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СТИХ ШЋЕПАНА МАЛОГ 
(метрика и ритмика десетерца и шеснаестерца)*

У ра ду се раз ма тра ју, у пр вом по гла вљу – тон ске ка рак те ри-
сти ке Ње го ше вог аси ме трич ног де се тер ца у спје ву Шће пан Ма ли 
(не ак цен то ва ност де се тог сло га као ме трич ка кон стан та и ме трич-
ки усло вље но пре но ше ње ак цен та с де се тог сло га, не ак цен то ва ност 
че т вр тог сло га као рит мич ка до ми нан та, ак цен то ва ност че твр тог 
сло га као ри т мич ки кур зив те пре но ше ње ак цен та с че твр тог сло-
га ко је је рит мич ки, а не ме трич ки усло вље но); у дру гом по гла вљу 
– при ро да си ме трич ног ше сна е стер ца у Шће па ну Ма лом с аспек та 
од но са тог сти ха са си ме трич ним осмер ци ма у свом са ста ву; за кључ-
но, тре ће по гла вље по све ће но је ну ме ра ци ји сти хо ва у спје ву.

Кључ не ри је чи: Пе тар II Пе тро вић -Ње гош, спјев Шће пан Ма ли, 
аси ме трич ни де се те рац, тон ске ме трич ке кон стан те, тон ске рит-
мич ке до ми нан те, си ме трич ни ше сна е сте рац, си ме трич ни осме рац.

0. увод. При је де сет го ди на, у истом овом збор ни ку, об ја вље на је сту-
ди ја Стих Лу че ми кро ко зма: Мaкроверсо ло ш ка ана ли за (мароје вић 2010: 
67–109). Пот пу ни ји опис да ли смо у кри тич ком из да њу спје ва, у по гла вљу 
Вер со ло шка ре кон струк ци ја и у пред го во ру ак це нат ском из да њу (мароје
вић 2016: 557–609, 863–902).

У овом ра ду се, у два по гла вља, раз ма тра ју два ти па сти ха у Шће па ну 
Ма лом. У пр вом по гла вљу опи су је се то ни ка аси ме трич ног де се тер ца из 
два угла:

1º да ли се чу ва не ак цен то ва ност де се тог сло га као ме трич ка кон стан та 
сти ха?

2º да ли је не ак цен то ва ност че твр тог сло га ме трич ка кон стан та или 
са мо из ра зи та рит мич ка до ми нан та сти ха?

* Рађено у оквиру научног пројекта Пјесничка дјела Петра II Петровића Његоша у 
оригиналу и рус ким пре во дима Ин сти тута за славистику и филологију Паневроп ског уни-
вер зитета Апеирон у Бањој Луци.
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Дру го по гла вље по све ће но је опи су си ме трич ног ше сна е стер ца и ње-
го вом од но су пре ма си ме трич ним осмер ци ма, ини ци јал ном и фи нал ном, у 
сво ме са ста ву.

1. десетераЦ. Спјев Шће пан Ма ли Пе тра II Пе тро ви ћа -Ње го ша, ко ји 
има 4019 сти хо ва, оства ре н је са дви  је вр сте сти ха. Основ ни стих Шће па на 
Ма лог, но си лац еп ског на че ла, је сте срп ски еп ски или аси  ме трич ни де се-
те рац, за пра во: спе ци фич ни Ње го ше в де се те рац, а то је тро такт ни стих, са 
дви је си ла бич ке ме трич ке кон стан те – де се то слож ним изо си ла би змом и 
це зу ром по сли је че твр тог сло га. Њи ме је оства ре н основ ни дио спје ва, тј. 
сти хо ви 1–814, 845–2026, 2059–2134, 2159–2238, 2255–2276, 2285–2364, 2377–
2412, 2429–4007. Шће пан Ма ли, пре ма то ме, са др жи 3869 сти хо ва у де  се-
тер цу.

Срп ски еп ски де се те рац у кла сич ној фа зи сво га раз во ја има дви је тон-
ске кон стан те: не на гла ше ност че твр тог и де се тог сло га, ко јим се за вр ша ва ју 
пр ви и дру ги по лу стих. Ње го шев де се те рац има као тон ску кон стан ту са мо 
не на гла ше ност де се тог сло га, док је не на гла ше ност че твр тог сло га са мо 
из ра зи та тон ска рит мич ка до ми нан та. Сма тра ло се, исто та ко, да је аси ме-
трич ни де се те рац тро хеј ски стих, али ни то ни је тач но: де се те рац је тро-
такт ни стих, с јед ним ме трич ким ак цен том у пр вом по лу сти ху и са два 
ме трич ка ак цен та у дру гом по лу сти ху (с тим што је дан од два мет рич ка 
ак цен та у дру гом по лу сти ху мо же, као рит мич ки кур зив, из о ста ти).

До пун ски стих Шће па на Ма лог, но си лац лир ског на че ла, је сте си ме-
т рич ни ше сна е сте рац као тро це зур ни чет во ро такт ни стих (о ње му ви ди 
тт. 4–5).

Опи са ће мо пр во тон ске кон стан те и рит мич ке до ми нан те еп ског де се-
тер ца, а опис от по чи ње мо при мје ри ма у ко ји ма се оба ве зно ре кон стру и ше 
не на гла ше ност де се тог сло га, што је је ди на тон  ска мет ри чка кон  стан та Ње-
го ше вог де се тер ца (не на гла ше ност че твр тог сло га у ње  му са мо је из ра зи та 
тон ска до ми нан та). Ова тон  ска мет рич ка кон  стан та у Шће па ну Ма лом се, 
у пет сти   хо ва, оства ру је ме трич ки усло вље ним пре но ше њем ак цен та с де-
се тог на де ве ти слог од но сно не у тра ли зо ва њем ак цен та на де се том сло гу, 
што до сад ни је би ло за па же но.

(1) Ме трич ки је оба ве зно пре но ше ње ак цен та с де се тог сло га де  се тер-
ца, ко ји ни је мо гао би ти под ак цен том, с тим што је то пре но ше ње у не ким 
слу ча је ви ма ста ро, па се (у три сти  ха) ре а ли зу је крат ко си ла зни ак це нат: до 
по òку || дòбра мêса | на дан (ШМ 3209); пушком на трк || како ’тицу | на лет 
(ШМ 3381); збýча ше се || кâ имá ње | на со – (ШМ 3777). При мје ре смо на ве ли 
из на шег ак це нат ског из да ња с озна че ном це зу ром (с дви је ус прав не цр те: 
||) и гра ни цом из ме ђу дру гог и тре ћег так та (с јед ном ус прав ном цр том: |). 
При мје ре ће мо на ве сти и у ши рем кон тек сту (у кон тек сту ре че ни це) пре ма 
кри тич ком из да њу:
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Јошт се ни је у сви јет (усви јет) ра ђао
цар јев ти ни (јевтини̯и) ни кад од Шће па на:
он под бо гом дру го не тра жа ше
до по оку до бра ме са на дан (надан)
и ди па ла дво је да му сви ра.

(ШМ 3206–3210);

Код нас крив це пу шка ма га ђа ју,
пу шком на трк (натрк) ка ко ’ти цу на лет (налет).

(ШМ 3380–3381);

со и си чан до бро из ми је шај,
по шљи но ћу не ко ли ко дру га,
по си ја ше отров (отров) на па си ште;
тек се њи ни пу шта ше (пушташе) кр до ви,
збу ча ше се ка има ње (кâ^имáње) на со (насо) –
мно га им се ста да утри је ше.

(ШМ 3773–3778).

(2) Ме трич ки је оба ве зно пре но ше ње ак цен та с де се тог сло га де  се тер ца, 
ко ји ни је мо гао би ти под ак цен том, с тим што је у два сти ха ак це нат за пра-
во пре не сен с де ве тог сло га на ос ми (са име ни це Бог на ато ни  ра ни ве зник 
ако) док је ак це нат гла гол ског об ли ка да из де се тог сло га не утра ли зо ван: 
Нè бри жи се || нама, | акò Бог да: (ШМ 721); и сад ће мо ||, пôбре, | акò Бог да 
– (ШМ 726). При мје ри су у истом кон тек сту (кон тек сту ре че ни це):

Не бри жи се (нè бри жи се) на ма, ако Бог да (ак òбогда):
ми  смо вје шти тур ски јем го сти ма –
што их ви ше к на ма на част (начаст) до ђе (дôђе),
го сти мо их сваг да по ште ни је,
са ви шим их спра ви мо ко ла чем;
и сад ће мо (исаћ:емо), по бре, ако Бог да (ак òбогда) –
пам ти до бро хо ћу ли ла га ти.

(ШМ 721–727).

У овим при мје ри ма ри јеч је о но вом пре но ше њу, па се у пет сти хо ва (по-
ред ова два, још три у при мје ри ма из т. (3)) ре а ли зу је крат ко у зла зни ак це нат, 
што је са мо до каз да је Ње гош свој спјев пи сао са књи жев ном, но во што кав-
ском (тач ни је би би ло ре ће: но во срп ском) про  зо ди јом.

(3) У два при мје ра ак це нат је пре не сен с на гла ше ног об ли ка је < jest на 
ато ни ра ни ве зник што: Мало мања || него òна | штò је (ШМ 3108); Куд ће 
већа || него òва | штò је! (ШМ 3260), а у тре ћем – с на гла ше ног об ли ка си < 
je si на ато ни ра ни вез ник док: треба си нам || и тре ба ћеш | дòк си. (ШМ 1981). 
Пре не се ност ак цен та у ова три при мје ра је ди на је из го вор на ври   јед ност у 
са вре ме ном књи жев ном је зи ку (и у го во ри ма ко  ји су му у осно ви).

Пр ви при мјер на ла зи мо у ди ја ло гу из ме ђу по па Ан дри је Ђу ра ш ко ви  ћа и 
про та Јо ва на Авра мо ви ћа. Поп Ан дри ја ка же: не ће Тур чин то бож да по пу шти, 
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/ и сад бро ји да смо ми ње го ви – / ра ди то га он нас и до ма ћи. (ШМ 3104–3106). 
Про то Авра мо вић пи та: Па ка ква је та при је ка ла жа? (ШМ 3107). Поп од го ва ра:

Ма ло ма ња не го она што је (штòје)
те Му ста фу бра том сун ца зо ву.

(ШМ 3108–3109).

Гла гол ски об лик је има ег зи стен ци јал но зна че ње ‛је сте’, тј. (ко ја) по сто-
ји. Из раз она што је у овом при мје ру зна чи ‛она по сто је ћа (ла жа)’, ‛она еви-
дент на’, ‛она ко ја је оп ште по зна та’.

Дру ги је при мјер из ре пли ке кња за Дол го ру ко ва:

Ово ни шта дру го бит не мо же
не го са мном на би ја по дру гу.
Куд ће ве ћа не го ова што је (штòје)!
Грд ни је дан ски тач без о бра зни,
ни ти мо ја сли ка ни(т) при ли ка,
на ру жи ме да нас пред на ро дом!

(ШМ 3258–3263).

Гла гол ски об лик је и ов дје има ег зи стен ци јал но зна че ње ‛је сте’. Из раз 
ова што је у овом при мје ру зна чи ‛ова по сто је ћа (бру ка)’, ‛ова еви  дент на’, 
‛ова с ко јом сам се су очио’.

На ри је чи игу ма на Те о до си је Мр ко је ви ћа: Што хо ће те зе маљ ски гла ва-
ри, / што се (с) стар цем јед ни јем бру ка те? / Дај бу ди ви ја не тре бам ни  ш та. 
(ШМ 1977–1979) вој во да Ни ко (Мар ти но вић) од го ва ра:

Ни кад нам се бо љи не ро дио:
тре ба си нам и тре ба ћеш док си (дòкси).
Зва ли смо те сви из до го во ра 
као оца да те сви мо ли мо 
да се сми риш игум не с Шће па ном –
ва ша ра спра на ма ми ла ни је!

(ШМ 1980–1985).

И ово је тре ћи при мјер ко ји раз ма тра мо: гла гол ски об лик си има ег зи-
стен  ци јал но зна че ње ‛(док) је си’, тј. док по сто јиш, а не функ ци ју по моћ  ног 
гла го ла.

(4) Пре но ше ње ак цен та с гла гол ског об ли ка на од рич ну рјеч цу не ка рак-
те ри ше и књи жев ни је зик срп ски, али и го во ре с пре не се ном ак  цен ту а ци јом 
ко ји су му у осно ви. Та квих при мје ра има и у Шће па ну Ма лом: од òно га || 
те се клањат | нè зна! (ШМ 949); а по ма њим || ни бро ја се | нè зна. (ШМ 3043); 
ни трè нућ се || задр жао | нè бих. (ШМ 3144); тур ске капе || òста вили || нè би 
(ШМ 3531); те кудите || што се кудит | нè да (ШМ 3553). Ови при мје ри са мо 
по твр ђу ју да је Ње го шев спјев из вор но пи сан с пре не се ном ак цен ту аци јом, 
а не с ак цен ту аци јом ко ја ка  рак те ри ше ста ро цр но гор ске го во ре.
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Пре не се ни ак це нат на рјеч ци не чи ји во кал кон сти ту и ше ди ф тонг с 
ини ци јал ним во ка лом 3.л. јд. пре зен та гла го ла има ти ни је, ме ђу тим, ре зул-
тат пре но ше ња ак цен та с фи нал ног сло га, не го с ини ци јал ног (с кас ни јом 
тран сфор ма ци јом во ка ла и у не сло гов но (и̯), ко је је ало фон фо не ме ‹и› а не 
фо не ме ‹ј›): и дòби ти || òно | чè са нè и̯ма, (ШМ 1163); да речете || ер међу вам 
| нè и̯ма (ШМ 1224); и виђе ти || да Шћепана | нè и̯ма (ШМ 1283); óв дје мјеста 
|| ни жи́вљења | нè и̯ма (ШМ 1397); ал човје ка || кâ пла нине | нè и̯ма. (ШМ 
1449); и хајдýци, || да им пâра | нè и̯ма; (ШМ 1468); у њих нико || пòњати ја | нè 
и̯ма – (ШМ 2778); нáрод но сти || ни своб òде | нè и̯ма, (ШМ 2781); да првога || 
у све цâр ство | нè и̯ма? (ШМ 2924); смртна рýка || нàд њим | влâсти нè и̯ма, 
(ШМ 3034); тŷ кривице || ниче со ве | нè и̯ма. (ШМ 3344); кòд вас ноћи || по 
свè ље то | нè и̯ма, (ШМ 3370); наш га Аллах || и наш Пр òрок | нè и̯ма, (ШМ 
3456); Тê цијéне || нико други | нè и̯ма, (ШМ 3559). Од ри ч ни об лик нè има 
по свје до чен је у спје ву и без са жи ма ња, и то не са мо у про зи: Кâже поп: на 
пи́сму нè има пòтпи са и хо ће ли наглас чита ти. (ШМ -566), не го и у сти ху 
(али не на кла у зу ли): Ôн сад друге || нè има | кривице (ШМ 1925). Об лик је 
по твр ђен и с во кал ским сте пе ном кон трак ци је (на во ди мо са мо при мје ре у 
ко ји ма се об ли ком стих за вр ша ва, тј. с об ли ком нêма на кла у зу ли): јербо нигђе 
|| спа сè ни ја | нêма (ШМ 140); а под свòдом || нигђе стýпца | нêма, (ШМ 1706).

У Гор ском ви јен цу је по свје до чен са мо об лик с во кал ским сте пе ном 
са жи ма ња. На ве шће мо при мје ре у ко ји ма се об ли ком нêма стих за вр ша ва: 
у њих сà да || друге ми̂сли | нêма (ГВ 1160); кад у ку ћу || ниг ђе нико | нêма, 
(ГВ 1572); разго вора || без тà квога  | нêма! (ГВ 1754); ђе дòпи ре, || тŷ зáко на | 
нêма – (ГВ 1780); крв ни́ка га || ’риш ћан скога | нêма – (ГВ 1911); у сви јет га || 
овà квога | нêма! (ГВ 2092); а ôн књиге || уза се бе | нêма; (ГВ 2193); али̯ у брдо 
|| нигђе ништа | нêма, (ГВ 2563).

Ни у Лу чи ми кро ко зма ни је по свје до чен не са же ти об лик, али је су дру га 
два. На ве шће мо при мје ре у ко ји ма се стих за вр ша ва кон тра хо ва ним об ли-
ком, с во кал ским: тô о небу || пòњати ја | нêма: (ЛМ 398) и диф тон шким сте-
пе ном са жи ма ња во ка ла: »(…) величеству || твôме | краја нè и̯ма« (ЛМ 600).

2. Док је пре но ше ње ак цен та с де се тог сло га на де ве ти мет рич ки оба-
вез но, у Ње го ше вом де се те р цу не на гла ше ност чет вр тог сло га ни је тон ска 
ме трич ка кон стан та не го са мо из ра зи та тон ска рит ми ч ка до ми нан та, па се 
пре но ше ње ак цен та с че твр тог сло га на тре ћи пре по ру чу је ра ди оства ри-
ва ња из ра зи те рит мич ке до ми нан те, на при мјер: да нам и тај ко лач от пра-
ви те! (ШМ 912), ина че се ак цен то ва ност че т вр тог сло га мо же по ја ви ти као 
рит мич ки кур зив, на при мјер: Ка ква је вâс ну жда до ни је ла? (ШМ 851).

Не на гла ше ност че твр тог сло га, ко јим се за вр ша ва пр ви по лу стих, је д  на 
је од дви је тон ске ме трич ке кон стан те на род ног де се тер ца (дру га је не  на  гла-
ше ност де се тог сло га, ко јим се за вр ша ва стих (ви ди т. 1)). Не ак цен то ва ност 
че твр тог сло га ни је, ме ђу тим, тон ска ме трич ка кон стан та Ње го ше вог де се-
тер ца не го, у нај бо љем слу ча ју, сна жна рит мич ка до ми  нан та, и она се са мо 
на гла ша ва пре но ше њем ак цен та с чет вр тог сло га на тре ћи. У Шће  па ну Ма лом 
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та кво пре но ше ње ре кон стру ише мо у не ко ли ко де се ти на сти  хо ва. Ме ђу њима 
су 43 сти ха (ви ди да ље т. (1), (3), (4), (5) и (7)) у ко ји ма би не пре но ше ње ак цен та 
би ло про зо диј ски мо гу ће, али се не пре по ру чу је из се ман тич ких раз ло га.

Раз вр ста ће мо при мје ре пре ма кри те ри ју му про зо диј ске оба вез но с ти/
нео ба ве зно сти пре но ше ња ак цен та.

(1) Пре но ше ње ак цен та на пред лог с јед но сло жне име ни це:

да ли на нос || нêће | по ср́ну ти? (ШМ 99);
„(…) док би на пут || прâ ви из лè тио“. (ШМ 262);
пушке у бој || мрчили | нè би смо. (ШМ 814);
да се на нос || у мо ре | поби ју. (ШМ 1369);
Ко би у сну || мога | пòми слити (ШМ 1810);
Ми̂ ни на пут || ни на дом | òста смо (ШМ 2685);
Ми̂ смо у рат || дови јек | с Тŷрци ма – (ШМ 2708);
већ им на нос || мирише | своб òда. (ШМ 2757);
пушком на трк || како тицу | на лет. (ШМ 3381);
што су под власт || цара | шаи тáна. (ШМ 3526),

по ка зне за мје ни це:

јâ ти зà то || пјан поигра | нè бих. (ШМ 72);
а ôн зà то || глáве | не òбра ћа, (ШМ 1889)

и не ких лич них за мје ни ца:

да се кòд вас || јè сте | пој áвио (ШМ 342);
но нам òд њих || штòгод | по ра скáжи (ШМ 475);
тô се у нас || до жи́вје ти | нêће – (ШМ 809);
јер је кòд нас || трŷдно | и претрŷдно (ШМ 1216);
кад су нà вас || Тŷрци | и Млечи ћи – (ШМ 1594);
да им у вас || ни прè дру чак | није (ШМ 1862);
Кри̂(ј) се òд нас || прò клети | демоне, (ШМ 1876);
што су òд вас || тамо | изги нули (ШМ 2072);
јер су у њих || дâни | преду гàч ки, (ШМ 2530);
кâ да у њих || удри | мýња жи̂ва, (ШМ 2682);
да се пò њој || дивља стада | ши̂ре. (ШМ 2740);
но ни òд њих || пòсла | бити нêће (ШМ 2802);
нè ка у њој || лà же свòје | каје. (ШМ 2942);
да се кòд нас || сви̂јају | махо ви; (ШМ 3166);
òво зà нас || дòбро бити | нêће. (ШМ 3175);
Рá шта зà нас || дòбро | би ти нêће? (ШМ 3176);
Све је кòд вас || друг òја че, | књâже (ШМ 3353);
па се кòд нас || тога | не дòгађа. (ШМ 3984);
не би òд њих || глâса | никак вога, (ШМ 3941) –

та кво пре но ше ње, иа ко је уо би ча је но у раз го вор ном је зи ку, ни је про зо диј  ски 
оба ве зно: не би се ак це нат пре но сио при ис ти ца њу (али ис ти ца ње у на ве де-
ним сти хо ви ма не би кон тек сту ал но би ло оправ да но).
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(2) Пре но ше ње ак цен та на пред лог с јед но сло жног об ли ка не ких лич-
них за мје ни ца:

те ôн са мном || у вре ћу | пà му ка, (ШМ 267);
до о̯сим са мном, || царе вим | вêћи лом. (ШМ 1109);
да нада мном || изрече | од су ду? (ШМ 2889);
Виђу нà вам, || нешто сте | ијèт ки: (ШМ 2961);
ко би нà њем || мога | от пи́са ти – (ШМ 3150);
него са мном || нà бија | под ру гу. (ШМ 3259)

те не ких упит них за мје ни ца од но сно упит них за мје ни ца у зна че њу не  од ре ђених:

Је ли зà чем, || кà ква ли га | кâжу? (ШМ 3623);
Да л се су чим || досá дит | нè мо же (ШМ 3757) – 

про зо диј ски је оба вез но: не ће се ак це нат пре но си ти на за мје ни цу, при исти-
ца њу, али би у том слу ча ју у књи жев ном је зи ку био ду жи об лик (мно ме, ва ма, 
ње му, чи ме).

(3) Пре но ше ње ак цен та на ве зник и (ко ји има и функ ци ју рјеч це -ин тен-
зи фи ка то ра) с јед но сло жног об ли ка име ни це:

Вјера и Бог, || попе, | сиј áсе та: (ШМ 1200) – 

иа ко је уо би ча је но у раз го вор ном је зи ку, ни је про зо диј ски оба вез но: не би се 
ак це нат пре но сио при ис ти ца њу (али ис ти ца ње ни у на ве де ном сти ху не би 
кон тек сту ал но би ло оправ да но).

(4) Пре но ше ње ак цен та на од рич ну рјеч цу ни (ко ја има и фун к ци ју ин-
тен зи фи ка ци је) с јед но сло жног об ли ка име ни це:

Сад вам ни Бог || помò ћи | нè мо же (ШМ 1593),

по ка зног за мје нич ког при ло га:

али ни ту || дòбра пòсла | није (ШМ 3415)

или лич не за мје ни це:

кáда ни ти || глâву | не òбр ћеш (ШМ 548) –

иа ко је уо би ча је но у раз го вор ном је зи ку, ни је про зо диј ски оба ве зно: као и у 
дру гим при мје ри ма, не ће се ак це нат пре но си ти при ис ти ца њу.

(5) Пре но ше ње ак цен та на рјеч цу -ин тен зи фи ка тор и с јед но слож ног 
об ли ка лич не:

Знáдем и ја || нешто | у ин џи́лу ; (ШМ 1444);
кад се и ја || мало | по рàз бе рем (ШМ 2902);
па му и ми || диго смо | цијéну – (ШМ 3506)
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и по ка зне за мје ни це:

да нам и тај || кòлач | òтпра вите! (ШМ 912);
Јошт му и то || прид òдај | Маџа ре (ШМ 3158);
Још(т) му и то || прид òдај | Маџа ре (ШМ 3165) –

иа ко је уо би ча је но у раз го вор ном је зи ку, ни је про зо диј ски оба ве зно: не би се 
ак це нат пре но сио при ис ти ца њу (али исти ца ње у на ве де ним сти хо ви ма не 
би кон тек сту ал но би ло оправ да но).

(6) Пре но ше ње ак цен та на од рич ну рјеч цу не с јед но слож ног об ли ка 
гла го ла про зо диј ски је оба ве зно у књи жев ном је зи ку (и у го во ри ма ко ји су 
му у осно ви):

тô ми нè да || ми́ра | ни лијéка , (ШМ 154);
ништа нè знам || што се | учинило – (ШМ 526);
Да ли нè знаш: || òни су | Стáмбо лу (ШМ 2726);
што све нè би || пòкла | Црнò горце. (ШМ 3824);
стà ри̯‹ј›и нè да || лудост | спòми њати – (ШМ 3882).

Пре но ше ње ак цен та на ато ни ра ни ве зник да с јед но сло ж не гла гол ске 
ко пу ле оба ве зно је у при мје ри ма (гла гол ски об лик је < jest пр во бит но је 
имао ак це нат):

Ко је дà је, || ôн је нама | добар: (ШМ 3127);
Ко је дà је || (јâ га | не по знà јем): (ШМ 3180);
Па и дà је || тô име | украо, (ШМ 3342).

Пре но ше ње ак цен та на пред лог с јед но слож ног об ли ка ге ни ти ва упи-
т  но -од но сне за мје ни це што оба ве зно је у при мје ру:

Да је са шта, || нè бих | ни жа лио, (ШМ 3285).

(7) Пре но ше ње ак цен та на рјеч цу -ин тен зи фи ка тор и са име  ни це уз 
ато ни ра ње јед но сло жног об ли ка гла го ла има мо у при мје ру:

(је ли̯ и Бог да, || имá мо ли | с ки́ме): (ШМ 2695).

Ато ни ра ње бро ја два ис пред лич не за мје ни це они (с на кнад ним уме-
та њем об ли ка по моћ ног гла го ла) ка рак те ри ше при мјер из 3670. сти ха:

òни ће два || очи | обрá ти ти, (ШМ 3670).

У ова два при мје ра у раз го вор ном је зи ку се ре дов но оства ру је пре но-
ше ње ак цен та усљед фра зе о ло ги зи ра ња кон струк ци је, али оно, стро го узев, 
ни  је и про зо диј ски оба ве зно – гра ма тич ки је мо гућ ак це нат на че т вр  том 
сло гу.
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(8) У при мје ри ма:

у тè бе нас || јè сте | òмра зило. (ШМ 859);
ако ли нас || вјеро ват | нè шће ше – (ШМ 1311);
доста си нас || држа | за бу дà ле, (ШМ 1895);
има ли нас || десéтак | тисућах, (ШМ 2717);
срести ће нас || двáде сет | тисућах, (ШМ 2720);
кâ да ће нас || све òпр жит | мýња. (ШМ 2960);
ако ће нас || све Бôг | сарá зи ти – (ШМ 3019);
кòја би нас || мòгла | рàз бра(т)ствити; (ШМ 3161) –

об лик нас је ато ни ран (ен к ли ти ка); ако би се ре а ли зо ва ло ис ти ца ње, умје сто 
ен кли тич ког био би упо три је бљен пу ни об лик (с глав ним а не по боч ним 
ак цен том), али та кво ис ти ца ње не би би ло се ман тич ки оправ да но у на ве де-
ним кон тек сти ма.

3. Опис де се тер ца за вр ша ва мо при мје ри ма у ко ји ма се, као рит ми чки 
кур зив, ре кон стру и ше ак цен то ва ност че твр тог сло га. У Шће па ну Ма лом 
ак це нат на че твр том сло гу ре кон стру ише мо у осам на ест сти хо ва, што је 
не што ма ње од 0,47 % свих де се те ра ца у спје ву. Сви при мје ри не ма ју, ме-
ђу тим, исту до каз ну ври јед ност, ни ти је ак це нат на че т вр том сло гу уви јек 
ме т ри ч ки: око ло нâс || на чè ти ри | стрâ не. (ШМ 31); и Скèн дер-бег || нè би 
òнај | био (ШМ 434); Кà ква је вâс || нужда | до ни је ла? (ШМ 851); треба да 
знâм || ђе се ôн | нà ла зи. (ШМ 867); хòћу да знâм – || крили ал нè кри ли! (ШМ 
875); ко ће кâ Бôг, || да му је | зà сла ву? (ШМ 1791); По мòзи Бôг, || јуначки | 
нáро де, (ШМ 1846); Има сам јâ || у мòјој | гвâр ди ји (ШМ 2255); како што нâс || 
са Ру си јом | вêже. (ШМ 2519); по бри л(и)јант || ваљá де | из круне. (ШМ 2628); 
само што (с) злом || и (с) стрâш ном | ос ве том (ШМ 2687); па што Бôг дâ || и 
срећа | ју нач ка! (ШМ 2707); Око ло вâс || Ср̂  бах | много има: (ШМ 2807); 
око ло нâс || су десет | градовах; (ШМ 2828); те вас на зло || учи | и пòдбада. 
(ШМ 3072); кад је на врх || јè зи ка, | при̂чајте, (ШМ 3326); него у све || горо-
падне | ’ôр де (ШМ 3525); на свêти грâд, || кò ји њè га | слави. (ШМ 3690).

(1) У пет на ест сти хо ва у ко ји ма ре кон стру и ше мо ак це нат на че твр том 
сло гу тај ак це нат је ме трич ки, тј. ин то на ци о но је на гла шен. У че  ти ри сти ха 
не ме трич ки ак це нат је на пред ло гу: око ло нâс (ШМ 31, 2828), око ло вâс (ШМ 
2807), по бри л(и)јант (ШМ 2628); у пет сти хо ва – на ве зни ку: како што нâс 
(ШМ 2519), само што (с) злом (ШМ 2687), те вас на зло (ШМ 3072), кад је 
на врх (ШМ 3326), него у све (ШМ 3525); у два сти ха – на упит ној за мје ни-
ци (у дру гом при мје ру и на ве зни ку): кà ква је вâс (ШМ 851), ко ће кâ Бôг 
(ШМ 1791); у два сти ха – на мо дал ном гла го лу (и дру ги на ве зни ку): треба 
да знâм (ШМ 867), хòћу да знâм (ШМ 875); јед ном – на им пе ра тив ном об ли-
ку гла го ла: По мòзи Бôг (ШМ 1846); јед ном – на пр вој ком по нен ти име нич ке 
по лу сра сли це: и Скèн дер-бег (ШМ 434).

(2) У не ким од на ве де них сти хо ва ак це нат на по сљед њем сло гу би се 
мо гао из бје ћи – у 434. сти ху, ако би се по шло од сра сли це с јед ним ак цен том: 
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и Скèн дер бег, и у 2628. сти ху, ако би се по шло од пре не се ног ак цен та, на 
ко јем је књи жев на нор ма ду го (и без у спје шно) ин   сис ти ра ла: по бри л(и)јант. 
У ди ле ми смо би ли са мо у 3072. сти ху: те вас нà зло учи и под ба да. Не пре-
но ше њем ак цен та ри јеч се ин то на ци о но (и се ман ти чки) ис ти че па смо за то 
ак це нат и за др жа ли на пр во бит ном мје сту, тј. на че твр том сло гу.

(3) Пре но ше ње ак цен та је мо гу ће и у 3326. сти ху, али би у том слу  ча ју 
би ла оства ре на пот пу на гра ма ти ка ли за ци ја пред ло шко -па деж не ве зе (пот-
пу ни пре ла зак у пред лог) те би би ла на ру ше на це зу ра: *нà врх јè зи  ка. То је, 
да на гла си мо, још је дан ар гу ме нат за ра став ље но пи са ње пред ло шко -па де-
ж не ве зе на врх (при че му се оства ру је це зу ра, иа ко уз оп ко ра че ње).

(4) Од осам на ест сти хо ва у ко ји ма ре кон стру и ше мо ак це нат на чет вр-
том сло гу, са мо у три сти ха тај ак це нат ни је мет рич ки. При том је јед ном 
ме трич ки ак це нат на тре ћем сло гу: па што Бôг дâ (ШМ 2707). Јед ном је 
ме трич ки ак це нат на дру гом сло гу: на свêти грâд (ШМ 3690). У јед ном сти-
ху ме трич ки ак це нат па да на пр ви слог: Има сам јâ (ШМ 2255). У овом 
по сљед њем при мје ру на об ли ку јâ, ко ји ни је на гла шен, ре кон струи  ше мо 
по боч ни ду го си ла зни ак це нат (а не глав ни).

4. шеснаестераЦ. До пун ски стих Шће па на Ма лог, но си лац лир ског 
на че ла, је сте си  ме трич ни ше сна е сте рац као тро це зур ни чет во ро такт ни стих 
ко ји се ди је ли на два си ме трич на осмер ца. Њи ме су ис пје ва ни сти хо ви 
815–844, 2027–2058, 2135–2158, 2239–2254, 2277–2284, 2365–2376, 2413–2428, 
ко је на из мје нич но пје ва ју пр во и дру го ко ло, и сти хо ви 4008–4019, ко је на-
из мје нич но пје ва ју иман Ху се ин и му ла Ха сан. Шће пан Ма ли, пре ма то ме, 
са др жи 150 сти хо ва у ше сна естер цу.

У пр вом из да њу Шће па на Ма лог, и у свим ка сни јим из да њи ма овог 
спје ва, не де се те рач ки сти хо ви штам па ни су не у јед на че но: не ки у јед   ном 
ре ду, као ше с на естер ци, дру ги у два ре да, као осмер ци. Ми их све по сма-
тра мо као ше сна е стер це са ста вље не од два осмер ца, па их до но си мо јед но-
об ра зно – пар ни осме рац, тј. дру ги по лу стих ше с на естер ца, у дру  гом ре ду, 
али уву че но, као и у По све ти (у кри тич ком из да њу Гор  ског ви јен ца (маро
јевић 2005: 223–226)) и у пје сми Ноћ ску пља ви је ка (у кри тич ком из да њу 
Би љеж ни це (маројевић 2017: 347–363)).

Ма кро вер со ло шка ана ли за по ка зу је да стро фе у ше сна е с тер цу, ко је 
пје ва ју пр во и дру го ко ло на Це ти њу те иман Ху се ин и му ла Ха сан у Ска д ру, 
не пред ста вља ју по себ не пје сме, као што су оне ко је у де се тер цу пје ва ју дво-
ји ца ка ди ја на Че ву, не го два хо ра од но сно два гла са, то ком исте по ја ве, ин тер-
пре ти ра ју исту пје сму у кон ти ну и те ту. Тих је пје са ма осам, и оне су си ме-
трич но рас по ре ђе не – јед на у пр вом, шест у тре ћем и јед на у пе том чи ну.

Пр ва пје сма се уво ди ре мар ком: Одво ји се двије стоти не мом ча дй 
црнò гор ске у двâ кола и пòчеше пјевати. Сав нáрод око ло њи̂х ста де и слуша 
их. (ШМ -815). – Дру га пје сма има сље де ћи увод ни кон текст: Ди жĕ се Шћепан 
те се пољуби с Мрко је ви ћем. Вели ка грà ја и весéље, поче нáрод коло вòди ти: 
јèд но коло води јè дан млâди кà лу ђер, а друго – Си мо Цè ти ња нин* / *трговац 
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кòтор ски (ШМ -2027). – Тре ћа се пје с ма уво ди ре че ни цом: Опет коло пòчи
ње пјевати. (ШМ -2135). – А чет вр та: Коло поје. (ШМ -2239). – Пре ма уво ду 
у че твр ту пје сму до пу ни ли смо, у кри тич ком и ак це нат ском из да њу, увод-
ни кон текст пе те пје сме: Дòла зи ар хи дјà кон Петар. Шћепан га грли и ’оће 
да му дà ру је свôј џе фèр дар. Пе тар се смије и нè хо ће дâра при́ ми ти. (Коло 
поје.) (ШМ -2277). – Као ини ци ја ти ва за ше сту пје сму слу жи Шће па но ва 
ре пли ка: Пјевај те ми || бра ћо | Црнò горци! / Што ви пјесна || колом | не 
òкреће? / (…) / но пјевај те || и ве сè ли те се! (ШМ 2352–2353, 2364), по сли је 
ко је је про  з   на ре мар ка: Нáрод весе ло и с грà јом пòтр чи и поче коло вòди ти 
(ШМ -2365). – Сед ма пје сма уво ди се про стом ре че ни цом: Коло пје ва. (ШМ 
-2413). – По сљед ња, осма пје сма уво ди се ре мар ком: Сједа ју на òб јед зајед но 
бè глер бег, кà диаскјер и двâ паше, а мула Хà сан и иман Ху сè ин пјева ју на 
бал кó ну од вели ке собе у кòјој òбје ду ју го спò да. (ШМ -4008).

(1) Си ла бич ке ме трич ке кон стан те свих тих пје са ма је су ше с нае сто-
сло жни изо си ла би зам и три це зу ре рас по ре ђе не по ти пу: (4 + 4) + (4 + 4). 
Тон ске ме трич ке кон стан те су не на гла ше ност че т вр тог, осмог, два на е стог 
и ше сна е стог сло га. У не ким сти хо ви ма не на гла ше ност сло го ва ис пред це-
зу ре (не и сло га ко јим се ше сна е сте рац за вр ша ва) оства ру је се рит мич ки 
усло вље ним пре но ше њем ак цен та на прет ход ни слог.

Пре но ше ње од но сно ато ни ра ње ак цен та ре кон стру и ше мо ис пред це-
зу ре ини ци јал ног ос мер ца у че ти ри сти ха:

кад је кòд нас || слога свêта,
охо лост  ће || пасти клêта: (ШМ 819 (5));

Хајд’мо у бој || сви појући, 
стâре наше || спòми њући – (ШМ 839 (25));

Бòр ци у крв || сви лежаху
кòји слâвно || тŷ падо ше – (ШМ 2041 (45));

што се̯ око њих || пламен вије,
што л пу шчà не || јеке лòме? (ШМ 2278 (104)),

два пут ис пред це зу ре фи нал ног осмер ца:

ђе мишице || упру наше,
легу у прах || турске баше: (ШМ 822 (8));

Јунá ци се || тад гледа ју
кà да на врат || муке дôђу. (ШМ 2151 (79)),

али и јед ном ис пред сре ди шње, це зу ре ше сна е стер ца:

наше браће || двáдест и шест
пòги бо ше || код шато ра, (ШМ 2422 (132)).
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Сва на ве де на пре но ше ња рит мич ки су усло вље на, тј. ни су мет ри ч ки 
оба  ве зна. Рит ми ка и ин то на ци ја сти хо ва по твр ђу је на шу кон цеп ци ју о ше-
сна е стер цу као вр сти сти ха, а не о са мо стал ном осмер цу.

(2) Ти по ви оп ко ра че ња у ше сна е сте рач ким пје сма ма од ли ку ју пре ва-
с ход но умјет нич ку по е зи ју.

а) Оп ко ра че ње ше сна е стер ца као сти ха оства ре но је у сти хо ви ма 2249–
2250 (97–98), ко је ће мо на ве сти у кон тек сту стро фе:

Сердар Ђикан || и кнêз Мојаш
у Чево се || с вóј ском врâ те,

воде (с) собом || до двâ паше
и Тураках || глâвних триста,

зaро бље них || на Трњине,
да им пòкор || Тŷрци плâте

Ћупрелићем || учињени
(осве та је || òва чистă!).

(ШМ 2247–2250 (95–98)).

б) Оп ко ра че ње сре ди шње це зу ре (це зу ре ше сна е стер ца) ка рак те ри ше 
сље де ћи стих:

гòсти ће се || гавра но ви 
турским мêсом, || и вуко ви: (ШМ 831 (17)).

Овај при мјер се мо же сма тра ти оп ко ра че њем осмер ца као сти ха, тј. 
ос ме ра ца 831а и 831б. Оп ко ра че ње је син так сич ко и на ње га ука зу је за пе та 
као ин тер пунк циј ски знак. Оно на гла ша ва по е ти ку ше сна ес тер ца као сти ха.

в) Оп ко ра че ње уну тра шње це зу ре (це зу ре ини ци јал ног ос мер ца) на  ла-
зи мо у сти ху 2414а:

прèд њом Ћехај-||паша млâди
и бòсан ски || ка пет áни, (ШМ 2414 (124)).

Оп ко ра че ње је фо нет ско: це зу ра раз два ја дви је ком по нен те сло же не 
фо нет ске ри је чи – пр ви такт се за вр ша ва ри јеч ју с по боч ним ак цен том (оз-
на чи ће мо је кур зи вом), а дру ги от по чи ње ри јеч ју с глав ним ак цен том у 
ок ви ру исте про зо диј ско -ин то на ци о не цје ли не (Ћехај^-паша).

(3) Пје сме у ше сна е стер цу ка рак те ри шу и при мје ри ин вер зи је. Ви ше-
стру ка ин вер зи ја оства ре на је у ди сти ху:

Ти рàн ства се || вихо ро ви,
о брежýљку || свобод номе,

и сино ви || Àх ме то ви 
неми лост но || лýди лòме.

(ШМ 2031–2032 (35–36)).

Ин вер зи ја у ини ци јал ним осмер ци ма усло вље на је дво стру ко – да се не 
на ру ши пр ва це зу ра и да се оства ри ри ма. Због по тре бе ри ме је ин вер зи ја 
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и у пр вом од два ју фи нал них осме ра ца. Али је ов дје нео бич на ин вер зи ја 
осме ра ца као ком по нен ти ше сна есте рач ких сти хо ва: њи хов при род ни ре до-
сли јед био би 1→3→4→2. Би ла би за до во ље на и ри ма, али би она би ла пар на 
(са аспек та ше сна е стер ца – ле о нин ска), а с ин вер  зи јом осме ра ца ос тва ру је 
се у њи ма уна кр сна ри ма, као и у оста лим стро фа ма дру ге пје с ме.

Обра ти ће мо па жњу и на ин вер зи ју у јед ном истом так ту:

лаз Царев је || тôм споме ник,
тà ко назват || да се знáде – (ШМ 2057 (61)).

Ова ин вер зи ја по ка зу је да пје сма ни је оства ре на у тро хеј ском ри т  му 
(тро хеј би за до во љио рас по ред: *Царев лаз је) не го у рит му че тво ро такт ног 
сти ха (по је дан ме трич ки ак це нат у сва ком од че ти ри члан ка). Ин вер зи јом 
се на гла ша ва име ни ца лаз. Рас по ред ме трич ких ак це на та је сље де ћи: лаз 
Царев је || тôм споме ник, / тà ко назват || да се знáде – (не ме трич ке ак цен те 
озна чи ли смо ов дје кур зи вом).

(4) У по гле ду стро фи ке и ри мо ва них са звуч ја осам пје са ма у Шће па ну 
Ма лом ди је ле се на че ти ри фор мал не струк ту ре, три чи сте и јед ну ком би но-
ва ну. Опи са ће мо их нај при је са аспек та ше сна е стер ца као сло же ног сти ха, 
а за тим са аспек та осмер ца као при мар ног сти ха.

а) Пр ва пје сма, је ди на у пр вом чи ну, има де сет стро фа са по три ше сна-
е сте рач ка сти ха. Сва ка тер ци на има је дан за јед нич ки стих ко ји се по на вља, 
фор мал но као ре френ, се ман тич ки као лајт мо тив. Ри ма је ле онин ска (ри му је 
се крај пр вог и крај дру гог осмер ца као по лу сти хо ва ше сна ес тер ца). На во-
ди мо пр ву стро фу:

Нèк громо ви || турски òре, 
нèк се Горе || с њима бòре,

нèка врá жи̯‹ј›и || прсне пака
и прекри је || свијет мрà ка:

што је би́ло, || тô ће бити –
Црнò го рац || по би̯јéди ти!

(ШМ 815–817 (1–3)).

Са аспек та по е ти ке осмер ца, стро фа је сек сти на, а ри ме су пар не.
б) Ком би но ва ну стро фич ну струк ту ру има дру га пје сма, пр ва у тре ћем 

чи ну – пр вих осам стро фа има ју фор му ди сти ха, за вр ш не че ти ри – фор му 
ка тре на (са аспек та по е ти ке ше сна естер ца).

в) Ди стих ка рак те ри ше пе ту и ше сту пје сму, тј. че твр ту и пе ту у тре ћем 
чи ну, и осму пје сму, је ди ну у пе том чи ну. Пе та пје сма има че ти ри, а ше ста 
и осма по шест стро фа. Ри ма је пар на. На во ди мо пр ву стро фу пе те пје сме:

Што Пипе ре || мà гла крије,
што л тòпо ви || турски грò ме,

што се̯ око њих || пламен вије,
што л пу шчà не || јеке лòме?

(ШМ 2277–2278 (103–104)).



34

Са аспек та по е ти ке осмер ца, стро фа је ка трен, а ри ме су уна кр сне.
г) Ка трен ка рак те ри ше тре ћу, че твр ту и сед му пје сму, све су у тре ћем 

чи ну (у ње му су то дру га, тре ћа и ше ста пје сма). Тре ћа пје сма има шест, а 
че твр та и сед ма по че ти ри стро фе. Ри ма је уна кр сна. На во ди мо пр ву стро фу 
тре ће пје сме:

На Ситници || води бистрој
кри́ла нам се || полò ми ше:

пòгла варе || наше ли̂стом
тŷ Ћупрелић || све уло ви,

на твр̂ду их || вјеру Тŷрци
неми лост но || погубише –

тŷ поклек ну || хрá брост гòр ска
и своб òде || сви сино ви.

(ШМ 2135–2138 (63–66)).

Са аспек та по е ти ке осмер ца, стро фа је ок та ва, а ри ме су раз ри је ђе не 
уна кр сне (ри му је се дру ги осме рац са ше стим, а че твр ти са осмим).

5. До ми ни ра ли у пје сма ма лир ског кру га у Шће па ну Ма лом по ети ка 
осмер ца или по е ти ка ше сна е стер ца? – Ка ко у ком ти пу стро фе и си сте ма 
ри мо ва ња.

Сва ки ше сна е сте рач ки стих пред ста вља за окру же ну син так сич ко -ин-
то на ци о ну цје ли ну, и сва ки има ри му (ле онин ску, пар ну или уна кр сну). Од 
150 ше сна е сте ра ца њих три де сет је гру пи са но у тер ци не с ле онин ском ри-
мом, че тр де сет осам у ди сти хе с пар ном ри мом, а се дам де сет два у ка тре не 
с уна кр сном ри мом. Пре но ше ње ак цен та, оп ко ра че ња и ин вер зи је, ви дје ли 
смо, та ко ђе на гла ша ва ју струк ту ру ше сна ес тер ца.

С дру ге стра не, ни је сва ки осме рац за о кру же на син так сич ко -ин то на-
ци о на цје ли на, на при мјер: турским мêсом, || и вуко ви: (ШМ 831б (17б)). 
По ло ви на осме ра ца у струк ту ри ка тре на од но сно ок та ве (72) не ма ни ри му 
као оби љеж је кра ја сти ха. Сви осмер ци су у па ру: то ука зу је да они кон сти-
ту ишу ше сна е сте рац као сло же ни тро цен зур ни стих.

И да за кљу чи мо: оправ да но је све сти хо ве из лир ског кру га по сма тра ти 
као јед ну вр сту сти ха – као ше сна е стер це ко ји се раз би ја ју у пар не осмер це, 
ини ци јал ни и фи нал ни.

6. нумераЦијастихова. У по гле ду ну ме ра ци је сти хо ва – а од ну ме ра ци је 
за ви си и уку пан број и вр ста сти ха – сва из да ња Шће па на Ма лог ди је ле се 
на че ти ри ску пи не.

1º У пр ва два из да ња (стој kовић 1851; jовановићи 1880,jо ва новићи 
1881) ну ме ра ци ја сти хо ва је из о ста ла.

2º У тре ћем, Ко сти ће вом, и прет по сљед њем, Мла де но ви ће вом из да њу, 
ну ме ра ци ја се да је у кон ти ну и те ту, али је пр ви на бро јао 4105 сти хо ва (ко стић 
1902: 212), а по то њи – 4104 (ста вив ши из у зет но број и по сли је по сљед њег 
сти ха иа ко он ни је дје љив са 5) (млaденовић 2007: 231).
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3º У из да њи ма ко ја су из ла зи ла по сли је из да ња Дра гу ти на Ко сти ћа а 
при је из да ња Алек сан дра Мла де но ви ћа (решетар 1926; вушовић 1935; сtева-
но вић 1952; Недић 1964; mи ло вић 1965; никчевић 2005) ну ме ра ци ја се да је 
пре ма чи но ви ма, а то ни је ни ка ко до бро јер је Ње  го шев Шће пан Ма ли спјев, 
а са мо фор мал но дра ма. По што је пр ви ну ме ра ци ју сти хо ва по чи но ви ма 
спро вео Ми лан Ре ше тар (а он је при ре ђи вао текст пре ма дру гом, не ну ме-
ри са ном, а не пре ма тре ћем, бриж љи во ра ђе ном и ну ме ри са ном из да њу), он 
се, у пр вом чи ну, за бро јао: нај при је је 93. стих озна чио као 95, а он да је још 
и стих 194. оби ље жио као 195; то Да ни ло Ву шо вић ни је за па зио, тј. обје 
гре шке је по но вио. 

4º У на шим из да њи ма, нај при је у основ ном, да је се дво стру ка ну ме ра-
ци ја не де се те рач ких сти хо ва, па је по сљед њи ну ме ри са ни стих 4015 (146), 
иза ко јег су још че ти ри сти ха (сву су ше сна е стер ци) (маројевић 2018: 446–447).

7. У из да њи ма ко ја су прет хо ди ла на шем основ ном не де се те рач ки сти-
хо ви се тре ти ра ју дво ја ко, као ше сна е стер ци или као осмер ци.

1º Ше сна е стер це је пр ви, и је ди ни при је нас, пра вил но пред ста вио Дра-
гу тин Ко стић – по ди је лио их је на два осмер ца, па је фи нал не ос мер це од-
штам пао уву че но (оста ли при ре ђи ва чи, од Стој ко ви ћа до Мла де но ви ћа, 
ше сна е стер це „ло ме“ ка ко пад ну). Та ква су сед ам де сет два сти ха (ше с на ест 
у дру гој, два де сет че ти ри у тре ћој, ше сна ест у чет вр тој и ше сна ест у сед мој 
пје сми).

2º Оста ли ше сна е стер ци, њих се дам де сет осам, у свим из да њи ма при је 
нас тре ти ра ју се као осмер ци, па се ти ме об ја шња ва раз ли ка у бро ју сти хо-
ва из ме ђу Ко сти ће вог (и свих оста лих) и на шег основ ног из да ња.

8. Aли и кад се од бро ја 4105 Ко сти ће вог из да ња од би је тих се дам де сет 
осам сти хо ва ко ји су нео сно ва но про гла ша ва ни за са мо стал не ос мер це, опет 
оста је раз ли ка из ме ђу на шег, ко је има укуп но 4019 сти хо ва (3869 у де  се тер-
цу), и прет ход них из да ња (ако се из у зму ше сна е стер ци од но сно осмер ци, 
код Ко сти ћа има 4027 ну ме ри са них је ди ни ца тек ста). Код нас је, да кле, осам 
сти хо ва ма ње.

1º У пр вом де и стви ју ни су сти хо ви дје ло ви прет ход ног сти ха ко  ји се, 
уз знак пи та ња и чу ђе ња, ре пли ци ра ју у ди ја ло гу. Че му ће при ли цат?! (ШМ 
+35) је ре пли ци ра ње сер да ра Ву ка ла на стих ко ји го во ри игу ман Тео до си ја 
Мр ко је вић: Та не сре ћа че му ће при ли цат! (ШМ 35). Цар?! (ШМ +39) је опет 
ре пли ци ра ње игу ма на Тео до си је Мр ко је ви ћа на стих ко ји го во ри сердар Ву-
ка ле: цар је ру ски да нас на Це ти њу! (ШМ 39). Ни је стих ни по но вље ни уз вик 
вла ди ке Са ве: Да -да… (ШМ -327), на ко ји реа гу је Шће пан: Ја не зна дем што 
је то дáкање? (ШМ 327).

2º Ни је стих ни од рич ни од го вор игу ма на Тео до си је Мр ко је ви ћа у дру-
гом де и стви ју: Не! (ШМ +1486) на пи та ње бе глер -бе га пр вог: Зар ни ка да 
ни је тур ска вој ска / Цр ну Гору под но ге ме та ла? (ШМ 1485–1486).
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3º Ни су сти хо ви у тре ћем де и стви ју ни по но вље на вјер ска уз ре чи ца 
ко ја пра ти за врш ни стих у ре пли ци па три јар ха Ва си ли ја Јòва но ви ћа (= Јòва-
но ва) Бр ки ћа: са помо ћу Бо га и сво бо де. / Алиллуја! Алил луја! (ШМ 1712), 
ни „раз го вор“ Шће па на и па па га ла: Па пà га ле! Па пà га ле! / Цар… Цар… 
Цар… Цар… (ШМ -2377).

4º Ко стић у од но су на Мла де но ви ћа има стих ви ше у че твр том де и стви-
ју за то што је про зу ис пред 2547. сти ха (по на шој ну ме ра ци ји) раз  дво јио у 
два рет ка, па је дру ги ре дак (умет ну ту ре пли ку на ру ском) озна чио као свој 
2620. стих: (К сво ји ма:/ Онъ еще мо ло децъ!) (ко стић 1902: 212).
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VERSE IN NYEGOSH’S EPIC “STEPHEN THE LITTLE”
(Metrics and rhythm of decasyllable and hexadecasyllable) 

S u m m a r y

The paper first analyzes the tonal characteristics of Nyegosh’s asymmetrical deca-
syllable in the poem “Stephen the Little” (lack of accent on the tenth syllable as a metric 
constant and metrically conditioned transfer of accent from the tenth syllable, the lack of 
accent on the fourth syllable as a rhythmic dominant feature, accent of the fourth syllable 
as a rhythmic cursive and the transfer of accent from the fourth syllable which is conditioned 
rhythmically, not metrically). The decasyllable is the foundation of the epic principle in 
the work.

The second part of the paper is devoted to shedding light on the nature of symmetri-
cal hexadecasyllable in the poem “Stephen the Little” from the aspect of the relationship 
of that verse with the symmetrical octosyllables that are its composite parts. Hexadeca-
syllables accomplish the lyrical principle of the work. 

The last part of the paper focuses on the numeration of verses in the poem. Eight 
fragments of the text are not verses and are therefore excluded from general numeration, 
while 78 initial octosyllables which are part of hexadecasyllables as complex verses are 
not independent verses, so they should also be excluded from the general and specific 
numeration of verses. 

Универзитет у Београду
Филолошки факултет
radmilo@mail.ru


