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МИНИ-ЖАНРИТЕ ВО „ГОРСКИ ВЕНЕЦ“ 

(ИСКАЗИТЕ-ФОРМУЛИ КАКО ЕДИНИЦИ НА КУЛТУРНИОТ СИСТЕМ) 

 

А П С Т Р А К Т 

Оваа статија ја третира проблематиката на т.н. мини-жанри во „Горски венец“ на 

Петар Петровиќ Његош. Станува збор за исказите-формули, репрезентативни за поетската 

лексика на Његош и мошне „агресивни“ на синтаксички план (=ниво на рецепција), не 

според својот квантитет туку според способноста да функционираат како своевиден 

сематички трезор по однос на поширокиот контекст. Мини-жанрите во „Горски венец“ се 

однесуваат како „приказна во приказна“ (=La mise en abyme éclatée), или „приказна во 

распаѓање“ и тоа по таков начин што тие го „собираат“ текстот во порака, а пак текстот ја 

„разложува“ пораката. Исказите-формули располагаат со привилегијата-да ја стават на 

очиглед сликата на црногорскиот, словенскиот и балканскиот менталитет, некогаш и сега. 

По таков начин, мини-жанрот станува способен да се универзализира. 

Клучни зборови: мини-жанр, исказ-формула, приказна во распаѓање, 

кондензирана порака, разложено значење, единица на културниот систем. 

 

1. ИСКАЗОТ-ФОРМУЛА 

 

Во културното наследство на народите на светот, исказот-формула (изрека, 

поговорка, пословица, сентенца) претставува инвентивно формулиран заклучок (=суд) од 

животното искуство. Концизната форма на мини-жанрот допушта тој да биде лесен за 

рецепција и паметење, така што како таков, широко е прифатен од традицијата. Не се тие 

само орална „слика и прилика“ на менталната и интелектуална состојба на „детството на 

човештвото“, зашто наивноста воопшто не е нивен белег. Длабоката мудрост, што како 

легитимен семантички багаж мини-жанрите ја носат со себе, претставува предуслов за 

воопштено, безвременско, општочовечко и општоважечко траење. 

Врховен квалификатив на исказот-формула претставува неговото усно или писмено 

постоење во форма на суд, тврдење, категоричка или помалку категоричка констатација, 

чие потекло е, секако, емпириско или „широко наративно“. Тој, по дефиниција, поседува 

семантичка густина, чија „кондензираност“ е колку резултат на претходни, „отсутни“ 

дејства (значи тој е „последица“ на перфект), толку има и визионерска димензија (т.е. 

упатува на идни, можни или претпоставени настани). Тоа всушност значи дека исказот-

формула освен што настапува од ретроспективна позиција уште и упатува на законитости 
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кои не може да се менуваат. „Минатоста“ и „идноста“ на мини-жанрот ја гарантираат 

неговата универзализација.  

Морфологијата (=градбата) на мини-жанрот, по дефиниција подразбира двочлена 

синтагма или фраза, чии составки најчесто се наоѓаат во заемна да-не позиција. Таа, 

фразата, односно синтагмата има паралелна конструкција, а се базира на контраст. Мини-

жанрот се одликува со стегната, асиндетонска синтакса, а неговите интегрални делови 

немаат засебно значење туку постигнуваат идиомска смисла.   

 

2. ЗА „ЕДНОСТАВНИТЕ“ ФОРМИ ВО „ГОРСКИ ВЕНЕЦ“ 

 

2.1.Пристап. Квантитативен биланс. 

Мини-жанрите во Његошевиоот „Горски венец“ (1847 год.)1 по многу нешта 

наликуваат на пословиците и сентенците од оралната традиција. Тоа сепак не значи дека 

ако не се знаеше дека Његош е нивен автор не ќе можевме да направиме разлика. Во нив, 

во Његошевите искази-формули се чувствува, или можеби уште подобро, се забележува 

дискретно присутната ерудитивност на нивниот создавач, како најмаркантна 

диференцијална карактеристика по однос на народните, потоа леснотија на исказот, која за 

волја на вистината не им е туѓа ни на едните ни на другите и, најмногу од сѐ, нивната 

„специфична“ семантичка тежина. Присутна е во овие мини-жанри и една испакната 

интелектуалистичка димензија во формата и значењето, што знае занаетски да се сроди со 

дискурсот на колективот, односно неговите претставници, кој пак, се разбира, е далеку од 

очекуваната тривијалност. Квалификативите на ова репрезентативно четиво се бездруго 

многубројни и нив времето веќе одамна ги потврди. 

Исказот-формула во „Горски венец“*, за разлика од оној во усната традиција кој 

најчесто е продукт на искуството, редовно произлегува од контекстот, наметнувајќи си 

улога на негово резиме. Тоа пак, никако не значи дека останува на ниво на чист литерарен 

факт и дека целосно раскинал со емпириските вредности. Резимето не е ништо друго туку 

порака, односно формула во која се „урива“ текстот. Имено, начинот на функционирање 

на мини-жанрот е таков што: „(...) пораката го ‘собира’ текстот, а пак текстот ја 

‘разложува’ пораката“.2  

Од вкупно триесет и седум, колку што изнесува квантитативниот биланс на мини-

жанрите во ГВ, се определуваме за третман на само седум од нив. Не дека другите не 

заслужуваат темелна елаборација и специјалистичко внимание, а уште помалку пак, дека 

имаат помала вредност. Едноставно, пристапот само кон седумте искази-формули го 

правиме затоа што конституираниот модел за анализа е доволно флексибилен што да 

може да се примени на секој од нив. Во таа смисла доволна би била анализа на само еден 

таков ентитет, но сепак, ги издвојуваме, според наше видување најрепрезентативните и 

најчесто вербално „експлоатирани“ Његошеви едноставни форми, и тоа оние на кои 

                                                           
1 Нашата анализа на мини-жанрите е правена според изданието: Петар Петровиќ Његош: „Горски венец“,  

Мисла, Култура, Македонска книга, Скопје, 1988 год., препев, Блаже Конески. 
* Во натамошниот текст ГВ од ППЊ. 
2 Атанас Вангелов: „Отсутноста-реч“, во Lettre internationale бр. 2, Скопје, 1996 година, стр. 30 
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веројатно многумина од нас беа воспитувани од мали нозе. 

 

2.2.Модел.  

Епското пеење во ГВ, реализирано на драмска (=дијалошка) основа, допушта, 

исказите-формули да им бидат „доверени“ на неколкумина протагонисти. Тие се 

компетенција главно на: владиката Данило (три од седумте), еден на игуменот Стефан 

(иако од него сите афирмации се достојни за елаборација) и, од оние кон кои е фокусирано 

нашето внимание по еден на Вук Миќуновиќ, на Орото и на Селим везир, пратеникот на 

султанот. 

 Во наративниот поредок на ГВ од ППЊ, мини-жанрите располагаат со автономна 

стратегија на функционирање. Таа се реализира низ пет нивоа: 

1. Дејството е отсутно, постои само искуството; 

2. Исказот, според својата форма е редовно дводелен, со ретки исклучоци, а 

неговите интегрални делови се наоѓаат во сооднос афирмација : негација; 

3. Категоријата-визија е задолжително присутен маркант во мини-жанрот; 

4. Исказот претендира да стане формула (максима, тврдење, коментар) и тоа по 

таков начин што се здобива со легитимитет да врши заверка на „општиот ред“, 

т.е. вредносниот (идеолошки) систем за даден културен код; 

5. Исказот-формула претставува „конкретизација“ (=опис, дескрипција), која е 

резултат на воопштување (=нарација). Оттука, мини-жанрот се стекнува со 

пословична квалификација, зашто функционира како резиме по однос на 

контекстот од кој е извлечен.*   

 

2.3. Демонстрација 

Антологиската сентенца на Вук Миќуновиќ „Во арно е лесно арен да си/во маката 

јунакот се познава„ (17)3 доаѓа после подолгиот монолог на владиката Данило, кој не 

може да се помири со предавството на потурчените Црногорци и обидот на Вук 

Миќуновиќ да го охрабри со подготвеноста негова и на другите јунаци-да ги истребааат 

предавниците. Контекстот што оваа порака со пословичен призвук го синтетизира и по 

однос на кој таа се однесува како сумариум е плод на херојското искуство на јунакот. А 

тоа тука, по правило, отсуствува. Таа едновремено го заситува и „третото ниво“ на 

анализата, зашто упатува на идните настани кои претпоставуваат борба и сигурна победа. 

Она што оваа, па и сите афирмации во ГВ ги одликува е-претензијата кон 

универзализација-така било отсекогаш, така е и денес, зашто навистина: „...Во маката 

јунакот се познава“. Впрочем, сематичкиот аспект на мини-жанрите и нема потреба да се 

коментира, од проста причина што тој е вкоренет во цивилизациските вредности на 

                                                           
* Нашиот модел на анализа на мини-жанрите во ГВ од ППЊ претставува своевидна адаптација и 

модификација на експертизата на Атанас Вангелов во статијата „Отсутноста-реч“. Види: Атанас Вангелов: 

„Отсутноста-реч“, op.cit. стр. 28-36 
3 Во загради стои бројот на страницата од каде што е цитиран стихот, според изданието: Петар Петровиќ 

Његош: „Горски венец“, Мисла, Култура, Македонска книга,  Скопје, 1988 година. Во натамошниот текст, 

до цитираниот стих ќе стои само бројот на страницата.  
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балканските словенски и несловенски народи, a и затоа што се навистина тоа-единици на 

таквиот културен систем. 

Ја ставаме на показ и луцидноста на владиката Данило, честопати цитирана од 

нашите наставници, родители, баби и дедовци, кога вели: „Да е малце на рид човек 

качен/појќе гледа од тие под ридот!“ (30) Ги носи со себе овој исказ-формула сите 

квалификации на жанрот од својата класа и се „однесува“ како нив. И уште, со тежината 

на значењето и секогашната присутност во традицијата и искуството, мошне многу 

наликува на оние од оралното наследство. Тој го конкретизира опширниот исказ, во кој 

црногорските јунаци се жестат на злоделата на Турците и потурчениците и искажуваат 

готовност за спротивставување. 

Во процесот на продукција на мини-жанрите, неприкосновена е улогата на Орото, 

како застапник на колективниот лик на народот. Во таа смисла, после подолгата реплика 

на владиката Данило, се вели: „Уште никој чаша мед не испил,/што се чаша пелин не ја 

загорчил,/чаша пелин бара чаша медна,/измешани најлесно се пијат“ (32) Функционира и 

овој исказ-формула како резиме по однос на поширокиот контекст од кој е извлечен, но 

она што најмногу паѓа во очи е експлицитниот контраст меѓу афирмацијата и негацијата - 

мед : пелин. Тие, како мошне експлоатирани значенки во усното творештво на 

јужнословенските народи не можат и тука да се дистанцираат од товарот на традицијата, 

што пак, воопшто не им одзема од убавината на изразот и значењето. А дека „пелинот“ и 

„медот“ навистина „одат“ заедно, секој еден, особено опитниот читател, безрезервно ќе се 

согласи. Имено, интегрирана е смислата на мини-жанрот во ГВ во културниот код не само 

на народот на кој му припаѓа неговиот автор. Таа се универзализира до таа степен што 

емпиријата секогаш одново и одново ја валоризира.  

„Тиранство со нога да згазиш/да го свиеш право да познае/тоа е долг најсветол 

човечки!“ (33) Оваа Његошева парола со антитиранска настроеност, што во времето на 

претходниот општествен систем знаеше да биде поставена над училишните табли, со 

своите белези на исказ-формула заслужува и повисоко место. Според формата, таа не е 

дијада, туку тријада. Присутна е во неа една, би ја нарекле-етичка градација, или морална 

поука и порака со линеарен интензитет, која прозвучува аксиоматски. Белезите на видот, 

дефинирани според утврдениот модел на анализа ги задоволува по таков начин што, се 

чини дека претензијата кон визионерската димензија, заедно со уникатноста на формата 

стануваат доминантни. И логично е да биде така. Имено, содржината на овој исказ-

формула е таков што, презентот и перфектот (=тиранијата) се присутна, односно 

долгопостоечка состојба, што како искуство упатува на потенцијален, очекуван и според 

општиот тон на нарацијата реален футур, што, се разбира, не е ништо друго освен 

слобода. Ексклузивноста на оваа репрезентативна сентенца е и во тоа што, во неа 

искуството не е отсутно. Таа е извлечена од времето некогаш и времето сега, додека 

поентата на сентенцијалноста е објективна во времето што доаѓа.  Универзализацијата на 

овој мини-жанр се постигнува со третиот член на фразата -„(...) тоа е долг најсветол 

човечки!“ 

Две од седумте искази-формули заемно се сооднесуваат по таков начин што таа 

релација наликува на прашање и одговор, иако во суштина се работи за тврдења т.е. 

ставови, конституирани како сентенци: „Силни заби и тврд орев кршат/добра сабја топуз 

пресекува/а камо ли една кревка зелка“ (50), ќе рече во писмото до Црногорците Селим-
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везир, пратеникот на султанот. По однос на неговиот заканувачки тон, владиката Данило 

ќе ја изусти така речи антологиската изрека со афирмативна конотација: „Тврд орев е 

чудно овоштие/ти го кршиш, тој заби ти строшил“ (51). Тоа веќе значи дека, освен што 

составките внатре, во сентенците се во опонентен однос, тие, едната спрема другата се 

поставени во не-да позиција. Со тоа и се одликуваат и разликуваат од другите. Исказот на 

Селим-везир е трочлен, што ќе рече дека таквата форма на мини-жанрот е, односно може 

да биде негова иманентна варијанта. Тоа по никаков начин не придонесува за намалување 

на неговата вредност, зашто контрастот постои меѓу двете идеи што сентенцата ги 

интегрира. Категоријата-визија пак, како легитимна етапа на нашиот модел на анализа е 

можеби најефектниот придонес што овој исказ-формула на владиката Данило го 

манифестира. Таа посочува на и насочува кон неуништливоста, непокорноста и 

истрајноста на народот црногорски и на човекот воопшто. Зашто имено, елементарното 

право и чувство за слобода е наш генетски запис. И конечно, ете ја и универзализацијата, 

ете ја и интегрираноста на смислата на мини-жанрот и тоа не само во црногорскиот 

културен код.  

Последниот исказ-формула кон кој го сосредоточуваме нашето внимание е оној на 

стариот игумен Стефан, кога ноќта, на празнувањето на Божик, со радост одговора на 

прашањата на Црногорците, поттикнувајќи ги со својата мудрост на борба. Тогаш и ќе 

рече: „Дошто има лошо под небото,/сето му е мираз на човека“. Станува збор за 

констатација што е подеднакво резултат колку на осумдесетгодишниот век на црковно 

лице без очи (неговиот животен пат и искуство се отсутен фактор), толку природно 

произлегува и од текот на епското пеење. Точно е дека животот никого не поштедува, така 

што по таков начин, заситената смисла и од техничка гледна точка ги „задоволува“ 

перфектот и футурот, обезбедувајќи ѝ и на оваа синтагма универзалност. 

 

3.  ПОРАКА ШТО ГО „СОБИРА“ ТЕКСТОТ И ТЕКСТ ШТО ЈА 

„РАЗЛОЖУВА“ ПОРАКАТА„   

 

3.1. „Приказна во приказна“  

 Според својата природа, мини-жанрот претставува доминанто дескриптивен 

ентитет со примеси на предикативност, без што, секако, не се може. Заправо, тој e 

своевиден тип дискурс со сопствен механизам на реализација и два процеса преку кои тој 

механизам функционира. Францускиот семиолог Мик Бал по повод „една можна теорија 

на описот“ ги дефинира тие два процеса како La mise en abyme concentrante, или „приказна 

во приказна, т.е. резиме на главната приказна“ и La mise en abyme ѐclatѐe, како „(...) 

дисперзија на елементите во приказната“ 4 

Веќе се рече дека  исказот-формула дејствува како „извлечен“ заклучок или суд по 

однос на даден текст, односно праграф во текст. Резимето се ефектуира по таков начин 

што се„(...) концентрира на она што по својата природа е распрснато“.5 Неговата техничка 

                                                           
4   Mieke Bal: Opisi („Za jednu teoriju narativnog opisa“) во „Uvod u naratologii“, Izbor, redakciju prijevoda, 

uvodni tekst i bibliografiju sačinio Zlatko Kramarić, Izdavački centar Revija, Osijek, 1989 god., str. 219 
5 Ibidem, str.219 
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флексибилност да го интегрира она што е воопштено се рефлектира на смисловен аспект, 

зашто имено, мини-жанрот (=читај сумариум!) е „помал“ на вербален, а „поголем“ на 

семантички план. Мини-жанрот е „приказна во приказна“, речиси исто како и 

Шекспировите „драма во драма“, односно „театар во театар“. Тој „собира“ минатост, за да 

проектира идност, а постои, барем на ниво на текст во времето-сега! Способноста за 

уточнување (=синтетизирање) придонесува да се случи „(...) трансформација на 

полисемијата во моносемија“.6 Моносемичноста на исказот-формула меѓутоа не е 

стерилна, ниту пак монотипна, зашто секој момент може да се случи таа да се 

универзализира, т.е. да се претвори во „вечност“. Повторното „распрснување“, овој пат на 

рамништето на значењето, уште еднаш, само ја потврдува неговата „concentrante“ 

природа, циклична функционалност и егзистенција како „приказна во густ облик“, која 

секогаш стои на граница, за повторно - „да се повтори“.   

 3.2. „Приказна во распаѓање“ 

„Приказната во распаѓање“ го претставува контектот од каде што се „извлекува“ 

резимето. За неа може да се рече дека функционира и како „разложен“ заклучок. По 

правило, таа му претходи на сумариумот, а едновремено го подразбира и отсутното 

искуство (=отсутниот перфект), кое подоцна, задолжително ќе се инсталира во мини-

жанрот во концентриран вид. Во таа смисла, контекстот, т.е. параграфот кој е потенцијал 

за исказ-формула, содржи два перфекта-еден отсутен и еден присутен, но присутен како 

презент, кој пак, подоцна, кога ќе се конкретизира во пораката, станува перфект! 

Колку што сумариумот е „зависен“ од опширниот контекст исто толку, ако не и 

повеќе, широката приказна е носталгична по конкретизација. По таков начин, заемната 

условеност меѓу концентрираното резиме и неговиот дисперзиран контекст станува 

реверзибилна релација и уште, насушна потреба на секој еден текст. Еден коментар на 

Атанас Вангелов, во таа смисла, добива безмалку класични размери: „Писмото располага 

со еден скриен каприц до кој особено држи и кој може да се опише како конкретизација 

која копнее по воопштување (нарација) и како воопштување кое копнее по својата 

конкретизација (опис)“7 Оттука, мини-жанрот би бил повеќе описен ентитет, кој меѓутоа 

настанува по пат на предикација (два процеса на синтетизирање и дисперзија), а има 

наративно потекло. Она што во тој процес на создавање на мини-жанрот е многу важно е 

дека, без разлика што неговата „преднатална фаза“ е опширна и јасна, тој се „раѓа“ со 

висока доза на енигматичност, како уште еден негов типичен белег. Не се работи за 

„тешкопроодно“ значење што не може да се одгатне, зашто имено, загатливоста само му 

„дотура“ на исказот-формула уште малку супериорносст, што го прави поупадлив во 

неговото опкружување. Иако и без неа, и без енигматичноста, би бил доволно впечатлив.  

Кога таа, енигматичноста ќе се „разголи“ до таа степен што исказот-формула ќе 

добие на линеарност и семантичка екстензивност, тогаш тој веќе почнува да се 

универзализира.  

 

                                                           
6 Атанас Вангелов: „Отсутноста-реч“,  op.cit. стр.30 
7 Ibidem, стр. 35 
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4.  МИНИ - ЖАНРОТ КАКО СОСТАВКА НА КУЛТУРНИОТ СИСТЕМ 

 

За јужнословенскиоте народи со заедничка културна и орална традиција воопшто 

не претставува проблем да се препознае процесот според кој мини-жанрот ја постигнува 

безвременоста и општочовечката димензија. ГВ на ППЊ како најрепрезентативно 

остварување на црногорскиот литерарен XIX-ти век, од периодот на т.н. национална 

преродба ја нуди можноста-да ги прочитаме исказите-формули на македонски, 

црногорски, балкански начин, и тоа со јазик разбирлив за сите. 

Мини-жанрот располага со неприкосновената привилегија да „врши“ заверка на 

„општиот ред“ или идеолошкиот, вредносен систем на една национална култура. Тоа е 

така заради повеќе нешта. Најнапред, едноставната форма. Таа е продукт на масовното 

искуство на колективот, зашто пред да „стане“ вербална формула, нејзината смисла била 

илјадапати проверена и потврдена како точна. Произлезот на мини-жанрот од минатото и 

можноста за проекција на иднината, веќе се кажа, претставува доволен семантички и 

емпириски услов за неговата универзалност. 

И технички, вграденоста на исказот-формула во еден културен систем е 

овозможена од неговите квалификативи. Пред сѐ, неговата концизност. Не е сеедно дали 

изреката е многу долга или ефектно кратка. Оти, кога таа е минијатурна, неа може да ја 

запамти и мало дете. А, тоа, натаму, си носи други „последици“. Детето ја меморирало од 

рано детство и таа станува дел од неговиот морален и вредносен систем на однесување. 

Или, во најмала рака, и да не се поведе според неа, ќе му текне, ќе се сети дека така 

требаше да каже или постапи. Како што кажува формулата. Леснотијата во изразот и 

вербалната дотераност на мини-жанрот, колку и да се чинат „површни“, декоративни 

елементи, сепак се од исклучително значење за неговото постоење и опстојување.  

Освен тоа, кратките форми од усното творештво и според начинот на своето 

настанување, тоа е доволно познато, ја делат судбината со другите видови од својата 

класа, по таков начин што се повторуваат и пренесуваат во различни варијанти, сѐ додека 

не бидат писмено засведочени. 

И кога на сето ова ќе се додаде леснопрепознатливата семантика во луцидно 

срочениот вербален израз, станува јасна атрактивноста на овие форми и формули, 

извонредно провокативни за специјалистички третман. 

Во ова светло посматрани, Његошевите мини-жанри стануваат дотолку 

поинтересни, од едноставна причина што не само што ги подразбираат истите белези туку 

и затоа што како авторски  литерарни продукти го носат и товарот на традицијата и 

товарот на времето на кое му припаѓаат. 

4.1. Како исказот-формула во ГВ на ППЊ го верификува вредносниот ред во 

црногорскиот културен систем?!!! 

За исказот да стане формула неопходно е, резимираната смисла што тој ја имплицира 

да биде во согласност со општиот ред, т.е. вредносниот и идеолошки систем на дадена 

култура. Мини-жанрите во ГВ тоа и го прават со смислата што ја содржат во себе. 
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Тие го озаконуваат црногорскиот хероизам; ја потврдуваат епската нарав на овој мал и 

непокорлив народ; го осудуваат и жестоко го жигосуваат домашниот предавник; 

бесстрашно се спротивставуваат на поробувачот.  

Но, исказот-формула ги „заверува“ и: црногорското единство, потоа и традицијата да 

се биде обединет во несреќата, да се дејствува колективно, да се биде истомисленик со 

другите кога се во прашање слободата, честа, јунаштвото, непоколебливоста...  

Колку ние, другите јужнословенски народи се препознаваме во овој скриен потенцијал 

на мини-жанрот од Његошевиот ГВ? Доволно?... Доволно малку?... Колку?...Барем чесно 

да си одговориме пред себе...Макар и молчешкум. 

Исказите-формули од ГВ на ППЊ се навистина моќни микро-ентитети во корпулентно 

литерарно остварување. Се „истуркаа“ во прв план, се наметнаа со својата безмалку 

агресивна природа. Се разбира, заслужено...Зашто, лесно се памтат, брзо се сфаќаат и, 

никогаш не се забораваат... 
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                                            The mini-genres in “ Gorski venec” 

                                 (the formula-expressions as items of the cultural system) 

           

                                                            S u m m a r y 

 

   This article considers the issue of the so called mini-genres in “Gorski venec” of Petar  

Petrovic Njegos. It is about formula-expressions that represent the poetic lexis of Njegos and are 

rather “aggressive” on syntactic level (=level of receptivity) not due to their quantity but due to 

their ability to function as a kind of sematic treasure trove considering the general context. The 

mini-genres in “Gorski venec” function like a “story within a story”(=La mise en abyme eclatee) 

or a “story in decomposition” in a way that they “gather” the text in a message and the text itself 

“dissolves” the message. The formula-expressions have the privilege to vividly expose the image 

of the Montenegrian, Slavic and the Balcans’ mentalty,nowadays and in the past. Seen and 

analyzed from this angle, mini-genre may be considered universal. 

 

Key words: mini-genre, formula-expression, story in decomposition, condensed 

message, dissolved meaning, item of the cultural system. 

        

 

 


