у себи, ако и једва осетну, нијансу 
првобитног значења: одавања хвале богу у једном, а у другом апеловање на њега да 
опрости грех за оно што ће се изрећи. У анализиранам стиху (2446) смирени божји 
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угодник – калуђер, игуман Стефан првим скреће пажњу на ово што ће изрећи друтим 
делом, да би се то јаче истакло. У овим се и оваквим случајевима стајаћим изразима, 
односно узречицама, уколико још има реченичности у њима, тј. казивања чега о другоме 
нечему, – предикатима у њима, неисказаним, као и исказаним, изражава жеља, хтење, па 
их с правом називамо оптативним изразима, сврставамо их, значи, заједно са осталим 
модалним реченицама и изразима, који, као и све друге реченице и изрази, разуме се, могу 
бити и елиптичне и обликом својим потпуне реченице односно изрази. Hac овде само ове 
прве занимају. А оне су доста честе у језику Његошеву, и у језику ГВ, дакако. Навешћемо 
неколико оптативних елиптичних реченица из овога спева:  

 
Великаши проклете им душе! (207) 
Просте наше жертве свеколике! (276) 
Ефендија, овако ти хвала! (934) 
Фала богу, јест велико чудо! (1674) 
Ал’ ти просто диново млијеко! (1816) 
Здраво твоја глава на рамена! (2816), 

 

које су све његошевски успеле поетске фигуре елипсе. Али им ништа не недостаје, већ се 
сваком од њих јасно изражава жеља да буде оно што се њима казује: у првој – Великаши 
душе им проклете (биле), другом: просте (биле) наше жртве свеколике, у трећој: 
Ефендија, овако (нека ти  је) хвала, у четвртој: Хвала (нека је) богу, у петој: Али (нека  
ти  је) просто диново млијеко и у шестој: Здраво (била) твоја глава на рамену, или: 
Здраво (да ти  је) глава на рамену, односно (нека ти  је) здраво глава на рамену. А као 
што у последњој дадосмо неисказани део у три лика, исто би тако и у претходним 
наведеним стиховима могли дати још по два лика, можда негде и по три, тога неисказаног 
дела њихова. Али ми ово не објашњавамо да бисмо нешто учинили разумљивијим, jep ту 
нема ништа нејасно, већ да бисмо потпуније приказали стилско-језички феномен елипсе у 
оним ликовима у којима се она најчешће јавља у језику Његошеву. 

А досад приказаним додаћемо још један тип елипсе у песничком стилу Његошеву. 
То су сложене елиптичне реченице, за које ћемо дати неколика примера из којих ће се 
видети да и одсуство облика спољних знака везе међу реченицама који олакшавају 
схватање тачног смисла њихова – дотичну сложену реченицу чине елиптичном. Она то 
јест несумњиво иако су у посебним реченицама у њој сви њихови делови изречени, било 
да су оне синтаксички међусобно независне, било пак да сy зависне једна од друге. Једну 
такву, елиптичну реченицу имамо у 13. и 14. стиху Посвете Горског виjeнцa  

 
Ал’ хероју тополскоме, Карађорђу бесмртноме. 
све препоне на пут бјеху... к циљу доспје великоме, 

 

где је сам песник иза прве реченице коју чине: први и прва половина другог стиха, – у 
првом, бечком издању ставио три тачке. А то јасно говори колико је јасно схватио да 
неизрицање језичког знака везе треба надокнадити најадекватнијим знаком 
интерпункције, ставио је три тачке и тим дешифровао елипсу. Занимљиво је, међутим, 
што је мали број приређивача текста Његошева спева ово увиђао. Увидео је М. Решетар, и 
у првим својим издањима узимао је исти тај знак, да гa у каснијим замени такође 
адекватним зна-ком, али у другом правцу, тј. цртом, која упућује на контраст. Три тачке је 
ставио и Т. Ђукић. Остали познатији приређивачи и коментатори (стављали су ту зарез, о 
којем се не може рећи да му ту није (место, али он не открива ни конртаст ни елипсу. А 
мало њих је и тумачило ову доста сложену елиптичну реченицу. Учинио је то коментатор-
приређивач издања ГВ загребачке „Просвете“ (Ђ. Радовић) сасвим тачно рекавши „ ... па 
ипак к циљу доспје великоме“. А исто би се ово рекло ако би се место па ипак  
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употребило: али  и  поред тога, односно: па  и  на супрот томе или нешто слично. И 
још један писац коментара, приређивач управо издања београдске „Луче“ (В. Ковачевић) 
је, још пре, слично објаснио ова два Његошева стиха утврђујући концесивни однос делова 
елиптичне сложене реченице коју чине ова два стиха. А и остали би коментатори, који су 
пропустили да их тумаче, на сличан начин то чинили употребом истих ових или овима 
сличних језичких средстава. На ово је, свакако, мислио А. Белић када је, говорећи о 
елиптичним реченицама, казао „у тој њиховој нерасчлањености која се може, када се 
нарочито хоће, попунити на различне начине и лежи њихова драж“3. А ми у могућности 
надомештања реченичних делова, уколико би оно било допуштено, језичким знацима 
различних облика, видимо општејезичку вредност песникова, и песничког, стила која 
искључује могућност било замене било допуне песникове елипсе ма кога лика. И када ми 
наводимо шта се све може подразумевати а није исказано у одређеној елиптичној 
реченици, ми то чинимо да на једном виду елипсе објаснимо овај језички феномен, а не да 
бисмо утврдили којим неизреченим а претпостављеним, језичким знаком бисмо 
најуспешније односни вид елипсе могли надоместити. Најуспешнији је свакако онај облик 
њен који јој је песник дао. А задржаћемо се после овог на још једном примеру 
елиптичности сложене реченице коју ми налазимо и у стиху Његошева спева: 

 

Тужи млада, за срце уједа (1301) – 

 

у коме многи, вероватно, и не осећају елипсе. Нису је, рекло би се, осетили ни бројни 
интерпретатори Горског вијенца. Или бар не налазимо тумачења овога стиха ни у једном 
од више познатих нам коментара. Ваљда зато што им је смисао стиха био јасан, нису 
сматрали да га је потребно тумачити. Лингвистичко објашњење, међутим, овде неће бити 
сувишно, јер су у стиху дате две реченице у међусобно независном односу, а оне ипак 
једна од друге зависе, као последица од узрока. И у објашњавању тога односа потребно је 
рећи да: тужи  млада  тако жалостиво , тужно, дирљиво да), за срце уједа. Али 
било коју од ових одредаба песник да је узео, ни изблиза тако снажно њима не би било 
изражено осећање бола како је изражено песниковом елипсом, која је врло речит доказ 
колико нису у праву они што елипсу и не сматрају поетском фигуром. И још нешто. Ова 
два последња Његошева примера такође нас учвршћују у уверењу да се, иако је пазнато да 
је синдетизам (свезичност) виша етапа у развитку језика, – дисјункцији не може спорити 
већа снага израза, бар у песничком језику. 

 

 

 

 

                                                 
3 Наш језик, књ. V, н. с., стр. 305. 


