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Е С Е Ј И

РАДМИЛОМАРОЈЕВИЋ

СЕМАНТEMEДУХОВНОГЗАВЈЕШТАЊA
ЊЕГОШЕВОГКАОТЕКСТОЛОШКИ

ПРОБЛЕМ

1.ТестаментПетраIIПетровићаЊегоша,изкогамииздва
јамоДуховнозавјештањекаопјесмуслободногстиха,астроге
строфичкеструктуре,прецизније:циклуссастављеноддвијепје
смебезнасловасазаједничкиммотом,књижевнодјелонајвише
умјетничкевриједности,имаоjeвеоманеобичнусудбину.Њега
немаубројнимиздањимаЊегошевихЦелокупнихделауседам
томова,оддругогдошеснаестог(прекомпонованог,учетиритома,
укомејевраћенијекавскинасловпрвогиздања),нијегабилони
учетвртомиздању,патакониједоспиониуРечникЊегошева
језика,премакомејетолексикографскодјелорађено,аСтевано
вићганијенакнадноукључиоукорпус,каоштојетоурадиос
Биљежницомуцјелини.

ОдиздањâЊегошевихдјелапријеДругогсвјетскограта,Те
стаментјеобјављенсамоудругомиздањуЦјелокупнихдјела
којајеприредиоДанилоВушовић[Вушовић1936:829–830].Вушо
вићјеТестаментприређиваопрематекстукојијеобјавиоДушан
Вуксан,алиуВуксановомтекстунијебиокоректнопренесенори
гинал.УВушовићевомиздањупогрешнопишедајеВуксанова
публикацијаиз1926.године.

ТестаментјезатимобјављенупрвомиздањуЦјелокупних
дјелаудеветкњига,утрећемтомупреписке,алинеуосновном
дијелунегоуоквирунапоменеузпропратнописмокојејеЊегош
упутиоЈеремијиГагићууДубровник(Његош1955:605–606).Текст
утомиздањујекоректнопренесенсавременомграфијом,априло
женјеицрнобијелиснимак,алинасасвимдругоммјесту(Његош 
1955:512/513).
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СматраседајеиздањепремаоригиналуобјавиоДушанВук
сануЛовћенскомодјеку(Вуксан 1925:166–169(Tестаменатјена
стр.168–169)).Збогнаводненечитљивостиоригинала,каоињего
випретходници,Вуксансепотпомагаонекимпреписом,мадато
изричитонекаже,самојеизоригиналногтекстапрениоваријан
текојејеЊегошурукописупрецртао.Доовогзакључкадолазимо
наосновупрвогпасусаВуксановогчланка:„ТестаментВладике
Радамногојепуташтампанипрештампаван,аливаљда,ниједан
нијепреписансоригинала,већсоногапреписа,којиједатГагићу,
какотог.дрЛ.Томановићизрекомспомиње.

[...]Међутим,јасамуДворскојАрхивинашаооригинал–или
бољерећи,првобитнитекстВладичинатестамента,којијеонна
писаосвојомруком.ПоредовогаоригиналаимауАрхивииједан
препис,па,акојекоиодавлепреписиваотестаменат,сигурнога
јепреписаоизовогапреписа,јерсеоригиналтешкочитаради
ситногВладичиногписма,аирадислабеартије(плаве),покојој
семастилоразлијевало(Вуксан1925:166).

–НемасумњедајеистоточиниоисамВуксан.
НиваријантекојејеЊегошурукописупрецртаоВуксан,

међутим,илинијебезгрешкепренио,илиихниједокрајапро
читао,илиихјенапогрешноммјестуфуснотомприкачио,што
смоподробноописалиукритичкомиздањуБиљежнице.Много
сутеже(идалекосежније)грешкекојејеизпреписаВуксанпре
писао–иприписаоихоригиналу.

ОпјесничкомкарактерупрвогдијелаЊегошевогТестамента
писалисуипретходниистраживачи.Историјупитањачине,ау
некомсмислуиисцрпљујуакосеизузменашеиздањеБиљежнице,
тригледишта.

(1)ЈеднопоглављесвојепрвекњигеЊегошу:Књигадубоке
оданости(другајеспаљенаурукопису„заслугом”Милована
Ђиласа)ИсидораСекулићјепосветилаТестаментуВладикеРада.
Онауњемуиздвајадваглавнадијела:„ТестаментВладичин,по
обиму,нитијекњиганитијесвеска.Тојесвегастранаипоштам
паногтекста.Делисетекстнадваглавнадела:духовнииматери
јални”(Секулић 1951:364).Исидорајепрваисказаламисаодаје
Тестамент(подразумијевасе:његовдуховнидио)пјесма.Утом
погледуважнесусљедећењенедвијемисли.Прва:„Моглобисе
завеликогпесникаЊегошарећи:дајетестаментпочеописативећ
упрвимсвојимпесмамаозагонецивасионеичовека,и,дајејош
иутестаментудовршаваотусвојупесмуипоему”(Секулић1951:
363).Друга:„Тојетестаменткојијенаписандасечитаипамти.
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ТојепоследњаВладичинапесма.Такавтестаментникопренипо
слењеганијенаписао”(Секулић1951:365).

(2)Укратком,аливажномчланкуСмисаоЊегошеваТеста
мента(споднасловом:Његошевокрајњеодредиште)Димитрије
Калезић,богословкојиимаифилолошкообразовање(српскијезик
икњижевност),објасниојеструктурутекста:

Посвојојформиовајсастав,удобројмјери,личинастаресрп
скеповеље:структуриранјетакодаразлажемисаонадванивоа,
пајеондаизлаже:уводниодломакпредстављабогословскиувод,
пунмотиванајдубљихувјерења,типичнајеаренгаилипреамбула,
азавршнијепријетњајароснимсудомБожјимнадпрекршиоцем
тестамента,односнотестаторовевоље;усрединијетипичнитеста
менталниилизавјештајнисадржај–подациовриједностима,и
лицакојимасеостављају,завјештавају(Калезић2009:143).

–Самоћемопрецизирати:завршниодјељак,пријетњајаросним
судомбожијим,ипаксеодносинаматеријалнозавјештање,њиме
сематеријалнидиоТестаментазавршава.

(3)Урубрици„Освјетљења”часописаЈезикданасобјављен
језначајанрадРадојицеР.Јовићевића,врсногславистекојиима
ибогословскообразовање,поднасловомКњижевнирод,мотои
језикТестаментаПетраIIПетровићаЊегоша,укојијеукључен,
уауторовојредакцији,итекстТестамента,подијељенудвијесек
венце:I(духовнидео)Тестамента;II(материјалнидео)Тестамен
та(Јовићевић 2019:13–15).Позивајућисенасвојепретходнике
(осимИсидореСекулићиДимитријаКалезића,тусујошИво
АндрићиМилованЂилас),РадојицаЈовићевићјепосебнупажњу
посветиопрвојреченицитекстаобјаснившидајетомото:„Тусве
чанупочетнуреченицуВеликогаславословљаЊегошузимазамото
свогаТестаментаитонабогослужбеном–црквенословенском
језику”(Јовићевић2019:15).–Прецизираћемо:мотоструктурно
припадапрвомдијелуТестамента,Духовномзавјештањукао
пјесничком(ифилософскобогословском)тексту,њимедуховни
диоТестаментаотпочиње.

2.Мићемосеуовомрадупозабавитисамо„освјетљењем”тзв.
тамнихмјестапрвогдијелаТестамента,којиунашемкритичком
издањуБиљежнице(Маројевић2017:371–375)ипретходномчланку
(Маројевић2019:201–204)словикао(Духовнозавјештање).Аба
вићемосеурадувишесемантемаманегоортографемама.Дабисмо
указалинанеколикеразликеутранскрипцији,првоћемонавести
нашекритичкоиздањеДуховногзавјештањаспратећимтекстоло
шкимнапоменама(уквадратнојзаградиизанапоменауказујесе
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натачкуу„ТекстологијимедитативнепрозеипјесамаизБиљеж
нице”,монографскомистраживањуобјављеномусаставукритич
когиздањаБиљежнице(Маројевић2017:377–640)).

(Ду ховноза в ј е шта ње)

* * *

СлаваТебѣ,показавшемунамъсвѣтъ!

I

ХвалаТиГосподијерсименабријегуједногаТвојегасвијета
удостојиоизвести

израка[изрáках]једногаТвојегадивногасунца
благоволионапојити,

3 хвалаТиГосподијерсименаЗемљинадмилионима
идушомитијеломукрасио!

Коликомеодмогађетињства
Твојенепостижимовеличествотопило

угимнебожественерадости
[и]удивљенијаивелељепотеТвоје,

6 толикосамбиједнусудбинуљудску
саужасомрасматраоиоплакивао.

Твојејесловосвеизништа[изништа]сатворило,
Твомејезаконусвепокорно:

9 човјекјесмртанимораумријети.

II

ЈасанадеждомступамкТвојемусветилиштубожественоме
којегасамсвијетлусјенкуназрио

12 јоштесбријегакојегасумојисмртникорацимјерили.

ЈанаТвојпозивсмиреноидем
илиподТвојимлономдавјечнисанборавим

15 илиухоровебесмртнедаТевјечнославим.

[...]

НаПрчању,20.маја1850.

Влад[ика]црногорски
П[етар]П[етровић]Његош
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(текстолошкенапомене)
№1. наслов.–Пјесма(услободномстихуистерциномкаостро

фичномструктуром)неманаслова.–ПрвидиоТестамента
ПетраIIПетровићаЊегоша,који,такође,неманаслов.

№2. мото.–ПочетакВеликогславословља,првистихјутарњег
појањауправославномбогослужењу,крилатема[видит.
6.2.1].–Мотојенацрквенославенском,којисеунаведеном
фрагментуподудараоскњижевнимруским,тадаиуписању.
Превод:НекајеславаТебикојисинампоказаосвјетлост
[видит.5.8.1].–СлаваТебѣ–оптативнифраз.,апотеоза[види
т.6.4.2.(2)]

1–3 прватерци на(пјесмеуслободномстиху)[видит.11.11.2]
1,3 хвáлаТиГосподи–оптативнифраз.,благодарење[видит.

6.4.3];Господи–стилскиусловљенаупотребавеликогслова
уим.[видит.1.2.2.(1)],обличкирус.(ц.сл.Господи),вок.им.
Господузн.’Бог,Свевишњи’[видит.5.8.2.(1)]

1 (на)бријéгу–семантичкирус.,им.узн.’(на)обали’(р.бéрег
’обала’)[видит.5.8.4.(1)],лок.узн.ак.’(на)бријег’,тј.наоба
лу,хиперкоректност(дистанцирањеоддијал.)[видит.4.7.2.(2)];
(aк.)Te,Tвôj,(ген.)Твòјега,(дат.)Тебѣ,Tи,Твôме,Твòјему,
(инстр.)Твòјим,(ср.р.)Твòје,(ж.р.ген.)Твòје–овдјеидаље:
стилскиусловљенаупотребавеликогсловаузам.[видит.
1.2.3]

2 изрáках–ген.мн.упартитивномзн.свезн.и,анеспредл.
из:*изъзракахъ(Вуксан)[видит.7.7.1.(2)],испредкојегаВу
шовићреконстр.везн.и:*[и]иззраках[видитт.4.1.2.(2)и
12.7.4.(1)];зрака–графéмомаозн.реконстр.наставкаген.мн.
–уаутентичномизг.ах(дугоасаслабимх),уалт.изг.а
(дугоабезх),тј.изговорхнијеобавезан[видит.4.2.1];(ген.)
јèдногаТвòјегасŷнца–контекстпотврђуједаим.сŷнценије
властитанегозаједничкаим.упренесеномзн.’(једнаТвоја)
звијезда’[видит.2.2.2.(3)];(раднигл.прид.)благовòлио–рус.
(арх.р.благоволи́ть’удостојити’)[видит.5.8.1.(6)]

3 (на)Зèмљи–контекстпотврђуједајеим.Зèмљавластита
им.,алиупренесеномзн.’(у)овоземаљскомживоту’[уп.т.
2.2.2.(1)]

4–6 Дру гатeрцина (пјесмеуслободномстиху)[видит.11.11.2]
4 (ген.)ђèтињства–постаријојВуковојкњижевнојнорми

(поновијојједјèтињства)[видит.9.2.1.(2)],реконстр.сугл.
‹њ›[видит.7.2.2.(2)],рук.ђетинства(л.1)[видит.12.5.8.(1)];
(ср.р.)непостижимо–рус.(р.непостижи́мый’несхватљив’)
[видит.5.8.1.(1)];величество–р.сл.(р.вели́чество’величан
ство’)[видит.5.8.6.(1)]
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5 (у)ги̂мне–ак.мн.им.м.р.ги̂мн,фонетскииобличкирус.
(р.ги́мн’химна’)[видит.5.8.2.(1,4)];(ж.р.,ген.)божèствене
–суфиксалнирус.(р.божéственный’божански’)[видит.
5.8.2.(2)];иудивљèнија–реконстр.везн‹и›[видит.4.1.2.(1)];
(ген.)удивљèнија–ц.сл.,формалнирус.,алиусрпскомзн.
’дивљење’(уп.р.удивлéние’чуђење’)[видит.5.8.5.(5)],ре
констр.сугл.‹љ›[видит.7.3.1.(2)],рук.удивленія(л.1)[види
т.12.5.8.(2)];(ген.)велељепòте–им.сасуперл.зн.,лекс.арх.
[видит.5.7.1]; |веле|–префиксоид, споб. акц. [видит.
5.5.3.(3)]

6 (ж.р.ак.)људску–реконстр.сугл.‹љ›[видит.7.3.3],рук.гр.
лудску(л.1),ане*людску(Вуксан)[видитт.12.5.8.(3)и
12.7.4.(2)];(раднигл.прид.)расмáтрао–префиксалнирус.
(р.рассмáтривать’разглéдати,посматрати’)[видит.5.8.2.(1)]

7–9 трећатeрцина (пјесмеуслободномстиху)[видит.11.11.2]
7 изништa–предлошкопадежнавезаузн.’изничега’(код

Његошаoбл.|штo|имавриједностном.иак.,aобл.|штa|
вриједностген.),обавезнопреношењеакц.напредл.[види
т.11.1.4.(2)],растављенописање[видит.10.1.1.(2)];(радни
гл.прид.,ср.р.)сатвòрилo–префиксалниц.сл.српскере
цензије,анеруске*сотворило(Вуксан,ЊегошПисмаIII)
[видит.5.8.7.(3)]

10–12Чет вр та  т e рцина (пјесмеуслободномстиху)[видит.
11.11.2]

10 (с)надеждом–ц.сл.,им.узн.’(с)надом’(р.надéжда’нада’)
[видит.5.8.6.(3)];(ср.р.,дат.)божèственоме–суфиксални
рус.(р.божéственный’божански’)[видит.5.8.2.(2)]

11 кòјега(сјêнку)–синтаксичкиарх.узн.’чију(сјенку)’[види
т.4.6.5]

12 (с)бријега–семантичкирус.,им.узн.’(са)обале’(р.бéрег
’обала’)[видит.5.8.4.(1)];сбријегакòјега–синтаксичкиди
јал.,ак.бићаумјестоак.ствари(књиж.сбријегакòји)

13–15петатeрцина (пјесмеуслободномстиху)[видит.11.11.2]
14 (инстр.)лôном–ц.сл.,поетскиарх.,им.узн.’окриље’(ст.сл.

lono,р.лóно)[видит.5.8.5.(6)]
+15 [M j eстo и ДatуM:](нa)Пр̂ чању–реконстр.вокално‹р›

[видит.7.1.1],рук.НаПерчаню(л.2)[видит.12.5.8.(4)];20.мај
постаром(јулијанском)календаруодговараоје1.јунупо
новом(грегоријанском)календару(разликаизмеђудвака
лендарауXIXвијекујебиладванаестдана);уXXиXXI
вијекуразликаизмеђудвакалендарајетринаестдана,па
20.мајпостаромпада2.јунапоновомкалендару.
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3.Првоћеморазмотритио р т о г р а ф е ме (писањепојединач
нихријечи)усрпскомтексту(мото,којинијенаписаннасрпском,
издвојићемоут.4).

(1)АкосеизузменачинпрезентирањатекстаДуховногзавје
штања(Јовићевићуњемуиздвајаседамреченицаисмјештаих
уседампасуса,амипетреченицаупетстрофасапотристиха)и
нашереконструкцијевезникаиу5.стиху,разликасеочитујеу
четириортографеме.
1° ДЗ1:Твојегасвјета[свијета–Р.М.];уоригиналупише:свіета.
2°ДЗ2:Твојегадивног[дивнога–Р.М.]сунца;уоригиналупише:

дивнога;овојеочитоилиаутороваомашкаиликоректорска
грешкајернадвамјестауЈовићевићевомчланкујеисправан
облик:дивногасунца.

3° ДЗ5:радости,удивленија[удивљенија–Р.М.];уоригиналу
заистапише:удивленія(умјестоудивлѣнія),алитојетраг
црквенославенскогначинаписањасеквенцеle(умјестоlF)
потпомогнутогугледањемнарускуортографију.

4° ДЗ7:изништастворило[сатворило–Р.М.];уоригиналу
пише:сатворило(нашипретходницисуграфемуаупрефик
супрочиталикаоо,тј.сотворило),Јовићевићцрквенославен
скиобликзамјењујесрпскимнародним.
(2)УпреосталомдијелуТестамента,уматеријалномњего

вомдијелу,атајдиотекстаминисмокритичкинипрезентирали,
неадекватнаје,понашеммишљењу,транскрипцијатријуоблика.
5° Упреамбулијенеадекватнаједнаортографема:посље[послије

–Р.М.]мене;уоригиналузаистапише:послѣ,алијесеквенца
лѣдвозначна:онанесамоустихунегоиупрозиимаиври
једностједносложногрефлексадугогјата[посли̯је],којисеу
прозиможетранскрибоватидвосложно,саије,тј.послије.

6° Узавршномдијелу(санкцији)неадекватнесудвијеортогра
фемеуистојсинтагми:јаросни[јаростни–Р.М.]сесудБожи
[божији–Р.М.];Његошредовнопишестн,паиуовомпримје
ру:яростный,штозначидајеонтутиизговарао;секвенца
ійзаистаможеимативриједностдугогиупридјевскимна
ставцимауноминативупослијемеких,историјскимекихи
задњонепчанихсугласникапорускомобрасцу,алиуодносно
посесивномпридјевубожійонаимадифтоншкувриједност
[бòжи̯ји],којасеупрозитранскрибујефонолошкидвосложно,
саији,тј.бòжији.
(3)Мјесто,датумипотписодносесенесамонаТестамент

уужемсмислунегоинаДуховнозавјештање.Данебибилодиле
ме,ЈовићевићнесамоутранскрипцијиТестаментанегоинапо
четкуинакрајучланкачита„НаПерчању”(Јовићевић 2019:12,19).
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7°Неадекватанјепрвислогтопонима:НаПерчању[Прчању–Р.
М.];уоригиналузаистапише:НаПерчаню,алитојеостатак
старог,славеносрпскогначинаобиљежавањаслоготворногр.
4.Далијемотонановоцрквенославенскомилинакњижев

номрускомјезику,икакогатребапревести?
(1)Каоцрквенославенизамнанивоутекста,мотојеоправда

нодоноситинацрквенославенскојћирилициислигатуромMна
крајутрећеријечи:slavatebypokazavx[emMnamxsvytx[ДЗ1].
Констатујућидајемотонабогослужбеном,црквенословенском
језику,сасвимјеразумљиво,иоправдано,штогаЈовићевићтако
презентираприликомпреношењаизворногтекста(свеликимсло
вомнапочетку,знакомузвиканакрајуизнациманаводаинапо
четкуинакрају)(Јовићевић2019:13)(миумећемоиx(дебелојер)
умедијалнојпозицији).

(2)Имисмо,укритичкомиздању,користилистарославенски
слог,алибезлигатуреM.Уовомраду,каоиупретходномчланку
(Маројевић2019:201),користимообичнућирилицу.Точинимоиз
дваразлога:сједнестране,затоштојетаконаписаосампјесник,с
другестране,затоштосмоконстатовалидајемотонацрквеносла
венском,којисеунаведеномфрагментуподудараоскњижевним
руским,тадаиуписању.Грађанску,тј.свјетовнућирилицукористи
иЈовићевићнадругоммјесту,кадцитирапрвуреченицуТеста
мента(Јовићевић2019:15).

(3)Икаоцрквенославенскиикаорускитекстмотоизискује
превод,штосмомииучинилиутекстолошкојнапомени:Некаје
славаТебикојисинампоказаосвјетлост.Јовићевићпреводиалтер
нативно:„СлаваТеби[Боже]штоси[којиси]нампоказаосветлост”
(Јовићевић2019:18).Миполазимоодтогадајеуапотеозикаофра
зеолошкомжанруелидиранобликтрећеглицаједнинеимператива
уоптативномзначењу:slava[b\di]’некајеслава’,анетрећелице
једнинепрезентаslava[Estx]’славајесте’.Партиципјеуодређеном
виду:tebypokazavx[emM’тебикојисинампоказао’,атоуказујена
чистоатрибутивнуфункцију.Дајепартиципунеодређеномвиду,
реализовалaбисеполупредикативнафункцијапабисемогло
реконструисатиузрочнозначење:tebypokazavx[M’тебијерси
нампоказао’.Другимријечима,морамоостатикоднашегпревода.

5.Прелазећинас е ман т е ме (семантичкувриједностлексич
кихјединица),аонесууцентрунашепажњеуовомчланку,издво
јићемозаанализуипрокоментарисатинајпријезначењеортогра
фемебријег,атоје,понашеммишљењу,семантичкирусизаму
значењукојеимарускипуногласниоблик(р.бéрег’обала’).Име
ницајепосвједоченаиуДуховномзавјештању,иу17.медитацији
упрози,иуједнојоддвијеспоменарскепјесмеизБиљежнице.
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(1)УпотријебљенајеименицабријегдвапутусамомДуховном
завјештању,у1.стиху(понашојверсолошкојинтерпретацији),у
локативуспредлогомнаузначењуакузатива,иу12.стиху,уге
нитивуспредломс[видит.2].

РадојицаЈовићевићјезапрвупотврдупокушаоданађесеман
тичкообјашњењезанемарујућипотпунодругу.Оннајпријенаводи
текстусвојојредакцији:„ХвалаТи,Господи,јерсименабријегу
[=набријег,нагору,нависину–Р.J.]једногаТвојегасвјета[<svyta
=једнетвојесвјетлости,анесвијета–космоса!–Р.J.]удостојио
известиизракахједногаТвојегадивногсунцаблаговолионапојити”
(Јовићевић2019:13),затимгаинтерпретира(данекажемопрево
ди):„удостојиоизвестинависинуједнесвојесветлости”(Јови
ћевић2019:16),потомнаглашавадаречбријегЊегошовденије
употребиокаорусизам(узначењуобала)већкаосрбизам,штозна
чи:брдо,гора,аметафорично–висина.Штосепактичеоблика
свјетаунаведенојреченици,овуречијекавизирајусвиосимИси
дореСекулић.Ниовогапутаонаовајцрквенословенизамнепри
лагођавасавременомеизговорунегогасамотранскрибује,чиме
мучувазначењеудатомконтексту:свјет=свјетлост.Ијекавиза
цијомовогацрквенословенизмадобијасесмисаокаоуЂиласовој
реченици,даје„Његош[...]радоснозахваланштојенаједномод
свијетованадојентворачкомсвјетлошћу”(Ђилас 1988:538),асми
саореченицеје,поЈовићевићевоммишљењу,друкчији:„ХвалаТи,
Господи,јерсименагору[=нависину–Р.J.]једногаТвојегасвјета
[=једнетвојесвјетлости,анесвијета=космоса!–Р.J.]удостојио
известии[натојвисини–Р.J.]зраках[зрацима,лучама–Р.J.]јед
ногаТвојегадивногсунцаблаговолионапојити”(Јовићевић2019:18).

Јовићевићјеимаопретходнике,накојесе,иначе,учланкуи
позива.ИсидораСекулић,мадајеизнекогиздањапреузелајекав
скиумјестоијекавскогоблика:„ХвалатиГосподи,јерсименабри
јегуједногатвогасвјетаудостојиоизвести”[Секулић1951:364
(подвукаоР.М.)],именицутумачикаоиЋилас,штозначиправил
но:„Оннекажедасеродионаземљи,негодаје’изведен’наједном
одсветовавасионе”(Секулић1951:365).

ИДимитријеКалезићјесматраодаименицабријегимасрпско
значење,алинеметафорично’висина’:„ЊегошзахваљујеГосподу
[...]штогајеудостојиопажњеиизвеонабријег(брдо–овојесрби
зам,адајерусизам–знaчиoби:нaoбалу)ииззракаједногасвога
сунцанапојио”(Калезић 2009:144)(иКалезићсеслужионеким
издањемукојемјеумјестоЊегошевогизрaкaхъстајало*иззрака).
Одистесемантизацијеауторполазииудругомконтексту:„Тоније
путунеизвјесностинепрозирнимрак,јерјеЊеговусјенкуназрио,
видиокаоускици,сабријегакојимјекорачао”(Калезић2009:145).
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ЈовићевићевотумачењеДуховногзавјештањаунаведеном
сегменту,макакоонобилоинспиративно,неможесеприхватити,
алионопоказујеколикојеважналексичкосемантичкареконструк
цијарусизамаицрквенославенизамауЊегошевимтекстовима.А
неможемоприхватитинаведенотумачењесасљедећомаргумен
тацијом.
1º СамЊегошјеријеч„ијекавизирао”,тј.употријебиоијекавски

облик:свіeтa(л.1).Именицасвијетимаонозначењекојеу
првомиздањуЛучемикрокозмаимахомоним(хомофон,ане
хомограф)міръ’небескотијело’,ане’свемир’(узначењу’све
мир’Његошкористиименицусвèсвјетије,скупсвихсвјетова).
ЗахваљујесепјесникГосподуштогајеизволиоизвестина
обалуједногасвоганебескогтијела,тј.наЗемљу,инапојити
зракамаједнесвојезвијезде,тј.Сунца(Његошујесунцезајед
ничкаименицаузначењу’звијезда’).Напомињемодасусе,по
старомрускомправописукојииЊегош(односноСарајлија
каоприређивачиздањаЛуче)примјењује,хомонимиграфиј
скиразликовали:сдесетеричкиміписаласеименицаміръ
узначењу’свијет’,саосмеричкими–именицамиръузначе
њу’мир,спокој’.Такворазликовањенијекарактерисалоика
нонскистарославенскијезик(уобазначењасеписалоmirx).

2º Угенитивумножине:зрaкaхъ(л.1)именицезрâкизрàкасу
хомоними,алиЊегошузначењу’зраксвјетлости’употребља
васамоовудругу,пајепосвједоченомпартитивномгенити
ву,вишеаналоганнегосинонимичан,инструменталзрàкама,
ане*зрацима,какоЈовићевићнаводи.

3º Именицабријегимаистозначењеу1.и12.стиху,пабисеЈо
вићевићевотумачење,кадбионобилооправдано,соблика
локативауфункцијиакузатива(набријéгу)моралопротегнути
инаобликгенитива(сбријега),пабиондагласило:свијетлу
сјенкусветилиштабожественогапјесникјеназриојошсвиси
не[једнегосподњесвјетлости]којомјеходао,тј.којусуњего
висмртникорацимјерили!Наравно,Јовићевићсвојетума
чењеименицебријегнепротеженагенитивиз12.стихајер
биовакваконтекстуализацијапоказаласвуапсурдностпо
нуђеногтумачења.Сдругестране,некаженидаразматрана
именицаимаразличитозначењеузавршномконтекстуу
односунапочетни(немасумњедајетонесамоистозначење
негоитајистибријег).
(2)У19.медитативнојпјесмиупрозипредлошкопадежна

везанабријéгуимаистолексичкозначењекаоиуДуховномзавје
штању–’наобали’(самоштојелокативусвоме,анеуакузатив
номзначењу):
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Кадасезраке[зрàке]сунчанe[сунчàне]угасeнанашемубријегу,
ондавеличественисимволСтворитеља
унеизбройнима[унеизброе̭нима]пламовима
затрептиуподножијеЊеговапрестола.

[MПП19].
Уосталом,уРечникуЊегошевајезикаовимпримјеромилу

струјесезначење„4.фиг.ПланетаЗемља”(Стевановићидр.1983
I:52,s.v.бријег).

(3)УједнојоддвијеспоменарскепјесмеизБиљежнице,у
пјесми„Уврстаматаинственим...”,акузативбријегимаочигледно
значење’(диже)обалу’:

њимeмoрe[море]кругомсебе
бријегдижекадбјеснује.

[УВТ4].
6.Ортографемасвијет(ињенафонетскаваријантасједносло

жнимрефлексомдугогјата)раслојавасенанеколикесемантеме.
(1)УДуховномзавјештању,упочетномстихупрвестрофе:

набријегуједногаТвојегасвијета[ДЗ1],реализујесесемантема
’небескотијело,мир’,којасеконкретузујеконтекстуалнимсино
нимомузавршномстихустрофе:наЗемљи[ДЗ3].Миовдјекори
гујемопретходнесвојепубликације:именицуЗемљауЗавјештању
одсадпишемосвеликимпочетнимсовом.

(2)Јовићевићпише:„ТребарећидаЊегошусвомеопусуупо
требљаваобелексеме–исвјетисвијет,стимштосвјетупотре
бљавасамоузначењусветлост,например:’поджалоснимсвјетом
плачућепланете’(упесмиТројицаваснасамо,једандругогнегледа,
стих57);иметафорично:’дорођењасвјетаистинога[ИсусаХри
ста;дохришћанства]/випресретнипоклоницисунца’(Лучами
крокозма,VI,253–254)”(Јовићевић2019:17).–Прокоментарисаћемо
примјерекојеЈовићевићнаводи.

Упјесмичијасупрвадвастиха(Косити?–Филозоф.Коси
ти?–Астроном./Акоти?–Појета.Чудноватадруштва!)исто
временоимотоинаслов,акојуЈовићевићнаводипотрећемстиху
(оригиналпјесмемисмопронашлиуПетрограду),именицасвијет
сједносложнимрефлексомдугогјатапотврђенајеиузначењу
’свјетлост’,у58.стиху:

Ал’сумогачувстваструнеделикатне:
јакадвиђуцв’јетакноћупорођени
поджалостнимсв’јетомплачућепланете,
онмидушузаждичудестварођењем;

[ФАП56–59],
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иузначењу’небескотијело,мир’,у23.стиху:

„Дјеломијемислит,мислитимислити,
дужностмијетихост,дужностмијемудрост.
Јаневидимљудевишенегомраве–
сожаљујемљудеодњинеглупости!
Гледаммореистокаокапјуводе,
какоискруиједну–такосунцесматрам!
Свенасв’јетпрезирем,паисамосебе!”

[ФАП17–23],
причемујеу58.стихуједносложнирефлексдугогјатаозначенгра
фемом„јат”(Подъжалостнимъсвѣтомъ),какотопјесникредовно
чини,докјеу23.стихутајрефлексозначендвјемаграфемама(Све
насвиетъ),атакогапјесникобиљежававрло,врлоријетко.

ПремаРјечникуЛучемикрокозмаименицасвијетимаутом
спјевудванестпотврда,одкојихсутри,изсилабичкихразлога,с
дифтоншкимрефлексомјата:
свијет(12)им.м.р.јд.ном.:свијетжељи||незна|угодити.[183];ак.:

негођесам||насвијет|изиша[1274];(сдифт.рефл.јата):већ
трепетом||сви̯јетсвјетовах|гледах[429];ген.:Одсвијета||на
комми|сјеђасмо[434];(сдифт.рефл.јата):дорође́ња||сви̯јета
|истинога[2183];дат.(сдифт.рефл.јата):поблиједом||
тумараху|сви̯је́ту[826];мн.ном.:свисвјетови||безочихсу|
мрачни!«[368];ак.:пабихдруге||изнова|свјетове[1138];(у
функц.инстр.):међусунца||пламтеће|свјетове[312];ген.:
одведеме||уцарство|свјетовах.[302];већтрепетом||сви̯јет
свјетовах|гледах[429];дат.:негподвижним||много|свјето
вима,[336][уп.маројевић2016:824(исправљамодвијеома
шкеуодредниви)],

исвеимајузначење’небескотијело,мир’,паиу2183.стихунакоји
сеЈовићевићпозива:

„Онèвинйсиновиприроде,
омýдростипростанајсјајнија,
дорођењасв’јетаистинога
випресретњйпоклоницисунца,
вистевјернйнебеснисинови,[...]”

[ЛМ2181–2185].
Стих2183.значи’пријестварањасвијетазаснованогнаисти

ни’,тј.свијетистинисинонимјеизразамирбожији.
(3)Јовићевићнаставља:„Речсвијетпакупотребљаваиузна

чењусвјет/лост(ређе)иузначењусв/иј/ет(космос,свет).Примерза
обазначењауистомстиху:„Јел’вишегачудаикадбило/откадпаде
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свијетнасвијету”(ШћепанМали,III11–12)(Јовићевић2019:17).
–У1697.стихупосљедњегЊегошевогспјева,какосмо(подробни
је)показалиурадуофразеолошкимконтекстимауШћепануМа
лом(Маројевић2021б:115–119),апријетога(сажето)иукритичком
издањуспјева(Маројевић2020:662):

исвеоноштосеизрећможе
запохвалуправомевитештву–
свевиоводанаснадвисисте.
Јел’вишегачудаикадбило
откадпадесвијетнасвијéту?

[ШМ1693–1697],
локативуфункцијиакузатива(насвијéту)односисенаЗемљу,а
номинатив(свијет)–нанарод,тј.наљудскирод,аненасвјетлост,
такодастихзначи’одпостанкасвијета’.Стараера(одпостанка
свијета)почиње5508годинапријеХристовогрођења,алијеЊе
гоштутрадицијуопостанкусвијетаповезаосасвојомкосмого
нијскомконцепцијомизЛучемикрокозма(откад„паде”наЗемљу
АдамсЕвомињиховимпотомством).

ДодаћемоовдјеконтекстизЛучемикрокозма:

Једногаћесунцазракесјајне
шардвижимиземниосвјетљати:
моћћељудисасвојегашара
наузаносвојеподнебије
виђетдостамојијехмирова,

[ЛМ2051–2055],
којипоказуједаћесунчанезракеосвијетлитиЗемљуприликом
њеногнастанка(наравно,покосмогонијскојконцепцијиЊегошевој).

7.исхоДи.–Закључићемооворазматрањетримаоцјенама,
којебимоглечинитии„Пролог”анесамо„Епилог”,икојесу
самонаизгледпротиврјечне.

(1)НаДеветомлингвистичкомскупу„Бошковићевидани”,
26.маја2016.уПодгорици,РадојицаЈовићевићнијесачекаодиску
сијунегојеодмахпослијесвогрефератаотишао–журиојенавоз
илинаавион,такодајанисаммогаоизнијетиаргументезадру
гачијетумачењеразматранихортографемаисемантема.Сдруге
стране,кадјеизашломојекритичкоиздањеБиљежнице,обавије
стиосамколегуЈовићевића,алионнијемогаодоћинаСајамкњига
2017.године,изздравственихразлога.Такосмоосталиускраћени
занеостварениексперименат:какобиизгледалањеговастудија,
штабиуњојмијењао,идалибинештомијењао,упрвојилиу
другојпубликацијитекста?
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(2)ДајеЈовићевићуПодгорицисачекаодискусију,илиуБео
градудајеимаоприликедапрочитамојуаргументацију,идаје
својтекстизмијенио,јошвишебисмоосталиускраћени:небисмо
видјеликакоЊегошевпоетскитекстињеговесимболичнеасоци
јацијеинспиришуписцеифилологенавеомазанимљивеинтер
претације.

(3)Најзад,дајебилодоступнокритичкоиздањеДуховног
завјештања,иТестаментауцјелини,дискусијабисеводиласа
другихпозиција.Уовомнашемприлогузадискусију,свесесводи
надвијеортографемеисемантеме,насинтагму„набријегујед
ногаТвојегасвијета”,осталосуузгреднепојединости.
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