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ЊЕ ГО ШЕВ ДАН У МА ТИ ЦИ СРП СКОЈ 
(14. но вем бар 2019)

У Ма ти ци срп ској, у ње ном укуп ном де ло ва њу, од осни ва ња до да нас, 
глав на па жња је усме ра ва на на срп ски је зик и књи жев ност на том је зи ку, без 
одва ја ња да ли је то би ло у пред ву ков ском до бу или по Ву ко вом ме ри лу, с 
основ ном на ме ром да из у ча ва раз вој, кон ти ну и тет и при род ну це ло ви тост 
срп ске кул ту ре, на у ке, про све ће но сти и умет но сти, да ми ри тра ди ци ју и 
са вре ме но, ука зу ју ћи где је су шти на на ци о нал ног и ци ви ли за циј ског, исто-
риј ског и вер ског, ду хов ног и мит ског, да до след но под се ћа на Ср бе ко ји су 
обе ле жи ли епо хе и ства ра лач ке су сре те са дру гим на ро ди ма. Је сте од ви шно 
ова ко ис ти ца ти оно што тра је без ма ло два ве ка и што је по зна то. Ме ђу тим, 
ра ди свих ко ји су за бо рав ни и по во дљи ви, по треб но је по на вља ти исти ну. 
Од та квог по сла не ма бо љег на чи на да пут ка ви со ком ци љу по ста не ши ри 
и све тли ји, да на том пу ту зна ње бу де во дич и под сти цај. Ов де је име ни ца 
зна ње узе та са сво јим све ко ли ким зна че њи ма ко ја су по кри ве на ра су ђи ва њем 
и уме ћем ви шег ре да, спо соб ним да иду од чо ве ка чо ве ку и с је зи ка на је зик, 
као у сва ком по жељ ном спо ра зу му. То се нај бо ље об ја шња ва ода бра ним 
при ме ри ма. А Ње гош је при мер ко ји је ода бра ла Ма ти ца срп ска, она ко као 
што је Ње гош ода брао Ма ти цу срп ску, по стао њен члан 1845. го ди не и ту 
остао, на ме сту где је и ра ни је био.

Ни је слу чај но Ње го шев од бор Ма ти це срп ске осно ван у го ди ни кад се 
Цр на Го ра из дво ји ла из др жав не за јед ни це са Ср би јом, јер се та ко почела од-
вајати и од Ње го ша. Све до чи мо да је тре ба ло, та да и ка сни је, под Ње го ше вим 
име ном да бу де мно го ви ше од оно га што го во ре чи ње ни це о трај ним ве за ма 
пе сни ка Лу че и Ви јен ца с Ма ти цом срп ском, где је при ка за на ње го ва пр ва 
књи га, где су за јед но пр ва и на ред на из да ња ње го вих де ла, с ли те ра ту ром о 
њи ма, у то ли ком бро ју да мо же мо ре ћи: не ма си гур ни јег ме ста за Ње го шев 
стих, реч и ми сао. Пр ви раз лог за осни ва ње Ње го ше вог од бо ра Ма ти це срп ске 
је сте осми шље но и не пре кид но из у ча ва ње по е зи је и сва ког спи са, лич но сти 
и узо ра цр но гор ског вла ди ке и вла да ра. Та кав по сао је за по чет дав но и ов де 
ни је реч о по чет ку, реч је о си сте ма ти зо ва ном на ста вља њу. То се оства ру је 
кроз на уч не ску по ве и збор ни ке са та квих ску по ва. Те ме се ме ња ју, а на ме ре 
оста ју исте. 
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Овај увод ник отва ра че твр ти Ње го шев збор ник Ма ти це срп ске, ко ји је 
про ду же так прет ход них и до каз да се збор ни ци склад но ује ди њу ју, да има-
ју исту кон цеп ци ју а раз ли чи те те мат ске кру го ве, да са да шњи на уч ни ци 
ода ју при зна ње прет ход ни ци ма и та ко удру же ни хо ће да бу ду што бли жи 
ње го шев ском за ве ту. Ње го ше ва би бли о гра фи ја је огром на, не пре бро ји ва. 
Не ма дру гог срп ског пи сца о ко ме је об ја вље но то ли ко књи га, рас пра ва, 
огле да и срод них ра до ва, чи ји су сти хо ви је дан по је дан ту ма че ни, чи је су 
на пи са не ре чи са ку пље не у два то ма, чи ја глав на де ла има ју по не ко ли ко 
кри тич ких из да ња. Све то ни је чуд но. Реч је о је дин стве ном чу ду у срп ској 
књи жев но сти. Што се та кво чу до ви ше об ја шња ва оно још чуд ни је по ста је.

Про шле го ди не, пр ви пут под та квим име ном, при ре ђен је Ње го шев дан 
у Ма ти ци срп ској. Нај пре је одр жа на сед ни ца Ње го ше вог од бо ра. Ода та је 
по част пре ми ну лим чла но ви ма, ака де ми ци ма Вла ду Стру га ру и Љу бо ми ру 
Зу ко ви ћу. Пред ло же но је да се у Од бор име ну ју епи скоп бу ди мљан ско-ник-
шић ки Јо а ни ки је, ака де мик Ми ло сав Те шић и про фе со ри уни вер зи те та Је ли-
ца Сто ја но вић и Рад ми ло Ма ро је вић. По твр ђе на је прак са да ор га ни за ци о ни 
од бо ри за на уч не ску по ве при ре ђу ју за штам пу збор ни ке ра до ва и оста ле при-
ло ге, а да сле де ћи ску по ви бу ду по све ће ни из да њи ма и ту ма че њи ма Гор ског 
ви јен ца, Лу че ми кро ко зма и оста лих Ње го ше вих књи га. Усво јен је пред лог 
да Ма ти ца срп ска бу де из да вач дру гог, до пу ње ног и ре ди го ва ног из да ња 
Реч ни ка Ње го ше ва је зи ка из 1983. го ди не. Због то га, у овом бро ју, без из ме на, 
у це ло сти, пре но си мо пред го вор пр вом из да њу Реч ни ка ака де ми ка Ми ха и ла 
Сте ва но ви ћа. 

На отва ра њу Ње го ше вог да на пре не ли смо по ру ке ми тро по ли та цр но гор-
ско-при мор ског и ар хи е пи ско па це тињ ског Ам фи ло хи ја, ко ји је био спре чен 
да то лич но са оп шти. Скуп су по здра ви ли пред сед ник Ма ти це срп ске проф. 
др Дра ган Ста нић, епи скоп мо ра вич ки Иси хи је и гра до на чел ник Но вог Сада 
Ми лош Ву че вић. Тре ћи број Ње го ше вог збор ни ка при ка зао је проф. др Го ран 
Мак си мо вић, а ње гов текст, са фак си ми лом про гра ма и фо то гра фи ја ма, 
штам па мо у за вр шном де лу ове књи ге. 

Глав ни до га ђај Ње го ше вог да на у Ма ти ци срп ској, 14. но вем бра 2019. 
го ди не, био је на уч ни скуп о је зи ку у Ње го ше вом де лу. Ога ни за ци о ни од бор 
(ака де мик Ја сми на Гр ко вић-Меј џор, проф. др Ма то Пи жу ри ца, ака де мик 
Ми ро Вук са но вић) обра тио се по зив ним пи смом срп ским на уч ни ци ма с мол-
бом и пре по ру ком да ука жу ка ко се у Ње го ше вим спе во ви ма на умет нич ки 
на чин сје ди њу ју раз ли чи ти сло је ви срп ског је зи ка, од сла ве но срп ске тра ди-
ци је до на род ног го во ра ко ји је Вук узео као осно ву са вре ме ног књи жев ног 
срп ског је зи ка. 

За хва љу је мо сви ма чи је ра до ве са за до вољ ством об ја вљу је мо у че твр-
том бро ју Ње го ше вог збор ни ка Ма ти це срп ске.

(Ав густ 2020) Ми ро Вук са но вић



О РЕЧНИКУ ЊЕГОШЕВА ЈЕЗИКА



Анастас Јовановић: Његош, литографија, 1852.
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Ми ро Вук са но вић

ТРЕ БА НАМ СВА КА ЊЕ ГО ШЕ ВА РЕЧ 
(За но во из да ње Реч ни ка Ње го ше ва је зи ка)

1.

Ду го по на вљам да су реч ни ци нај бо ље и нај по треб ни је књи ге, да су у 
ве ли ким реч ни ци ма на зна ке укуп ног пам ће ња на ро да и ње го вих ве ко ва, да 
пи сци је зик на умет нич ки на чин упо тре бља ва ју а лин гви сти на на уч ни на чин 
из у ча ва ју, да ре чи ства ра ју сви и сву да, да су сви на истом по слу с основ ном 
на ме ром ко ја ка же: по зна ва ти свој је зик зна чи по зна ва ти се бе. Тим пу тем 
до ла зи мо и до исти не да не мо же мо ни раз у ме ти ни ту ма чи ти Ње го ша ако 
ни смо раз у ме ли ње гов је зик и про ту ма чи ли ње го ву реч. Одав де бих да одем 
у пред го вор чић пред го во ру књи ге, ве ли ке и по зна че њи ма, и по зна ча ју, и по 
оби му. Њен на слов је Реч ник Ње го ше ва је зи ка Ми ха и ла Сте ва но ви ћа и са-
рад ни ка. Ту књи гу је об ја ви ло се дам из да ва ча из Ср би је и Цр не Го ре, у три 
хи ља де при ме ра ка, 1983. го ди не. Све је у прет ход ној ре че ни ци од ви ше да-
ле ко, све се про ме ни ло, по ме ри ло и до не ло смет ње, то ли ко да по не ко ме ни 
Ње гош ни је исти, ка ко пи шу и го во ре, ка ко чи не и не по га ђа ју. Ње гош је 
ре као ко је и од ко га је. Ње га не тре ба под у ча ва ти. Нај си гур ни ји пут до њега 
је ње го ва реч. За то је Реч ник Ње го ше ва је зи ка ка пи тал на књи га за срп ску књи-
жев ност, на у ку, про све ће ност, кул ту ру и ду хов ност.

Ми слим да би тре ба ло да за пи ше мо још не ко ли ко чи ње ни ца. Не ма мо 
реч ни ке во де ћих срп ских пи са ца. Не ма мо њи хо ва кри тич ка из да ња. Оно што 
има мо ни је на ста ло у на ци о нал ним уста но ва ма и ин сти ту ти ма. Та кве по сло-
ве су ура ди ли или са да ра де пре га о ци ко ји ма „Бог да је ма хо ве”. Још не ма мо 
ни пот пун реч ник срп ског на род ног и књи жев ног је зи ка. Ни је у све му ускла-
ђе на са рад ња на ства ра њу ма њих а нео п ход них реч ни ка. За то је сва ки лек-
си ко граф ски по сао дра го цен. Има до бру при ли ку да по ста не део ве ли ке 
це ли не. Ма ти ца срп ска во ди нај ви ше та квих по ду хва та и мо гла би да до би је 
још је дан, при род но по ве зан с ра дом Ње го ше вог од бо ра. Тај по ду хват је дру-
го, до пу ње но и ре ди го ва но из да ње Реч ни ка Ње го ше ва је зи ка.
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2.

Чи ни ми се да би ва ља ло да на по чет ку збор ни ка са овог ску па об ја ви мо 
пред го вор Ми ха и ла Сте ва но ви ћа Реч ни ку Ње го ше ва је зи ка. Та ко не би смо 
са мо ту је дин стве ну књи гу отво ри ли већ би смо, уз при зна ње из да ва чи ма, 
уред ни ку и ње го вим са рад ни ци ма, отво ри ли и вра та ве ли ке ра ди о ни це. У 
Сте ва но ви ће вом пред го во ру се чи та кра так осврт на срп ске лек си ко граф ске 
ра до ве, из срп ско хр ват ског пе ри о да, где за хр ват ски реч ник Бро за и Иве ко-
ви ћа ка же да је то „у ства ри из вр сно по себ но из да ње Ву ко вог Рјеч ни ка, до пу-
ње но ре чи ма из Ву ко вих де ла”. Ис ти че Сте ва но вић да је Ње го шев је зик био 
и на род ни и бо га ти ји од на род ног, да је Ње гош „је дан од тво ра ца на шег књи-
жев ног је зи ка”. Об ја шња ва за што у из ра ди Реч ни ка ни је уче ство вао Ра до сав 
Бо шко вић, ка да је и ка ко је по сао у СА НУ за по чет, ко је из да ње је узе то као 
осно ва, ка ко је де лио по сао с Ми ли цом Ву ја нић, Ми ла ном Ода ви ћем и Ми-
ло са вом Те ши ћем, а по том све об је ди нио и ре ди го вао, сне би ва ју ћи се да 
са оп шти збир Ње го ше вих ре чи, на во де ћи при мер за при ме ром као упу ћи-
ва ње не са мо лек си ко гра фа но и свих ко ји Ње го ша чи та ју и ту ма че. Сва ки 
та кав оде љак от кри ва по не што за ни мљи во, фи но за па же но, обра зло же но и 
ко ри сно. Очи гле дан је по сту пак ко ји се и да нас при ме њу је, али и спе ци фич-
но сти ко је су оба ве зне док се са ста вља реч ник јед ног пи сца. Сло је ви тост 
Ње го ше ва је зи ка ну ди сло је ви тост лек си ко граф ског и лек си ко ло шког по сла. 
Ни је ни чу до – Ње гош је иза зов ко ји не за ста ре ва.

3.

По треб но је, у овој при ли ци, ра ди раз ја шње ња, у по др шци пред ло гу, кори-
сте ћи уред нич ки пред го вор и сво је ис ку ство у тра же њу ре чи с њи хо вим зна че-
њи ма, да ука жем тек на два по ступ ка при из гра ди Реч ни ка Ње го ше ва је зи ка.

Пр во, Сте ва но вић обра зла же за што су ску пља ли Ње го ше ве ре чи са мо 
из књи ге иза бра них пи са ма у це ло куп ним де ли ма, а ни су об у хва ти ли све 
три књи ге Ње го ше вих пи са ма ка ко их је при ре дио Ми раш Ки ћо вић уз по моћ 
Љу бо ми ра Дур ко ви ћа Јак ши ћа. Ве ру је, с пра вом, у из бор Ни ко ле Ба на ше ви-
ћа, Ви да Лат ко ви ћа и Јев та Ми ло ви ћа, ко ји су из дво ји ли „пи сма ко ја нам не 
по ка зу ју њи хо ва ау то ра са мо као упра вља ча не го и као чо ве ка и, на ро чи то, 
као пи сца и ми сли о ца”. По ми њу ћи, као илу стра ци ју, ве ли ки број по слов них 
пи са ма пред став ни ци ма вла сти у цр но гор ском су сед ству, про блем ау тор ства, 
уло гу Пе сни ко вих се кре та ра и дру го, Сте ва но вић, убе ђен да „сва ко га не-
сум њи во ви ше ин те ре су је пе снич ки је зик”, за кљу чу је да би „ис пи са не ре чи 
из свих Ње го ше вих пи са ма” и њи хов број „био не сра змер но ве лик у од но су 
на при ме ре из пе снич ких де ла ње го вих”.

Дру го, Сте ва но вић обра зла же за што та кав при ступ ни је при ме њен на 
Огле да ло срп ско кад се зна да је та мо тек по не ка пе сма Ње го ше ва, да је то 
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ње го ва ан то ло ги ја, да је он њен ре дак тор и из да вач. У Реч ник су уне те „све 
ре чи из Огле да ла, уко ли ко нам ко ја ни је, са свим не хо тич но, ис па ла из ви да”, 
пи ше Сте ва но вић.

Пре ма то ме, за Реч ник су узи ма не ре чи из ода бра них Ње го ше вих пи са ма 
а ни су узи ма не из свих Ње го ше вих пи са ма и узи ма не су све ре чи из збир ке 
где ве ли ки део пе са ма ни је Ње го шев. Осим то га, по не где ни су сви из ра зи 
тач но пре не ти и про ту ма че ни или не ма ју сва зна че ња. То је у за ма шним 
по сло ви ма ове вр сте при род на по ја ва и тра жи де таљ ну про ве ру.

4.

Да би смо до би ли це ло вит Реч ник Ње го ше ва је зи ка тре ба ло би да по но-
во још па жљи ви је осмо три мо ње го ву укуп ну по е зи ју, али и ње го ву про зу, 
ко ја је, до и ста, у сен ци, за ту ре на и за не ма ре на као по моћ но књи жев но сред-
ство, али ка ква год – та про за је Ње го ше ва. Је сте, ни је ла ко утвр ди ти ко ја је 
пи сма Ње гош са ста вљао, ко ја је дик ти рао или ре ди го вао, ко ја је чи тао па 
пот пи си вао или не ка ко друк чи је по сту пао. Ако се то не мо же уста но ви ти, 
бо ље је узе ти све с ње го вим пот пи сом не го из о ста ви ти не што са мо ње го во. 
По се бан про блем чи не пре пи си и раз ли ке у Ње го ше вим пи сми ма, као што 
је оно упу ће но Ско пља ку ко је у јед ној од вер зи ја у це ло сти пре но си Иво 
Ан дрић. А тре ба ло би из Огле да ла срп ског узе ти са мо ре чи из оно ма ло Ње-
го ше вих пе са ма. То ни ма ло не би шко ди ло исти ни да је цео Ње гош огле да ло 
срп ско.

5.

Ове на по ме не су и јав на мол ба да про фе сор Ма ро је вић уз сво ја пр ви пут 
све о бу хват на кри тич ка из да ња Ње го ше вих де ла ура ди и кри тич ка из да ња 
Ње го ше вих пи са ма и Ње го ше вих пе са ма из Огле да ла срп ског, а да уз тај 
ве ли ки тек сто ло шки по сао ви ди мо ка ко ће мо, по до го во ру с но си о ци ма ау тор-
ских пра ва, до би ти дру го, до пу ње но и ре ди го ва но из да ње Реч ни ка Ње го ше ва 
је зи ка, по шту ју ћи, раз у ме се, рад ње го вих са ста вља ча и пред го вор Ми ха и ла 
Сте ва но ви ћа ко ји тре ба по но во да про чи та мо у збор ни ку са да на шњег ску па.

(На уч ни скуп Је зик у Ње го ше вим де ли ма, 
Ма ти ца срп ска, 14. но вем бар 2019)
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Ми ха и ло Сте ва но вић

СВР ХА И НА ЧИН ИЗ РА ДЕ ОВО ГА ДЕ ЛА 
[Предговор дво том ном Реч ни ку Ње го ше ва је зи ка, 1983]

I

Рад на лек си ко гра фи ји срп ско хр ват ског је зи ка код нас по чи ње већ у 
XVI ве ку. За тим се у то ку ви ше од два сто ле ћа, је дан за дру гим, по ја вљу је 
не ко ли ко реч ни ка, углав ном реч ни ка је зи ка ве ћи не оних обла сти у ко ји ма се 
у XVI, XVII и XVI II ве ку раз ви ја ла на ша књи жев ност и кул ту ра на на род-
ном је зи ку. И ти реч ни ци ни су би ли без ика ква ути ца ја на оне ка сни је.

А већ у XIX ве ку Рјеч ни ком Ву ка Ка ра џи ћа и лек си ко граф ским де лом 
Ђ. Да ни чи ћа, ње го вим Рјеч ни ком из књи жев них ста ри на срп ских (об ја вље ним 
1863–1864. го ди не) и од Да ни чи ћа за сно ва ним ве ли ким Рјеч ни ком Ју го сла-
вен ске ака де ми је зна но сти и умјет но сти (Да ни чић је из ра дио I и по че так II 
књи ге) по ста вље ни су со лид ни осно ви срп ско хр ват ске лек си ко гра фи је. Из-
ра дом пак ово га Рјеч ни ка у 23 ве ли ка то ма (по след њи је до вр шен 1976. г.), у 
ме ђу вре ме ну из ра ђе ним Рјеч ни ком хр ват ског је зи ка И. Бро за и Ф. Иве ко ви ћа 
(1901), ко ји је у ства ри из вр сно по себ но из да ње Ву ко ва Рјеч ни ка, до пу ње но 
ре чи ма из Ву ко вих де ла ко јих ни је би ло у ње го ву Рјеч ни ку; из ра дом је да на ест 
до сад об ја вље них пр вих то мо ва Реч ни ка срп ско хр ват ског књи жев ног и на-
род ног је зи ка Срп ске ака де ми је на у ка и умет но сти, за ко ји је ова уста но ва 
пре ко по ла ве ка прет ход но при би ра ла гра ђу из је зи ка на ше књи жев но сти и 
кул ту ре од кра ја XVI II в. до нај но ви јег вре ме на и от ку пом ве ли ког бро ја збир-
ки у на ро ду са ку пље них ре чи, а ко ји се ра ди у Ин сти ту ту за срп ско хр ват ски 
је зик, и из ра дом Реч ни ка срп ско хр ват ско га књи жев ног је зи ка у шест то мо ва 
Ма ти це срп ске (пр ва два од њих у за јед ни ци с Ма ти цом хр ват ском), ми смо 
у овој обла сти на уч но-кул тур не де лат но сти до стој но ста ли у ред оста лих 
кул тур них на ро да.

Пр ви од на ве де на три ве ли ка опи сна реч ни ка по кри ва кул ту ру и ли те-
ра ту ру на хр ват ском или срп ском од њи хо ве по ја ве на на род ном и ово ме бли-
ском је зи ку до Ву ка Ка ра џи ћа, а об у хва та и Ву ко ву епо ху; дру ги – вре ме на ше 
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кул ту ре од по след њих де це ни ја XVI II в. до нај но ви јег вре ме на. А тре ћи је 
Реч ник са вре ме ног књи жев ног је зи ка, уко ли ко се и за је дан реч ник ве ћег 
оби ма, за из ра ду ко јег је по тре бан ма ло ду жи пе ри од, мо же ре ћи да је то у 
пот пу но ме сми слу ре чи, с об зи ром на чи ње ни цу што се за тра ја ња из ра де 
та квих реч ни ка увек по ја ви но ви на у је зи ку и уоп ште, а нај ви ше у ње го вој 
лек си ци. Али бу ду ћи да је Реч ник Срп ске ака де ми је са мо за ма ло ви ше од 
јед не тре ћи не го тов, у то ку да ље из ра де ње го ве, ко ја ће тра ја ти још ко ју де-
це ни ју, са би ра ће се и об ра ђи ва ти но ви ја и нај но ви ја гра ђа. И то ће, ка да се 
за вр ши, би ти Реч ник са вре ме ног је зи ка на ших но вих књи жев но сти, на у ке 
и оста лих кул тур них де лат но сти. И по след њи по ме ну ти Реч ник ће се, иа ко 
до кра ја за вр шен, до пу ња ва ти нај но ви јом је зич ком гра ђом, ко ја ће се об ра-
ди ти у су пле мен ту, та ко да ће и он, са из ра ђе ним тим до дат ком, би ти Реч ник 
са вре ме ног срп ско хр ват ског књи жев ног је зи ка, ко ји у се бе укљу чу је и на род-
ни, раз у ме се, јер је нај зна чај ни ја ка рак те ри сти ка и при ро да на шег књи жев-
ног је зи ка то што је по стао на ши ро ко за сно ва ној на род ној осно ви. И стал но 
је чу вао и чу ва ту осно ву. Па да би и реч ни ци би ли у пот пу но сти то га ка рак-
те ра, они се не сме ју ра ди ти без уви да у оно што има ју у се би на ши на род ни 
го во ри. А то нам на ла же што ско ри ју из ра ду и ви ше ди ја ле кат ских реч ни ка, 
у ко ји ма смо ве о ма оскуд ни (до сад има мо са мо је дан та кав пот пу ни ји реч-
ник: Гли ше Еле зо ви ћа Реч ник ко сов ско-ме то хиј ског ди ја лек та), али се њи-
хо вој из ра ди већ озбиљ ни је при сту пи ло – при пре мом и об ра дом реч ни ка 
кај кав ског ди ја лек та у Ин сти ту ту за је зик Ју го сла вен ске ака де ми је зна но сти 
и умјет но сти у За гре бу, за ко ји је на ђе но да је са да нај ур гент ни ји. А ра де се 
и реч ни ци ма њих ди ја ле ка та, за сад бар уз по је ди не ди ја ле кат ске сту ди је 
је зи ка.

Има мо ми и до брих дво је зич них реч ни ка: Ри стић-Кан гр гин Ен ци кло-
пе диј ски реч ник срп ско хр ват ског и не мач ког и не мач ког и срп ско хр ват ског 
је зи ка, Deyre-De ja no vić-Ma ix ne rov Rječ nik hr vat sko srp sko-fran cu ski i fran cu sko-
-hr vat sko srp ski и Ри стић-Си мић-По по ви ћев Реч ник ен гле ског и срп ско хр ват-
ског је зи ка – да са мо ове нај по зна ти је нам по ме не мо, иа ко је из ра ђен још зна тан 
број, та ко ђе до брих, иа ко не што ма њих, реч ни ка ове вр сте. Ме ђу тим, ми до сад 
ни смо има ли ни јед ног је ди ног реч ни ка би ло ко јег пи сца-по је дин ца. А већ 
и са ма пот пу ност оп ште је зич ких реч ни ка зах те ва из ра ду и реч ни ка по је ди-
них пи са ца, зна чај ни јих да ка ко, и по је зи ку што ин те ре сант ни јих.

На ро чи то на уч не и оп ште кул тур не по тре бе за упо зна ва њем од но сних 
пи са ца и њи хо вих епо ха, за све стра ним про у ча ва њем њи хо вих де ла, из и ску-
ју та кве реч ни ке. И они се у кул тур но раз ви је ном све ту ра де. У ве ћем или 
ма њем бро ју, већ су по је дан, два или по не ко ли ко та квих реч ни ка и из ра ђе-
ни у ско ро свих кул тур них на ро да. Схва та ње за до во ља ва ња ових по тре ба 
го ни ло је и нас да при сту пи мо из ра ди ова квих реч ни ка. И пр ви та кав опи сни 
реч ник на на шем је зи ку смо већ ево из ра ди ли. Ка ко успе шно – ре ћи ће 
струч на кри ти ка, а оце ни ће то и ко ри сни ци ово га де ла слу же ћи се њи ме, 
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из ме ђу оста лих и ње го ви ау то ри. Уна пред, ме ђу тим, ни они не мо гу ре ћи, 
ни ти је ред да са ми о то ме го во ре. Ипак ће пот пи са ни, за јед но са сво јим са-
рад ни ци ма, не скром но ре ћи да су сва ка ко на пра ви ли до бар из бор ме ђу на-
шим књи жев ни ци ма чи ји је је зик пре свих дру гих би ло по треб но лек сич ки 
об ра ди ти, да се, шта ви ше, бо љи из бор ни је мо гао на пра ви ти. Али ће и при-
зна ти да то ни је би ло те шко учи ни ти.

Ка ко са мо Ње го ше во де ло, та ко и је зик ко јим је оно пи са но, одав на су 
се на ме та ли за пот пу ну лек сич ку об ра ду. Не са мо ти ме што Ње гош иде у 
нај зна чај ни је на ше књи жев ни ке не го што је он је дан од тво ра ца на шег књи-
жев ног је зи ка. Он, пр во, иде ме ђу пи сце, ако не и ис пред свих дру гих пи са ца 
но ви јег вре ме на, ко ји су за осно ви цу свог књи жев ног је зи ка узе ли на род ни, 
за шта се за ла гао, бес по штед но бо рио и што је ко нач но из бо рио Ње го шев 
ве ли ки са вре ме ник Вук Ка ра џић. Осим то га, Ње го шев је зик ни је био са мо 
на род ни не го бо га ти ји од на род ног, а у сва ком слу ча ју је знат но ши ре осно-
ве; он је укљу чи вао у се бе и из ве сне тво рач ке еле мен те до та да шњег је зи ка 
на ших књи жев но сти. Ве ли ки је пе сник из ово га је зи ка спон та но узи мао оно 
што је у ње му би ло нај по зи тив ни је; до пу штао је се би, шта ви ше, и по зајм-
љи ва ње из књи жев ног ру ског је зи ка, ако не мно го из нај но ви јег, сва ка ко из 
цр кве но-ру ског, тј. из ру ског књи жев ног је зи ка до Пу шки но ве епо хе, али 
срећ но ода бра не та ко да је до ста шта од то га ушло у наш са вре ме ни књи-
жев ни је зик и не кр ње ћи му мно го, да не ка жем ни ма ло, на род ни ка рак тер, 
за хва љу ју ћи нај ви ше то ме што га је упра во и Ње гош упо тре бља вао. И из 
књи га се, не са мо из Ње го ше вих де ла не го и из де ла не ких дру гих на ших пи-
са ца, ули ло у на род ни је зик. Ово се до не кле мо же ре ћи и за из ве сне еле мен те 
ста рог срп ско сло вен ског је зи ка.

У Ње го ше ву је зи ку има и не што ста ри јих тур ци за ма, ре чи тј. из тур ског 
и из дру гих ори јен тал них је зи ка пре ко тур ског уне се них у наш је зик. И ти 
ар ха и зми и ,,вар ва ри зми”, као и дру ги ко ји су тим пу тем ула зи ли у наш је зик, 
узе ти у це ли ни, ма хом су про ла зи ли кроз до ста та на но си то пу ри тан ства, 
ко је је по сле Ње го ша вла да ло код нас, уко ли ко су одо ле ли у на шем но ви јем 
је зи ку, про ши ри ли су ба зу ње го ву и чи не не баш бе зна чај не еле мен те ње го ва 
бо гат ства.

То се исто мо же ка за ти за број не Ње го ше ве лек сич ке, али не и за об лич-
ке на рав но, ди ја лек ти зме. Ни син так сич ке од ли ке Ње го ше ва је зи ка ово га ка-
рак те ра ни су се баш сва кад мо гле срећ но ули ти у са вре ме ни књи жев ни је зик. 
Али син так сич ко бо гат ство на род ног је зи ка Ње го ше ва за ви ча ја, гном ски 
ка рак тер ње го ве фра зе о ло ги је, прот кан фи ло зоф ском ре флек си јом пе сни ка-
-ми сли о ца из у зет не пе снич ке да ро ви то сти, а не ли ше ног ни из ве сне фи ло-
зоф ске уче но сти, чи не Ње го шев је зик у тим прав ци ма још не до сег ну тим у 
књи жев ном ства ра ла штву на ших на ро да. За то смо и ре кли да је он ви ше од 
би ло ко јег дру гог по је ди ног на шег пе сни ка – ства ра лац ши ро ке осно ви це 
срп ско хр ват ског књи жев ног је зи ка. А не зна чи, на рав но, ни да ре чи и из ра зи 
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ње го ва је зи ка ко ји су одо ле ли стру ји по на ро ђи ва ња, у скла ду са оп штим раз-
вит ком на шег књи жев ног је зи ка по сле Ње го ша, ни су од зна ча ја за на шу на у ку. 
Они су, на про тив, те још ко ли ко од ин те ре са за про у ча ва ње де ла на шег ве ли ког 
пе сни ка, кул ту ре ње го ва вре ме на, па и исто ри је на ших на ро да. И с об зи ром 
на ово што крат ко ре ко смо о је зи ку Ње го ше ву, ми сли ли смо, и ми сли мо да ће 
наш труд на са би ра њу и об ра ди лек сич ке гра ђе, де фи ни са њу ре чи и из ра за 
упо тре бље них у Ње го ше ву де лу, уко ли ко у то ме бу де мо ус пе ли, на рав но, 
би ти од ко ри сти за на шу на у ку, књи жев ност и кул ту ру у це ли ни.

Пи сца ових ре да ка на од лу ку да се при хва ти ово га за дат ка под сти ца ли 
су че сти зах те ви ко ји су му пре ко че тврт ве ка, с вре ме на на вре ме, упу ћи-
ва ни од по је ди на ца из ре до ва број них чи та ла ца П. П. Ње го ша.

Ве ћи ни чи та ла ца је по зна то да је уз ју би лар но из да ње Це ло куп них Ње-
го ше вих де ла од стра не бе о град ске Про све те, по во дом сто го ди шњи це пе-
сни ко ве смр ти (1951), као по себ на књи га то га из да ња, спре мљен је дан кра ћи 
реч ник ма ње по зна тих и нео бич ни јих пе сни ко вих ре чи да би се чи та о ци ма 
ко ли ко-то ли ко олак ша ло схва та ње Ње го ше вих тек сто ва. Уре ђи вач ки од бор 
је тај за да так по ве рио дво ји ци сво јих чла но ва лин гви ста: проф. Р. Бо шко ви ћу 
и ов де пот пи са ном. Ми смо тај по сао, уз до бру по моћ и тре ћег чла на Од бо-
ра, поч. проф. Р. Ла ли ћа, ура ди ли на осно ву у бр зи ни при бра не гра ђе. Услед 
за у зе то сти свих чла но ва при ре ђи ва њем и ту ма че њи ма пе сни ко вих де ла и 
дру гим ду жно сти ма, екс цер пи ра ње гра ђе за тај реч ник по ве ре но је то ме 
по слу не мно го вич ним ли ци ма, уме сто да је сва ки члан Од бо ра на шао вре-
ме на и пре гле да ју ћи стих по стих де ла уз да ва ње ту ма че ња озна чио ре чи и 
из ра зе ко ји су се на ме та ли за уно ше ње у реч ник. А тај Реч ник ни уз да ља 
Про све ти на из да ња Ње го ше вих де ла, ко јих је од 1967. до да нас би ло још 
је да на ест, ни је мно го по бољ ша ван. Он је ипак по слу жио сво јој на ме ни, али 
не нај пот пу ни је. Че сто су нам по је дин ци ко ји су се њим слу жи ли за ме ра ли 
што Реч ник ни је оп шир ни ји. А ве ћи на њих је, ка ко већ ре ко смо, и усме но и 
пре ко пи са ма, зах те ва ла да из ра ди мо пот пун Реч ник је зи ка на шег ве ли ког 
пе сни ка, па је то био и је дан од под сти ца ја ви ше да се при хва ти мо ово га 
за дат ка.

На оства ре ње ра ни је за ми сли и же ље да реч ник Ње го ше ва је зи ка ра ди 
за јед но са сво јим дав на шњим дру гом, при ја те љем и ко ле гом Р. Бо шко ви ћем, 
по сле по гор ша ња Бо шко ви ће ва здра вља и од ла ска на ду же вре ме из Бе о гра да, 
те ње го ва на го во ра да на ђе са рад ни ка, јед ног или ви ше њих, и ра ди овај реч-
ник без ње га, – пот пи сник ово га тек ста се нај зад од лу чио на то. И по чет ком 
1977, пре ко Оде ље ња за је зик и књи жев ност, обра тио се Срп ској ака де ми ји 
на у ка и умет но сти са пла ном о из ра ди Реч ни ка је зи ка Пе тра II Пе тро ви ћа 
Ње го ша и зах те вом да се рад на ово ме де лу увр сти у Ака де ми ји не про јек те. 
И Оде ље ње и Ака де ми ја ра до су при хва ти ли овај пред лог, а Ака де ми јин фонд 
за на уч ни рад одо брио је фи нан сиј ска сред ства, пр во за екс цер пи ра ње лек-
сич ке гра ђе из Ње го ше вих де ла, за нео п ход не књи ге и хар ти ју, а по том је у 



19

то ку не ко ли ке на ред не го ди не одо бра вао из ве сне су ме но ва ца за сам рад и 
дру ге уз гред не по сло ве. По за вр шет ку при пре ма ња гра ђе, ко је је у то ку јед-
не го ди не и не ко ли ко ме се ци оба вље но, од мах се, већ у пр вој по ло ви ни 1978, 
при сту пи ло из ра ди Реч ни ка. На њој су ан га жо ва ни лек си ко граф ском ра ду 
вич ни са рад ни ци озна че ни на на слов ном ли сту, те је оп шти и глав ни део 
Реч ни ка за вр шен до кра ја 1980. По себ ни пак део, реч ник-ре ги стар вла сти тих 
име на из ра ђен је у 1981. го ди ни. И ти ме је Реч ник Ње го ше ва је зи ка пот пу но 
за вр шен.

II

Гра ђа за овај Реч ник екс цер пи ра на је из Це ло куп них де ла Пе тра II Пе-
тро ви ћа Ње го ша у IV из да њу бе о град ског Из да вач ког пред у зе ћа Про све те 
и це тињ ског Обо да. И ми сма тра мо да смо с раз ло гом за ис пи си ва ње ре чи 
узе ли Ње го ше ва де ла баш у ово ме из да њу јер ни јед но дру го из да ње де ла на-
шег пе сни ка не об у хва та пот пу ни је це ло ства ра ла штво ње го во, ма да ни ово, 
ка ко ће мо ни же ре ћи, ни је са свим ком плет но узе то. Та ко ђе ће мо ре ћи и за што 
ни је. А ни смо узе ли ни пр во Про све ти но из да ње, ве за но за сто го ди шњи цу 
Ње го ше ве смр ти, ко је је у не че му ком плет ни је од свих је да на ест сле де ћих 
из да ња истих пред у зе ћа. Јед но ме од да љих тих из да ња смо да ли пред ност 
што су она ко ли ко-то ли ко кри тич ки је при пре мље на, што је, по ред оста лог, 
у њи ма при ме њен нај но ви ји пра во пис. А не пот пу ни ја су од пр вог по то ме 
што су у ово ме из да та сва Ње го ше ва до ступ на пи сма, а у из да њу ода бра ном 
за екс цер пи ра ње, као и у сви ма осим пр вог, Пи сма су да та у из бо ру, у јед ној 
књи зи од две сто ти не и не ко ли ко стра ни ца, док су у пр вом Про све ти ном из-
да њу об ја вље на у три по за ма шне књи ге од пре ко хи ља ду стра на. Ни је, пре ма 
то ме, те шко прет по ста ви ти да би реч ник Ње го ше ва је зи ка с ре чи ма из не-
ек сцер пи ра них ње го вих пи са ма био сва ка ко обим ни ји. Али се на ме ће, пр во, 
пи та ње: ко ли ко су те Ње го ше ве у Реч ник не до спе ле ре чи лек сич ки вред не, 
а дру го – и ко ли ко су Ње го ше ве. Не сум њи во има не ких и ко је је су. У те сва-
ка ко иду углав ном сва име на лич но сти ко ји ма се наш ве ли ки пе сник, вла-
ди ка и вла дар Цр не Го ре обра ћао, или их у сво јим пи сми ма спо ми ње, а у 
екс цер пи ра ним их пи сми ма или у дру гим ње го вим де ли ма не сре та мо. Има 
та мо си гур но и не што та квих то по ни ма. Али би по гре шно би ло це ни ти да 
је број тих ре чи аде ква тан бро ју стра ни ца за ко ли ко су Пи сма Ње го ше ва 
оп се жни ја у пр вом, ју би лар ном Про све ти ну из да њу од Пи са ма у из бо ру, 
ко ја су узе та за ис пи си ва ње ре чи из њих. Ов де, пре све га, тре ба има ти на 
уму да у из да њу с ве ли ким бро јем пи са ма не ма мно го ви ше адре са та не го у 
из бо ру пи са ма, већ је не сра змер но мно го ви ше пи са ма упу ће них ис тој лич-
но сти у пр вом слу ча ју не го у дру гом. На шест сто ти на и не ко ли ко де се ти на 
пи са ма упу ћи ва них – узи ма мо нај дра стич ни ји слу чај – Га бри е лу Ива чи ћу, 
окру жном ка пе та ну ко тор ском, ко је му се Ње гош сва ки час био при ну ђен 
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обра ћа ти због мно го број них, по мно го че му вр ло слич них, спо ро ва Цр но го-
ра ца с ау стриј ским др жа вља ни ма из ко тор ског окру га – све га је са мо јед ном 
Ње го ше ву пи сму овој лич но сти да то ме сто у из бо ру об ја вље них Пи са ма. А 
та и та ква број на пи сма упу ћи ва на ис тој лич но сти са мо су по то ме Ње го ше ва 
што су по ње го ву на ло гу и у име ње га пи са на, а ре чи су у њи ма ви ше оних који 
су их пи са ли не го што су Ње го ше ве. По бро ју је, по сле ових, нај ви ше Ње го-
ше вих пи са ма ру ском кон зу лу у Ду бров ни ку Је ре ми ји Га ги ћу, па и ње му упу-
ће них је знат но ма ње не го Ива чи ћу. Ме ђу тим, у из бо ру има нај ви ше Ње го ше-
вих пи са ма Га ги ћу, не што бли зу че тр де сет. А и ту је опет број ви ше од де сет 
пу та ма њи не го у Пи сми ма из пр вог Про све ти на из да ња.

Ре дак то ри Пи са ма у из бо ру, ко ји су тај из бор вр ши ли и пи сма у ње му 
при ре ди ли: Н. Ба на ше вић, В. Лат ко вић и Ј. Ми ло вић, упра во пр ва дво ји ца 
од њих пи шу Бе ле шку, ис пред об ја шње ња Пи са ма, ко ја је дао тре ћи. У Бе-
ле шци ка жу ка ко су се тру ди ли да из ме ђу ве ли ко га бро ја иза бе ру она „пи сма 
ко ја нам не при ка зу ју њи хо ва ау то ра са мо као упра вља ча не го и као чо ве ка 
и, на ро чи то, као пи сца и ми сли о ца”. Ми сма тра мо да су они у то ме ус пе ли. 
А у сва ко ме се слу ча ју мо же ре ћи да се и о сти лу и је зи ку пи шче ву мно го 
тач ни је мо же су ди ти на осно ву ових у из бо ру да тих не го на осно ву свих за-
јед но узе тих Пи са ма Ње го ше вих. И од ре ђе ни је, пи сма ко ја су дру ги по Вла-
ди чи ну на ло гу пи са ли (а то су углав ном би ли ње го ви се кре та ри) не сма тра мо 
ау тен тич ним из во ром за ње гов реч ник, па смо због то га за ис пи си ва ње ре чи 
из њих узе ли са мо она за ко ја се по у зда ни је мо же ми сли ти да су Ње го ше ва, 
и по це ну оси ро ма ше ња ње го ва реч ни ка за ко ју де се ти ну, лек сич ки, за це ло, не 
мно го ин те ре сант них ре чи. А осим то га, да су ис пи са не ре чи из свих Ње го-
ше вих пи са ма, он да би при ме ри из њих за те ре чи, у ко је још ни смо си гур ни 
да су Ње го ше ве, био не сра змер но ве лик у од но су на при ме ре из пе снич ких 
де ла ње го вих. А сва ко га не сум њи во ви ше ин те ре су је пе снич ки је зик ње гов, 
та ко да ће, бо ји мо се, за сме та ти ко ме број при ме ра узе тих и из ова ко ма лог 
бро ја иза бра них пи са ма пе сни ко вих.

Са свим смо друк чи ји став за у зе ли у од но су на ре чи из дру гог јед ног 
де ла Ње го ше ва ко је га је он са мо де ли мич но ау тор, тј. на ре чи из Огле да ла 
срп ског. И не без раз ло га. О ово ме се де лу и ра ни је зна ло да је то збир ка на-
род них, од но сно по на род ном ис пе ва них де се те рач ких пе са ма, у ко јој је не-
зна тан број њих са мо га Ње го ша, а пре те жно су то у на ро ду за бе ле же не пе сме 
од овог или оног знал ца, од но сно пе ва ча, па и од по је ди них по зна тих са ста-
вља ча гу слар ских пе са ма у де се тер цу. А у но ви је вре ме ви ше про у ча ва ла ца 
на род не по е зи је и Ње го ше ва де ла, по себ но В. Лат ко вић и, на ро чи то, Н. Ба-
на ше вић (у не ко ли ко рас пра ва), за тим Р. Ме де ни ца (у књи зи На ша на род на 
епи ка и ње ни твор ци) и др. и ана ли зом пе са ма по ка за ли су ко ли ко је ма ло 
њих у Огле да лу за ко је се мо же по у зда но ре ћи да су Ње го ше ве, али и ко ли ко 
је знат но уче шће ве ли ког пе сни ка у да ва њу ко нач ног об ли ка, ко ји су пе сме 
до би ле у овој збир ци. Иа ко је Ње гош лич но пра ви ау тор са мо не знат ног броја 
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пе са ма у Огле да лу срп ском, он је био ре дак тор це ле ове збир ке из у зи ма ју ћи 
пе сме о осло бо ђе њу Ср би је (под бр. XXXVI I I–X LVI), за ко је он сам у Пре ди-
сло ви ју (на стр. 11) ка же: „Пје сме пак о бе смрт ним под ви зи ма кња за и из ба-
ви те ља Ср би је Ка ра ђор ђа и ње го ви јех хра бри јех вој во дах пре пи са не су из 
пје сма ри це већ пе ча та не” (ми слио је из Ву ко ве збир ке). И ви ше од то га, 
Ње гош је био ан то ло ги чар Огле да ла срп ског; по је ди не је пе сме ода би рао из-
ме ђу ви ше ва ри ја на та о истом до га ђа ју, у из ве сни ма је и пре и на чи вао по ко ји 
де таљ пре ма сво ме уку су, од но сно пре ма по ста вље ном ци љу ко ји је имао 
пред со бом ка да је за ми слио да са ста ви Огле да ло срп ско, у ко ме су стил и 
је зик гу слар ске на род не пе сме Ње го ше ва за ви ча ја пот пу но са чу ва ни, и по ред 
то га што не спо ри мо да ће и ту ве ћи по зна ва о ци пе сни ка за па зи ти по ко ју 
ин ди ви ду ал ну но ту ње го ву. Али зар Ње гош цео на род ни ка рак тер је зи ка 
сво га кра ја и све ње го ве осо би не и еле мен те ни је но сио у сво јој ду ши и имао 
у сво ме је зи ку? И зар се све ре чи и из ра зи у це лој збир ци не мо гу сма тра ти 
ње го вим? Ми ми сли мо да мо гу, без ика кве огра де. И за то смо узе ли све речи 
из Огле да ла, уко ли ко нам ко ја ни је, са свим не хо тич но, ис па ла из ви да, из у-
зи ма ју ћи од са мог пе сни ка из у зе те пе сме на рав но, ко је су пре ско че не при 
екс цер пи ра њу гра ђе за наш Реч ник.

Осим шест по зна тих Ње го ше вих књи га у го ре на ве де ном из да њу, гра ђа 
за овај Реч ник ис пи си ва на је и из Ње го ше ве Би ље жни це, ко ја је с пра вом на-
зва на овим име ном јер са др жи ра зно вр сне пе сни ко ве бе ле шке, и са свим при-
ват не и про за ич не кат кад, а за тим за пи се, при се ћа ња, под се ћа ња и по у ке, ре-
ми ни сцен ци је из исто ри је, ви ше ста рих, па и из у мр лих на ро да не го на ро да 
из вре ме на по сле на стан ка на ше ере, но ти ра ња и да ти ра ња зна чај них до га-
ђа ја, од ло ма ка из ра зних ми то ва, из би блиј ских при ча, спо ми ња ња ви ше 
умет нич ких спо ме ни ка и дру гих зна ме ни то сти ко је је лич но ви део или о 
њи ма из ли те ра ту ре што са знао. Да ље су у тој Би ље жни ци на не ко ли ко стра-
ни ца за пи са ни из ве сни сти хо ви В. Ига и А. Ла мар ти на на је зи ку ори ги на ла, 
па не ко ли ка Вла ди чи на пи сма на ру ском је зи ку, што и јед но и дру го са мо 
уз гред спо ми ње мо, а ни јед но ни дру го за нас ов де на рав но не ма ин те ре са. На 
кра ју Би ље жни це је и пе сни ков ори ги нал ње го ве вр ло ин тим не и сва ка ко 
нај лир ски је пе сме Ноћ ску пља ви је ка, об ја вље не пр ви пут пре ско ро 70 го-
ди на по јед ном пре пи су с ори ги на ла. А осим ове, у Би ље жни ци су још две 
лир ске пе сме Ње го ше ве: Југ за ви ја и На ал бум Ба ла ше вим – обе об ја вље не 
у свим из да њи ма Про све те и Обо да. А има у Би ље жни ци и не ко ли ко Ње го-
ше вих ме ди та ци ја, ко је иду ме ђу за ни мљи ве ми са о но-по ет ске тек сто ве пе-
сни ко ве, та ко ђе до не те у екс цер пи ра ном из да њу Ње го ше вих де ла, уз ње го ву 
про зу. Ипак се ми, што се гра ђе за Реч ник ти че, ни смо мо гли за до во љи ти са 
ове не ко ли ке у екс цер пи ра на де ла већ ра ни је до спе ле ства ри, не го смо осим 
њих и, раз у ме се, осим по ме ну тих тек сто ва на фран цу ском и ру ском је зи ку, за 
ис пи си ва ње ре чи из ње узе ли це лу Би ље жни цу, ко ју је као по себ ну књи гу, 
ау то граф пи шчев и пре пис за јед но, штам пао Исто риј ски ин сти тут на Це ти њу 
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(1956) на пре ко 200 стра ни ца. Али ви ше од две тре ћи не то га чи ни ау то граф. 
И ка да се к ово ме до да ју тек сто ви на стра ним је зи ци ма и оно што је већ ушло 
у це ло куп на де ла Ње го ше ва за екс цер пи ра ње узе тог из да ња, од Би ље жни це 
је оста ло још све га не ко ли ке (3–4) де се ти не стра на. Ипак ра зно вр сност са-
др жи не ово га спи са Ње го ше ва и овај део ње гов чи ни вр ло бо га тим у ре чи ма, 
ка ко се то мо же за кљу чи ти и по сра змер но ве ли ком бро ју у Реч ник на ве де-
них при ме ра из Ње го ше ве Би ље жни це.

У но ви је вре ме, ка да се рад на реч ни ци ма пи са ца-по је ди на ца знат но 
умно жио, ми сли мо та мо где се они ра де, па да у очи њи хо ва ра зно вр сност. Ту 
до ђу, пр во, реч ни ци ти па оп штих реч ни ка, са мо са зна че њи ма ре чи, без њи-
хо ве по твр де при ме ри ма, ко ји се ра де с ци љем да се да ју у по јед ној што 
ма ње гло ма зној књи зи; за тим оп се жни ји реч ни ци у ко ји ма се зна че ња по-
твр ђу ју ма њим или ве ћим бро јем при ме ра, та ко ђе по ти пу оп ште је зич ких 
ве ли ких опи сних реч ни ка; реч ни ци у ко ји ма се на во де при ме ри, и то што 
ви ше при ме ра, за упо тре бу по је ди них ре чи, а без де фи ни ци ја њи хо вих зна-
че ња. Где кад се ту иде то ли ко да ле ко да се ра де та кви реч ни ци, али то обич но 
по је ди них де ла овог или оног пи сца, с пре тен зи јом да се за сва ку по себ ну 
реч на ве ду сви при ме ри и за сва ње на зна че ња, та ко да се мо же бро ја ти ко ли-
ко пу та је ову или ону реч до тич ни пи сац упо тре био. А, ваљ да ра ди уште де 
хар ти је, че сто у та квим реч ни ци ма, иза ни за ис пи са них при ме ра, на ла зи мо 
по ре ђа не бро је ве стра ни ца и ре да ка књи ге где се још у њој од но сна реч упо-
тре бља ва. Не где се опет по је ди не ре чи де фи ни шу, а за дру ге се на во де са мо 
при ме ри њи хо ве упо тре бе, без ика квих де фи ни ци ја њи хо вих зна че ња. Ви ше 
прет по ста вља мо не го што мо же мо би ти си гур ни да са ста вља чи та квих реч-
ни ка сма тра ју да ће од но сна зна че ња ко ри сни ци ма би ти по зна та. А не мо же 
би ти ни ка кво га спо ра да реч ни ци свих на ве де них ти по ва ни су до бро до шли 
за раз лич не вр сте сту ди ја, за про у ча ва ње сти ла пи са ца, с лек сич ке стра не, 
ре ци мо, па за жи вот и жи вот ност по је ди них ре чи и из ра за, за фре квент ност 
упо тре бе – реч ни ци са што ви ше при ме ра за по је ди на зна че ња ре чи, на ро-
чи то реч ни ци са свим при ме ри ма на ђе ним код до тич ног пи сца, упра во су 
дра го це ни. Али они прет по ста вља ју оби ље у ка дро ви ма, и у ма те ри јал ним 
сред стви ма, раз у ме се, а без упо тре бе ком пју те ра, и не ра чу на ње с вре ме ном 
за ко је ће се та кви реч ни ци спре ми ти. А, што је нај ва жни је, реч ни ци без 
зна че ња ре чи мањ ка ви су, по на шем ми шље њу, и за спе ци јал не сту ди је би ло 
ко је вр сте. Њи ма се без прет ход не тач не оце не лек сич ко-се ман тич ке са др-
жи не ре чи ма ло ко не сме та но мо же ко ри сти ти.

За нас је од мно го ве ћег зна ча ја би ло уо чи ти сва зна че ња, од но сно функ-
ци је ре чи а и е, ре ци мо, у Ње го ше ву је зи ку, и по твр ди ти их од го ва ра ју ћим 
при ме ри ма, не го тач но утвр ди ти ко ли ко је пу та ко ји од ова два ве зни ка 
пе сник упо тре био.

Од лу чив ши се да ра ди мо Реч ник Ње го ше ва је зи ка, ми смо за ми сли ли да 
из ра ди мо реч ник кла сич ног ти па, тј. да у ње му да мо све ре чи ко је се упо тре-
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бља ва ју у де лу на ше га пи сца, са свим њи хо вим зна че њи ма, и да сва ко зна че ње 
по твр ди мо при ме ри ма – јед ним при ме ром где их ви ше ни смо на шли, или 
смо сма тра ли да је за то и је дан при мер до во љан. А обич но смо на во ди ли по 
не ко ли ко при ме ра за сва ко зна че ње, нај ви ше пет-шест њих, осим по из у зет ку 
или та мо где је и не ки при мер ви ше про ма као на шој па жњи. Ми сли ли смо, 
да кле, да ће на ше на уч не по тре бе, и оп ште кул тур не, нај бо ље за до во љи ти 
реч ник у ко ме су ре чи да те не са мо у њи хо ву основ ном об ли ку не го и у зна че-
њи ма њи хо вим и у функ ци ја ма, да ка ко, ко је се че сто са др же у си но ни ми ма 
и де фи ни ци ја ма, хте ли смо ре ћи у оним опи сним, а ре дов но по твр ђу ју при-
ме ри ма. По ред опи сних де фи ни ци ја и, по пра ви лу, ис пред њих об ја шње ња 
ре чи да ва ли смо њи хо вим оп ште по зна тим си но ни ми ма, вр ло че сто јед ним 
си но ни мом, али ни смо за зи ра ли да да је мо и по ви ше њих, ка да смо сма тра ли 
да ће не ко ме је дан од њих ви ше од го ва ра ти, а дру го ме ко ме ви ше дру ги.

Уз прет по став ку да су све ре чи ко је је наш пи сац упо тре био у де ли ма 
сво јим при екс цер пи ра њу уо че не и ушле у овај Реч ник, че му су ау то ри при-
ли ком при би ра ња гра ђе по све ти ли ве ли ку па жњу, а при об ра ди и ре ди го ва њу 
Реч ни ка на сто ја ли да се евен ту ал ни про пу сти от кло не, – не зна чи то да је 
би ло мо гу ће да ти све ре чи ко ји ма се наш ве ли ки пе сник у сво ме ра ду и жи-
во ту слу жио и тач но зна ти ко ли ко је он ре чи у сво ме реч ни ку имао. Као 
до каз за ово на ве шће мо са мо не ко ли ка при ме ра. Ње гош је, не ма сум ње, упо-
тре бља вао све бро је ве ко ји у на шем је зи ку по сто је, ка да му је ко ји од њих 
за тре бао, а не сра змер но је ма ли број ових ре чи упо тре био у пи са ним де ли ма 
сво јим, ода кле су је ди но у наш Реч ник уно ше не. У ово ме ће се Реч ни ку наћи 
бро је ва свих вр ста: се дам, сед ми и сед мо ро, ре ци мо. У од но су на пр ви: се дам
на ест и се дам де сет та ко ђе се на ла зе у Реч ни ку, а по ред дру гог – и ред ни 
број се дам на е сти, али се дам де се ти у Ње го ше вим де ли ма ни је за бе ле жен; 
ме ђу тим, не ма збир них бро је ва ни се дам на е сто ро ни се дам де се то ро, што 
ника ко не зна чи да их наш пе сник ни је имао у сво ме је зи ку.

Ако не то ли ко мно го ко ли ко бро је ва, Ње гош је, жи ве ћи и ра де ћи, у сва-
ко днев ном го во ру упо тре бља вао и ве лик број вла сти тих име на, лич них име-
на и то по ни ма, од ових по след њих из ве де них ет ни ка, а и од пр вих и од 
дру гих из ве де них при де ва и из ве де них ре чи уоп ште, ко јих не ма у на шем 
Реч ни ку – на да мо се за то што их ис пи си ва чи гра ђе у ње го вим де ли ма ни су 
на шли, а би ће, мо жда, и да им је ко ја про ма кла. Ова об ја шње ња да је мо ра ди 
мно гих ра до зна ла ца ко ји нам че сто по ста вља ју пи та ња: ко ли ко је Ње гош 
имао ре чи у сво ме је зи ку ? – да би смо им од го во ри ли да то ни је мо гу ће зна-
ти ни за Ње го ша, ни за би ло ко га дру го га пи сца. Мо же се ре ћи са мо, и то 
при бли жно, ко ли ко је овај или онај пи сац упо тре био ре чи у сво ме де лу. И 
не са мо то не го се сва ко ра до знао, бро ја њем ре чи и из ра за у на шем Реч ни ку, 
мо же лич но оба ве сти ти о при бли жном бро ју пе сни ко вих ре чи у ње го вим 
де ли ма, о бро ју зна че ња по је ди них ре чи, о ни јан са ма тих зна че ња, о од но су 
њи хо вих ре ал них и фи гу ра тив них зна че ња, о ка рак те ру те фи гу ра тив но сти 
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и фре квен ци ји Ње го ше ве фра зе о ло ги је. И за то не ма мо по тре бе да ва ти од го вор 
на та пи та ња, већ ће мо ме сто то га ре ћи да смо се, у то ку из ра де Реч ни ка 
Ње го ше ва је зи ка, на то ме по слу осве до чи ли ко ли ко је овај је зик, и све стра но 
и по реч ни ку сво ме, бо гат и ап со лут но, а не са мо ре ла тив но, у од но су на је зик 
по је ди них дру гих на ших пи са ца ње го ва вре ме на.

Ра де ћи овај Реч ник ми смо се др жа ли углав ном уста ље них прин ци па, 
ма да не у све му оних што су уо би ча је ни у лек си ко граф ском ра ду. Има ју ћи на 
уму да ра ди мо Реч ник пи сца-по је дин ца, али не гу бе ћи при том из ви да да 
је он на ме њен: од до ма ћих – ко ри сни ци ма од ре ђе ног ни воа обра зо ва но сти, 
и да ће се њи ме стран ци слу жи ти – у пр во ме ре ду при пре во ђе њу Ње го ша 
на свој је зик и у про у ча ва њу ње го ва де ла, – ми смо ста ли на ста но ви ште да 
је у ра ду уме сно при др жа ва ти се оп штих прин ци па, али се и при ла го ђа ва ти 
по себ но сти Реч ни ка, па смо, узев јед но с дру гим, сма тра ли да је за све ко-
ри сни ке Реч ни ка по треб но да ва ти:

уз име ни це у об ли ку ном. јед ни не (а по из у зет ку, где је ну жно и ном. 
мн.), са мо озна ку ро да; уз ин фи ни тив гла го ла за вр ше так 1. л. јд. пре зен та и 
озна ке ви да; а уз об лик м. ро да при де ва, за ме ни ца и про мен љи вих бро је ва 
– за вр шет ке ж. и ср. ро да – дру ге об ли ке: са мо ка да то зах те ва раз ли ка у ак-
цен ту, од но сно у об ли ку уоп ште, у од но су на основ ни об лик. А у за гра да ма 
још и дво ја кост дру гих об ли ка ка да је по твр ђе на упо тре бом у Ње го ше ву 
је зи ку: дво ја кост ао ри ста и рад. при де ва, нпр., и кад је двој ство за јед нич ко 
је зи ку на шег пи сца са оп штек њи жев ном упо тре бом, као у слу ча ју с гла го лом 
смрзну ти, -нēм сврш. (аор. смрзнух, смрзну и смрзох, смрже; рад. прид. 
смрзнуо и смрзао), и с гла го лом смрк ну ти се, -нēм се сврш. (аор. смркнȳх се, 
смркнȳ се, и смрче се; рад. прид. смрк нуо и смркао).

Из оправ да ног раз ло га ка кав ди ја ле кат ски об лик свој ствен је зи ку Ње-
го ше ву, јед на ко и ка да се ја вља на по ре до с оп штек њи жев ним тим об ли ком, 
у Реч ни ку се за јед но са овим уно си у за гра ду пре да ва ња зна че ња до тич не 
ре чи, комп. при де ва, ре ци мо, гласнū уз гласнијū, згоднū уз згод нијū, мyдрū 
уз мyдријū, славнū уз слав нијū, сјајнū уз сјај нијū и сл. Ово је на ро чи то по треб-
но за то што су на ве де ни ди ја ле кат ски и дру ги та кви об ли ци ком па ра ти ва 
пот пу но јед на ки с об ли ци ма по зи ти ва од ре ђе ног прид. ви да (гласнū, згоднū, 
мудрū, сјајнū, славнū), уз ап стра хо ва ње ак цен та, на рав но.

По је ди ни об ли ци ре чи ар ха ич ног, ди ја ле кат ског и про сто на род ског 
ка рак те ра, и по ред то га што се на во де у за гра да ма уз оп ште књи жев не об ли-
ке, уко ли ко наш пи сац и ове упо тре бља ва, ми сли мо, – уно се се у Реч ник и 
као по себ не од ред ни це и об ја шња ва ју се, од го ва ра ју ћим об ли ци ма да на шњег 
књи жев ног је зи ка, или се упу ћу ју на ове у њи хо ву основ ном об ли ку. И с 
раз ло гом сва ка ко, јер ни је ма ли број чи та ла ца ко ји не пре по зна ју ар ха ич но-
ди ја ле кат ске об ли ке им пе ра ти ва, нпр., виђи или пре зен та виђу, ен кли тич ке 
об ли ке да ти ва мн. лич них за ме ни ца ни и ви, још ма ње та кве об ли ке акуз. мн. 
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не и ве; об ли ке акуз. мн. лич них зам. 3. л. и, одн. ји; за ме ни це 1. и 3. л. јд. 
овū и онū, на по ре до са овaј и онaј; импе ра тив гла го ла диг се (Диг се ства ри 
оп штег тво ри те ља), об лик 3. л. през. мн. хо те (од гла го ла хтје ти), по се сив ну 
за ме ни цу чи, ген. за ме ни це че са од што, при дев ве љи итд. Због то га се ови 
и ова кви об ли ци у Реч ни ку увр шћу ју у од ред ни це, сва ки од њих на од го ва-
ра ју ће ме сто и са об ја шње њи ма, ка ко ма ло час ре ко смо.

Од по ступ ка уо би ча је ног у дру гим на шим реч ни ци ма, у ово ме је нај ви-
ше од сту пље но у обе ле жа ва њу про зо диј ских зна ка. Да би смо обра зло жи ли 
за што, – на ово ме ће мо се ма ло ду же за др жа ти. Па шће у очи, пр во, да ов де 
ти зна ци ни су бе ле же ни са мо на ре чи ма као од ред ни ца ма и њи хо вим об ли-
ци ма у ко ји ма је би ло по треб но озна чи ти раз ли ку пре ма основ ном об ли ку 
њи хо ву, већ по не ки пут и на ре чи ма у де фи ни ци ја ма, па где кад и у при ме-
ри ма. Ово ме се при бе га ва ло да би се от кло ни ле че сте дво у ми це и не до у ми це, 
у ко је се чи та лац до во ди јед на ко шћу ре чи, од но сно њи хо вих об ли ка – ка да 
год је мо гу ће по мо ћи се обе ле жа ва њем раз ли ка, у ко ли ко их има, на рав но у 
би ло ко ме зна ку ме ђу њи ма. Али је по зна то да има слу ча је ва у је зи ку где 
та квих раз ли ка не ма, где су и ре чи (хо мо ни ми) и об ли ци ре чи раз лич ни по 
зна че њу, а у све му дру гом ина че јед на ки, и где ин тер пре та то ри ма тек ста, и 
чи та о ци ма уоп ште, оста је да у кон тек сту тра га ју за сми слом и функ ци ја ма 
од но сних је зич ких сред ста ва. И је ди но тим пу тем от кри ва ју ко је од ви ше 
мо гу ћих зна че ња ти об ли ци на од ре ђе ном ме сту има ју. То, ме ђу тим, ко мен-
та то ре, као ни пи сце Реч ни ка, не раз ре ша ва оба ве зе да би ло ко је вр сте не-
до у ми це от кла ња ју где год је то мо гу ће. Све сни те оба ве зе, ау то ри Реч ни ка 
Ње го ше ва је зи ка ишли су где кад до ста да ле ко од оно га што је до сад би ло 
уо би ча је но. Нај да ље, сва ка ко, у обе ле жа ва њу зна ка ду жи не на кра ју ре чи, и 
на свим сло го ви ма иза ак це на та, што ће сва ко ме ко ри сни ку ово га Реч ни ка 
нај пре па сти у очи на озна ча ва њу ду жи не ве зни ка и ве знич ког при ло га кa 
(као и ка ко).

Ду жи на гла са а на ста ла кон трак ци јом у Реч ни ку Ње го ше ва је зи ка обе-
ле жа ва на је зна ком ду жи не - (цр ти цом) из над ње га, на на чин, да кле, ка ко се 
обе ле жа ва у струч ној лин гви стич кој ли те ра ту ри. Ме ђу тим, сви до са да шњи 
при ре ђи ва чи и ко мен та то ри Ње го ше вих де ла, из ме ђу оста лих и чла но ви 
Уре ђи вач ког од бо ра из да ња из ко јег су ис пи си ва не ре чи за овај Реч ник и узи-
ма ни при ме ри за по твр ду де фи ни ци ја у ње му, као и уоп ште у по сло ви ма ове 
вр сте, где се ја вља по тре ба за тим – сву да су ту ду жи ну обе ле жа ва ли зна ком 
∩, ко ји је исто ве тан са зна ком ду го си ла зног ак цен та. На сто ја ње уред ни ка 
ово га Реч ни ка, као чла на то га од бо ра, да оста ле са рад ни ке на од но сном из да-
њу Ње го ше вих де ла убе ди у оправ да ност про ме не прак се учвр шће не упо тре-
бом ак це нат ског зна ка ∩ за обе ле жа ва ње ду жи не и крај њег и свих дру гих сло-
го ва иза ак цен та од стра не Ву ка Ка ра џи ћа он да ни су уро ди ли пло дом. Па ни 
сам се лич но ра ни је у сво јим, у ме ђу вре ме ну пи са ним, Је зич ким ту ма че њи ма 
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у ко мен та ри ма Гор ског ви јен ца (По себ на из да ња Срп ске ака де ми је на у ка и 
умет но сти књ. CDXCI II, Бе о град 1976), ре ци мо, ни је осме лио да ову про ме ну 
до та да њег на чи на обе ле жа ва ња ду жи не во ка ла на кра ју ре чи из вр ши. Сво-
је са рад ни ке на из ра ди Реч ни ка Ње го ше ва је зи ка, све лин гви сте по стру ци, 
лак ше му је би ло убе ди ти у оправ да ност по ступ ка за ко ји се ра ни је за ла гао 
ра ди от кла ња ња мо гућ но сти ме ша ња ду го си ла зног ак цен та са не ак цен то-
ва ном ду жи ном. И у ово ме је Реч ни ку ве зник кa (од као) сву да озна чен као 
у при ме ри ма: Мом ци див ни исто кā зви је зде (ГВ, 270); Без ње с’ про стор и 
пор фи ра мра чи / кā дво ро ви там но га Ере ба (Пј. 78, 7–8); Е он оно и пре зи ре 
кā ма лен кост је два вид ну (Св. VI II, 12–13); Не оста ли на ма Цр на Го ра /… кā 
гни је здо крај ри је ке пла хе? (ШМ V, 157–159) итд. Та ко исто и кa (од ка ко) у 
функ ци ји ве знич ког при ло га: И до ста је до бро при ма ри ло / кā је ово бр до 
ва зда хлад но (ГВ, 169–170); По че ше се ша лит кā уми ју / ка ко су им не ки од 
ста ри јех / огра ди ли не гђе во де ни цу / ђе ни ти је спла ке ни по то ка (ГВ, 829–
832) и у ви ше слич них слу ча је ва. Не ко ће мо жда ре ћи, или бо ље да ка же мо: 
мно ги ће ре ћи – ка ко ће би ло ко не ак цен то ва не ре чи из го ва ра ти са ма ко јим 
ак цен том ? А ми на то од вра ћа мо да смо где кад и у реч ни ци ма на ла зи ли 
ак цен то ва не ве зни ке у обич ним њи хо вим функ ци ја ма, што зна чи да ни сви 
је зич ки струч ња ци ни су сва кад с ти ме на чи сто.

На ро чи то у ово ме дру го ме слу ча ју, тј. у слу ча ју упо тре бе при ло га-ве-
зни ка кa (= ка ко) во кал а је би ло по треб но обе ле жи ти од го ва ра ју ћим зна ком 
да би се већ на са мом су сре ту с њим уо чи ла раз ли ка у зна че њу ко је има у 
слу ча је ви ма с ве знич ком функ ци јом у два по след ња ма ло час на ве де на при-
ме ра и оних дру гих у ко ји ма ви зу ел но иста реч има пра ву при ло шку слу жбу 
и свој ак це нат, раз у ме се, као у сти хо ви ма: Ми ли бо же, на све му ти хва ла / 
ка по кли че Ра до јев Са ви ћу, у зе ле но по ље Лу ка ви цу (ОС XXXIV, 1–3); Ах, ка 
с’ игда упу шта ти мо га, / сла во љуб на ру ко Ву ка ши на / за клат мла да вјен це
но сца срп ска? (Пј. 90, 234–236); Али ка ће ша ка вој ске / пре ва ре не цр но гор ске 
/ ази јат ског, бр зо тич ног оке а на уста ви ти? (Св. II, 698–701). Обе ле жа ва ње 
од го ва ра ју ћим, јед ним или дру гим, а не сву да истим зна ком, на ме та ла нам 
је те жња за от кла ња њем не сум њи вих не до у ми ца у ка квим се функ ци ја ма 
ко ји пут упо тре бља ва реч ка, до сад увек обе ле жа ва на са мо јед ним не сра змер-
но ре ђим зна ком – ре ко смо већ ка квим, у ко јим слу ча је ви ма. Осим то га, и 
на сто ја ње на мо гу ћем чу ва њу Ње го ше ва рит ма и ин то на ци је, а где кад и да 
се от кло ни мо гућ ност ме ша ња с пред ло гом ка, ко ји се увек крат ко из го ва ра, 
и ни кад не до пу шта обе ле жа ва ње би ло ка квим зна ком.

У де ли ма Ње го ше вим из да ња из ко јег је узе та гра ђа за овај Реч ник исти 
дуг крај њи са мо гла сник, та ко ђе на стао кон трак ци јом с истом прет ход ном 
аси ми ла ци јом, тј. са мо гла сник а на кра ју об ли ка глаг. рад ног при де ва м. ро да 
обе ле жа ван је та ко ђе зна ком ду го си ла зног ак цен та: за си ја, раз ви ја, ди га, 
гле да итд. Та ко је ова ду жи на обе ле жа ва на и у ви ше дру гих из да ња пе сни-
ко вих де ла. У јед ни ма је, ме ђу тим, овај та ко по стао глас, по ред оста лих и у 
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пр вим из да њи ма, бар Гор ског ви јен ца и Ла жног ца ра Шће па на Ма лог, о ко ји-
ма по у зда но мо же мо го во ри ти јер их има мо у ру ка ма, још без у спе шни је 
обе ле жа ван апо стро фом по ред ње га. Ау то ри ово га Реч ни ка ни ов де, као ни 
би ло где дру где, ду жи ну ни су бе ле жи ли ак це нат ским, не го пра вим зна ком 
ду жи не. А с об зи ром на то што је за вр ше так од но сног об ли ка с кон тра хо ва-
ним а од ви ше по знат ди ја лек ти зам Ње го ше ва ужег за ви ча ја (али је и мно го 
ши ри, та ко ђе је по зна то), – ау то ри су у при ме ри ма ко ји ма су по твр ђи ва ли 
зна че ња ре чи обе ле жа ва ли ту ду жи ну, ста вља ју ћи осим ње обич но и ак це нат 
до тич ног об ли ка, са мо та мо где је њом би ло по треб но озна чи ти и раз ли ку од 
исто вет ног ина че об ли ка: нашa, ре ци мо, да се не би ме ша ло са наша; могa 
– за раз ли ку од мoга; пошa, за раз ли ку од пó ша. А јед на ко су по сту па ли и са 
истим и на исто ве тан на чин до би ве ним об ли ком не ких име ни ца са јед на ким 
за вр шет ком, име ни це – котa, нпр., да се ова, без про зо диј ских зна ка, не би 
ме ша ла са име ни цом кота, или име ни це пакa да се не би ме ша ла с реч цом 
истог об ли ка у при ме ру ре ци мо: Већ би сви јет цр њи пакā био (ШМ IV, 239), 
или име ни це мисa – да би од мах па ла у очи раз ли ка из ме ђу ње и име ни це 
миса итд.

При ме ри: Шта те људ ској ву че ко ли јев ци / ђе ку ка ње и плач окру ње но, 
/ ђе вјен ча на глу пост са тир јан ством (ЛМ I, 324–326) и Чуј те Тур ци, ње му 
бра ћо дра га, / ђе од ца ра фер ман до па нуо (ОС LII, 66–67) у тек сту ода кле су 
узе ти ов де су тач но пре не се ни, са зна ком ду го си ла зног ак цен та на не ак цен-
то ва ној ре чи ђе. У наш Реч ник, ме ђу тим, они ни су та ко пре не ти, већ са из ме-
ње ним зна ком ак цен та у знак ду жи не. С пот пу ним оправ да њем, ми сли мо, јер 
би се без ика квог зна ка на ве зни ку ђе по ре ме тио ри там пе сни ко ва сти ха, а осим 
то га не би би ла до вољ но ја сна ни упо тре ба гла гол ског при де ва без фи нит ног 
гла го ла је иш че злог у ве зни ку ђе. Са оста вља њем зна ка, пак, ка кав су узи ма-
ли ско ро сви при ре ђи ва чи Ње го ше вих де ла – још ви ше: би ла би пре и на че на 
и функ ци ја и зна че ње ове ре чи; од ве знич ког зна ка до био би се при лог. Дуго 
ђе у Реч ни ку је бе ле же но зна ком ду го си ла зног ак цен та са мо у ње го вој слу-
жби упит ног при ло га, као у при ме ру: А ђе био Дра шко По по ви ћу? (ГВ, 1384).

Бе сми сле но је зна ком ∩ обе ле жа ва ти кон тра хо ва ну ду жи ну и ре чи-ве-
зни ка е до би ве ног од е је (по сле ис па да ња су гла сни ка ј из ме ђу два е), ка ква 
је по ста ла у по след њем сти ху при ме ра: Тад би ми се упра во чи ни ло / да ми 
св’е тли кру на Ла за ре ва / е сле тио Ми лош ме ђу Ср бе (ГВ, 783–785). За то је у 
Реч ни ку и ов де, као и у свим слич ним слу ча је ви ма, ме сто уо би ча је ног зна ка ∩, 
ду жи на обе ле же на та ко ђе зна ком ду жи не, а не зна ком ак цен та. Јед на ко је 
по сту па но и с ду жи ном са мо гла сни ка е у ве зни ка те до би ве ног од те је, исп.: 
Бо же дра ги, да га сан не ва ра / тē ова ко ста рац уз ле тио (ГВ, 593–594), са тим 
сти хом у пе сни ко ву спе ву, где је те обе ле же но зна ком ∩. По сле обра зло же ња 
де таљ но да тог у об ја шње њу уз кон трак ци јом до би ве но ђе, ни ов де, као ни у 
не по сред но прет ход ном слу ча ју, ни ка кво по дроб ни је раз ла га ње ни је по треб-
но. Али не ће би ти су ви шно на по ме ну ти да се ни е, ни те, за раз ли ку од ђе, 
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ни кад не ја вља ју под ак цен том, што је са свим ра зу мљи во ка да се зна да су 
ово сваг да са мо ве зни ци, док је ђе при лог, ко ји се, по ред пра ве сво је слу жбе, 
ја вља и у функ ци ји ве зни ка.

И сву да углав ном где је чи та лац или ин тер пре та тор тек ста, све је јед но, 
у при ли ци да ме сто јед ног об ли ка ре чи узме дру ги, од но сно где се мо ра за-
др жа ва ти док иза ђе из не до у ми це – ко је је зна че ње до тич ног об ли ка ре чи у 
пи та њу, а ста вља њем тач но од ре ђе ног зна ка се не до у ми ца от кла ња, – у на шем 
Реч ни ку су ста вља ни ти зна ци, и што пре ци зни ји, уко ли ко је то мо гу ће. Тако 
смо окō у зна че њу ло гор ре дов но ова ко озна ча ва ли да се та реч, ма кар и за 
је дан тре ну так, не би ме ша ла с име ни цом око или с пред ло гом око (= око ло); 
ђавољū (кад зна чи ни је дан): Не пушт’ Ба јо, жи ва ђавољ ēга (ГВ, 1852) – за раз-
ли ку од ђа вољū у зна че њу ђа вољскū, врáжјū; ситaн са зна че њем вр ло сит: 
сит ситaн, за раз ли ку од ситан, -тна, -тно (= вр ло си тан, дро бан); при дев 
пот чинū (= пот чи њенū): О пот чи ни ме ни во је во де (ЛМ V, 91) – да се не би 
схва ти ло да го вор ник од оно га ко ме се обра ћа тра жи да му пот чи ни вој во де; 
од но сно: да би се у при ме ру: Лук на пле ћи и кол чан но се ћи / кри ла ти јем 
закрити стре ла ма (Прев. ППИ, 86–89) – при де ви зи ра ни об лик трп. при де ва 
гла го ла закри ти – ја сно одво јио од ин фи ни ти ва истог гла го ла, тај је об лик 
нео п ход но би ло обе ле жи ти озна ча ва њем ак цен та и ду жи на ње го вих.

При чи та њу сти ха: Зла при чи на, а зла пред ве шта тељ (ЛМ V, 141), на-
пи са ном без озна ке ак цен та, на ме та ла би се прет по став ка да је ту реч о злoј 
при чи ни (злом узро ку), ко ју пе сник ни је имао на уму, већ је ми слио о при чи ни 
(тј. узро ку) зла и о пред ве шта те љу (пред ска зи ва чу) зла, што ће сва ки чи та лац 
по ста вље ном ак цен ту (уко ли ко зна чи та ти ак цен те, да ка ко) за кљу чи ти, и 
за то је ак це нат и озна чен у Реч ни ку. У ње му је и реч онū обе ле же на ак цен том 
на пр вом и ду жи ном на дру гом сло гу, не сву где где се она ја ви, на рав но, не го 
та мо где је по треб но ову по ка зну при дев ску за ме ни цу ди ја ле кат ског об ли ка 
раз ли ко ва ти од лич не за ме ни це 3. л. м. они; гла гол пита ти (= хра ни ти) та ко ђе 
је упут но би ло обе ле жи ти ак цен том да се ко год од чи та ла ца не би пи тао – да 
то ни је гла гол пúта ти. Та ко ђе ће се у при ме ри ма на шег Реч ни ка на и ћи на 
ак цен том обе ле жен ао рист гла го ла до че ки ва ти – до чекúва  да се ко ји чи та лац 
не би дво у мио: ни је ли то об лик пре зен та до чекūвa  (= до че ку је); а и ин фи ни-
тив гла го ла сврш. ви да раз гле да ти је нео п ход но би ло озна чи ти ста вља њем 
ак цен та да би се раз ли ко вао од не свр ше ног гла го ла истог ко ре на разглéда ти, 
као што је по ред исто вет ног ак цен та у пре зен ту оба ова гла го ла за ис ти ца ње 
раз ли ке ме ђу њи ма по треб но би ло и на сред њем сло гу ово га об ли ка озна-
чи ти ду жи ну – разглēдaм (пре ма раз гледaм).

Стих: Они попи ка фу ка ра ки ју (ШМ II, 408), одво јен од ши рег кон тек-
ста, па и са зна ци ма ко ји ма су у тек сту ова ко обе ле же не две ре чи, мо гу оста-
ви ти чи та о ца у не до у ми ци пред пи та њем ко је су бје кат и шта је пре ди кат у 
ре че ни ци ко ју чи ни тај стих. Чи та лац се мо же за пи та ти: да ли је они цр но гор-
ски ди ја лек ти зам об ли ка ном. јед ни не прид. за ме ни це са пре ди ка том по пи 
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у об ли ку 3. л. ао ри ста, или је пак озна че на за ме ни ца оп шти об лик ном. мн. 
лич не за ме ни це, а по пи ње гов пре ди кат у об ли ку ди ја ле кат ског при по ве дач-
ког им пе ра ти ва. Обе ле же ни од го ва ра ју ћим зна ци ма про зо ди је: Oни попū 
ка фу кa ра ки ју, ка ко су и озна че ни у Ње го ше ву Реч ни ку, ни ко га не оста вља ју 
у не до у ми ци. А ко ли ко је не ки об лик би ло ко ме остао не по знат, мо ћи ће га 
на ћи у ово ме Реч ни ку.

На исти иа чии, пред реч ју жи ва у сти ху: По је ти на ду ша шта је? Што 
и жива у кри ста лу (Пј. 213, 21) без ак це нат ског зна ка, ко ји је ста вљен и у тек-
сту из ко га је при мер узет, – ве ћи на чи та ла ца пе сме би за ста ла да раз ми шља 
шта та реч зна чи: име ни цу са озна че ним ак цен том, или пак при дев жен ског 
ро да, ко ји је друк чи је на гла шен? За то су и са ста вља чи Реч ни ка сма тра ли да 
ће ста вља њем од го ва ра ју ћег зна ка, от кло ни ти мо гућ ност ја вља ња не до у ми це 
би ло код ко мен та то ра тек ста, би ло код чи та ла ца.

Иа ко не ко ме мо же за сме та ти че сто бе ле же ње про зо диј ских зна ка у 
обич ном тек сту (ми сли мо на при ме ре Реч ни ка), ау то ри ни су за зи ра ли да их 
ста ве та мо где су сма тра ли да ће се с њи ма текст лак ше и тач но схва ти ти. 
Уве ре ни су, шта ви ше, да их је нео п ход но би ло ста ви ти, на реч стра сти у 
сти ху: Оке ан ће стрáстū сти шат (Пј. 249, 102) јер би чи та лац без њих био 
у при ли ци да у ње му ову реч про ту ма чи као обје кат, ко ји ће оке ан (као су-
бјект) сти ша ти. Са обе ле же ним зна ци ма на њој, сва ко ме ће, ме ђу тим, би ти 
ја сно да се ту го во ри ка ко ће у не по сред но прет ход ном сти ху по ме ну ти су-
бје кат сти ша ти оке ан, тј. – не мер љи во мно го нео б у зда них стра сти. С пра вом 
ми слим: да се ни ко не ће пи та ти че му обе ле жа ва ње ак цен та име ни це кáда 
(= ка ду на) кад је нео зна че ну ни је мо гу ће раз ли ко ва ти од ве знич ке ре чи (при-
ло га ка да), ко ја је ов де упра во не по сред но иза ње до шла. Та ко исто би се, по 
на шем мшцље њу, уз вик иша вра ни у: Иша вра ни, оби љеж је град но! (ОС ХLIХ, 
14), та ве за ових две ју ре чи, без озна ке, мо гла схва ти ти као са оп ште ње вра-
но ви ма да је не ко ишао, или да је не ко вран ишао. Да ље, ни је не схва тљи во 
ту ма че ње јед ног ин тер пре та то ра Ње го ше ва сти ха: Ол тар пра ви на ка мен 
кр ва ви (ГВ, 675), пре ма ко ме пе сник по зи ва да се пра ви (по ди же) ол тар на 
кр ва вом ка ме ну, за то што је пра ви у ње му схва тио као им пе ра тив гла го ла 
пра ви ти. И до и ста га је мо гао та ко схва ти ти. Ме ђу тим, да је ова реч би ла 
обе ле же на про зо диј ским зна ци ма с ко ји ма је да та у на шем Реч ни ку: Ол тар 
прави на ка мен кр ва ви, ви де ло би се да пра ви ов де ни је гла гол ски об лик, већ 
при дев, и да се у сти ху с њим го во ри о пра вом, истин ском ол та ру. А иа ко су: 
јека и јек и по зна че њу, а не са мо по об ли ку, слич не ре чи, ве ћи на при ре ђи ва ча 
ра зних из да ња Гор ског ви јен ца тач но је осе ћа ла да ри там пе сни ко ва сти ха: 
Гле да јеком града стра вич но га / ђе с’ по да мном ја ло ве обла ци (ГВ, 57–58) 
тре ба за шти ти ти ре ме ће ње, до ко га би сва ка ко мо ра ло до ћи евен ту ал ном 
мо гу ћом за ме ном да тог об ли ка име ни це јека – истим об ли ком име ни це јек. 
Ау то ри Реч ни ка Ње го ше ва је зи ка су се упра во тим ру ко во ди ли ка да су, та-
ко ђе, до тичнц об лик име ни це град обе ле жи ли ма ло час озна че ним ак цен том. 
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Истим су ак цен том обе ле жи ли и не по сред но сле де ћу име ни цу, не са мо ра ди 
чу ва ња рит ма не го и да се зна че ње од но сне име ни це евен ту ал но не би заме-
њи ва ло име ни цом град.

Ми смо – да нај зад за вр ши мо ову и не хо ти це про ду же ну реч о ста вља њу 
про зо диј ских зна ка на по је ди не ре чи де фи ни цијâ и при мерâ упо тре бе ре чи 
у ово ме Реч ни ку – уве ре ни да је ово нај про сти ји, упра во је ди ни на чин ко јим 
се мо гло ука за ти на раз ли ку (кад у зна че њу, кад у функ ци ји, а сва кад у рит му) 
ви зу ел но јед на ких ре чи или об ли ка ре чи као што су: ста рина (тј. ста ро, дав-
но про шло вре ме, дав ни на) и стари на (= стар чо век); ваљá на (= вред на) и 
ваљaнa (тј. до би ве на ва ља њем), пла нинē и плани не у сти ху, ре ци мо, Не ка 
сва ти не бу де пла ни не / без пи та ња мо га ал’ Ли мо ва (ГВ, 1853–1854), у ко ме 
ова ко, без про зо диј ских зна ка на ре чи пла ни не, ка ко је оста вље но код ве ћи не 
при ре ђи ва ча Ње го ше ва спе ва, чи та о цу ни је ја сно да ли је до тич ни об лик акуз. 
мн. или Ген. јд. јер тај пра ви обје кат мо же би ти у јед ном ко ли ко и у дру гом 
об ли ку. Са озна че ним про зо диј ским зна ци ма, ко је су при ре ђи ва чи у екс цер-
пи ра ном из да њу спе ва ста ви ли, за чи та о ца не ма не до у ми це. И у Реч ни ку је 
за то до тич ни об лик та ко обе ле жен.

Оста је нам да ука же мо на још је дан слу чај по себ ног обе ле жа ва ња по-
је ди них ре чи у тек сту при ме ра у ово ме Реч ни ку. Ка да се за јед но од ви ше 
зна че ња не ке ре чи на ве де из ве стан при мер у ко ме се иста реч ја вља и у дру-
гом ко јем зна че њу, он да се реч с од го ва ра ју ћим зна че њем пи ше кур зи вом, а 
у би ло ко јем дру гом зна че њу – та је реч, као и све дру ге, на пи са на обич ним 
сло гом, ка ко нам то по твр ђу је и при мер с реч ју кад у две ма раз ли чи тим функ-
ци ја ма, од но сно с два раз лич на зна че ња, ко ји гла си: А кад ку ка, не ве се ли ла се? 
/ Баш кад јој је ва кат и ври јеж, / о не срећ ном дне ву Ви до во ме (ОС LVII, 5–7), 
ко ји је у Реч ни ку дат за зна че ње упит ног при ло га (у тач. 1 а). И ту је кад на-
пи са но кур зи вом. Не што ни же (тач. За) исти је при мер за исту реч на ве ден да 
се њим по твр ди функ ци ја од но сног ве зни ка, у зна че њу он да кад, па је та да 
ова реч кур зи вом на пи са на, у дру го ме по ре ду сти ху, а у пр вом обич ним 
сло гом. У при ме ру: Ди вљу па мет а ћуд отро ва ну / ди вљи ве пар има, а не чо век 
(ГВ, 1153–1154) – ве зник а на пи сан је кур зи вом на пр во ме ме сту, где је упо тре-
бљен у функ ци ји спој ног (ко пу ла тив ног) зна ка ве зе, за шта је при мер и на ве ден, 
а на дру го ме ме сту упо тре бље но а спољ ни је знак су прот ног од но са, за које 
зна че ње до тич ни при мер ов де ни је на ве ден, и тај се ве зник (а) сад ни чим не 
из два ја од оста лог тек ста. Реч ка ко на ла зи мо два пут упо тре бље ну у при ме ру: 
Но по чуј те ме не, со ко ло ви, / ка ко сју тра сјај на зо ра си не, / уста ни те ка ко со-
ко ло ви (ОС LI, 69–71), ко ји је у Реч ни ку на ве ден за по твр ду вре мен ског зна-
че ња (чим), па је у то ме зна че њу на пи сан кур зи вом, а у дру гом зна че њу, у зна-
че њу ве зни ка „као”, та реч је на пи са на обич ним сло гом, као и оста ле ре чи у 
то ме при ме ру, јер се она ов де не на во ди за по твр ду овог дру гог ње ног зна че ња.

Овим смо се на чи ном слу жи ли и за ди фе рен ци ра ње две ју по об ли ку 
истих ре чи, од но сно њи хо вих об ли ка, и ка да су оне раз лич не по ети мо ло-
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ги ји, а не са мо ка да су раз лич них зна че ња, као у слу ча ју с об ли ци ма гла го ла 
би ти (= по сто ја ти и на ста ти) и би ти (= ту ћи), под вла че ћи об лик ре чи на 
чи је се зна че ње до тич но об ја шње ње од но си, а оста вља ју ћи онај дру ги ко ји 
се ту слу чај но, та ко ре ћи, сте као. По твр ђу ју ћи зна че ње гла го ла би ти (еssе) и 
на во де ћи за њ при мер: Док сва ну ло и док зо ра би ла, / све би ја ху пре ма се бе 
Тур ке – ми смо, ка ко је то ов де тач но пре не то, би ла на пи са ли кур зи вом, а „би-
ја ху” је оста ло ни чим нео зна че но јер се не од но си на зна че ње ко је се об ја шњава.

Сва ком чи та о цу Ње го ше вих де ла: Гор ског ви јен ца, Лу че ми кро ко зма, 
Ње го вих Пје са ма и др. па да у очи упо тре ба ека ви за ма у њи ма, не што че шћа 
не го што би се то оче ки ва ло, јер је из го вор у на род ном је зи ку Ње го ше ва 
за ви ча ја, мо же се ре ћи, до след но ије кав ски. Али то ипак ни је чуд но ка да се 
има на уму да је, ка ко смо већ ре кли, осно ва Ње го ше ва је зи ка и не што ши ра, 
да се тај је зик не мо же у све му одва ја ти од на шег књи жев ног је зи ка пе сни-
ко ва вре ме на и је зи ка књи жев но сти вре ме на ко је је ово ме прет хо ди ло, и на 
ко јој се он до брим де лом књи жев но обра зо вао. У сва ко ме слу ча ју, пи та ње 
ека ви за ма у Ње го ше ву је зи ку, оп ште је зич ки по сма тра но, до ста је сло же но, 
и да ти од го вор на њ на 2–3 стра ни це тек ста, ка ко је то по ку шао да учи ни Д. 
Ву шо вић (у сво јим При ло зи ма про у ча ва њу Ње го ше ва је зи ка) оче вид но ни је 
мо гу ће; вр ло је по јед но став ње но ре ћи, иа ко је то уне ко ли ко тач но, и да је оно 
књи шког ка рак те ра. А си гур но му се не мо же на ћи об ја шње ње у ме трич ком 
узу су, по ко ме би ека ви зми до ла зи ли та мо где је по треб но да ти јед но сло жну 
ме сто вред но сти од два сло га, јер и Ње гош, као и дру ги пе сни ци (и)је кав ци, 
уо ста лом, у то ме слу ча ју при бе га ва ели ди ра њу пр вог во ка ла, за ме њу ју ћи га 
у пи са њу зна ком апо стро фа. И што је још ва жни је, код Ње го ша сре та мо ека-
ви зме не са мо та мо где гла су е од го ва ра ју два сло га, већ јед на ко и у слу ча је-
ви ма где и у (и)је кав ском има мо јед но сло жну од го ва ра ју ћу гла сов ну вред ност. 
При тра же њу об ја шње ња Ње го ше вим ека ви зми ма се, осим све га то га, не 
мо же ис пу шта ти из ви да ни ри там ско-ме ло диј ски мо ме нат. Но без пре тен зи-
ја да то ме про бле му ов де да мо ре ше ње, вра ћа мо се сво јој оба ве зи да ка же мо 
ка кав је био наш од нос пре ма пи шче вој упо тре би ека ви за ма. Ни ко ме се, си-
гур но, ни је те шко уве ри ти да он ни у че му ни је био друк чи ји већ упра во као 
у свим оста лим слу ча је ви ма с ма ње обич ним ли ко ви ма ре чи у Ње го ше ву 
је зи ку.

По што се у пе сни ко ву је зи ку че шће сре ће мо са ре чи ма: човек, ветар, 
млéко, песма, коле но, нáме ра, свет, цветић, свéтла, слеп, ослéпи ти, осе ћа ти, 
последњū, ов де, он де и са још не ким ека ви зми ма (где кад, уз гред ће мо на по-
ме ну ти, и у истом сти ху, и не по сред но је дан до дру гог, на ла зи мо ије ка ви зам 
и ека ви зам у две ре чи истог ко ре на, у сти хо ви ма, нпр.: Ви лов ни су пре стро ги 
за ко ни – / се стре ће те устри је лит стре ла! (Пј. 88, 125–126) по ред не срав њи во 
че шћих ије ка ви за ма и у овим и у свим дру гим ре чи ма са не ка да шњим гла сом 
ѣ, – ми смо све ре чи и у екав ским ли ко ви ма, уко ли ко нам то ни је про ма кло, 
раз у ме се, уно си ли у наш Реч ник упу ћу ју ћи их на њи хов ије кав ски и за на шег 
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ве ли ког пе сни ка ау тен тич ни ји лик: човек м (ек.) в. човјек; млéко с (ек.) в. 
мли јеко; свет м (ек.) в. свијет; светао, светла, светло (ек.) в. свије тао; ослé
пи ти, -им сврш. в. осли јепи ти; ов де (ек.) в. ов дје итд., – уко ли ко у ово ме Реч-
ни ку има ре чи на ко је су се ови ека ви зми мо гли упу ти ти. Та мо пак где нам 
је не до ста јао (и)је ка ви зам на ко ји би смо до тич ну реч мо гли упу ти ти, ми смо је 
об ја сни ли на не ки дру ги на чин; за цветић смо, нпр., да ли об ја шње ње: м (ек.) 
дем. од цвет, јер у гра ђи за Реч ник ни смо на шли ије кав ски об лик цвје тић, 
да би смо на ње га упу ти ли.

И у свим дру гим слу ча је ви ма где пре ма јед ној у Ње го ше вој упо тре би 
на ђе ној ре чи има у ње го ву Реч ни ку и реч ко јој се би ло по че му мо же да ти 
пре и мућ ство, ми скра ће ни цом в., по пра ви лу, упу ћу је мо на ову дру гу реч. 
И об ја шња ва мо, ре ци мо, ре чи божи, -a, -ē ди јал. в. бож ји; бојнūк м в. бо рац; 
остар, остра, остро ди јал. в. оштар; остри ти, -им ди јал. в. оштри ти, орaј, 
óр ла м ди јал. в. орао; ору жи је, с срсл., в. оруж је; сједок м ди јал. в. свје док; 
мнад, мнáда, мнáдо ди јал. в. млад; сaставити се, -им се сврш. ди јал. в. са ста
ти се. Ово опет, раз у ме се, ако у на шем Реч ни ку има и реч на ко ју се упу ћу је. 
Уко ли ко пак та кве ре чи не ма у Реч ни ку Ње го ше ва је зи ка – ми ре чи ко је би смо 
на по ка зни на чин упу ти ли на њих, са од го ва ра ју ћим озна ка ма, јед но став но 
де фи ни ше мо као у свим дру гим слу ча је ви ма: – об ри ва ти, -āм сврш. ди јал., 
нпр., об ја шња ва мо са обри ја ти; ору ди је с срсл. ору ђе; сaстављaње с ди јал. 
са ста ја ње; облúчи ти, облūчūм не сврш. раз об ли чи ти, от кри ти, рас крин ка ти. 
То зна чи да у ова квим слу ча је ви ма чи та о ци ма оста вља мо да са ми, уз ко ри шће-
ње ста вље не озна ке, та мо где је да та, од ре ђу ју стил ску вред ност до тич не 
ре чи и евен ту ал но пре и мућ ство оне ко јом је об ја шња ва мо.

Ре чи ма ко је де фи ни ше мо упу ћи ва њем скра ће ни цом в. на дру гу ко ју 
реч, би ло да уз њих на во ди мо при ме ре, или се под ра зу ме ва да ће се при ме ри 
за њих на ћи уз ре чи на чи ја зна че ња их упу ћу је мо, не да је мо дру гих де фи ни-
ци ја уко ли ко су обе ре чи у ис тој књи зи Реч ни ка. Ме ђу тим, ако се не на ла зе 
у ис тој, већ јед на од тих ре чи у јед ној, а дру га у дру гој књи зи Реч ни ка, ми из 
прак тич них раз ло га – да онај што се слу жи Реч ни ком не би мо рао по те за ти 
у исти мах за јед ном па за дру гом књи гом – ре чи ма ко је об ја шња ва мо дру гом 
реч ју упу ћи ва њем на њу са в. од мах иза то га да је мо и од ре ђе ну де фи ни ци ју: 
ал ка ж в. хал ка, ме тал ни ко лут, бе о чуг; aлуга ж в. ха лу га, ду бо ка, те шко 
про ход на ува ла; арам ба ша м в. ха рам ба ша, хај дуч ки по гла ви ца; ара ти, -āм 
не сврш. в. ха ра ти, вр ши ти по ха ру, са ти ра ти, пљач ка ти, оти ма ти итд., без 
об зи ра на то што ће се та де фи ни ци ја, мо жда са свим исто вет на, на ћи и уз 
лик ре чи на ко ји се упу ћу је.

Бу ду ћи да се ре чи да ју у зна че њи ма ко ја има ју та мо где се на ла зе, тј. у де-
ли ма Ње го ше вим, ко ри сни ци Реч ни ком ће се у ње му сре та ти и са нео бич ним 
зна че њи ма, по че шће сва ка ко и са они ма ко ја им ра ни је ни су би ла по зна та. А 
у исто ће вре ме, у истим или дру гим при ли ка ма, уза ман тра жи ти нај о бич ни-
ја зна че ња по је ди них ре чи, оних ми сли мо, ко ја се у до тич ним слу ча је ви ма 
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у де ли ма пе сни ко вим ни су на шла. Ово је, јед но ко ли ко и дру го, са свим при-
род но, јер ау то ри Реч ни ка ни су се би мо гли по ста вља ти дру ге за дат ке не го 
да ре чи об ја шња ва ју зна че њи ма с ко ји ма су упо тре бље не у де ли ма пи сца чи ји 
су Реч ник ра ди ли. Ипак су они, на ро чи то ка да се де си да се код Ње го ша 
на и ђе на фи гу ра тив но упо тре бље ну реч ко је у гра ђи за ње гов Реч ник не ма 
са ре ал ним зна че њем, по че шће да ва ли де фи ни ци је и за ово зна че ње ре чи, и 
то на пр во ме ме сту, али на рав но без при ме ра уз њих, за то што код Ње го ша, 
ка ко ре ко смо, ни су на ђе ни, а од мах иза те де фи ни ци је, по сле тач ке са за ре-
зом, ста вља ли су озна ку фиг. и де фи ни ци ју, си но ним ску или опи сну, или по 
по тре би и јед ну и дру гу, са при ме ром, раз у ме се, јед ним или ви ше њих, као 
и ре дов но у дру гим слу ча је ви ма.

На шав ши се пред сти хо ви ма, ре ци мо: Гле да је ком гра да стра вич но га / 
ђе с’ по да мном ја ло ве обла ци (ГВ, 157–158), чи та лац ће, од но сно ин тер пре-
та тор, осе ти ти по тре бу и да са зна ре ал но зна че ње ре чи ја ло ви ти, али ће пра-
вил но схва ти ти до тич ни стих тек ка да овај гла гол ве же за су бје кат обла ци. 
За то је у Реч ни ку и да то: јало ви ти се, -им се не сврш. до но си ти мр тав плод 
на свет; фиг. ме сто пло до но сне ки ше до но си ти уби та чан град. Из истих 
раз ло га и: из ни ћи, -кнēм сврш. раз ви ти се из се ме на и из би ти из зе мље, ис кли
ја ти; фиг. на ста ти, ро ди ти се, угле да ти свет: До вра та сам из ни ка тар та ра 
(ЛМ, Посв. 156); гла вобо ља ж бол, бо лест гла ве; фиг. бри га, не во ља; за, зла, 
зло, – зао, рђав, лош; фиг. по сра мљен, по сти ђен; жáркōст, -ости ж вре ли на, 
же га; фиг. ва тре ност, за нос; вјен чáва ти, вјен чавaм не сврш. ве зи ва ти бра
ком; фиг. те сно, чвр сто ве за ти.

Још че шће су у фи гу ра тив ном зна че њу ре чи да ва не са мо са од го ва ра ју ћом 
озна ком, а без ука зи ва ња на ре ал но зна че ње њи хо во: роми ца, нпр., м и ж фиг. 
онај ко ји, као сло мљен брав, те шко иде, ко ји је увек по след њи, нај го ри, нај бе
зна чај ни ји: – Што му дру јеш без пре ше, Ла за ре? / А до ве сти ни ро ми це не ћеш 
(ШМ II, 137–138); туп, тупа, тупо фиг. без из ра зан (у ве зи с по гле дом); узaвре
ти, -им фиг. раз ми ле ти се, раз ле те ти се.

Са мо се по се би раз у ме да су и ре чи с ре ал ним зна че њи ма на ђе ним у 
упо тре би код Ње го ша да ва не са мо у то ме, а без ика ква на го ве шта ја о би ло 
ко јем дру гом зна че њу ко је би се пре код ње га оче ки ва ло; реч бли јешта ти, -им 
за се њи ва ти се (обич но све тло шћу), гу би ти моћ гле да ња (о очи ма), а не ма мо: 
би ти оба сјан ја ком све тло шћу; ду ва ти, та ко ђе, у ма ње обич ном зна че њу 
пу ши ти, а ни по ме на ниг де о дру гим, вр ло обич ним зна че њи ма те ре чи; име-
ни це калaуз та ко ђе не ма у основ ном и обич ном зна че њу спра ве за отва ра ње 
за кљу ча них вра та без кљу ча, а иста се реч на ла зи у зна че њу во дич; па за ку
пи ти – ку пи ти (обич но у ве ћој ко ли чи ни) а не ма: узе ти у за куп; носēћa ће 
се, сва ка ко под ути ца јем ру ског је зи ка, на ћи у Реч ни ку у зна че њу ко је не одго-
ва ра при ро ди на ше га је зи ка на род ног ка рак те ра, а не ма је у зна че њу труд на, 
у ко ме је она ина че у ши ро кој упо тре би у срп ско хр ват ском је зи ку; замéни ти се 
не у зна че њу учи ни ти с ким за ме ну не чег за дру го што, од но сно друк чи је што, 
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већ уби ти соп стве ног уби цу; пу шкар је, по гра ђи из де ла Ње го ше вих, онај 
ко ји но си пу шку, а ни је том име ни цом озна чен и за на тли ја ко ји пра ви пу шке 
итд. итд. Јед ном реч ју, у нашем Реч ни ку су об ра ђе не ре чи у зна че њи ма на ђе-
ним у гра ђи спре мље ној ис пи си ва њем из де ла Ње го ше вих.

У свим уо че ним зна че њи ма сва кој ре чи оп штег де ла Реч ни ка да та су 
об ја шње ња. У по себ ном де лу, тј. у Реч ни ку-ре ги стру вла сти тих име на, ко ји 
се на ла зи на кра ју II књи ге, на ћи ће се, ме ђу тим, не де фи ни са них ре чи, из 
про стог раз ло га што нам, и по ред тра га ња по мно гим ен ци кло пе ди ја ма и 
ра зним при руч ни ци ма, и по ред тра же ња оба ве ште ња и код мно гих по је ди-
на ца, ко ји су се, сви од ре да, љу ба зно ода зи ва ли и ра до нам из ла зи ли у су срет 
– на че му им то пло за хва љу је мо, – ни смо сва кад мо гли до ћи до по да та ка по-
мо ћу ко јих би смо сва ки по јам иден ти фи ко ва ли. На ро чи то нам је ста ло би ло 
да тач но де фи ни ше мо по ве ћи број вла сти тих име на из Ње го ше ве Би ље жни це, 
ко ји су све до чан ство о пи шче вом ши ро ком ин те ре со ва њу, па и о по зна ва њу 
зна чај них да ту ма из исто ри је и ми то ло ги је, не што ма ло и но ви јих, а на ро чи то 
ста рих на ро да: Гр ка, Ри мља на, Егип ћа на, ни за бли ско и сточ них и не ко ли ко 
сред ње- и да ле ко и сточ них на ро да. Где се ни смо мо гли по мо ћи од го ва ра ју ћом 
ли те ра ту ром, или ни смо мо гли до ћи до ње, ми смо се обра ћа ли од но сним 
струч ња ци ма – ко ле га ма из Ака де ми је и ин сти тутâ, и са фа кул те та (Фи ло-
ло шког, Фи ло зоф ског и Те о ло шког). Код сва ко га од њих на и ла зи ли смо на 
све ср дан од зив и го то вост да жр тву ју кад год дра го це но вре ме и по мог ну 
нам у тра га њу за не по зна тим, а по го то ву да нас љу ба зно оба ве сте о њи ма 
по зна тим чи ње ни ца ма и по ја ва ма. Не ка им је сви ма на то ме ко ле ги јал на и 
при ја тељ ска хва ла.

Та мо где ни јед ним од ових пу те ва ни смо ус пе ли да до ђе мо до по у зда них 
по да та ка по мо ћу ко јих би смо мо гли де фи ни са ти од ре ђе ни по јам, ми смо реч 
оста вља ли без де фи ни ци је и са две тач ке иза ње на во ди ли при мер у ко ме је 
реч на ђе на. Та кве ре чи су са мо ре ги стро ва не, али не и об ја шње не, за то смо 
ми цео део Реч ни ка с вла сти тим име ни ма и на зва ли реч ник-ре ги стар.

Но ипак не тре ба ми сли ти да је та квих, са мо ре ги стро ва них а нео бја шње-
них, ре чи (од ред ни ца) остао ве лик број у на шем Реч ни ку. Без де фи ни ци је, а 
са мо с при ме ри ма ни су оста ле је ди но ре чи по ме ну те у не по сред но прет ход-
ном ста ву већ и ви ше оних за ко је би сва ка де фи ни ци ја би ла су ви шна, јер се 
са др жи у при ме ру, као у слу ча је ви ма:

Гранд Негус м: Им пе ра тор аби син ски на зи ва се Гранд Не гус (Биљ. 177). 
Мијан Чинг м: Са да шњи им пе ра тор ки тај ски зо ве се Ми јан Чинг (Биљ. 

185).
Митар-барјaк тāр м: И де ли ја Ми тар бар јак та ре / од кр ва ва Се ла До бр-

ско га (ОС LVI, 492–493).
Трaгēдија и Ком ēди ја: Дви је ста туе с вра та све тог Јо а на од Акре (Биљ. 188).
Сáрић, хо џа м: Оно слу ша јед но Ту ре зор но, / хо џа Са рић са дно Гац ка 

рав на (ОС ХLIХ, 111–112) и њи ма слич ним.
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По ред ових, без де фи ни ци ја су оста ла: име на из ве сних лич но сти ко је 
су уче ство ва ле у по је ди ним окр ша ји ма с Тур ци ма, од но сно из ре до ва ових 
та ко ђе, или, упа дљи во ре ђе, на зи ви по је ди них ло ка ли те та за ко је је ве зан 
не ки де таљ из опе ва ног до га ђа ја, а до дру гих по да та ка о до тич ним ли ци ма 
или ме сти ма се ни је мо гло до ћи, ни уз озби љан труд ко ји смо у сва ком по себ-
ном слу ча ју за то ула га ли. Нај зад, број тих вла сти тих име на без де фи ни ци ја 
у Реч ни ку је ско ро за не мар љи во ма ли. А уз то мо же мо ре ћи да овај не до ста так 
де фи ни ци је ни у јед ном од тог и ина че не ве ли ког бро ја слу ча је ва не оне мо-
гу ћа ва, па и не успо ра ва, раз у ме ва ње тек ста с до тич ним ре чи ма осим мо жда 
у не ко ли ка слу ча ја с та квим ре чи ма из Ње го ше ве Би ље жни це∗. Нај ви ше 
до пу шта мо да ће због то га где кад чи ја ра до зна лост оста ти не за до во ље на, 
или су је та ко јег да ле ког по том ка по вре ђе на.

У ве зи с на сто ја њем ау торâ да при из ра ди Реч ни ка об ли ке ре чи пи шче-
ва је зи ка што вер ни је пре не су у ње гов Реч ник, по треб но је учи ни ти још две 
на по ме не. Пр ва од њих ти че се ак цен та, а дру га пра во пи са.

Већ оно не ко ли ко при ме ра ак цен то ва них речи ко је смо да ли за илу стра-
ци ју се ман ти ке и функ ци ја, одн. ди фе рен ци ра ња зна че ња ре чи – бар они ма 
ко ји ма је по зна та при ро да ак цен та и ко ји раз ли ку ју ак це нат ске зна ке – ја сно 
го во ри да смо ак цен те у ово ме Реч ни ку бе ле жи ли др же ћи се Вук-Да ни чи ће ва 
си сте ма, а не оно га што ка рак те ри ше го во ре Ње го ше ва ужег за ви ча ја, од ко јег 
се наш пе сник ни је мо гао мно го раз ли ко ва ти сво јим ак цен том. Ово још не 
зна чи да се ак це нат бе ле жен у Ње го ше ву Реч ни ку сву да по ду да ра са ак цен-
том Ву ка и Да ни чи ћа, ни ти опет да се рет ко сла же са ак цен том ко ји је мо рао 
би ти у на ше га пе сни ка. Но, у сва ко ме је слу ча ју бли жи ак цен ту зна чај них 
на ших ко ди фи ка то ра је зи ка, пр во по то ме што су ре чи у Ње го ше ву Реч ни ку 
обе ле же не са сва че ти ри ак цен та, док је ста ро цр но гор ска ак цен ту а ци ја, ко-
ја је сва ка ко би ла и Ње го ше ва, зна ла са мо за два си ла зна ак цен та, ко ји су 
мо гли ста ја ти на би ло ко ме сло гу ре чи. У на шем Реч ни ку, ме ђу тим, као год 
и код Ву ка и Да ни чи ћа, по ред ова два има и два уз ла зна ак цен та, ко ји сто је 
на би ло ко јем сло гу ре чи, осим по след њег на рав но. А си ла зни су ак цен ти у 
ово ме си сте му осим у јед но сло жних ре чи ве за ни са мо за пр ви слог ре чи са 
два и ви ше сло го ва. Ни у Ње го ше ву Реч ни ку ни су бе ле же ни би ло где дру где.

* Ми ов де ни смо би ли у мо гућ но сти да те не до стат ке от кло ни мо; од но сне ре чи ни смо 
мо гли на ћи ни у јед ној од до ступ них нам ни до ма ћих ни стра них ен ци кло пе ди ја. До са чу ваног 
де ла Ње го ше ве би бли о те ке на Це ти њу пак ни смо мо гли до ћи; он је по сле зе мљо тре са од 1979, 
као и оста ле ства ри из Ње го ше ва му зе ја, за ко ван у сан ду ци ма, а Му зеј још ни је опра вљен и 
до ве ден у ред. Ме ђу са чу ва ним Ње го ше вим књи га ма на ла зи се и фран цу ска ен ци кло пе ди ја 
No u ve au Dic ti on na i re de la Con ver sa tion pu blié par Au gu ste Wa hlen, T I – XXV, Bru xel les 1842–1845, 
ко ја је Ње го шу, по увер љи вој прет по став ци унив. проф. М. Фла ша ра из Бе о гра да, по слу жи ла 
као из вор оба ве ште ња о мно гим мит ским ли ци ма и за ни мљи вим лич но сти ма и до га ђа ји ма 
из ми то ло ги је и из ста ри је, па и но ви је, исто ри је по је ди них на ро да, ко је Ње гош у сво јој Би ље-
жни ци спо ми ње. Фла шар је ве ћи број њих об ја снио у сво јим рас пра ва ма, ко ји ма смо се ми, 
на рав но ко ри сти ли, али је, и по ре чи ма са мо га Фла ша ра, и још по ко ја оста ла нео бја шње на.
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Ове основ не прин ци пе Вук-Да ни чи ће ве ак цен ту а ци је при ме ни ли смо 
до след но у Ње го ше ву Реч ни ку. Ина че смо че сто оста вља ли и ак цен те пе-
сни ко ва ужег за ви ча ја, што ће ре ћи ак цен те ко је је он сам упо тре бља вао, 
уко ли ко ни су про ти ву ре чи ли из ло же ним од ли ка ма ак це нат ског си сте ма 
Ву ко ва је зи ка у Да ни чи ће вој ко ди фи ка ци ји. То ће за па зи ти сва ко ко се бу де 
слу жио на шим Реч ни ком. За то не ми сли мо на во ђе њем по је ди нач них при-
ме ра раз вла чи ти ове сво је увод не на по ме не.

Об ја шња ва ју ћи за што смо за ис пи си ва ње за овај Реч ник узе ли озна че-
но из да ње Ње го ше вих Це ло куп них де ла, ре кли смо и за то, по ред оста лог, 
што је то из да ње (као и свих дру гих је да на ест из да ња Про све те и Обо да) 
штам па но нај но ви јим пра во пи сом, јер је и то не ко пре и мућ ство њи хо во. А 
и сва из да ња Ње го ше вих де ла, уо ста лом, ко јих је, на ро чи то не ких од њих 
(ми сли мо на Гор ски ви је нац, на пр во ме ме сту) би ло без број, та ко ре ћи, штам-
па на су пра во пи сом од но сног вре ме на, друк чи јим зна чи од оно га ко јим их 
је, из по зна тих раз ло га, пи сао, а ве ћи ну и штам пао сам наш ве ли ки пе сник, 
за то што се сва кад на сто ја ло да се ње го во де ло учи ни што бли жим чи та о цу.

По ста вља ло се, ме ђу тим, пи та ње ка да смо при сту пи ли оства ри ва њу за-
ми сли о из ра ди пот пу ног реч ни ка Ње го ше ва је зи ка, ни је ли би ло упут ни је 
за ис пи си ва ње ре чи узе ти из да ња у спољ њем ру ху ко ја им је сам ау тор дао, 
тј. Ње го ше ва де ла у пр вим њи хо вим из да њи ма због то га што она тре ба да 
слу же и ра ду на ви ше стра ном про у ча ва њу пи сца и ње го ва вре ме на уоп ште. 
Исто се та ко по ста вља ло, и по ста вља се пи та ње, не за ви сно од Реч ни ка, да 
ли би, у ве зи с тим, би ло по треб но спре ми ти и јед но спе ци јал но из да ње Ње-
го ше вих де ла упра во ње го вим пра во пи сом. Ми ми сли мо да би би ло вр ло 
ко ри сно то учи ни ти ка да би се за ово обез бе ди ле мо гућ но сти, али и на по-
ми ње мо да би за та кав по ду хват био нео п хо дан не што број ни ји струч ни 
ка дар, а по го то ву знат на ма те ри јал на сред ства, ко ја ипак тре ба да пад ну на 
чи та о ца. А ко ли ко би се да нас на шло чи та ла ца де ла штам па них пред ву ков-
ским пра во пи сом? И ми смо, на рав но, спре ма ју ћи Реч ник ми сли ли, у пр во-
ме ре ду, да њим чи та о ци ма Ње го ше вих де ла омо гу ћи мо лак ше чи та ње и 
успе шни је раз у ме ва ње на ше га пе сни ка, јер је у сва ком слу ча ју не срав њи во 
ве ћи број чи та ла ца не го про у ча ва ла ца Ње го ша. Ових по след њих је ипак 
ре ла тив но не зна тан број. А они и ина че у сво ме по слу тра га ју за пр вим из да-
њи ма Ње го ше вих де ла, ма да је, на по ми ње мо, из у зет но те шко, ско ро не мо гу ће, 
до њих до ћи. За то је ну жно спре ми ти фо то тип ска из да ња и оста лих тих де ла, 
као што је Од бор за про сла ву сто пе де се то го ди шњи це пе сни ко ва ро ђе ња 
(1963) у Ти то гра ду спре мио Гор ски ви је нац и као што је не дав но, опет У Ти-
то гра ду, спре мље но из да ње Лу че ми кро ко зма (не мо ра то би ти у јед на ко 
лук су зној опре ми).

То је нај зад пи та ње ко је се уз гред но на ме ће. А ми ће мо се ов де освр ну-
ти на не ке, иа ко рет ке не по ду дар но сти пра во пи са у екс цер пи ра ном из да њу 
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Ње го ше вих де ла и у при ме ри ма Реч ни ка, ко ји су из тих де ла узи ма ни. Али 
пр во о Би ље жни ци, ко ја је по себ но об ја вље на, па је ра зу мљи во што је у пра-
во пи су би ло ви ше не у јед на че но сти ко је ни смо мо гли от кло ни ти јер смо 
би ли оба ве зни да се др жи мо тек ста из ког су при ме ри узи ма ни. А по себ но се 
то пи та ње до не кле на ме ће и у пра во пи су из бо ра Пи са ма, иа ко су она иза шла 
као јед на од књи га Це ло куп них де ла, и њи хо ви ре дак то ри би ли два чла на 
Ре дак ци о ног од бо ра Це ло куп них де ла Ње го ше вих. Ови су, за јед но с при ре-
ђи ва чем, у јед ном слу ча ју по сту пи ли на по се бан на чин. Име ни цу бог и све 
ње не си но ни ме: го спод, све мо гу ћи, све ви шњи и др. пи са ли су ве ли ким по чет-
ним сло вом. Ни ми при узи ма њу при ме ра из Пи са ма тај на чин пи са ња ових 
ре чи ни смо ме ња ли; јер то по прин ци пи ма пра во пи са не сма тра мо по гре шним 
бу ду ћи да је у пи та њу реч ко ја је, иа ко ап стракт на, ипак особ на име ни ца, 
озна ча ва је дан по јам, уз то још за вер ни ке, те пре ма то ме и за Ње го ша, уз ви-
шен по јам, и при ре ђи ва чи Пи са ма су би ли у пра ву ка да ту ау то ров на чин 
пи са ња ни су ме ња ли. С дру ге стра не, пр во Ко ми си ја за из ра ду Пра во пи са 
ко ји је у упо тре би, а за тим и Уре ђи вач ки од бор Це ло куп них де ла Ње го ше вих 
име ни цу бог и ње не си но ни ме озна чи ли су као за јед нич ке и из рич но је у 
Пра во пи су ис так ну то да их тре ба пи са ти ма лим по чет ним сло вом, сва ка ко 
из пе да го шких раз ло га. И у при ме ри ма за Реч ник из свих де ла, осим Би ље-
жни це и Пи са ма, ова реч је на тај на чин пи са на.

Двој ство је, не из истих раз ло га, оста ло и у пи са њу за ме ни ца Ви и Ваш 
ка да се од но се на по је дин ца. У пи сми ма, где се нај не по сред ни је обра ћао 
лич но сти ма с ко ји ма је оп штио, пи сац је стро го па зио да се не огре ши о тај 
прин цип, ко ји је и са да на сна зи, ка ко по сло ву пра во пи са, та ко и у прак си. 
При ре ђи ва чи Пи са ма су, раз у ме се, та ко ђе па зи ли на то. Ме ђу тим, у оста лим 
де ли ма пе сни ко вим, ка ко сам он, та ко и ка сни ји при ре ђи ва чи из да ња ње го-
вих де ла за не ма ри ли су по тре бу за ди фе рен ци ра њем упо тре бе ових ре чи; 
пи са ли су их по чет ним ма лим сло вом и ка да се од но се на јед ног, као и ка да 
се упу ћу ју ве ћем бро ју са го вор ни ка. А при ме ри су у по гле ду на то у Реч ник 
пре но ше ни у об ли ку ка ко су на ђе ни у де лу ода кле су ре чи за ње га ис пи си ване.

Осим ових из у зе тих слу ча је ва, и дру где смо кат кад про ме ни ли по не што 
у пра во пи су при ме ра ка да смо сма тра ли да то до при но си тач ни јем озна ча ва-
њу до тич не пред ста ве. Ме сто ве зи ра Аза ма, нпр., чи је смо име у ово ме ли ку 
на пи са но на шли у Ла жном ца ру Шће па ну Ма лом, у не ко ли ко из да ња ово га 
де ла, па и у из да њу из ко јег је узе та гра ђа за Реч ник (у пр вом, за гре бач ком 
из да њу ово га де ла је и ве зир на пи са но по чет ним ве ли ким сло вом за то ваљ да 
што се ми сли ло да је реч о не ком ве зи ру ко ји се звао Азам). Утвр ди ли смо, 
ме ђу тим, да ово ни је ни лич но име ни име ни ца уоп ште, већ при дев (арап ског 
по ре кла) ко ји зна чи ве ли ки, а стих: Та га рин сам ве зи ра Аза ма (ШМ I, 661) 
зна чи та та рин, тј. гла сник сам ве ли ког ве зи ра, па смо у до тич ном при ме ру 
у Реч ни ку и на пи са ли ова ко. Ме сто сан џак и ше риф у зна че њу све те за ста-
ве Му ха ме до ве, ко ја се чу ва у јед ном ца ри град ском му зе ју, на пи са не та ко у 
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свим из да њи ма Шће па на Ма лог, бар у они ма ко ја су нам до шла до ру ку, ове 
су две ре чи с ве зни ком и из ме ђу се бе пи са не на тај на чин. Њих, ме ђу тим, 
тре ба пи са ти као по лу сло же ни цу сaнџакишериф, па смо учи ни ли и ту пра-
во пи сну из ме ну у при ме ру: Не ка сан џа ки-ше риф угра бе, / па оми чу пут 
све ти јех мје стах (ШМ V, 277–278). Да ље, на зи ве ло ка ли те та: На рат ски Луг, 
Ца рев Лаз, Кле пи на Гра ди на, Му же ва Пе ћи на или на зи ве по је ди них на хи ја 
као: Ка тун ска На хи ја, Ри јеч ка На хи ја, Куч ка На хи ја и сл., на овај на чин на-
писа них у сти хо ви ма де ла из ко јих смо их узе ли, – уса гла си ли смо са про пи-
си ма по след њег пра во пи са пи шу ћи по чет ним ве ли ким сло вом са мо пр ву реч. 
Исту смо из ме ну учи ни ли у при ме ри ма на ве де ним под Зе та (2), ко ји гла се: 
Е ћу одит пут Ри је ке ма ле, / а с Ри је ке Зе ти зе мљи рав ној (ОС III, 86–87), Иде 
облак пре ко Ма ле си је / и Зе те се зе мље до хва тио (ОС LIV, 7–8), про ме ни ли 
смо, на и ме, по чет но сло во име ни це зе мља од ве ли ког на ма ло, за то што ова 
реч зна чи је дан пре део, крај, а ни ка ко ни је са став ни део на зи ва Зе те као не-
ка да шње др жа ве, што су, ве ру је мо, прет по ста вља ли лек то ри ко ји су оста ви ли 
на пи са но ка ко сто ји у озна че ним сти хо ви ма Огле да ла срп ског. И обр ну то у: 
св. Пе тар у Ри му (на зив по зна те цр кве) ма ло сло во с про ме ни ли смо у ве ли ко, 
јер се име цр кве на зва не име ном би ло ко јег све ца, пре ма од ред ба ма пра во пи-
са пи ше ве ли ким по чет ним сло вом, иа ко је у ово ме слу ча ју то про ти ву реч-
но на чи ну пи са ња име на истог све ца – ма лим сло вом. Али ће се ово ме на ћи 
об ја шње ње у ма ло пре ђа шњем обра зла га њу на чи на пи са ња име ни це бог.

За др жа ва ње на овим пи та њи ма про ме не пра во пи са у при ме ри ма Реч ни-
ка ће, мо жда, ко ме из гле да ти бе зна чај но, али ми та ко не ми сли мо, јер ка да 
у на чи ну пи са ња од ред ни це тур ско цар ство, ре ци мо, ма ла по чет на сло ва 
про ме ни мо у ве ли ка, ми смо тим про ме ни ли и зна че ње пој ма ове син таг ме 
– од ца ро ва ња Ту ра ка на чи ни ли смо Тур ску Ца ре ви ну, тј. Ото ман ску Им пе
ри ју, а сма тра мо да је Ње го шев Мр ђен Не срет ни ко вић у сво ме при ча њу на 
њу упра во ми слио кад је на озна че ном ме сту ре као: „Ова рат зна сва ки ка ква 
је би ла и у ка кво је ста ње мет ну ла тур ско цар ство.“ (Про за, 217).

Ау то ри Реч ни ка, ра зу мљи во је, у ту ма че њу ре чи и из ра за ко је су на ла-
зи ли у ко мен та ри ма уз Це ло куп на де ла из ко јих су ре чи за Реч ник екс цер пи-
ра не, а ко је су при из ра ди Реч ни ка, као и мно ге дру ге ко мен та ре и об ја шње ња 
уз по је ди на пе сни ко ва де ла има ли под ру ком, – ни кад ни су без сво га су да о 
њи ма јед но став но пре но си ли у Реч ник. А ка да се и де си ло да чак и пот пу но 
истим си но ни мом, од но сно до слов но истом де фи ни ци јом, об ја сне ко ју реч 
или из раз Ње го шев, они ни су то и ис ти ца ли, па ни ста вља ли под на вод ни ке, 
јер се то не ра ди у де ли ма ове вр сте. Ов де пак те ко мен та ре по ми ње мо ко-
ли ко да ка же мо да и они иду у ли те ра ту ру ко јом смо се при из ра ди Реч ни ка 
слу жи ли. У ту ли те ра ту ру иду и по себ ни ко мен та ри не ких Ње го ше вих де ла 
и, мно ги исто риј ски, ет но граф ски и ан тро по ге о граф ски ра до ви о Цр ној Го ри, 
књи жев не и фи ло зоф ске сту ди је, као и рас пра ве о жи во ту Ње го ше ву, о ње-



39

го вој вла да ви ни, о књи жев ном де лу и на ро чи то сту ди је о је зи ку са мо га пе-
сни ка и пе сни ко ва за ви ча ја. Ту, раз у ме се, до ла зе на ши по зна ти ји реч ни ци, 
не ко ли ко реч ни ка ру ског је зи ка, не ке до ма ће и стра не ен ци кло пе ди је и дру ги 
по треб ни при руч ни ци, од ко јих не ке и по себ но спо ми ње мо. То су:

Ву ка Стеф. Ка ра џи ћа, Срп ски рјеч ник, че твр то др жав но из да ње у Бе о-
гра ду 1935.

Rječ nik Ju go sla ven ske aka de mi je zna no sti i umjet no sti. Za greb, 1882–1976, 
knj. I–X XI II.

I. Bro za i F. Ive ko vi ća, Rječ nik hr vat sko ga je zi ka. Za greb, 1901.
Ђ. Да ни чи ћа, Рјеч ник из књи жев них ста ри на срп ских, књ. I–I II, у Бео-

гра ду 1863–1864.
Словарьцерковно-славянскагоирусскагоязыкаИмператорскойака-

деміинаукъ, томъ I–IV, вто рое из даніе. Сан ктпе тер бургъ 1867.
В. И. Даля, Толковыйсловарьживоговеликорусскогоязыка, том I–IV. 

Мо сква 1955. На бра но и на пе че та но со вто ро го из да ния „1880–1882. гг.”
СловарьрусскогоязыкаАкадемиинаук СССР в четырех то мах. Мо сква 

1957–1961.
Реч ник срп ско хр ват ског књи жев ног и на род ног је зи ка Срп ске ака де

ми је на у ка и умет но сти (до сад об ја вље не књ. I–XI (од сло ва А-ма ква). Бе о град 
1959–1981).

Реч ник срп ско хр ват ско га књи жев ног је зи ка Ма ти це срп ске I–VI. Но ви 
Сад 1964–1976.

Ab du lah Ška ljić, Tur ci zmi u srp sko hr vat skom je zi ku. Sa ra je vo, 1965.
En ci klo pe di ja Ju go sla vi je, iz da nje i na kla da Ju go sla ven skog lek si ko graf skog 

za vo da, kjn. 1–8. Za greb 1955–1971.
En ci klo pe di ja Lek si ko graf skog za vo da, iz da nje i na kla da Ju go sla ven skog 

lek si ko graf skog za vo da, knj. 1–7. Za greb 1955–1964.
Pe tar Skok, Eti mo lo gij ski rječ nik hr vat sko ga ili srp sko ga je zi ka I–IV. Za greb 

1971–1974.
Реч ник цр кве но сло вен ско га је зи ка С. Пет ко ви ћа. Срем ски Кар лов ци 1935.
Словарь-справочник,,СловаополкуИгореве“ под ре дак цией де иств. чл. 

АН Лит. ССР Б. А. Ла ри на, Б. Л. Бо го род ско го, чл. ко рр. АН СССР Д. С. Ли-
ха чо ва, выпуск 1–5 (А–С). Акад. на ук СССР, Ин сти тут рус ской ли те ра туры. 
Мо сква –Ле нин град 1965–1978.

Би бли ја или це ло Све то пи смо ста ро га и но во га за вје та, пре вео Ста ри 
за вјет Ђу ро Да ни чић, Но ви за вјет Вук Стеф. Ка ра џић, у Бе о гра ду 1932.

Хо ме ро ва Или ја да пре вод Ми ло ша Н. Ђу ри ћа. Ма ти ца срп ска (Ми нер ва, 
Су бо ти ца 1965).

Дра го слав Сре јо вић, Алек сан дри на Цер ма но вић-Ку зма но вић, Реч ник 
грч ке и рим ске ми то ло ги је. Бе о град 1979.

СловооПолкуИгореве Высту пи тельная статя Д. С. Ли ха чо ва; со ста-
вле ние и под го тов ка тек стов Л. А. Дми три е ва и Д. С. Ли ха чо ва. Би бли о те ка 
поэта. Ле нин град ское от де ле ние 1967.
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Энциклопедическийсловарь под ре дак цией Про фес со ра И. Е. Ан дре ев-
ско га, Изд. С. Ф. А. Брок га узъ (Лейпцигъ); И. А. Ефронъ (С. Пе тер бургъ). С. 
Пе тер бургъ 1890–1904.

Grand La ro us se encyclo pe di que en dix vo lu mes. Pa ris VI, 1960–1964.
Thi e me –Bec her, All ge me i nes Le xi con der Bil den den Künstler. Le ip zig 1930.
Słow nik jęzika pol ski e go I–XI. Re dak tor nac zelny Wi told Do ros zew ski. War-

sza wa 1958–1968.

Сва ко ме ко се бу де слу жио овим Реч ни ком па шће у очи да су уз мно ге 
ре чи у ње му пре зна че ња, по ред не ких дру гих, да те и озна ке њи хо ва по ре кла, 
не са мо за то што је ово уо би ча је но у реч ни ци ма не го и да би по слу жи ло као 
ори јен та ци ја: про у ча ва о ци ма пи шче ва де ла у пр во ме ре ду, али и сва ко ме 
чи та о цу, ра ди упу ћи ва ња у пе сни ков од нос пре ма из бо ру ре чи и дру гих је-
зич ких сред ста ва за из ра жа ва ње од но сних си ту а ци ја. Ни је, исти на, уза сва ку 
реч ко ја ни је по по ре клу до ма ћа озна че но и из ко јег је је зи ка узе та, јер су 
мно ге од тих ре чи дав но ушле у наш је зик и из гу би ле ту ђин ски ка рак тер.

А од свих на шем је зи ку стра них ре чи код Ње го ша је сва ка ко нај ви ше 
по зајм ље них из ру ског је зи ка, што је и са свим ра зу мљи во по што се зна да 
је је зик це лог по ко ле ња на ших пи са ца – ка да се узму и они ко ји су пре ње га, 
и с Ње го шем вре мен ски на по ре до, пи са ли – ско ро цео је дан век но сио пе чат, 
пр ве не ко ли ке де це ни је вр ло ја ког, а ка сни јих го ди на не што сла би јег ути ца ја 
цр кве но ру ског књи жев ног је зи ка. Ни Ње гош се, на рав но, ка ко смо већ на по-
чет ку ов де ис та кли, ни је ус те зао да из то га је зи ка узи ма ре чи, па по не кад и 
об ли ке ре чи и по је ди не из ра зе. И ни су то код ње га, као ни код свих ње го вих 
прет ход ни ка, са мо ре чи цр кве но сло вен ског ка рак те ра, већ их је он ви ше узи-
мао из но ви јег ру ског књи жев ног је зи ка. Упра во, код Ру са до пр вих де це ни ја 
XIX ве ка и ни је би ло мо гу ће ова два је зи ка раз гра ни ча ва ти је дан од дру гог, 
не го се ру ски књи жев ни је зик по сте пе но по на ро ђи вао на тај на чин што је у 
цр кве но ру ски, од но сно цр кве но сло вен ски је зик сред ње ве ков не ре ли ги о зне 
књи жев но сти ула зи ло све ви ше на род них еле ме на та, а по го то ву је у књи-
жев но сти све тов не са др жи не и пре о вла ђи вао ру ски на род ни је зик. Бо га ће ње 
ру ског књи жев ног је зи ка се вр ши ло та ко што се у ње го ву цр кве но сло вен ску 
осно ву све ви ше ули ва ло на род них еле ме на та, ко ји су се по сте пе но умно жа-
ва ли, те је већ до озна че ног вре ме на, тј. до Пу шки но ве епо хе, ру ски на род ни 
је зик по стао књи жев ним, али са још уоч љи вим еле мен ти ма цр кве но ру ског 
је зи ка. Та кав је ру ски књи жев ни је зик учио наш пе сник и на ње му се, шта-
ви ше, књи жев но вас пи та вао. А та квог, упра во то га је зи ка је Ру ска им пе ра-
тор ска ака де ми ја у Пе тро гра ду че тр де се тих го ди на про шлог ве ка спре ми ла 
Словарьцерковно-славянскагоирусскагоязыка у че ти ри то ма и из да ла га 
као реч ник књи жев ног је зи ка. И све ру ске ре чи у де ли ма Ње го ше вим на ђе не 
у то ме Реч ни ку (ми смо при ру ци има ли II из да ње из 1867. год.) у Ње го ше ву 
Реч ни ку смо озна чи ли скра ће ни цом цркв.-рус. (= цр кве но сло вен ско-ру ски), а 
са мо оне ре чи ко је је Ње гош узео из ру ског је зи ка, а не ма их у са да на ве де ном 
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Реч ни ку, озна чи ли смо скра ће ни цом рус. Обе ове скра ће ни це смо да ва ли 
за јед но са из вор ним ли ком до тич них ре чи у за гра ди: или, ре ђе, са му озна ку 
по ре кла ре чи без за гра де. А са мо скра ће ни цом смо обич но озна ча ва ли по-
ре кло ре чи из дру гих је зи ка, из у зи ма ју ћи вла сти та име на, ко ја је тре ба ло 
да ти из вор ним пи смом. Ово се углав ном од но си на грч ке ре чи, ко је смо, и 
то је по треб но ис та ћи, из тех нич ких раз ло га, пи са ли ла тин ским сло ви ма.

По сле оних из ру ског је зи ка, код Ње го ша ће се нај ви ше на ћи ре чи из 
тур ског, од но сно пре ко тур ског из дру гих ори јен тал них је зи ка до спе лих ре чи, 
из арап ског и пер сиј ског, ко је су озна ча ва не скра ће ни ца ма у ви ду по лу сло-
же ни ца са пр вим де лом из вор ног и дру гим – по сред нич ког је зи ка (ар.-тур., 
перс.-тур.).

По себ но је по треб но ка за ти реч-две још о ре чи ма с озна ка ма цсл. и срсл. 
(ко је зна че цр кве но сло вен ски и срп ско сло вен ски), уз ко је смо, на ро чи то уз 
дру гу од њих, и за јед но с њом у за гра ди, че сто да ва ли и реч у из вор ном пи-
са њу, она ко ка ко је на ђе на у Да ни чи ће ву Реч ни ку из књи жев них ста ри на 
срп ских, а да ва ли смо је у из вор ном пи са њу да је чи та о ци не би ме ша ли с 
ру ском реч ју, че сто иден тич ног или вр ло слич ног из го во ра.

Пр ва од две по след ње скра ће ни це до ста је рет ка у овом Реч ни ку за то 
што су њо ме озна че не са мо ре чи из цр кве них ли тур гиј ских књи га, док су 
ре чи из на ше сред ње ве ков не и не што ка сни је књи жев но сти озна ча ва не скра-
ће ни цом срсл.





ЈЕЗИК У ЊЕГОШЕВИМ ДЕЛИМА



Август Принцхофер: Његош, 1847.
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Ја сми на Гр ко вићМеј џор

ЈЕ ЗИК ОБИ ЧАЈ НО ГА ПРА ВА  
У ЊЕ ГО ШЕ ВИМ ДЕ ЛИ МА

Са же так: У ра ду се ана ли зи ра ју тер ми но ло ги ја и фор му ла ич ни 
ис ка зи оби чај но га пра ва у Ње го ше вим де ли ма: вје ра, да ти / чи ни ти / 
ухва ти ти / др жа ти / раз ру ши ти / сло ми ти / раз би ти вје ру / мир, све то, 
вра жда, суд, дуг, на ка за, на ка за ти, умир. У ве ћи ни слу ча је ва ра ди се о 
тер ми ни ма и фор му ла ма на сле ђе ним из ста ро срп ског (и да ље пра сло вен-
ског) обичајногa пра ва, рет ко о мо гу ћим ди ја ле кат ским ино ва ци ја ма у 
овом до ме ну. Са гле да ва ње овог лек сич ког сло ја у ди ја хро ној и оп ште сло-
вен ској пер спек ти ви по ка зу је се нео п ход ним у де фи ни са њу лек сич ких 
(срп ских, цр кве но сло вен ских, ру ских) и се ман тич ких (прет хри шћан ских, 
хри шћан ских) сло је ва у Ње го ше вим де ли ма.

Кључ не ре чи: Ње гош, лек си ко ло ги ја, оби чај но пра во.

1. Те мељ срп ско га све тов но га пра ва чи ни ло је од нај ра ни јих вре ме на пра-
сло вен ско оби чај но пра во, кроз ко је су се ве ли ким де лом чу ва ле ин до е вроп-
ске прав не ин сти ту ци је. С јед не стра не, оно је на ла зи ло свој пи са ни из раз у 
по слов но прав ној пи сме но сти од нај ра ни јих вре ме на, а с дру ге је, уте ме ље ном 
тра ди ци јом, уоб ли ча ва ло сва ко днев ни жи вот и функ ци о ни са ње за јед ни це. 
О то ме да је оби чај но пра во још у XIX ве ку би ло жи во и по сто ја но, по себ но 
у Хер це го ви ни и Цр ној Го ри, ре чи то све до чи Бо ги ши ћев Збор ник са да шњих 
прав них оби ча ја у Ју жних Сло ве на (Bogišić 1874). Дра го це ну сли ку о ње го-
вој уко ре ње но сти у Цр ној Го ри то га до ба пру жа ју по сла ни це ми тро по ли та 
Пе тра I Пе тро ви ћа Цр но гор ци ма, Бр ђа ни ма и При мор ци ма (Посл.). У нај ве ћој 
ме ри те мат ски фо ку си ра не на ре ша ва ње спо ро ва из ме ђу на хи ја, пле ме на, 
брат ста ва, би ло да се ра ди о уби ству, крв ној осве ти, су ко би ма око сто ке или 
има ња или скла па њу ми ра, оне и по сво јој струк ту ри и по је зи ку пред ста вља-
ју на ста вак прав не тра ди ци је прет ход них ве ко ва. 

Ка ко је основ на од ли ка оби чај но га пра ва фор му ла ич но из ри ца ње (Бенве
нист 2002: 327), струк ту ра ри ту ал ног го во ра се по на вља њем чу ва ла не так ну-
та, и хи ља да ма го ди на, бу ду ћи да се ти ме обез бе ђи ва ла ва ља ност об ре да и 
ње го ва де лат на сна га. Сто га је зик оби чај но га пра ва са др жи ар ха ич не је зич ке 



обра сце, а ре чи у њи ма мо гу чу ва ти зна че ња ко ја су из сва ко днев ног го во ра 
дав но не ста ла или су на из ди са ју. На кон при ма ња хри шћан ства, на сле ђе не 
фор му ле су се лек сич ки об на вља ле и та ко укла па ле у но ви кул тур ни и ре ли-
гиј ски обра зац, те су се, ре ци мо, име на прет хри шћан ских бо го ва за ме њи ва ла 
не у трал ним бог, име ни ма Бо го ро ди це и хри шћан ских све ти те ља.1 Та ко су 
древ не прет хри шћан ске прав не фор му ле функ ци о ни са ле и у окви ри ма хри-
шћан ске кул ту ре, ста па ју ћи се у је дин стве ну це ли ну. Овај амал гам по твр ђен 
је у срп ским сред њо ве ков ним спо ме ни ци ма, а на тлу Цр не Го ре чу вао се све до 
XIX ве ка, у нај ви шим за кон ским ак ти ма. О то ме, из ме ђу оста лог, упе ча тљи-
во све до чи и пр ви члан Сте ге, пр вог пи са ног цр но гор ског за ко ни ка, ко ји је 
до нео Пе тар I Пе тро вић, са звав ши на Пре о бра же ње 1796. го ди не на Це ти њу 
збор гла ва ра свих на хи ја: „прїзи ваюћи  пресвятое имя гд #а все держїтел я ... 
твер ду и чи сту вѣру и рїечъ от че сти и пощеня да до смо” (стега: 7). Док се у 
пр вом де лу при зи ва Го спод Све др жи тељ, у дру го ме се ре а ли зу је ар ха ич на 
пра сло вен ска фор му ла да ти ве ру. 

У ова квом кул тур ном окру же њу ста са вао је Пе тар II Пе тро вић Ње гош. 
Оту да и је зик оби чај но га пра ва про жи ма ње го ва де ла, у раз ли чи тој ме ри у 
за ви сно сти од њи хо ве те ма ти ке и са др жа ја, ко ји усло вља ва ју и укуп ни је зич-
ки из раз у њи ма. Као што мо же мо прет по ста ви ти, овај је зич ки слој на ла зи мо 
пре све га у де ли ма пи са ним пре те жно срп ским на род ним је зи ком. У же љи 
да по ка же мо ко ли ко је раз у ме ва ње ис ка за оби чај но га пра ва бит но за ту ма-
че ње је зи ка у Ње го ше вим де ли ма, за ра зо ткри ва ње лек сич ких и се ман тич ких 
сло јева, ука за ће мо на не ке од кључ них пој мо ва и из ра за у овом до ме ну.

2. У Ње го ше вим де ли ма пре о вла ђу ју фор му ле са име ни цом вје ра. Њено 
пра сло вен ско, прет хри шћан ско зна че ње, ка ко смо по ка за ли јед ном ра ни јом 
при ли ком (грковићМејџор 2016б) би ло је ‘са вез, спо ра зум за сно ван на Исти-
ни и Прав ди’, да би се већ у ста ро срп ском по сте пе но ме ња ло у ‘за да та реч, 
за кле тва, чвр сто, оба ве зу ју ће обе ћа ње’. О из вор ном зна че њу ‘са вез’, ко ји под-
ра зу ме ва уза јам ност од но са, све до че со ци ја тив не кон струк ци је:2

Одъ то га ти бѣху по ги ну ли, / ме ђу со бомъ вѣру из гу би ли (ГВ), да съ овiема вѣру 
про ду же (П 28)3, от ка ко је ова вје ра ме ђу на ма (П3 331).

Вје ра у зна че њу ‘за да та реч, за кле тва’ сре ће се да ле ко че шће, при че му је 
њен основ ни атри бут ‘чвр сти на’, те уз њу ја вља ју и атри бу ти твр да ‘чвр ста’ 
и не пре лом на ‘ко ја се не мо же сло ми ти’: 

на твр ду их вје ру тур ци не ми лост но по гу би ше (ШМ), до клен до ђе лу ка ви 
Хур шид-па ша, ко ји на бож ју вје ру сра мот но и беш ча сно пре ва ри Али-па шу 
на ста нак и при је ва ром га по сје че (ЖМН), да на твр ду божю вѣру / ту са ста накъ 

1 Ви ше о ово ме в. у грковићМејџор 2016а. 
2 У свим слу ча је ви ма на во ди мо са мо илу стра тив не при ме ре, из раз ли чи тих Ње го ше-

вих де ла.
3 Уз скра ће ни цу се да је број пи сма или по сла ни це.
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учи ни мо (слоБ.), а сад чу јем, да су Тур ци на ве ли ку бож ју вје ру и прав ду по сје-
кли пет љу ди од на ше кра ји не (П 14, 1834), у ко је го во риш да ни ко ни је на твоју 
вје ру по ги нуо (П3 337), ти си са са свіем ис кваріо твоіем рђавіем по сту панѣм 
про тив Жупляна, кое си прѣко вѣре чиніо посѣћ и пліенит (П 21, 1834); бо жа 
ви је вѣра твр да, / по сто пу тахъ не пре лом на (слоБ.). 

У да том зна че њу име ни цу вје ра нај че шће на ла зи мо у пред ло шко-па де-
жној кон струк ци ји на вје ру/на вје ри ‘уз да ту за кле тву, реч’, по твр ђе ној и у 
ста ро срп ској пи сме но сти, ка ко у по слов но прав ним до ку ме на ти ма та ко и у 
књи жев ним де ли ма: na mo} vyrU na kra| l|e vU da se ni U ;emq ne po tvo ri kra|l|v|s|mi 
{o sqmq pi salq (ПП 56), ] esq|m| pri[q|l| na tvo} ve rou na vi te [kou (РТ 257v).

Основ на фор му ла, пра сло вен ског по ре кла, че ста и у ста ро срп ској по слов-
но прав ној пи сме но сти, је сте да ти вје ру ‘за кле ти се, да ти реч’ (в. грковић
Мејџор 2016б), при че му се и ов де као атри бут по ја вљу ју твр да, чвр ста: 

из но ва сте ме не за ца ри ли / и да ли ми Бож ју вје ру твр ду (ШМ), и твр ду ти Бо жу 
вѣру да е мо (П 16, 1832), да гла ва ре бра ће из тур че не, / до зо ве мо на об ште му 
ску пу, /да имъ да мо вѣру до раз стан ка (ГВ), У то Фи лип сти же ме ђу њих / и 
да де сви ма чвр сту вје ру, / по зи ва ју ћи Бо га за свје до ка (ГК), и вје ра ви се сви-
је ма твр да да је (П3 379).

Вје ра се кон ци пи ра и као чи ста, у че му пре по зна је мо древ ну опо зи ци ју 
ева лу а тив ног ка рак те ра ‘чист’: ‘не-чист’, где ‘чист’ озна ча ва да је не што у 
из вор ном ста њу, ни чим по ре ме ће но (Цейтлин 1966: 111‒127):

Рад’ шта они не би смје ли до ћи, / кад им да вам вје ру нај чи сти ју? / а при ђе ће 
сун це по мр ча ти / но се ова вје ра ока ља ти (ШМ). 

Ка ко је на по ме ну то, ри ту ал ни го вор се мо же об на вља ти лек сич ким ва ри-
ра њем у окви ру истог пој мов ног до ме на. Та ко и фор му ла да ти вје ру мо же да се 
по ја ви са ва ри ја ци јом у гла гол ском кон сти ту ен ту: за да ти вје ру, чи ни ти вје ру:

за да емъ ви Божю вѣру твр ду (ГВ), Ти су ћу им за да ва ли вје рах,/ Фај де није ‒ доћ’ 
ни ка ко не ће (ШМ), и у ње му му за да бо жу вје ру да до ђе к ме не (П3 7), Чи ни те 
ли вје ре али ми ра? (ШМ).

Ка рак те ри стич на фор му ла је сте ухва ти ти вје ру (с не ким) ‘скло пи ти са вез, 
до го вор’, ко ја све до чи о из вор ном пра сло вен ском зна че њу име ни це вје ра: 

да ра ди мо да ихъ по ми ри мо / алъ од ми ра вѣру ухва ти мо (ГВ), божѣ вѣре међу 
со бомъ / уфа ти ше исти ни те (слоБ.), А ско ро сам вѣру уфатіо, / с Му шо ви ћем 
Осман Ка пе та ном (ЛЈТ), дал’ ни је смо вје ру ухва ти ли / да не бје жи је дан пред 
дру ги јем (КЂ).

Ова ва ри ја ци ја ни је по твр ђе на у ста ро срп ској по слов но прав ној пи сме-
но сти. Ме ђу тим, да ни је реч о Ње го ше вом пе снич ком уме ћу већ о тра ди цио-
нал ном ри ту ал ном го во ру све до че по ме ну те по сла ни це вла ди ке Пе тра I 
Пе тро ви ћа, где се че сто по ја вљу је исти фор му ла ич ни из раз: 

Зна те, бра ћо, ка ко вје ру ме ђу свом зе мљом уфа ти смо (Посл. VI), и да из до го-
во ра твр ду вје ру до Ми тро ва-дн е уфа ти те (Посл. СLХХХШ); да вје ру с До-
ља ни ма уфа ти те (Посл. CCXXIV).
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Вје ра се да ва ла / хва та ла на од ре ђе ни рок:
И с ва ма сам вје ру ухва тио, / Бож ју вје ру до су тра до под не, / Да кр ва ва бо ја не 
чи ни мо (ШМ).

О ово ме оби ча ју све до чи Бо ги шић, и то упра во за те рен Хер це го ви не, 
Цр не Го ре и Бо ке Ко тор ске: „uhva te vje ru od mi ra, n.pr. do Gjur gje va-dne, Mi-
tr o va-dn e, ili do ka kvog dru gog glav nog go diš njeg sve ca, ma ni kad ma nje od tri 
mje se ca” (Bogišić 1874: 654).

Ка да се да / ухва ти, вје ра се др жи:
(од нас сва)тко др жи вѣру твр ђе не го игда при(је) (П 5, 1831).

Од го ва ра ју ћу ри ту ал ну фор му лу на ла зи мо од пр вих ста ро срп ских спо-
ме ни ка, већ у По ве љи Ку ли на ба на: i pravq goi drq/ati sq va mi 1 i pra vU vyrU 1 
do ko la sqmq /ivq (ПП 3, cf. грковићМејџор2016а).

Ва ри ра ти мо гу и име нич ки кон сти ту ен ти на ве де них фор му ла ич них 
ис ка за, те се та ко по ред др жа ти вје ру, ја вља и др жа ти ри јеч:

и зна ћу да одр жим да ту ри јеч по ци је ну соп стве ног жи во та (ГК), и ва зде ће ми 
жао би ти што ніеси др жао ріеч (П 21), ви дје ће се хо ће ли за да ну сво ју ри јеч 
одр жа ти (П2 189).

Са име ни цом вје ра ва ри ра и мир, у фор му ла ма учи ни ти мир, (уз)др жа ти 
мир, пре ко ми ра: 

да ме ђу на ма мир учи ни мо же ли те (П 29, 1833), и да ме ђу со бом ми[р] учи ните 
(П1 45), миръ смо тврдый и вѣчитый / ме ђу со бомъ учи ни ли (слоБ.), да ва ла ми 
је пу но на да ње да ће се мир учи нити ме ђу на ши ма на ро ди ма (П1 462), да се 
съ ньомь др жи миръ (П 36, 1838), ја вам ка жем да мир ко ји сте с њи ма учи ни ли 
др жи те (П1 132), да же лиш да би се на ком ши лу ку уз др жао мир ме ђу мо јим 
и тво јим људ ма (П3 117), ко ји су се усу ди ли пре ко ми ра ови зли и по га ни по-
че так учи ни ти (П3 322), а ја сам по сла љу де ме ђу уско ци ма и што бу ду узе ли 
пре ко ми ра наре дио им да све по вра те (П2 474).

Се ман тич ка ве за вје ре и ми ра ви ди се и у син таг ми за ве за ти мир, где 
је мир кон ци пи ран као ‘са вез’:

Ми смо ову ствар јед но гла сно свр ши ли ли је пим на чи ном и мир пи сме но за-
ве за ли ме ђу со бом (П2 130), уп. и Ми смо ову ствар јед но гла сно свр ши ли 
ли је пим на чи ном и пи сме но за ве за ли ме ђу со бом (П2 131).

Ако ва ри ја ци ја лек се ма у фор му ли под ра зу ме ва њи хо ву бли ско знач ност, 
ка ко раз у ме ти зна чењ ско пре кла па ње ре чи вје ра и мир? Ово је мо гу ће са мо 
у ди ја хро ној пер спек ти ви, уко ли ко се вра ти мо у пра сло вен ско вре ме, ка да су 
ове фор му ле и на ста ја ле. За име ни цу вје ра ви де ли смо да је из вор на се ман-
ти ка ‘са вез, уго вор за сно ван на Исти ни и Прав ди’. Слич ног је зна че ња из-
вор но и мир. Ова реч је ети мо ло шки ве за на за иран ско miθ ra, ‘уго вор, са вез’, 
ко је је пер со ни фи ко ва но у иран ском бо гу Ми три, за штит ни ку уго во ра (Lo ma 
2002‒2004: 252; грковићМејџор 2016а: 230), и део је ре ли гиј ског и ри ту ал ног 
во ка бу ла ра ко ји су Сло ве ни по зај ми ли од Ира на ца. Та ко от кри ва мо да је 
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др жа ти мир, као и др жа ти вје ру, нај пре зна чи ло исто: ‘чу ва ти, одр жа ва ти 
уго вор, са вез’. А по што са вез и уго вор обез бе ђу ју хар мо ни ју дру штва и све та 
ја сан је и по то њи ме то ни миј ски раз вој ове ре чи у срп ском је зи ку (узрок > 
ре зул тат).

Фор му ла и чан је и из раз др жа ти ру ку, а ње го во зна че ње ‘би ти у са ве зу’ 
от кри ва сле де ћи при мер: 

Ми ни смо с њим ру ку др жа ли про ти ву Вас (П1 129). 

Реч је о ме та фо ри за ци ји озна ке фи зич ког чи на др жа ња ру ке, бу ду ћи да 
је вер бал ни аспе кат ри ту ал ног скла па ња са ве за ‒ из ри ца ње, да ва ње вје ре, 
био пра ћен да ва њем ру ке, као ак ци о нал ним ви дом ри ту а ла (грковићМејџор 
2016б). О овој оби чај ној тра ди ци ји још у XIX ве ку на про сто ру Хер це го ви не, 
Цр не Го ре и Бо ке Ко тор ске све до чи Бо ги шић (1874: 451): „ako je po sao od već 
va žan, za bo lju tvr gju, uhva te se ru ku za ru ku, i ka ko se ko s kim hva ta, upi ta va zda 
je dan dru go ga: „je li vje ra?” ‒ „jest!””, и да ље, за Хер це го ви ну и Ка тун ску на-
хи ју: „Kad se ugo vor za klju či, ugo vor ni ci se uhva te za ru ke”. О древ но сти ово га 
оби ча ја све до чи и па ра ле ла из рим ско га пра ва, sti pu la tio: у вер бал ним уго-
во ри ма јед на стра на пи та spon des? ‘обaвезујеш ли се?’ док дру га од го ва ра 
spon deo ‘оба ве зу јем се’. Ри ту ал на функ ци ја ру ке за сно ва на је на то ме што 
је код Сло ве на, као и код свих Ин до е вро пља на, ру ка би ла сим бол вла сти, 
чи ме се ла ко об ја шња ва низ из ра за у ко јем ру ка зна чи ‘власт’: 

но пру жа ју је дан дру гом ру ку ‒ / чо вјек чој ку, а на род на ро ду (ШМ), еръ я знамъ 
да моя и мо е га ота ча ства стои суд ба у ру ке по ме ну то га Пра ви тел ства (П 57, 
1834), и ако ви и опетъ па до сте у ру ке ве зи ру ска дар ско ме (П 10, 1831), и се дам 
сто ше зде сет ро бо ва пре да до ше Тур ци ма у ру ке (ГК), и с ци је лом мо јом хра бром 
вој ском, / с ко јом сам по ко рио се дам па ша лу ка / отев ши их из ру ку сул та на и 
Ту ра ка? (ГК).

Пој мов на опо зи ци ја чвр стом др жа њу ве ре и ми ра је сте њи хо во ру ше ње, 
ло мље ње, раз би ја ње, о че му све до че син таг ме раз ру ши ти / по ру ши ти / на
ру ши ти, сло ми ти / раз би ти мир:

то бы онъ ра зумѣ се тимъ пopyшio миръ ме ђу Хер це го ви номъ и Цр номъ Го ромъ 
(П 1, 1839), али мир не као што је до сад био, да га мо же ко ји му дра го Тур чин 
из обла сти зец ке на ру ши ти (П1 122), Не па зе ћи на сла би основ ово га ми ра, 
Цр но гор ци га до и ста на ру ши ти не ће (П2 209), Па штро ви ћи су тај наш мир 
сло ми ли (П2 19), И да због уско ка не ће се мир раз би ти (П2 372).

О истом кон ци пи ра њу не по што ва ња, пре ки да ми ра све до че и по твр де: 
Па ризъ ми ра раз ру ши тель (слоБ.), на ру ши те ље ми ра (П3 133), вје ро ло ман, 
вје ро лом ство: Лан ци ма сте око ва ни, ви гла ва ри вје ро лом них (ГК), да не бу де 
ова ко во га грд но га вје ро лом ства (П3 331). 

И у овом слу ча ју ра ди се о ти пу фор му ле ко ју, са лек сич ким ва ри ја ци ја ма, 
на ла зи мо од нај ста ри јих ста ро срп ских спо ме ни ка, нпр. da ne raz dro u [i mo sie kletve 
sq to bovq nq da } drq/imo tvrq do (ПП 14), pry]mo u [e vou ve rou iz lo mi [e (РТ 260r).
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И, док се име ни ца вје ра ја вља код Ње го ша у свом прет хри шћан ском 
зна че њу у је зи ку оби чај но га пра ва, у кон тек сту хри шћан ске кул ту ре она се 
ре а ли зу је у свом се кун дар ном зна че њу ‒ ‘ре ли ги ја’: 

Што уте че ис подъ саблѣ Тур ске, / што на вѣру пра ву не по ху ли (ГВ), Хо ћа ху ме 
оже нит’ Ла тин ком / да с њом мр сим пет ке и сри је де, / а ја нек ћех ни кад ни до 
ви јек / сво ју чи сту вје ру по га зи ти (ШМ), По че ду хомъ Не ме зи се / про тив’ Тур-
ства, свакій ди сатъ, / и за вѣру, ота че ство / свою крв цу про ли ва ти (слоБ.).

Да то зна че ње лек се ма је до би ла још у ста ро сло вен ском пе ри о ду при ли-
ком обра зо ва ња сло вен ске хри шћан ске тер ми но ло ги је, и оно је уте ме ље но 
на ње ном из вор ном, пра сло вен ском зна че њу: псл. *věra, пр во бит но ри ту ал ни 
дру штве ни са вез, са да озна ча ва са вез Бо га са љу ди ма (grkovićMajor 2019). 
Ов де ви ди мо да је зич ко ра сло ја ва ње Ње гош по сти же и упо тре бом раз ли чи-
тих се ман тич ких сло је ва исте ре чи, од но сно да иста лек се ма у ње го вим тек-
сто ви ма жи ви „дво стру ким се ман тич ким жи во том”: прет хри шћан ским и 
хри шћан ским.

Јед на од од ли ка ри ту ал но га је зи ка је сте и по на вља ње бли ско знач них 
ре чи, чи ме се ис ти че се пој мов на срж фор му ле. Ка ко на гла ша ва Тол стој (1995: 
124), у об ред ном је зи ку се умно жа ва ју си но ним ни об ли ци јед ног те истог 
сми сла, али та си но ни ми ја, на рав но, ни ка да ни је ап со лут на. Ова осо би на фор-
му ла ич них ис ка за омо гу ћу је и от кри ва ње до са да не у о че них зна че ња код 
Ње го ша. Та кав је слу чај са при ло гом све то, у ис ка зу др жа ти све то:

ја се све то др жим со вје та им пе ра то ва Ни ко ла ја (ИП 34), Ја ни ти сам дао сло-
во да се не бра не Цр но гор ци, ни ти сам га мо гао да ти, а, она ко ка ко сам га дао, 
ја ћу га све то др жа ти (П3 138). 

Исту фор му лу на ла зи мо у По сла ни ца ма Пе тра I:
и оста је мо ми сви ко ли ци Цр но гор ци и Бр ђа ни у ду жно сти све то и не по ко ле-
би мо са хра њи ва ти и др жа ти ови мир твр до (Посл. XLVI II), да су сјед ски мир 
и ти ши ну све то и не по ко ле би мо др жи те (Посл. CXXXV).

У срп ским сред њо ве ков ним по ве ља ма ово ни је по твр ђе но, а да тој син-
таг ми у за кле тве ним ис ка зи ма од го ва ра спој ‘др жа ти чвр сто’, са лек сич ким 
ва ри ја ци ја ма срод но га зна че ња: drq/ati tvrq do / krypqko / ne po kolybi mo / ne pomq;no  
/ te mel qno: da ne raz|d|ro u [i mo sie kle tve sq to bovq : nq da } drq/imo tvrq do :... a kle tvU 
vQnU da drq/imo kq teby : ne pomq;no  : (ПП 14). Има ју ћи на уму зна че ње све ти 
у хри шћан ској тер ми но ло ги ји, син таг ма из гле да не про зир на и не ја сна. Но ово 
зна че ње је, као и у слу ча ју име ни це вје ра, се ман тич ки се кун дар но, об ли ко-
ва но то ком из град ње хри шћан ског тер ми но ло шког си сте ма у ста ро сло вен ском 
је зи ку. Из вор но, пра сло вен ско зна че ње при де ва *svętъ је ‘чврст, јак, мо ћан, 
сна жан, си лан, тврд’4 те је ја сно да се и ов де ра ди о фор му ла ич ном ва ри ра њу 

4 Ово зна че ње још је Ми кло шич (1860: 97) ре кон стру и сао као из вор но, об ја шња ва ју ћи 
та ко и зна че ња сло вен ских сло же них лич них име на са овом осно вом у пр вом де лу.
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бли ско знач них ре чи. На ве де ни при ме ри из Ње го ше вих пи са ма и По сла ни ца 
Пе тра I из у зет но су дра го це ни јер су за сад је ди не по твр де ко је по ка зу ју да се 
пра сло вен ско зна че ње ду го чу ва ло у срп ском је зи ку.5 Оно је очу ва но за хва-
љу ју ћи иди о ма тич ном ка рак те ру фор му ле, у ко јој се ар ха ич на лек сич ка се-
ман ти ка „ока ме њу је”.

Име ни ца вје ра и при лог све то ука зу ју и на нео п ход ност те мељ ног про-
у ча ва ња је зич ких сло је ва у Ње го ша, за шта је con di tio si ne qua non увид у 
исто ри ју је зи ка. Илу стро ва ће мо ово још не ко ли ким при ме ри ма из до ме на 
тер ми но ло ги је оби чај но га пра ва. 

У Ње го ша на ла зи мо име ни цу вра жда ‘сва ђа, за ва да, не при ја тељ ство’: 
да би се пре ки ну ле све вра жде ме ђу По бо ри ма и Мир ча ни ма (П 63, 1841).

Она је у РЊЈ озна че на као по по ре клу цр кве но сло вен ска од но сно ру ска 
(„цркв.-рус. вра жда”), а као „из раз” на во ди се брат ска вра жда ‘крв но не-
при ја тељ ство из ме ђу два брат ства због уби ства’. Ме ђу тим, у пи та њу ни је 
ни цр кве но сло ве ни зам ни ру си зам, већ срп ска реч, пра вил ни кон ти ну ант 
псл. *vražьda, ап страк ту ма из ве де ног од (*vorgъ >) срп. враг ‘не при ја тељ’. 
Оп ште сло вен ско зна че ње јој је ‘не при ја тељ ство’. У ста ро срп ским спо ме ни-
ци ма, по ред ово га зна че ња у оп штем лек си ко ну, она има и функ ци ју прав но га 
тер ми на: а) ‘крв ни де ликт’ и б) ‘гло ба, нов ча на ка зна за крв ни де ликт’, би ло 
да је реч о уби ству или ра ња ва њу од но сно те шкој по вре ди. У Ду ша но вом за-
ко ни ку до би ја про ши ре но зна че ње, те су и кри во клет ни ци пла ћа ли вра жду 
(ЛССВ: 106‒107). 

О то ме да је вра жда би ла по зна та у срп ском на род ном је зи ку и у XIX 
ве ку све до чан ство на ла зи мо код Бо ги ши ћа (1874: 580‒583), упра во за те рен 
Хер це го ви не, Цр не Го ре и Бо ке Ко тор ске. Бо ги шић до но си текст ко ји је тре-
ба ло да иза ђе у Ву ко вој пост хум но об ја вље ној књи зи Жи вот и оби ча ји на
ро да срп ско га, али се лист био, ка ко ка же, за гу био. До бив ши га за хва љу ју ћи 
Ми ни Ка ра џић, увр стио га је у сво ју књи гу (под на сло ви: Мир ра ди мр тве 
гла ве и Мир о ра на ма). У опи су ми ре ња крв ни ка (уби це) са ку ћом уби је но га 
ис ти че се да се по за вр ше тку сло же но га об ре да исто га да на при пре ми у крв ни-
ко вој ку ћи го зба, ко ја се зо ве тр пе за од вра жде. Сли чан оби чај за бе ле жен је 
и у Ка тун ској на хи ји у Цр ној Го ри, а из опи са се ви ди да се оби чај при ме  њи-
вао и за уби ство и за ра ња ва ње, за ко је се пла ћа ло ду пло ма ње. По сла ни це 
Пе тра I све до че о то ме да је вра жда у на род ном је зи ку чу ва ла и зна че ње 
‘гло ба, нов ча на ка зна за крв ни де ликт’:

је ли пра во да ја вра жду пла ћам и до че ку јем Рај ће ви ће на вра жду, ка ко да сам 
љуц ком кр вљу ду жан (Посл. XXXII).

Сли чан је слу чај и са гла го лом на ка за ти ‘ка зни ти’, ко ја је та ко ђе у РЊЈ 
реч озна че на као цр кве но сло ве ни зам: 

5 У РЈА ЗУ (XVII: 194) по сто ји са мо јед на си гур на по твр да из ча кав ско га.
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до кле год не пи шеш ве зи ру, да на ка же оне, ко ји су то зло учи ни ли (П 13, 1834), 
и до и ста са стра не на ше отъ да нась Тур ци остаю на ми ру, н ако се ко на ће да 
задiе Тур чи на, би ће на ка занъ же сто ко (П 17, 1837), а оне ско те ко ји су им укра-
ли же сто ко на ка за ти (П3 194), ако не бу ду же сто ко и од ма на ка за ни Но во се љани 
(П3 329).

Ме ђу тим, ка ко су сви на ве де ни при ме ри из тек сто ва пи са них срп ским на-
род ним је зи ком, ве ро ват ни је је да се ра ди о срп ској ре чи, ина че сег мен ту старо-
срп ске прав не тер ми но ло ги је, нпр. tqzi vlast nikq da se ra spe i na ka/e (ДЗ: 172). 

Име ни ца суд, као и од ње из ве ден при дев бе суд ни, ука зу ју у од ре ђе ном 
бро ју слу ча је ва на ста ро зна че ње ове ре чи: ‘прав да’:

и да се из но ва мир и суд у ва шу на хи ју по вра ти (П3 379), суд по ста ви у зе мљу 
бе суд ну (ШМ), ми то до бро зна мо сви тро ји ца, ро ђе ни смо у бе суд ну зе мљу (ШМ). 

‘Прав да’ је јед но од зна че ња по ли се мич не лек се ме суд у ста рим сло вен-
ским је зи ци ма: у ста ро ру ском је то ‘прав да, ка зна, суд ски на лог, Бож ја во ља’ 
и др. (СРНГ 28: 244‒252), у ста ро срп ском ‘прав да, узрок, кри ви ца, суд ски 
спор’ и др. (РКСС 3: 197‒199). У ру ском Ла врен ти јев ском ле то пи су ка же се 
да ако је зе мља пра вед на пред Бо гом он јој по ста вља „цс҄рѧ или кнѧзѧ пра-
вед на . любѧща судъ . и прав ду” ‘ца ра или кне за ко ји во ли суд и прав ду’ 
(лавр.: 98), што тре ба схва ти ти као фор му ла ич но по на вља ње бли ско знач них 
ре чи. Исту древ ну фор му лу на ла зи мо и код Пе тра I:

и за чи ни ти суд и прав ду у сво ју др жа ву (Посл. CXIV), Та ко бра не ћи се Стра-
и на да Дав че ви ћа убио ни је, е иште суд и прав ду (Посл. CXLII), и сва ко му 
јед на ко без хај те ра и без ми та суд и прав ду чи ни ти (Посл.CLVII).

О то ме да је реч суд у го во ри ма Цр не Го ре и ван фор му ле чу ва ла ста ру 
се ман ти ку по ка зу је и сле де ћа по твр да из По сла ни ца Пе тра I: 

дру го ја чи је ја ћу по ста вит на Ву ја чи ће же сто ку кле тву, јер по зна јем да го во ре, 
што по су ду (‘по прав ди’) бит не мо же (Посл. CCI II).

По на вља ње бли ско знач них ре чи у фор му ла ма, слич но као и њи хо во вари-
ра ње, ја сни је по ка зу је њи хо ву се ман ти ку. Као илу стра ци ја мо же по слу жи ти 
син таг ма мир и ти ши на:

и ни ка кву стваръ не чиняшъ, коя би мо гла по му ти ти и раз вр ћи по гра ничный 
миръ и ти ши ну (П 16, 1831), по сту пивъ во пре ки ycтaнoвленнаго ме жду на ми 
и оными ми ра и ти шины (П 26, 1832), та да ће се на ши на ро ди на сла жда ва ти 
ми ром и ти ши ном (П1 450).

У да тим при ме ри ма ти ши на се ре а ли зу је у зна че њу ‘спо кој, мир’. Док 
у РЊЈ на ла зи мо зна че ње ‘од су ство, би ло ка кве бу ке, га ла ме, мир’, чи ме се 
де фи ни ше спо ља шње ста ње, осно ва тих ов де озна ча ва уну тар ње ста ње 
спо ко ја, рав но те же. У пи та њу је из вор но зна че ње, што от кри ва још ста ро-
сло вен ски, у ко јем се ti [i na, ti hostq, ti ho ta ја вља ју у ис то ме зна че њу, ода кле 
ко ло ка ци је slo ve sa ... plqna ti ho sti ‘ре чи пу не спо ко ја’, ti hostq nra va ‘спо кој 
при ро де’ (СС: 696). 
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На ве шће мо још је дан слу чај прав но га тер ми на ко ји чу ва ста ро зна че ње. 
У пи та њу је име ни ца дуг, са од ње из ве де ним ре чи ма. Иа ко у ве ћи ни по твр да 
озна ча ва нов ча ни дуг, у ма њем бро ју дуг је ‘кри ви ца, пре ступ’: 

Кла ћи изъ Бра и ћа ду же не ка кву гла ву на Пе ра Ву ко ва Ра до ни ћа съ Нѣгу ша, 
а Пе ро истыҋ ка же да онъ ньима ни ка кву гла ву ніе ду жанъ (П 6, 1835), 
Доҋнѣкраҋцы, кои су ду жни гла ву и оста ло ку ћи Стояно ви ћа (П 19, 1834).

У пи та њу је из вор но пра сло вен ско зна че ње (ESJS 3: 136), о че му опет 
све до чи ста ро сло вен ски, где dlxgx зна чи и ‘грех’, нпр. otxpo u sti namx dlxgX 
na [A (СС: 189). И у овом слу ча ју, фор му лач но по на вља ње бли ско знач них ре чи 
крив и ду жан от кри ва исто:

на ве ли ку Божію прв ду по се че не Ми таръ Са мар џићъ съ дру жи номъ ни кри ве 
ни ду жне (П 85, 1834), да су ту та ко ђеръ ни кри ва ни ду жна из пребіяли  Пе ра 
Са во ва Кас ће ла на (П 37, 1835).

Ма њи број прав них тер ми на по свој при ли ци пред ста вља ди ја ле кат ску 
спе ци фич ност, бу ду ћи да их не на ла зи мо у ста ро срп ским спо ме ни ци ма (в. 
РКСС). Та ква је лек се ма умир, ина че не за бе ле же на у РЊЈ:

да се за то убiҋство умиръ учи ни по обiчаю (П 5, 1849), на го во рив ши Кривошiе 
на умиръ съ 3ви це ри ма (П 85, 1834), алъ он да кадь ста ну с Па штро ви ћи ма на 
до го воръ и умиръ за пред ре че но га по койно га Косѣра чу (П 92, 1834), и ме ђу 
со бомъ су Сен тен цу учи ни ли одъ уми ра (П 99, 1834), кадъ ста ну на умиръ са 
Са мар џи ћи ма (П 115, 1843).

Реч је по твр ђе на код Ву ка (рјечник 1852: 781), с на зна ком да је из Цр не 
Го ре, у два зна че ња: а) ‘мир’ и б) си но ним за ‘крв но ко ло’, ко је се да је као по-
себ на од ред ни ца (уз ко ју се та ко ђе ја вља те ри то ри јал на озна ка Ц.Г., стр. 300): 
„кад се ску пе кме то ви те су де за крв и ми ре крв ни ка с род би ном уби је но га”. 
Ка ко су и сви при ме ри из РЈА ЗУ та ко ђе из Цр не Го ре (XIX: 571), мо же мо прет-
по ста ви ти да се се ра ди о ино ва ци ји у обла сти сло вен ске прав не тер ми но-
ло ги је на те ре ну срп ских го во ра Цр не Го ре. Умир би смо мо гли де фи ни са ти 
као ‘ри ту ал но по ми ре ње уби це и по ро ди це уби је но га’. Ова реч, у ге не ра ли-
зо ва ном зна че њу ‘ми ре ње, по ми ре ње’ по сто ји и да нас у зет ско-сје нич ким 
ди ја лек ти ма (ћуПић‒ћуПић1997:520). 

Оту да и гла гол уми ри ти (се) код Ње го ша ни је са мо не мар ки ра но ‘по ми-
ри ти (се), из ми ри ти (се (с ким))’ (в. РЊЈ), већ озна ча ва чин оства ре ња уми ра 
(„око гла ве, за гла ву”):

да се око гла ве Јо ка Кр сто ва Kocѣpaчe до го во ре и уми ре (П 45, 1834), упо тре-
бив ши сву мо гу ћу Власть при звао самъ ов ђе Ра до мир це и при мо рао самъ ихъ 
да се уми ре съ Па штро ви ћи ма за гла ву сына Кр сти ћа Ми ло ше ва Ра до мир ца 
(П 97, 1834). 

Уко ли ко се има на уму из вор но зна че ње ре чи мир ‘са вез, уго вор’, о че  му 
је прет ход но би ло ре чи, он да је ду бин ско ри ту ал но зна че ње ка у за ти ва уми
ри ти ‒ ‘учи ни ти да не ко бу де у са ве зу’, а ре флек си ва уми ри ти се ‘скло пи ти 
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с не ким мир, са вез’. Реч је о ус по ста вља њу хар мо ни је, об на вља њу дру штве-
ног уго во ра, ко ји је у ар хај ским дру штви ма био од пре суд не ва жно сти за 
оп ста нак за јед ни це

3. У овом ра ду на сто ја ли смо да по ка же мо да је у раз от кри ва њу лек сич ких 
и зна чењ ских сло је ва Ње го ше ве лек си ке нео п хо дан ду бљи исто риј ско је зич-
ки при ступ. На и ме, тек увид у укуп но срп ско реч нич ко на сле ђе омо гу ћу је 
да од ре ђе ну реч ква ли фи ку је мо као из вор но срп ску или цр кве но сло ве ни зам/
ру си зам (иа ко се не мо же ис кљу чи ти ни сво је вр сно укр шта ње ова два то ка). 
Та кав је слу чај, ре ци мо, са лек се ма ма вра жда или на ка за ти: са син хро ног 
ста но ви шта по сма тра но оне би се за и ста мо гле од ре ди ти као цр кве но сло ве-
ни зми/ру си зми, али уво ђе њем ди ја хро ног при сту па от кри ва мо да су у пи-
та њу ре чи ко је су и сег мент ста ро срп ске је зич ке ба шти не. У овом по гле ду 
по себ но је илу стра ти ван је зик оби чај но га пра ва, ко ји чу ва ар ха ич ну лек сич ку 
се ман ти ку, ра зу мљи ву тек у ши рој пер спек ти ви ста ро срп ског и пра сло вен-
ског на сле ђа, при че му по на вља ње и ва ри ја ци ја бли ско знач них ре чи у фор-
му ла ич ним ис ка зи ма до при но си са гле да ва њу ове се ман ти ке. Ка ко је тер ми-
но ло ги ја оби чај но га пра ва из гра ђе на још у пра сло вен ском пе ри о ду, у њој су 
„ока ме ње на” и пра сло вен ска зна че ња, ко ја се чу ва ју све док оби чај но пра во 
по сто ји, кроз цео срп ски сред њи век, све до XIX сто ле ћа. Сто га и у Ње го ше-
вим де ли ма на ла зи мо, у за ви сно сти од жан ра и те ма ти ке, се ман тич ко ра слоја-
ва ње истих ре чи. Та ко, на при мер, у фор му ла ци ја ма оби чај но га пра ва вје ра 
но си пра сло вен ско и ста ро срп ско зна че ње ‘са вез за сно ван на Исти ни и Прав ди’, 
док у дру гим кон тек сти ма има зна че ње раз ви је но у хри шћан ском дис кур су 
‒ ‘ре ли ги ја’. Сто га је у раз у ме ва њу је зи ка жан ров ски раз у ђе ног де ла Пе тра 
II Пе тро ви ћа Ње го ша нео п хо дан хо ли стич ки, син хро но-ди ја хро ни при ступ, 
ко ји, по ред уви да у ди ја лек те ње го во га до ба, цр кве но сло вен ске и ру ске ути-
ца је, укљу чу је и са гле да ва ње ста ро срп ског, оп ште сло вен ског и пра сло вен ског 
на сле ђа. 
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Ja smi na Gr ko vićMa jor

LAN GU A GE OF THE CU STO MARY LAW IN NJE GOŠ’S WORKS

S u m  m a r y

In this pa per the aut hor in ve sti ga tes the ter mi no logy and for mu la ic ex pres sons of 
the cu sto mary law in the works of Pe tar Pe tro vić Nje goš: vje ra, da ti / či ni ti / uhva ti ti / 
dr ža ti / raz ru ši ti / slo mi ti / raz bi ti vje ru / mir, sve to, vra žda, sud, dug, na ka za, na ka za ti, 
umir. It is shown that in most ca ses we are de a ling with terms and for mu las in he ri ted 
from Old Ser bian and, furt her, Pro to-Sla vic and only ra rely with di a lec tal in no va ti ons in 
the do main of le gal ter mi no logy. This di ac hro nic ap pro ach pro ves to be nec ces sary in 
de fi ning le xi cal layers in Nje goš’s work (Ser bian, Church Sla vo nic, Rus sian), sin ce it is 
shown that many le xe mes that we re tho ught to be Church Sla vo nic or Rus sian we re ac-
tu ally in he ri ted from Old Ser bian le gal tra di tion. Mo re o ver, it helps de fi ning polysemy 
of cer tain words, which pre ser ved the ir Pro to-Sla vic me a ning only in the lan gu a ge of the 
cu sto mary law, whi le ha ving a new one in all ot her con texts, e.g. vje ra: a) ‘al li an ce ba sed 
on Truth and Ju sti ce’: b) ‘re li gion’.
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Је ли ца Сто ја но вић

УПО ТРЕ БА КОН СТРУК ЦИ ЈЕ К+ДА ТИВ  
У ЊЕ ГО ШЕ ВОМ ДЈЕ ЛУ

Са же так: Циљ ра да је да пред ста ви упо тре бу кон струк ци је к+Д у 
Ње го ше вом је зи ку на осно ву ода бра них дје ла. Пред ста ви ће мо и ста ње у 
пра сло вен ском је зи ку, по том про це се у исто ри ји срп ског је зи ка, и у ди ја-
лек ти ма, и упо ре ди ти са ста њем код Ње го ша. Ка ко је гра ђа по ка за ла, кон-
струк ци ја к+Д код Ње го ша ве о ма је фре квент на: упо тре бља ва се уз гла голе 
кре та ња, по том и као до пу на раз ли чи тим вр ста ма ри је чи.

Кључ не ри је чи: Ње го шев је зик, кон струк ци ја к+да тив, да тив без пред-
ло га, пред ло шко па де жне кон струк ци је, гла го ли кре та ња, дво рек циј ски 
гла го ли, до пу на.

1. Нај оп шти ја зна че ња пра сло вен ског да ти ва, ка ко ис ти че Прав дин 
(Правдин 1957: 81), ко је га из два ја ју од дру гих па де жних фор ми, обич но се 
од ре ђу ју као зна че ње објек та ка ко ме се усмје ра ва рад ња. Из овог оп штег 
зна че ња усмје ре но сти, упра вље но сти, на мје не пре ма пој му из ра же ном да-
ти вом, из два ја ју се по је ди на зна че ња и по је ди не функ ци је овог па де жа, при 
че му је не кад ви ше на пу њен гра ма тич ким, не кад се ман тич ким са др жа јем, 
а нај че шћи су пре ла зни ти по ви (Правдин 1957: 81).

Као кон ку рент на сред ства у мно гим сфе ра ма упо тре бе ја вља ју се кон-
струк ци ја к+Д и да тив без пред ло га (Дб/пр.). Ге ро дес (1963: 352) ис ти че да је 
основ но зна че ње кре дло га к са да ти вом у пра сло вен ском да ука зу је на мје сто, 
пред мет, ли це ка ко је му је усмје ре но кре та ње, а ово основ но зна че ње при ми-
јет но је у свим функ ци ја ма то га пред ло га. За раз ли ку од кон струк ци је к+Д, 
ко ја но си зна че ње усмје ре ног кре та ња, бес пре дло шка фор ма зна чи усмје ре-
ност уоп ште, у на гла ше ни јој се ман тич кој упо тре би при мар на је кон струк ци ја 
к+Д, а у ви ше син так сич кој упо тре би при ма ран је Дб/пр., иа ко се ове дви је 
фор ме ме ђу соб но за мје њу ју, у мно гим слу ча је ви ма као си но ни мич не и ду-
блет не (исто). Р. Мра зек (1963: 225) при мје ћу је да је у пра сло вен ском Дб/пр. 
ви ше се ман ти чан, а ма ње син так си чан, у од но су на са вре ме не сло вен ске је зи ке, 
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док је кон струк ци ја к+Д ви ше син так сич на (гра ма тич на), не го у са вре ме ним 
сло вен ским је зи ци ма.

Јед на од нај круп ни јих про мје на у па де жном си сте му у исто ри ји сло-
вен ских је зи ка, ко ја им је у за по че тим про це си ма, а у ве ли кој мје ри и у за-
вр шним ре зул та ти ма про це са, за јед нич ка, је сте смје њи ва ње бес пре дло шких 
па де жних кон струк ци ја пред ло шко па де жним у при ло шкој (адвер би јал ној) 
функ ци ји (станишева 1964: 101). Па де жи без пред ло га су ско ро у пот пу но сти 
пре шли из сфе ре из ра жа ва ња кон крет них од но са у сфе ру су бје кат ско-об је-
кат ских (тј. гра ма тич ких, ап стракт них, син так сич ких, тзв. па де жних од но-
са), док су се за пре но ше ње кон крет них се ман тич ких зна че ња до ми нант но 
на мет ну ле пред ло шко па де жне кон струк ци је (лоМтев 1956; тоПоров 1961; 
Правдин 1963; станишева 1964; Ходова 1971). Огра ни ча ва ње и су зби ја ње у 
упо тре би па де жних фор ми без пред ло га у адвер би јал ној упо тре би за хва ти-
ло је нај ра ни је и нај до ми нант ни је оне у зна че њу про стор них од но са, за тим 
у вре мен ском зна че њу, узроч ном, циљ ном, до не кле и кон струк ци је са зна-
че њем на чи на вр ше ња гла гол ске рад ње, а да ље је овај про цес у ма њој мје ри 
за хва тио и фор ме у функ ци ји да љег објек та, итд. Ови про це си су ути ца ли 
и на упо тре бу да ти ва. 

2. Ка да су у пи та њу гла го ли кре та ња, у ве зи са ста ри јим ста њем у сло-
вен ским је зи ци ма, Ја ку бин ски (пре ма лоМтев 1956: 233) сма тра да Дб/пр. 
има са мо ин клу зив ну функ ци ју (тј. пункт ка ко јем је усмје ре но кре та ње са 
за ла ском у ње га), а к+Д екс клу зив ну функ ци ју (овом фор мом се из ра жа вао 
пункт ка ко јем је усмје ре но кре та ње без за ла ска у ње га). Ме ђу тим, о та квој 
си ту а ци ји не свје до чи у пот пу но сти ни ста ро сло вен ски је зик (Ходова 1971: 
87), ни ти ста ро ру ски (лоМтев 1956: 233), а ни ста ро срп ски (стојановић 2002: 
332–333).

На упо тре бу кон струк ци ја Дб/бр. и к+Д ути ца ло је ви ше па ра ме та ра: 
1) се ман ти ка управ ног гла го ла (а. не пре ла зни гла го ли кре та ња: ићи, тр ча ти 
и сл., б. пре ла зни дво рек циј ски гла го ли кре та ња са зна че њем по мје ра ња, 
гдје по сто ји су бје кат ко ји по кре ће обје кат и сам се кре ће са њим по пу та њи, 
нпр. но си ти, во ди ти, ву ћи и сл., в. пре ла зни дво рек циј ски гла го ли са зна че-
њем под сте ка ча на кре та ње, гдје се пу та ња под стре ка ча и под стак ну тог на 
кре та ње не по кла па ју, нпр. сла ти, по сла ти, и сл.); 2) се ман ти ка имен ског 
ди је ла у да ти ву (а. у да ти ву је обје кат са зна че њем не жи вог, б. да ти вом је озна-
че но ли це ка ко ме је усмје ре но кре та ње). Ови раз ли чи ти мо мен ти има ли су 
ути ца ја на фре квен ци ју упо тре бе кон струк ци ја (ка ко у пра сло вен ском, та ко 
и у исто ри ји срп ског је зи ка) .

Да тив без пред ло га уз гла го ле кре та ња по чео је ве о ма ра но у сло вен ским 
је зи ци ма да се за мје њу је пред ло шко па де жним кон струк ци ја ма (лоМтев 1956: 
233; станишева 1964: 102; гриЦкат 1972: 81). Срп ски је зик је, уз из вје сна се-
ман тич ка по мје ра ња, ипак, са чу вао или об но вио не што од бес пре дло шких 
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фор ми (ивић 1957–1958: 154; гриЦкат 1972: 81). Да тив без пред ло га у зна че њу 
циљ ног кре та ња упо тре бља ва се по сто ја но у исто ри ји срп ског је зи ка и од 
лич них за мје ни ца (од ко јих је нај че шћи) и од вла сти тих име ни ца, као и од 
на зи ва на се ље них мје ста (а и од за јед нич ких име ни ца). Ова фор ма ни је стра на 
ни са вре ме ном срп ском је зи ку, упо тре бља ва се не са мо у кон такт ном, већ и 
у не кон такт ном зна че њу (стевановић 1974: 372; стојановић 2002: 334).

Кон струк ци ја к+Д има ла је ве о ма фре квент ну упо тре бу у исто ри ји срп-
ског је зи ка уз гла го ле ко ји озна ча ва ју кре та ње у прав цу пој ма из ра же ног 
овом па де жном фор мом. Ова кон струк ци ја у ди ја хро ни ји, по чев од пра сло-
вен ског, а ка сни је и че шће, сту па у кон ку рент не од но се са дру гим па де жним 
сред стви ма (при је све га пред ло шко-па де жним), али и Дб/пр. Ди ја па зон и 
фре квен ци ја упо тре бе у са вре ме ном срп ском је зи ку знат но је сма ње на под 
ути ца јем на по ред но сти упо тре бе дру гих син так сич ко-се ман тич ких сред-
ста ва са ко ји ма је фор ма к+Д сту па ла у си но ним ске или ду блет не од но се. 
Ја вља ју се на по ред не фор ме овој кон струк ци ји у свим до ме ни ма упо тре бе. 
По чев од 19. ви је ка, кон струк ци ја к+Д у срп ском је зи ку сма њу је фре квен ци ју 
сво је упо тре бе, по го то во у про гре сив ни јим што кав ским го во ри ма, би ва по-
ти ски ва на ра зним пред ло шко па де жним кон струк ци ја ма (нај че шће кон струк-
ци јом пре ма+Д, по том и до+Г, код+Г, пут+Г, у, на+А), а у кон такт ном зна че-
њу да ти вом без пред ло га, чи ме су по кри ве не све сфе ре ње не упо тре бе. На 
ди ја ле кат ском пла ну си ту а ци ја је не јед на ка, али се ви ше чу ва у ар ха ич ни јим 
го во ри ма (стевановић 1935; Милетић 1940: 523, 524; Пешикан 1965: 191; 
Барјактаревић 1966: 109; сиМић 1972: 110) не го у про гре сив ни јим (вушовић 
1927: 67; вуковић 1938–1939: 82; дешић 1976: 285–286; ПижуриЦа 1981: 156; 
Павловић 2000: 47). Ди ја ле кат ска си ту а ци ја ни је у пот пу но сти пред ста вље на 
јер је ма ло мо но гра фи ја из обла сти ди ја лек то ло ги је ко је су се ба ви ле мор-
фосин так сом и син так сом па де жа.

2.1. Уз не пре ла зне гла го ле кре та ња (ићи, тр ча ти...) зна че ње је, при је 
све га, кон крет но, про стор но. За кон кре тиза ци ју зна че ња обич на је у упо тре би 
пред ло шко па де жна кон струк ци ја, што је ути ца ло да се она у исто ри ји срп-
ског је зи ка до ми нант но упо тре бља ва већ од нај ста ри јих спо ме ни ка. Че шће 
се упо тре бља ва бес пре дло шка кон струк ци ја ка да је по јам у да ти ву „не жи во” 
јер се кре та ње у том слу ча ју мо же за вр ши ти и уну тар пој ма, док се, ка да је у 
пи та њу „жи во”, не за ла зи у сфе ру пој ма са име ном у да ти ву, ак це нат је ви ше 
на упра вље но сти, на мје ни, не го на про стор ном кре та њу.

Што се ти че Ње го ше ва је зи ка 1 си ту а ци ја је сље де ћа:
Ка да је по јам у да ти ву жи во, за би ље жи ли смо ви ше од 21 при мје ра са 

кон струк ци јом к+Д (нај ви ше је при мје ра ка да је по јам у да ти ву лич на за мје-
ни ца): 

1 Као кор пус ко ри сти ли смо Гор ски ви је нац (ГВ), Лу чу ми кро ко зма (ЛМ), Ла жни цар 
Шће пан Ма ли (ШМ) и ода бра ну про зу (П). 
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Уте кле су к ва ма да уте ку, (ја ре би це) / А ни је су да их по ко ље те (ГВ, 16); Из лаз 
к на ма, ча са не по ча си (Гер зе ле зе) (ГВ, 87); У то исто доба до ђе к њи ма ста ри 
и сли је пи игу ман Сте фан (ГВ, 110); Хај те к ње му те га до ве ди те (ШМ, 23); Оду 
гла ва ри у со бу к Шће па ну и во де га ме ђу на ро дом (ШМ 24); Да упра во Го ри 
Цр ној по ђе / К опа ко ме ца ру њи хо во ме (ШМ, 244); Што их ви ше к на ма на част 
до ђе (ШМ 49); Ни је чу до, цар ска де сна ру ко, / Да смо к те би и по при ђе до шли 
(ШМ, 60); Оду гла ва ри у со бу к Шће па ну и во де га ме ђу на ро дом (ШМ 24); По-
ра шта си ти к ме ни до шао (ШМ, 46); Са та ни ни зло у ми шље ни ци / Иду к ње му 
с оп штег до го во ра (ЛМ, 25); Да ко до ђу к се би из губ ни ци (ЛМ, 47); Вјер не 
вој ске и по бје до но сне / К поб’је ђе ној Са та ни ној вој сци (ЛМ, 72); Ото лен бр же 
до ђу к на ма и к не ки је ма гла ва ри ма (П, 29); Да иду два или три Цр но горца к 
Ва ма (П, 30); Ви ђу да ће утећ и то ниг ђе дру го не го к ме не (П, 37); Да иду пут 
Ср би је к сво јој зи фа ми љи (П, 144); Та ко их се де сет сле ти к оно ме мје сту (П, 
145); Те да не тр че к не при ја тељ ски ма, те њи ма шпи ја ју (П, 239).

При мје ри са Дб/пр. су знат но рје ђи (за би ље жи ли смо 10). Упо тре бља ва 
се, углав ном, уз гла го ле до ћи, при сту пи ти, по кло ни ти се, да кле, уз гла го ле 
свр ше ног ви да, ко ји ма се ис ти че до спи је ва ње на циљ, про стор на бли скост, 
као и не ин тен зив но кре та ње, или је у пи та њу ап стракт но кре та ње (су бје кат 
ни је „жи во”):

Те о до си је Мр ко је вић по ла ко при сту па кња зу (ШМ, 207); Па три јарх при сту
пи сми ре но Шће па ну, а овај сје ди... (ШМ, 36); Три пу та ће дру га ви ша до ћи 
(вој ска) / у по хо де то ме ва шем ца ру (ШМ, 79); Да ја на го во рим Жу пља не да 
те би до ђу (П, 68); Као што би и сва ко ме свом пле ме ну до шли и до ла зе (Гра хо-
вља ни...) (П, 92); ми сле ћи да ва ша по моћ Пи пе ри ма до ђе (П, 116); Ђе су ца ри 
не бе сном младен цу / По хи та ли с да ром по кло нит се (ГВ, 113); С до го во ром 
вој ска Цр но гор ска / Нас от пра ви у ва шем око лу / По кло нит се ру ме ли-ва ли су, 
/ И оста лој ње го вој дру жи ни (ШМ, 64); Збиљ ски ца ре, и те бе се кла њам (ШМ, 
133); До хо де че сто гла со ви ка пе тан-па ши (П, 14); док је у при мје ру: Те ти он 
(сул тан) бр же-бо ље мол бом ца ру ру ско ме (ШМ, 20), из о ста вљен гла гол, што 
је мо гло ути ца ти на упо тре бу бес пре дло шке кон струк ци је.

За би ље жи ли смо и два при мјера у ко јима је у пи та њу кре те ње ка ци љу: 
Хајте мени под мојим шатором, / Ти, владико, и главни сердари (ГВ, 54);
Ото лен се кре нем гла си то ме Мах мут-па ши, ве зи ру ска дар ско ме, и по ђем (П, 13).

Ка да је по јам у да ти ву не жи во, ту се оче ку је че шћа упо тре ба Дб/пр. 
не го у прет ход ним при мје ри ма. Фор ма к+Д, осим што озна ча ва уз гла го ле 
кре та ња – циљ кре та ња, упо тре бља ва се да озна чи ап стракт но по и ма ње 
ци ља: у тој упо тре би обра зу је се углав ном од име ни ца ап стракт ног зна че ња. 
Си ту а ци ја у Ње го ше вом је зи ку је сље де ћа:

Кон струк ци ју к+Д за би ље жи ли смо у пре ко 40 при мје ра:
Ка ма ло пред што гор до иђа ше, / К све том гро бу бе смрт ног жи во та (Ми лош) 
(ГВ, 18); Ко по то ке мо же уста ви ти / да к си ње му мо ру не хи та ју? (ГВ, 55); А 
то сер дар по клич низ на хи ју; / Свак по тр чи к ри јеч ко му гра ду (ГВ, 132); Не ка 
сва ко кре ће на гра ни цу / Ка Остро гу и ка Јед но ши ма / И к зе ле ну Ви ру Црм-
нич ко ме (ШМ, 52); Ко је чу до има де кљу че вах / Ко ји ска чу увис к не бе си ма! 
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(ШМ, 89); Из ла зе ме ђу на ро дом, ко ји не пре ста но са сва ке стра не вр ви к Це ти њу 
(ШМ, 111); Гле да цви јет срп ски за Ду ша ном / Ђе се вра ћа с по бје дом к При зре-
ну (ШМ, 113); Ба цам увис ка пу к не бе си ма (ШМ, 114); Кад пре га зи Ћу при лић-
-ве зи ре, / Кад пре га зи с вој ском Цр ну Го ру / И на ва ли к мо ру де бе ло ме (ШМ, 
140); А с њим ће мо мар ши рат к Стам бо лу? (ШМ, 174); Поп је пу нан сва ки 
да во ри је, / К сва че му се уми је при ма ћи (ШМ, 84); (прав да) Не да ду јој пра во 
к не бу ићи... / По кло ни ка виђи си ро ма ха / Ка ко пло ви мо рем к све ти ли шту 
(ЛМ, 13); Ми ри ја де ле ћа ху ко ме тах / Не ке к не бу, а не ке од не ба (ЛМ, 21); Тма-
сти ни чу к не бу све ште но ме, / А св’је тли се к ни зу спу шта ва ју? (ЛМ, 21); Они 
ша ри што се к не бу ди жу (ЛМ, 22); (суд ба) По ма ло се пр ве сре ће сје ћа / И 
по ле ти к не бу ка ко му ња (ЛМ, 24); Та ко тре ну бе са мрт ни ан гел / На сви је тла 
и ог ње на кри ла / К не бу сјај ну и тро ну ви шње га (ба ца) (ЛМ, 25); Ка се дви је 
му ње пре кр сти ше? / Јед на си ну од Ко ма к Лов ће ну, / Дру га си ну од Ска дра к 
Остро гу (ГВ, 15); То из ре че и хи тро по ле ће / У сви је тле сво је ле ги о не, / Ка зви-
је зда с за па да к ис то ку (ЛМ, 35); Два вој во де не бе ског во јин ства / Од ле ће ше к 
пре сто лу ви шње га (ЛМ, 37); Све мо гу ћи на трон сје ди ја ше, .../ К пре сто лу му 
св’је тло му ми ро ви / Из мрач нно га цар ства из ни ца ху ... / Што ро ји ма из бје жа ју 
искре / К сво ду див ну не ба пла вет но га (ЛМ, 37); За жди ће се жер тва к тво ме 
твор цу (ЛМ, 40); Кад ита ху к по гре бу ша ро ви, ... / На ко ма те ле ћа ху к безд на ма. 
// Сви ми ро ви с оп шир на про сто ра / К по ги би ји вјеч ној од ле ће ше (ЛМ, 53); Тад ће 
мо ја оте че ска ду ша / ра до при тећ к слат ко ме по ко ју (ЛМ, 44); Сва ки к сво ме 
ле ти ја ше ми ру (ЛМ, 72); Пли вје мо к јед но ме гра ди ћу (П, 13); Отлен се кре не мо 
и по ђе мо к дво ру (П, 21); Али је оно мад не по шао к ку ћи сво јој (П, 46); Та ко 
их се де сет сле ти к оно ме мје сту (П, 145); На но во к ве ри га ма тр чи (П, 203); 
Са да ме на ста ви те сми јем ли га ја при фа тит к се бе али не (П, 37); Ври је ме 
ће и к тој цје љи до ћи (ЛМ, 40).

Дб/пр. се знат но рје ђе упо тре бља ва (екс цер пи ра ли смо све га 5 при мје ра). 
У свим при мје ри ма се упо тре бља ва уз гла го ле свр ше ног ви да, осим у јед ном 
(гдје је у ис тој ре че ни ци упо три је бље на и пред ло шка и бес пре дло шка кон-
струк ци ја):

Сав их на род гле да куд одо ше... Ча сно ме се кр сту по кло ни ше (ГВ, 65); Па ша 
је Шу вај ли ја тол мач, да је знак по сла ни ци ма да при сту пе ру ци Би глер бе го вој 
(ШМ, 59); Се ра шћер је у су бо ту ве че / До бје жао Ска дру на Бо ја ни (ШМ, 134); 
Ка да до ђе ки ја мет сви је ту (ШМ, 241); Да упра во Го ри Цр ној по ђе / К опа ко ме 
ца ру њи хо во ме (ШМ, 244).

Да кле, код Ње го ша се до ми нант но упо тре бља ва кон струк ци ја к+Д,2 Дб/
пр. је знат но рје ђи, упо тре ба је, пре вас ход но, огра ни че на на гла го ле свр ше ног 
ви да ко ји ма се озна ча ва до спи је ва ње на циљ, за вр ше так про це са кре та ња 
рад ње, кон такт ност. Та ко ђе се не за мје њу је ни дру гим пред ло шко па де жним 
кон струк ци ја ма. Ње на упо тре ба је до ми нант на и ста бил на.

2.2. Уз пре ла зне дво рек циј ске гла го ле кре та ња, са зна че њем по мје ра ња, 
гдје по сто ји су бје кат ко ји по кре ће обје кат и сам се кре ће са њим по пу та њи, 
тра си (ти па но си ти, во ди ти, ву ћи и сл.), да тив је у функ ци ји до пу не не пра вог 
објек та. Кон струк ци ја к+Д је до ми нант на (14 при мје ра), у од но су на Дб/пр (6). 

2 Та ко је и у је зи ку Пе тра I (остојић 1976: 215–216).
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Ме ђу тим, к+Д се углав ном упо тре бља ва ка да је у пи та њу ап стракт но схва-
ће но кре та ње (по јам у да ти ву има ап стракт но зна че ње), док се Дб/пр. упо-
тре бља ва у зна че њу кон крет ног кре та ња, и то од гла го ла свр ше ног ви да, тј. 
озна ча ва до спи је ва ње на циљ, кон такт ност.

Кон струк ци ја к+Д: 
Ако ће вас све Бог са ра зи ти, / Ухва ти га и до ве ди к ва ма (ШМ, 189); Мре жу 
ву ку ри ба ри к кра ју (П, 12); Са да ме на ста ви те сми јем ли га ја при фа тит к 
се бе али не (П, 37); Ал ’ тир јан ству ста ти но гом за врат, / До ве сти га к по зна-
ни ју пра ва (ГВ, 34); „Ја сам тво ја искра бе са мрт на” / – Ре че ме ни сви је тла 
иде ја – / „Во ди ћу те к вјеч но ме ог њи шту“ (ЛМ, 16); Вас свје ти ла лу че жи во твор-
не / Но се к Твор цу, лу чах ис точ ни ку (ЛМ, 83); Ти си искра за не бо ство ре на... 
/ Шта те к људ ској ву че ко ли јев ци (ЛМ, 23); У све ште ну Твор ца ко ле сни цу / 
Дру гом к јед ној све на ви ше стра ни, / По вра ти ше плет ко ле сни ци (ЛМ, 71); 
Вас свје ти ла лу че жи во твор не / Но се к Твор цу, лу чах ис точ ни ку (ЛМ, 83); Ста-
ра ме су је вјер на глу пост к то ме по ву че (П, 10), от кад и к че му мо ја про по ви јед 
во ди (П, 11), те го та оно га кр ша... ме од ву че к дну (П, 12); Ме не је к ово ме ин те-
рес Цр не Го ре во дио (П, 212).

Да тив без пред ло га: 
Да је га вла ди ка кне зу Јан ку да га по пу по вра ти (П, 101); Хај де пођи ме ђу Цр но-
гор це / И до ве ди ме не под ша то ром / По гла ви цах што нај ви ше мо жеш (ШМ, 
66); А оду три че ти ри по Мр ко је ви ћа те га до ве ду Шће па ну и про чи ма (ШМ; 
126); До но си пи смо вла ди ци Са ви и Цр но гор ци ма од бе глер бе га (ШМ, 193); 
об да ри ва ро бље да ро ви ма и вра ћа га сво ји је ма ку ћа ма (П, 126).

1.3. Уз пре ла зне (дво рек циј ске) гла го ле са зна че њем „под стре ка ча на 
кре та ње” гдје се пу та ња оно га ко ји под сти че на кре та ње и оно га ко је под-
стак нут на кре та ње не по кла па ју (гла го ли ти па сла ти, по сла ти, го ни ти и 
сл.), са јед ним из у зет ком, упо тре бља ва се к+Д. Ови гла го ли озна ча ва ју упра-
вље ност, циљ кре та ња, углав ном по чет ну тач ку, па је, са мим тим, до ми на-
нат на пред ло шко па де жна кон струк ци ја:

Да го ни мо по га но га си на / Из Евро пе к ње го вом гни је зду (ШМ, 172); Не го 
бје ху к се би до ма ми ли, / До ма ми ли па их по хва та ли. / Јад ну на шу бра ћу со-
ко ло ве (ГВ, 72); С то га су ме к те би от пра ви ли (ШМ, 147); Да му ону ти цу те 
го во ри / По ша ље те к ње му у там ни цу (ШМ; 206); Наг ну ли их к сво јој по ги би ји 
(ЛМ, 63); Ево ти к ме не за по ви јед у ку ћу од мо је га на чал ни ка с ко јом ме от пра
вља исти за не ке сво је по сло ве к Му стај-па ши, ве зи ру ска дар ско ме (П, 18); Мо-
лих да ме от пу ште к ре ис-ефен ди ји (П, 18); Ва ше пи смо с ко ји јем сте га про
пра ти ли к мо је му по дон ду (П, 33); Што ме исто опо ми ње те за на ше га чо вје ка 
што смо ши ља ли к мо хур-са и би ји за пре го вор (П, 47); па кад ви де да ја Тур ке 
к се би не при ма ме (П, 111); но да по ша љем 2–3 чо е ка к те би (П, 127); по ша љи 
к ме ни Хам за гу Ка за за (П, 127), Наг ну ли их к сво јој по ги би ји (ЛМ, 63).
Дб/пр. Сер дар Јан ко од ма ха от пра ви / Два мом че та ри јеч ким Тур ци ма (ГВ, 132).

Слич ног су ти па и кон струк ци је са гла го лом го во ре ња ти па зва ти, по
зва ти..., ко јом при ли ком се под ра зу ми је ва по зив на кре та ње, иа ко гла гол 
кре та ња ни је ис ка зан:
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Та кве ла же, че сти ти ве зи ре! / По зва ће мо на до го вор к ва ма, / По гла ва ре вој ске 
цр но гор ске (ШМ, 68); Од мах га ја к се би по зо ви (ШМ, 75); Те мо ма ках бје ше 
ва ља сти јех; / Те ја сми сли и по зо ви к се би (ШМ, 244).

3. Кон струк ци ја к+Д ко ри сти се и за из ра жа ва ње раз ли чи тих об је кат-
ских од но са, као до пу на гла го лу или, још че шће, дру гој вр сти ри је чи, ко ји ма 
се ка зу је став, рас по ло же ње, ста ње. Фор мом к+Д озна ча ва се на ко га се од-
но си, ко ме је на ми је ње но до тич но ста ње, рас по ло же ње и сл. 

3.1. Кон струк ци ја к+Д мо же се упо тре бља ва ти уз гла го ле ра зног ти па 
ко ји ма се ка зу је упра вље ност, усмје ре ност, окре ну тост, те жња, ста ње, рас-
по ло же ње.

Сви вој ни ци, вјер ни и не вјер ни, / К тро ну Твор ца по глед обра ти ше (ЛМ, 69); 
При ја тељ ство ко је по ка зу јеш к ме ни ка ко к тво је му исти ни то му при ја те љу (П, 
161); Ни ти се к ње му мо гу ни ка ква опа ка тол ма че ња од но си ти (П, 208); Ми 
к ва ма дру го не га ји мо до чи сте брат ске искре но сти (П, 227); Тма сти ни чу 
к не бу све ште но ме, / А св’је тли се к ни зу спу шта ва ју? (ЛМ, 21); Они ша ри те 
се к не бу ди жу (ЛМ, 22); Ко ји је сваг да ве ли ко ду шним бла го во ље ни јем ди сао 
к Цр но гор ци ма (П, 180); За жди ће се жер тва к тво ме твор цу (ЛМ, 40); Ни ка да 
са мном пра ви тељ ство не би мо гло ова ко по сту па ти као што је сад по сту па
ло к јед но ме, ако и ма ло ме, но искре но ме сво је ме су сје ду (П, 215); Грд не ма се 
ко ре њем к не бу ду бе (П, 234). Па три јарх (чи та пи смо, а Шће пан горд но к не бу 
гле да) (ШМ, 133); Ко ле бљу се гу сти ле ги о ни / Ка по рав ни са зре ла жи ти ја, / 
Ко ја ко су к по ги би ји бру се (ЛМ, 55); Вјер ни Тур ци ка зат уср ди је, / А не вјер ни 
к ц’је љи на пре за ју (ЛМ, 58); Све мо гу ћи на трон сје ди ја ше, / Та ин стве ном укра-
шен пор фи ром, / Тво ри тел ном за њат по е зи јом; / К пре сто лу му св’је тло му ми-
ро ви / Дру ги сто је ка ма се облач не / На во зду ху, к бо ју при пра вље ни (ЛМ, 57); 
ко ји се из гро ба ди га је дин стве но ра ди то га да љу де обра ти к до бру и к  ду ше-
спа се ни ју (П, 11); Она ће их (на де жда) сву да спро во ди ти, / Она ће их сву да пре
тје ца ти / И по гле де њи не к бу дућ но сти (ЛМ, 77); Ва шу не у сип ну дје ла тељ ност 
и чо вје ко љу би во со стра да ни је, ко је сте к по ме ну ти је ма за то че ни је ма по ка за ли 
(П, 72), Ци је ли на род наш у Те бе је очи ма упро и к Те би ру ке пру жио (П, 205).

3.2. Ци љем мо гу би ти од ре ђе на емо ци о нал на ста ња, ап стракт на свој ства, 
фи зич ко ста ње ли ца, и дру га деј ства пред ста вље на углав ном ап стракт ном 
(нај че шће гла гол ском) име ни цом у фор ми к+Д. Углав ном се ја вља као до пу на 
гла гол ској име ни ци (ко ја је нај чешћ е у аку за ти ву, али и у но ми на ти ву, ин стру-
мен та лу) (за би ље жи ли смо око 30 при мје ра):

Не при ми ово за по трк к вр ху ма ги че ске го ре (П, 170); Див на крет ња бје ше и 
стра вич на / Вјер не вој ске и по бје до но сне / К по б’је ђе ној Са та ни ној вој сци (ЛМ, 
72); Тво ја ри јеч наш ће за кон би ти; / На на ша ћеш дје ла ви ди је ти / на шу љу бав 
Ру сиј’ по се стри ми, / На шу љу бав к тво јој цар ској гла ви, / На шу љу бав к тво јој 
цар ској ку ћи (ШМ, 28); Да ра мо га, вјеч но га бла жен ства, / и ду жно сти тва ри 
к тво ри те љу (ЛМ, 63); Да ће на ше оте че ство и при вр же ност к Ро си ји стра дат 
(П, 26); да не ће мо бит за бо ра вље ни ни ви со чај ше ње зи не ми ло сти ли ше ни, уз то 
и на Ва ше со че та ни је к нам бла го мо ста вље ни је (П, 28); Кад је вла ди ка умро 
да већ ни је оста ло си но вах оте че ства у Чер ну Го ру и при вја за ни ках к сла ви мој 
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Ро си ји (П, 29); Оста јем с исти ним мо јим к Вам ви со ко по чи та ни јем (П, 30); 
ка да су узна ли тво је при вр же ни је к сво је му оте че ству (П, 39); јер бо Вам ве-
о ма се је сам усу дио сло бод но пи са ти, али вје руј да је из нај ви ше га мо је га усер
да ни ја к тво јој до бро ти (П, 48); ка да ви ђу то ли ко њи хо во по чи та ни је к на ше-
му цар ју и бла го дје те љу и к њи хо ви је ма стар је ши на ма (П, 50); из ко је га ви дим 
Ва ше дра го цје но рас по ло же ни је к ме ни и на ро ду цр но гор ско ме (П, 82); Чест 
имам Вас по здра ви ти и увје ри ти Вас о мо јој к Ва ма не пре мје ној пре да но сти 
(П, 96); Њи хо ва на мје ра би ла је да тим да ду са мо по вод к сва ђи (П, 99); за знак... 
ува же ни ја к Ва шој осо би по ша љем Вам на дар јед но га од мо јих ха то ва (П, 
109); узда ју ћи се у Ва ше срп ско чи сто и не раз ру ши мо при ја тељ ство к ме ни 
(П, 124); Фа ла ти за сваг да шњу тво ју на кло ност к ово ме твр до ме и кр ва во ме 
кра ју (П, 144); При оном ко пи ју с от но ше ни ја к Ва ми гра фа Ме де ма (П, 165); 
Мо ја би бла го дар ност к Ва ма он да ис пу ње на би ла ка да би за ово по хва ље но 
дје ло к стра да ју ћи ма... ви дио Вас на гра ђе на (П, 172); Бла го на кло ност ко ју пре-
сви је тли двор ау стриј ски има к овој ша ки на ро да гор ско га (П, 174); нео тлу
чи ми при вја за ник к ро сиј ском пре сто лу (П, 27); ни је ми ну жно би ло на по ми-
ња ти ду жно сти к чо вје че ству (П, 193); сва ко га ве ли ко га Ср би на ве ли ка је 
при зна тљи вост к Те би из те при зна тљи во сти к тво јим под ви зи ма (П, 207); 
да ће и код Ау стри је би ти бла го род на сим па ти ја к Цр но гор ци ма (П, 208); него 
при ја тељ ско Ва ше к ме ни рас по ло же ни је; Хва ла Вам на Ва шем к мени до бром 
вни ма ни ју (П, 239), Смрт ну ко су ис пи та ти не ће! / Зло бом к не бу вра ге опо је не 
(ЛМ, 62); Имам на зва ти се са сваг да шњим мо јим к Вам ви со ким ува же ни јем 
(П, 174); Ево ти к ме не за по ви јед у ку ћу од мо је га на чал ни ка (П, 18).

3.3. Си ту а ци ја је слич на и ка да је умје сто ап стракт не име ни це упо три-
је бљен при дјев (нај че шће као дио имен ског пре ди ка та), при лог, а мо же би ти 
и дру га вр ста ри је чи:

Ми би смо ра ди би ли да је при ро да к на ма та ко рас по ло же на као што је к Ита-
ли ји и к Гре ци ји (П, 96); Ја баш и да хо ћу скло ни ти се на ово усту пље ње и 
та ко не спра ве дљи вим би ти к Цр но гор ци ма (П, 99); оста ти Ва ше га Си ја тељ ства 
к услу гам го тов (П, 103); при ли че јед ни је ма љу ди ма ко ји са ста вља ју пра ви тељ-
ство јед не др жа ве и ко је су ни ске к њи хо ви ма ви со ки је ма зва ни ја ма (П, 140); 
Суд би но, ра шта си к ме ни та ко стро га (П, 186); Све ти је отац та ко к ме ни 
до бар био (П, 234); Дру ги сто је ка ма се облач не / На во зду ху, к бо ју при пра вље
ни (ЛМ, 57); Прав цем иду на кло ње ни к на род но сти и к по ред ку (П, 201); Кло
нив ша се к уште ђе њу про ли ва ња чо ве че ске кр ви (П, 90); Вид ти та кви два стра-
шни во ин ства / Пре ста вља ху на по ља не бе сна, / К кр ва вој се бор би го то ве ћи 
(ЛМ, 58); Ти све ми слиш од до бра к бо ље му (ШМ, 167): У све ште ну Твор ца 
ко ле сни цу / Дру гом к јед ној све на ви ше стра ни, / По вра ти ше плет ко ле сни ци (ЛМ, 
71), Вожд по губ ни кад ри јеч из ре че, / Пу ну к Твор цу отров не за ви сти (ЛМ, 54).

Ка да је у пи та њу ап стракт но зна че ње ци ља, упра вље но сти, на ми је ње-
но сти, ка да се озна ча ва ју ста ња, рас по ло же ња, осје ћа ња, пред ло шка кон-
струк ци ја к+Д се у са вре ме ном срп ском је зи ку не упо тре бља ва, али се сре ће 
у је зи ку ста ри јих пи са ца (стевановић 1974: 377–378). Пре о вла да ла су дру га 
па де жна сред ства: пре ма+Д (нај че шће), за+А, на+А, ра ди+Г (стевановић 
1974: 377–378). Иа ко се ов дје к+Д упо тре бља ва као до пу на, и у исто ри ји, и 
у са вре ме ном срп ском је зи ку ри јет ко се упо тре бља вао Дб/пр. То је усло вље-
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но, при је све га, ти ме што је по сри је ди ап стракт но зна че ње те је пред ло шка 
кон струк ци ја по треб на да не би до шло до го ми ла ња ап страк ци ја, што би 
мо гло до ве сти до не ја сно ћа у зна че њу.

4. Кон струк ци ја к+Д би ла је у пра сло вен ском је ди но кон ку рент но сред-
ство Дб/пр. као па деж дру гог (да љег) објек та уз пре ла зне гла го ле да ва ња 
(да тив адре сан та на мје не) и го во ре ња (да тив адре сан та го во ре ња) (Правдин 
1957: 82–83).

У срп ском је зи ку од нај ста ри јих спо ме ни ка уз гла го ле да ва ња у упо тре-
би је Дб/пр., пре о вла дао је син так сич ки мо ме нат, на мје на. Гла го ли да ва ња 
нај че шће под ра зу ми је ва ју кон такт са пој мом у да ти ву. Код Ње го ша при мје ра 
са к+Д ни је смо за би ље жи ли.

И уз гла го ле го во ре ња (го во ри ти, ре ћи, на пи са ти, обра ти ти се, пи са ти 
и сл.), уз ко је се да тив упо тре бља ва у функ ци ји дру гог објек та, објек та адре-
сан та, за озна ча ва ње ко ме је шта гла го лом го во ре ња на ми је ње но, упра вље но, 
адре со ва но, на по ре до се, у пра сло вен ском, а и у нај ста ри јем пе ри о ду сло вен-
ских је зи ка, упо тре бља ва ју Дб/пр (ко ји је ов дје глав но син так сич ко-се ман-
тич ко сред ство) и к+Д (МраЗек 1963: 226; Ходова 1971: 84). У исто ри ји срп ског 
је зи ка (стојановић 2002: 344–345) већ од нај ста ри јих пи са них спо ме ни ка у 
функ ци ји да ље до пу не гла го ли ма го во ре ња углав ном се ко ри сти Дб/пр. 
Ипак, кон струк ци ја к+Д се ов дје ду же за др жа ла у од но су на гла го ле да ва ња, 
че му је мо гло до при ни је ти и то што се гла го ли ма го во ре ња, за раз ли ку од 
гла го ла да ва ња, не ис ка зу је кон такт ност са пој мом у функ ци ји дру гог објек та.

Код Ње го ша се спо ра дич но мо гу сре сти и при мје ри са к+Д, ма да су 
ри јет ки:

Обра ћам се к Ва ше му Ви со ко пре вас хо ди тељ ству мо ле ћи Вас (П, 174); К Ва ма 
се обра ћам (П, 180); Кар ман-па ша (к Ла за ру Бог да но ви ћу) – у пи та њу је обра-
ћа ње иа ко гла гол ни је ис ка зан (ШМ, 100); Но Бо гу фа ла на све му пак и на 
то ме што је ба рем при јед успио к на ро ду на пи са ти (П, 25).

5. Фор ма к+Д се од нај ста ри јих вре ме на упо тре бља ва у вре мен ском 
зна че њу, од име ни ца вре мен ског зна че ња ко ји ма се ка зу је да не што прет хо ди 
по вре мен ској бли ско сти од ре ђе ном мо мен ту. Код Ње го ша, у на ма ис пи та ном 
ма те ри ја лу, ни је смо за би ље жи ли ову кон струк ци ју.

6. Пред лог пре ма за би ље жи ли смо са мо у јед ном при мје ру: Све тре ба 
да учи ни мо што мо же мо пре ма сво јим сна га ма (П, 87), гдје је упо три је бљен 
у зна че њу кри те ри ју ма.

Упо тре бља ва ју се ва ри јан те овог пред ло га: пра ма, спра ма, и то са мо 
са ге ни ти вом: 

По знај име све мо гу ће што је / И зна че ње тво је пра ма ње га (ЛМ, 50), што се 
ти че мо га вла да ња на гра ни ци спра ма Ту ра ка (П, 133); по зна та до бро ди вља 
на рав... Ту ра ка... спра ма хри сти ја на, а нај па че спра ма Цр но го ра ца (П, 133); Да 
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ће он све па за ре од Ал ба ни је спра ма Цр не Го ре за тво ри ти (П, 143), Тур чин се 
до бар по ка зу је спра ма евро пеј ских си лах, а спра ма нас су Тур ци они исти (165), 
Злоб ни по сту пак... спра ма не ко ли ко по да ни ка ау стриј ских (П, 173), Тур ци су 
спра ма нас сил ни (П, 225).

7. Закључак. Кон струк ци ја к+Д код Ње го ша је ве о ма фре квент на. Уз 
гла го ле кре та ња до ми нант но се упо тре бља ва кад је у пи та њу циљ кре та ња, 
ка ко уз не пре ла зне гла го ле кре та ња та ко и уз дво рек циј ске гла го ле, гдје се 
да тив ја вља као па деж дру гог објек та. Као кон ку рент но сред ство још од 
пра сло вен ског ја вља се Дб/пр., али се код Ње го ша не у по ре ди во че шће упо-
тре бља ва к+Д, на ро чи то ка да је у пи та њу ап страк но зна че ње ци ља. Као 
до ми нант но сред ство к+Д се ко ри сти и за из ра жа ва ње раз ли чи тих об је кат-
ских од но са, као до пу на гла го лу или, још че шће, дру гој вр сти ри је чи (нај че шће 
гла гол ској име ни ци), ко ји ма се ка зу је став, рас по ло же ње, ста ње. У Ње го ше вом 
је зи ку ни је до шло до упли ва дру гих па де жних кон струк ци ја ко је ће ка сни-
је по ти сну ти кон струк ци ју к+Д у са вре ме ном срп ском књи жев ном је зи ку. 
Кон струк ци ја к+Д, упо тре бља ва се, ма да су при мје ри по је ди нач ни, и уз 
гла го ле го во ре ња.
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Je li ca Sto ja no vić

USE OF CON STRUC TION K+DA TI VE IN NJE GOŠ’S WORKS 

S u m  m a r y

The pa per pre sents the use of the con struc tion k+D in Nje goš’s lan gu a ge on the ba ses 
of se lec ted works. In or der to gain a full im pres sion on Nje goš’s lan gu a ge we pre sen ted 
this lin gu i stic phe no me non in the Pro to-Sla vic lan gu a ge, then the pro ces ses in the hi story 
of Ser bian as well as in di a lects, and we com pa red them with Nje goš’s lan gu a ge. As the 
ma te rial has shown, the con struc tion k+D is very fre qu ently used by Nje goš. It is do mi-
nantly used with the verbs of mo tion when the fo cus is the end po int of the mo ve ment, as 
well as with non-tran si ti ve mo tion verbs and bi-tran si ti ve verbs whe re the da ti ve is the 
ca se of the se cond ob ject. K+D is used as a do mi nant me ans to ex press va ri o us ob ject 
re la ti ons, as a verb com ple ment or, even mo re fre qu ently, the com ple ment of ot her word 
clas ses (most of ten de ver bal noun) which are used to ex press an at ti tu de, mood or sta te. The 
con struc tion k+D is used oc ca si o nally with verbs of spe a king. Nje goš’s lan gu a ge shows 
no in flu en ce of ot her ca se con struc ti ons which wo uld la ter re pla ce the k+D con struc tion 
in the con tem po rary Ser bian li te rary lan gu a ge.
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UDC 821.163.41.09 Petrović Njegoš P. II

Рад ми ло Ма ро је вић

ТЕК СТО ЛО ШКИ АСПЕК ТИ 
ПРО У ЧА ВА ЊА ЊЕ ГО ШЕ ВИХ ДЈЕ ЛА 

(кри тич ка, ак це нат ска и основ на из да ња)

Са же так: У ра ду се опи су ју ти по ви из дањâ Ње го ше вих дје ла, ти по-
ви тек сто ло ш ких на по ме на те са др жај мо но граф ских сту ди ја о тек сто логији 
кон крет ног дје ла и при ро да рјеч никâ и лек си конâ по је ди нач них Ње го ше-
вих дје ла. Рад се углав ном ба зи ра на Ње го ше вој еп ској три ло ги ји (Луча 
ми кро ко зма, Гор ски ви је нац, Шће пан Ма ли), пје сма ма из Би љеж ни це, Ду -
хов ном за вје  ш та њу те пјес ми Ноћ ску пља ви је ка.

Кључ не ри је чи: Пе тар II Пе тро вић -Ње гош, Лу ча ми кро ко зма, Гор ски 
ви је нац, Шће пан Ма ли, Би љеж ни ца, ор то граф ска ре кон струк ци ја, ор то еп-
ска ре кон струк ци ја.

1. koрПускритичкиХиЗдањa

1.1. Че ти ри кри тич ка из да ња у по себ ним то мо ви ма, пра ће на тек сто ло-
шким мо но гра фи ја ма, чи не основ ни кор пус. Он се про ши ру је двје ма спе ци-
фич ним пје сма ма.

(1) По сли је от кри ћа ори ги нал ног ру ко пи са Ње го ше ве про грам ске пје сме 
Ко си ти? – Фи ло зоф. Ко си ти? – Астро ном. / А ко ти? – По је та. Чуд но ва та 
дру штва! об ја ви ли смо ње но кри тич ко из да ње и опи са ли пје снич ку струк-
ту ру тек ста, у ча со пи су Срп ски је зик (Маројевић 2004б).

(2) Ње го ше ва пје сма у пот пи су („Име ми је Ве ро љуб …”) на слов је члан-
ка ко ји је об ја вљен у Глас ни ку Од је ље ња ху ма ни стич ких на у ка Цр но гор ске 
ака де ми је на у ка и ум јет но сти (Маројевић 2019б). 

1.2. Пр ви дио основ ног кор пу са чи ни на ше из да ње Лу че ми кро ко зма с 
тек сто ло ги јом: Пe тaр II Пeтрoвић-Њeгoш. Лу ча ми кро ко зма. Критичкo из-
дaњe. Тек сто ло ги ја. Рe дaк  ци jа и ко мен тар Рад ми ло Мaрojeвић. Под го  ри ца: 
ЦИД – Це ти ње: Na rod ni mu zej Cr ne Go re, 2016 (да ље: Маројевић 2016а).

(1) Кон цеп ци ја кри тич ког из да ња (2016а: 102–224) из ло же на је у Пред -
го во ру, а са мом из да њу се при ла же мо но граф ско истра жи ва ње под на сло вом 
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„Тек сто ло ги ја Лу че ми кро ко зма” (2016а: 225–681, 1021–1036). Пред го вор (2016а: 
5–18) ис то вре ме  но је и нул то (увод но) по гла вље „Тек сто ло ги је Лу че ми кро-
ко зма”.

(2) Лек сич ка ре кон струк ци ја ком пле ти ра на је по гла вљем „Рјеч ник Луче 
ми кро ко зма” (2016а: 683–862), с Увод ним на по ме на ма, при че му се на во ди сва-
ка ри јеч у сва кој по твр ди, пре ма ак це нат ском из да њу ко је сли је ди (2016а: 863–
1020), али без из два ја ња кур зи вом сег ме на та сти ха с не ме трич ким ак цен ти ма.

1.3. Дру ги дио основ ног кор пу са чи ни на ше из да ње Гор ског ви јен ца с 
тек сто ло ги јом, ко је је ре дак тор ски отво ре но: Пе тар II Пе тро вић-Ње гош. Гор
ски ви је нац. Кри тич ко из да ње. Тек сто ло ги ја. Ре дак ци ја и ко мен тар Рад ми ло 
Ма  ро је вић. Под го ри ца: ЦИД, 2005 (да ље: Маројевић 2005а). Из да ње без 
тек сто ло ги је (Маројевић 2004а) но си прет ход ну го ди ну об јав љи ва ња иа ко 
се по ја ви ло по сли је овог основ ног – кра јем 2005. или по  чет ком 2006.

(1) Кон цеп ци ја кри тич ког из да ња (2005а: 34–218) и оства ре ни ре зул та ти 
из ло же ни су у Пред  го во ру, а са мом из да њу се при ла же оп се жно мо но граф ско 
истра жи ва ње под на сло вом „Тек сто ло ги ја Гор ског ви јен ца” (2005а: 227–1000), 
с по дроб ном ре кон струк ци јом ре флексâ ја та те штам пар ских (и ре дак тор ских) 
гре ша ка, што је би ло у цен тру па жње и свих прет ход них при ре ђива ча. Пот-
пу на исто ри ја пи та ња да је се за не до вољ но ја сна, ди ску си о на пи та ња, укљу-
чу ју ћи тзв. „там на мје ста”. За сва та мје ста обра зла же се и ко нач но рје ше ње. 
Пред го вор (2005а: 5–33) исто вре ме но је и нул то (увод но) по гла вље „Тек сто-
ло ги је Гор ског ви јен ца”. Оп се жна сту ди ја о из да њи ма и при ре ђи ва чи ма Гор
ског ви јен ца до пу њу је мо но гра фи ју, а об ја вље на је два на ест го ди на на кон 
критич ког из да ња (Маројевић 2017б).

(2) При лог I (2005а: 219–222), а не са став ни дио дје ла, пред ста вља ју 
ли Ца , ко ја је, на кнад но, са ста вљао при ре ђи вач пр вог из да ња, Ми ло рад Ме-
да ко вић, а не Ње гош. Спи сак ли ца у но вој ре дак ци ји са др жи и по дат ке о сти-
хо ви ма ко је сва ко ли це го во ри, чи та или пје ва. А не ула зе Ли ца у књи жев ни 
текст јер Гор ски ви је нац ни је дра ма не го спјев.

(3) При лог II (2005а: 223–226), а не са став ни дио дје ла, пред ста вља ода 
„Нек се овај ви јек гор ди…”, по све ће на Пра ху Оца Ср би је. То је дру го, и друк-
чи је Ње го ше во дје ло, ко је је, на кнад но, увр шће но у пр во из да ње Гор ског 
ви јен ца, а не у сам Гор ски ви је нац.

(4) Да је ри јеч о из да њу ко је је ре дак тор ски отво ре но ви ди се по то ме 
што су у ме ђу вре ме ну об ја вље не три сту ди је на те му линг ви сти ке и по е ти-
ке „там них мје ста” Гор ског ви јен ца, по све ће не – јед на фи на лу нај сло же ни јег 
мо но ло га игу ма на Сте фа на, ко ји се за вр ша ва сти хом На ми лост ће окре нут 
не бе са (Маројевић 2014а), дру га фи на лу мо но ло га вла ди ке Да ни ла, ко ји по-
чи ње сти хом Не ка бу де бор ба не пре ста на (Маројевић 2014б), и мо но ло гу у 
цје ли ни, тре ћа по лу сти ху По све те По ко ље ња дје ла су де (рје ша ва се пи та ње: 
су де ли то по ко ље ња дје ли ма или ипак дје ла по ко ље њи ма) (Маројевић 2014в).
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1.4. Тре ћи дио основ ног кор пу са чи ни на ше из да ње Шће па на Ма лог с 
тек сто ло ги јом: Пe тaр II Пeтрoвић-Њeгoш. Шће пан Ма ли. Критичкo из дaњe. 
Тек сто ло ги ја. Рe дaк  ци jа и ко мен тар Рад ми ло Мaрojeвић. Под го  ри ца: ЦИД 
– Це ти ње: Na rod ni mu zej Cr ne Go re, 2020 (да ље: Маројевић 2020).

(1) Кон цеп ци ја кри тич ког из да ња (2020: 226–486) из ло же на је у Пред -
го во ру, а са мом из да њу се при ла же мо но граф ско истра жи ва ње под на сло вом 
„Тек сто ло ги ја Шће па на Ма лог” (2020: 491–1009). Пред го вор (2020: 5–18) 
ис то вре ме  но је и нул то (увод но) по гла вље „Тек сто ло ги је Шће па на Ма лог”.

(2) При лог, и у кри тич ком и у ак це нат ском из да њу (2020: 487–490, 1154–
1155), је сте пје сма По здрав (срб ском) ро ду, из ко је су узе та три сти ха као мо то 
спје ва.

(3) По себ но по гла вље, за јед нич ко кри тич ком и ак це нат ском из да њу па 
се не на во ди као При лог I јед ном и дру гом из да њу, је сули Ца (2020: 1157–
1158). Она ни су са став ни дио дје ла: њих је, нак на дно, са ста вљао при ре ђи вач 
пр вог из да ња, Ан дри ја Стој ко вић, а не Ње гош. Спи сак ли ца у но вој ре дак-
ци ји са др жи и по да ке о сти хо ви ма ко је сва ко ли це го во ри, чи та или пје ва. 
А не ула зе Ли ца у књи жев ни текст јер ни Шће пан Ма ли, као ни Гор ски ви је нац, 
ни је дра ма не го спјев. У основ ном из да њу на ве де ни су При лог I:ли Ца  (Ма
ројевић 2018а: 448–449) и При лог II: По здрав (срб ском) ро ду (2018а: 450–452).

(4) Ни ау то ров „Пред го вор”, иа ко је то Ње го шев текст, ни је са став ни 
дио књи жев ног дје ла Шће пан Ма ли. Би ло је за ми шље но да се он при ло жи 
кри тич ком из да њу, али због оби ма књи ге он је у том ди је лу из да ња из о стао 
– на во ди се ње гов ре принт и ак цен то ва ни текст (2020: 23–25, 1015–1016). У 
основ ном из да њу укљу чен је у наш збир ни пред  го вор као ци тат (Маројевић 
2018а: 62–63).

1.5. Че твр ти дио основ ног кор пу са чи не пет пје са ма об ја вље них у изда-
њу: Пе тар II Пет ро вић -Ње гош. Би ље жни ца. Кри тич ко из да ње. Тек  сто ло ги ја. 
Ре дак ци ја и ко мен тар Рад ми ло Ма ро је вић. Под го ри ца: ЦИД, 2017 (да ље: Ма
ројевић 2017а). Све су оне об јав ље не и по себ но, у на уч ним збор ни ци ма и 
ча со пи си ма, а у овом из да њу раз ма тра ју се скуп но, за јед но с медитaцијама 
у про зи.

(1) Кри тич ко из да ње пје сме Ноћ ску пља ви је ка (2017а: 347–363) прет ход но 
је об ја вље но у збор ни ку Да ни Ње го ше ви (Маројевић 2011а).

(2) Кри тич ко из да ње дви ју спо ме нар ских пје са ма без на сло ва (2017а: 
364–367) об јав ље  но је и по себ но, у Глас ни ку Од је ље ња ху ма ни стич ких на-
у ка Цр но гор ске ака де ми је на у ка и ум јет но сти (Маројевић 2018б).

(3) Кри тич ко из да ње пје сме „Југ за ви ја, раз ја ри се мо ре…” (2017а: 368–
370) об јав ље  но је и по себ но, у ча со пи су Срп ски је зик (Маројевић 2017в).

(4) Ду хов но за вје шта ње, пр ви дио Ње го ше вог Те ста мен та, ре кон стру и ше 
се као пје с ма сло бод ног сти ха с тер ци ном као стро фом (2017а: 371–375); њено 
кри тич ко из да ње об  ја вље но је и по себ но, под на сло вом Ду хов но за вје шта ње 
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– Ње го ше ва пје сма у Тес та мен ту, у збор ни ку Ма ти це срп ске у Под го ри ци 
(Маројевић 2019а).

2. акЦенатскaиЗдањa

2.1. На осно ву кри тич ких из да ња при пре мље на су ак це нат ска из да ња 
Ње го ше вих дје ла. Три су об ја вље на [види т. 2.5], а два пре да та за штам пу – 
Шће па на Ма лог (Мароје вић 2020: 1011–1153) и пје сме По здрав срб ском ро ду у 
при ло гу (2020: 1154–1155); два ак це нат ска из да ња, Гор ског ви јен ца и оде „Нек 
се овај ви јек гор ди…”, по све ће не Пра ху Оца Ср би је, при пре мље на су за штам-
пу ка ко би се при кљу чи ла дру гом кри тич ком и ак  це нат ском из да њу спјева.

2.2. Пр во ће мо из ло жи ти исто ри ју иде је о при пре ми ак це нат ског из да ња 
Ње го ше вих дје ла, у пр вом ре ду Гор ског ви јен ца.

(1) Би ла је иде ја, али је оста ла са мо у за чет ку, да се при пре ми ак це нат-
ско из да ње Гор ског ви јен ца. За та кво из да ње Ми ха и ло Сте ва но вић је био при-
пре мио увод ну сту ди ју, али је она об ја вље на као пр во из да ње мо но гра фи је, 
под на сло вом Jeзичкa тумaчeњa у кoмeнтaримa Њe гoшeвa Гoрскoг виjeнцa 
(сте ва но вић 1976), и у њој се на во ди тај по да так. У дру гом из да њу мо но гра-
фи је, под на сло вом O jeзику Гoрскoг виjeнцa (сте ва но вић 1990), ак це нат ско 
из да ње се ви ше не по ми ње. Не зна мо ка кав је про зо диј ски си стем пла ни ран 
за то ак це нат ско из да ње…

(2) При је Сте ва но ви ће ве мо но гра фи је, об ја вљен је јед но том ни Рјеч ник 
[уз пје снич ка дје ла П. П. Ње го ша], ко ји су са ста ви ли Ми ха и ло Сте ва но вић 
и Ра до сав Бо шко вић (сtевановић– Бошковић 1954/1957) (у ка сни јим из да њи-
ма на во ди се, као са рад ник, и Ра до ван Ла лић). У Рјеч ни ку је при ми је ње на 
књи жев на про зо ди ја, тј. че тво ро ак це нат ски си стем, али се ру си зми на во де 
без ак цен та.

(3) По сли је пр ве Сте ва но ви ће ве мо но гра фи је, об ја вљен је дво том ни 
Реч ник је зи ка Пе т ра II Пе тро ви ћа Ње го ша, ко ји су из ра ди ли Ми ха и ло Сте-
ва но вић и са рад ни ци Ми ли ца Ву ја нић, Ми лан Ода вић и Ми ло сав Те шић, а 
уре дио га Ми ха и ло Сте ва но вић (сtе ва  но вић и др. 1983 I–II). Ру си зми се снаб-
ди је ва ју про зо диј ским зна ци ма, а при мје њу је се, и ово га пу та, књи жев на 
про зо ди ја, тј. че тво ро ак це нат ски си стем с по сли је ак це нат ским ду  жи на ма. 
Са ста вља чи, ме ђу тим, не при зна ју диф тон ге, што је је дан, и кру пан не до-
ста так, и не при зна ју да не ке гра ма тич ке ри је чи има ју ак це нат, што је дру ги, 
и још круп ни ји не до ста так. Та ко они при зна ју да за мје нич ки при лог ђе као 
ди грам има ду го си ла зни ак це нат, на при мјер: А ђe био Дра шко По по ви ћу? 
[ГВ 1384], а ве зник ђе као ди грам не ма ак це нат не го не ак цен то ва ну ду жи ну: 
ђе [ђе је] од ца ра фер ман до па нуо [ОС LII 67] (сtева но вић и др. 1983 I: 200, 
s. v. ђe и ђе). Та ко се по ја ви ла пред ак це нат ска ду жи на, ко ја ка рак те ри ше го-
во ре с не пре не се ном (ста ро срп ском) ак цен ту а ци јом, али не и го во ре с пре-
не се ном ак цен ту а ци јом ко ја је у осно ви књи жев ног је зи ка.
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2.3. Ка кав је ствар но био про зо диј ски си стем ко јим је оства рен Гор ски 
ви јенц (и дру га Ње го ше ва дје ла)?

(1) У кри тич ком из да њу Гор ског ви јен ца ис та кли смо да се не на гла ше-
ност де се тог сло га, што је је ди на тон ска кон стан та Ње го ше вог де се тер ца 
(не на гла ше ност че твр тог сло га са мо је из ра зи та тон ска до ми нан та), у шест 
сти хо ва оства ру је ме трич ки усло вље ним пре но ше њем ак цен та на пред лог, 
што при је нас ни је би ло за па же но. То пре но ше ње у не ким слу ча је ви ма је 
ста ро, па се (у два сти ха) ре а ли зу је крат ко си ла зни ак це нат: ал тир јан ству 
ста ти но гом за врат, [ГВ 618]; Улèће ми јед на му ха у нос: [ГВ 817]. У дру гим 
слу ча је ви ма је ри јеч о но вом пре но ше њу, па се (у че ти ри сти ха) 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 срп ском про зо ди јом): зви је зда је цр не суд бе нàд њом. [ГВ 14]; 
зло под го рим као до бро пòд злом. [ГВ 1168]; Ми има мо јед ну тра ву зà то 
[ГВ 2136]; Име честно зà служи ли нà њој, [ГВ 2333].

(2) Пет од на ве де них шест сти хо ва за па зио је Ни ко ла Ба на ше вић (у сту-
ди ји О Ње го ше вом де се тер цу), али их он не тач но об јаш ња ва: „Све га се три 
јед но сло жне име ни це мо гу на ћи на кра ју ње го вих де се те ра ца: Ал’ тир јан ству 
/ ста ти но гом за врaт (618); Уле ће ми / јед на му ха у нoс (817); зло, под горим 
[горим – Р. М.] / као [кàо – Р. М.] дòбро, под злим (1168). Овај по след њи стих 
са јед ним са мо ду гим сло гом нај дра стич ни ји је при мер ко ли ко се мно ги Ње-
го ше ви де се тер ци раз ли ку ју од гу слар ских де се те ра ца. / Сем име ни ца, у Гор ском 
ви јен цу има и дру гих јед но сло жних ак цен то ва них ре чи на кра ју де се те ра ца; 
ни њи ма не ма ме ста у гу слар ским де се тер ци ма код ко јих је по след њи слог 
увек не ак цен то ван. Ево тих сти хо ва, с ак цен то ва ним об ли ком за ме ни це она: 
зви је зда је / цр не суд бе над њoм (14); име че сно / за слу жи ли на њoј (2333)” 
(Банашевић 1984: 10; ис пра ви ли смо тех нич ке гре шке).

Стих 1168. за вр ша ва се ин стру мен та лом име ни це зло (суп стан ти ви зи ра ног 
при дје ва нео д ре ђе ног ви да по по ри је клу) и у пр вом из да њу, и у ру ко пи су: подъ 
зломъ (с. 44, л. 13). Та ко он гла си, до ду ше са не аде кват ном ин тер пунк ци јом, и 
у Ба на ше ви ће вим из да њи ма: зло, под го рим, као до бро, под злом. (Банашевић 
1973, 1993: 57). На во де ћи стих по сје ћа њу, Ба на ше вић је у ње му по гре шно ви дио 
ин стру мен тал *злим по име ни че ног при дје ва сло же не при дјев ске де кли на ци-
је *злo. Стих, до ду ше, има је дан са мо ду ги сло г, али то ни је де се ти не го чет-
вр ти, на ко ме Ба на ше вић ни је за па зио ду жи ну. То је јед но.

Дру го. У свих пет сти хо ва ко је Ба на ше вић на во ди оба ве зно се пре но си 
ак це нат на пред лог, што је ме трич ки усло вље но, али је и у скла ду са уо би-
ча је ном про зо ди јом раз го вор ног је зи ка, а то зна чи да у Гор ском ви јен цу није 
на ру ше на не на гла ше ност де се тог сло га као тон ска кон стан та на род ног (и Ње-
го ше вог) де се тер ца.

(3) Са мо два од на ве де них шест сти хо ва за па зио је, не тач но их ин тер пре-
ти ра ју ћи, и Све то зар Ма тић (у сту ди ји Ак це нат у на шем сти ху): „Про шлост 
из ко је ву ку ко рен на род ни сти хо ви с на гла ше ним по след њим сло гом је сте 
оно до ба кад је ста ра, не пре не се на ак цен ту а ци ја би ла на шем је зи ку оп шта. 
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То прет по ста вљам још и по то ме што у кра је ви ма где и да нас вла да ста ра 
ак цен ту а ци ја има мо при ме ра да се и у еп ском де се тер цу мо гу, иа ко рет ко, 
ја ви ти на гла ше ни че твр ти, а још ре ђе и по след њи слог. Оп ште по зна ти стих 
ко ји при па да ста рој ак цен ту а ци ји је сте, осим сти ха мно гих цр но гор ских 
еп ских пе са ма, стих Гор ског ви јен ца. То су сти хо ви: бр. 61, 271, 436, 491, 631, 
668, 758, 778, 806, 993, 1007 и 1244. За три сти ха (бр. 353, 425 и 718) не мо же се 
са си гу ро шћу ре ћи ка ко их је Ње гош на гла ша вао (да ли де ве ти [тре ћи – Р. М.] 
или де се ти [че твр ти – Р. М.] слог). Си гур но је на гла шен де се ти слог у сти ху: 
/ Зви је зда је цр не суд бе над њом –, / а два сти ха (бр. 514 и 1168) мо гу се чи-
та ти дво стру ко, с на гла ше ним де ве тим или де се тим сло гом. Ак це нат је од-
ре дио (по мо ме спи ску, то јест мо жда сам ко ји | стих ис пу стио [тре ба ло би 
те мељ но про у чи ти чи та ву вер си фи ка ци ју Ње го ше ву и на род не по е зи је из 
обла сти ста ре ак цен ту а ци је]) по зна ва лац ста ре цр но гор ске ак цен ту а ци је, др 
М. Пе ши кан. Са ма ме ло ди ја гу са ла, ме ђу тим, на гла ша ва Пе ши кан, тро хеј ска 
је као и хер це го вач ка” (Матић 1964: 347–348; знак | ука зу је на пре ла зак на 
но ву стра ну у ци ти ра ном тек сту, зна ком / оби ље жа ва се но ви ре дак, а ква драт-
не за гра де ука зу ју на текст ко ји је пре не сен из фу сно те).

По ла зе ћи од по гре шно прет по ста вље не про зо диј ске осно ве Гор ског 
ви јен ца, Ма тић је, да кле, си гу ран са мо за је дан стих да му је де се ти стих 
на гла шен (ми ће мо га, као и на ред на два, на ве сти с пре не се ним ак цен ти ма, 
пре ма на шој про зо диј ској ре кон струк ци ји): зви јéзда је || цр не суд бе | нàд 
њом. [ГВ 14]. За дру ги ка же да се он мо же „чи та ти дво стру ко, с на гла ше ним 
де ве тим или де се тим сло го м”: зло под го рим || кàо дò бро | пòд злом. [ГВ 1168]. 
То исто твр ди за стих: у òбраз си || кàо зè мља | дò ша, [ГВ 514], у ко ме ал тер-
на тив но ре кон стру и ше об лик с из вор ном ста ром ак цен ту а ци јом (*до шa) и 
об лик са ана ло шком ак цен ту а ци јом (*доша). Али је при том „ис пу сти о” стих 
са истим за вр шет ком: те си дома || тà ко пoзно | дò ша [ГВ 2525]. При мје ри ко је 
Ма тић на во ди за ак цен то ва ност че твр тог сло га ни су за ову ана ли зу ре ле вант-
ни јер не ак цен то ва ност че твр тог сло га ни је би ла ме трич ки оба ве зна (о њима 
ви ди наш ко мен тар у Маројевић 2006–2007: 25–26).

Шта по ка зу ју Ма ти ће ви при мје ри? С об зи ром на то да је не на гла ше ност 
де се тог сло га ме трич ка кон стан та срп ског еп ског де се тер ца у свим фа за ма 
ње го вог раз во ја и да та ме трич ка кон стан та има не сум њи во пра сло вен ско 
ис хо ди ште, ис кљу чу је се мо гућ ност ста  ре ак цен ту а ци је за стих Гор ског ви
јен ца, и уоп ште за Ње го шев де се те рац. Кад би се сти хо ви Гор ског ви јен ца 
чи та ли са не пре не се ном ак цен ту а ци јом, ка ко их је Ма тић по ку шао про чи-
та ти, та кво чи та ње би до шло у ко ли зи ју с тон ском ме трич ком кон стан том 
аси ме трич ног де се тер ца као сти ха (не на гла ше ност де се тог сло га). Сти хо ви 
Гор ског ви јен ца та ко се не мо гу чи та ти и, на рав но, са ста ро срп ском ак цен-
ту а ци јом они ни су мо гли би ти на пи са ни.

2.4. По што смо утвр ди ли по ла зну осно ву (че тво ро ак це нат ски си стем с 
по сли је ак це нат ском ду жи ном с мо гућ но шћу пре но ше ња ак цен та на пред-
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ло ге и вез ни ке), би ло је по треб но утвр ди ти ме три ку и рит ми ку аси ме трич ног 
де се тер ца као ос нов ног и по ла зног сти хов ног об ли ка.

(1) Аси ме трич ни де се те рац ни је тро хеј ски стоп ни не го тро такт ни стих 
с ре ла тив но сло бод ним рас по ре дом ак це на та. При ро ду тог сти ха и ње го ву 
ге не зу у по ре ђе њу с дру гим ти по ви ма сти ха срп ске на род не по е зи је раз ма тра-
ли смо у се ри ји ра до ва (Маројевић 2013; 2014г; 2016б).

(2) По сто ја ње, по ред глав них, и по боч них ак це на та у срп ском сти ху (и 
срп ском је зи ку уоп ште) обра зло же но је у Пред го во ру кри тич ког из да ња 
Гор ског ви јен ца (Мароје вић 2005а: 7–10). По боч ни ак це нат се ре а ли зу је са мо 
у ри је чи чи ја дру га ком по нен та већ има глав ни ак це нат или у син таг мат ској 
ве зи са ри јеч ју ко ја има глав ни ак це нат. Уче ње о по боч ним ак цен ти ма, про-
ши ре но уче њем о про стим и сло же ним фо нет ским ри је чи ма, раз ра ђе но је у 
се ри ји ра до ва (Маројевић 2008; 2011б; 2012).

(3) У Увод ним на по ме на ма („Про зо диј ско -ин то на ци о на ин тер пре та ци ја 
тек ста Лу че ми кро ко зма”) уз ак це нат ско из да ње Лу че ми кро ко зма (Мароје-
вић 2016а: 865–902), на кон крет ним при мје ри ма, раз ра ђе но је уче ње о ме трич-
ким и не мет рич ким ак цен ти ма у срп ском еп ском (аси ме трич ком) де се тер цу.

2.5. Про ко мен та ри са ће мо до сад об ја вље на ак це нат ска из да ња Ње го ше-
вих дје ла.

(1) Aкценат ско из да ње Лу че ми кро ко зма са сто ји се од Увод них на по ме на 
[види т. 2.4.(3)] и ак цен то ва ног тек ста спје ва (Мароје вић 2016а: 903–1020). 
Тре ба ис та ћи да ак це нат ско из да ње ни је исто што и фо нет ско из да ње (фо нет-
ска ре кон струк ци ја по је ди на ч них ри је чи и син таг мат ских ве за да је се у ква-
драт ној за гра ди у кри тич ком из да њу). У ак це нат ском из да њу не од ра жа ва ју 
се гла сов не про мје не у су гла снич ким гру па ма, а гра ма тич ке ри је чи се на-
во де одво је но, као и ор то граф ски у кри тич ком из да њу, али се и ди вер би раз-
два ја ју уз уме та ње фо не ме ‹ј› у угла стој за гра ди та мо гдје се она фо нет ски 
из гу би ла (нул ти ало фон фо не ме), на при мјер:

„На њ је прéстол || миро|сијатеља
те ‹ј›ḙ у свјетлост || биће | окýпао.” –

[ЛМ 424–425].

У екс по нен ту (у сте пе ну, сма ње но и уз диг ну то) и са зна ком за не сло гов-
ност на во де се не сло гов не ком по нен те диф тон га. У екс по нен ту се на во де и 
су гла сни ци ко ји се ма ње ја сно из го ва ра ју или се мо гу из о ста ви ти (х у ге ни ти-
ву мно жи не име ни ца). Кур зи вом су озна че не фо нет ске ри је чи ко је фор ми ра ју 
не ме трич ки ак цен ти, а гра ни ца из ме ђу дру гог и тре ћег так та оби ље жа ва се и 
у дво ак це нат ским ри је чи ма (оп ко ра че ње так та).

(2) Као по себ но по гла вље, из да ње у из да њу, об ја вље но је у скло пу Би ље-
жни це ак це нат ско из да ње Но ћи ску пље ви је ка (Маројевић 2017а: 641–646). Не 
озна ча ва ју се у ње му гра ни це из ме ђу так то ва ни ти це зу ре, и ни су кур зи вом 
озна че не фо нет ске ри је чи ко је фор ми ра ју не ме трич ки ак цен ти – ше сна е сте рац 
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је че тво ро такт ни стих са ста вљен од два си ме трич на осмер ца, па је до вољ но 
од штам па ти уву че но пар не осмер це ка ко би се ин то на ци она струк ту ра, уз од-
го ва ра ју ћу ин тер пунк ци ју, ја сно пред ста ви ла. За то је стро фич на стру к ту ра 
аде кват но пред ста вље на: ок та ве (има их осам) озна че не су (ред ним) бро је ви ма 
у квад рат ној за гра ди, ка тре ни у њи хо вом са ста ву од мак ну ти су ви ше, а дис ти си 
у са ста ву ка тре на ма ње. 

(3) У скло пу Би ље жни це, али не као по себ но из да ње не го у по гла вљу 
„Вер со ло шка ре кон струк ци ја”, об ја вље на је про зо диј ско -вер со ло шка ин тер-
пре та ци ја пје сме „Југ за ви ја, раз ја ри се мо ре…” (Маројевић 2017а: 549–550). 
Пје сма је по ди је ље на на пет ку пле та, а сви се за вр ша ва ју уз вич ном ин то на-
ци јом (ин тер пунк циј ски: са зна ком уз ви ка). Као и у ак це нат ском из да њу 
Лу че ми кро ко зма, кур зи вом су озна че не фо нет ске ри је чи с не ме трич ким 
ак цен ти ма, це зу ра је оби ље же на двје ма ус прав ним цр та ма, а дру ги такт од 
тре ћег оди је љен јед ном ус прав ном цр том.

Приje ак цен то ва ног тек ста обра зло жи ли смо три про зо диј ска ли ка.
1º У 19. сти ху при хва ти ли смо ак це нат нео д ре ђе ног ви да [с ни штó жно сти 

|| к слàт ко ме | битију]. – Ова на по ме на по твр ђу је да се при ре ђи вач тек сту ал но 
опре дје љу је уви јек са мо за је дан ак це нат, ко ји му се чи ни нај при мје ре ни јим, 
што не зна чи да се у не ким слу ча је ви ма не мо же об лик и друк чи је ин тер пре-
ти ра ти (у кон крет ном слу ча ју с про зо ди јом од ре ђе ног ви да: к слат ко ме). 

2º На кла у зу ли 1. сти ха опре дје љу је мо се за ал тер на тив ну ак це нат ску ва-
ри јан ту мoре: њо ме би кван ти та тив на кла у зу ла би ла до ми нант ни је из ра же на. 
– То зна чи да у дру гим Ње го ше вим при мје ри ма по ла зи мо од при мар не ва ри-
јан те море.

3º На кла у зу ли 14. сти ха опре дје љу је мо се за ал тер на тив ну ак це нат ску 
ва ри јан ту зра кама, ко јом би епи фо ра би ла до ми нант ни је из ра же на:

Tи све биље || ’рa ниш | са влагама,
кa свјето ве || што ’рa ниш | [с] зра кама,
кa сје мè на || што ’рa ниш | клицама!

Ми у дру гим слу ча је ви ма по ла зи мо од про зо ди је зрà ка, па је ни у овом 
слу ча ју не ис кљу чу је мо (у об ли ку зрà ка ма).

У ве зи с на ве де ним ал тер на тив ним ре кон струк ци ја ма, ду жни смо да 
учи ни мо дви је -три на по ме не.

4º Ра до ји ца Јо ви ће вић ми сли да и у кри тич ком из да њу Гор ског ви јен ца, 
у ко јем се про зо ди ја ре кон стру и ше се лек тив но, тре ба ука за ти на ак це нат 
[море]. Мој отац Но во (1911–1987) уви јек би нас ис пра вљао: ни је *мoре не го 
море!

5º По сли је ак це нат ске ду жи не ко је смо на ве ли на кла у зу ли три ју ци ти-
ра них сти хо ва (и у број ним дру гим по зи ци ја ма) из о ста ју у нор ма тив ним 
при руч ни ци ма ко ји се сли је по др же Ву ко ве про зо ди је. Ма то Пи жу ри ца, у 
ре фе ра ту на по сљед њим Бо шко ви ће вим да ни ма, ко ји ни је још об ја вио, ука зао 
је да се ду жи не ре дов но оства ру ју у оним го во ри ма ко ји чи не нај ужу осно ви цу 
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срп ског књи жев ног је зи ка. С Пи жу ри цом ми се сла же мо књи жев не нор ме 
што се ти че, али у ак це нат ским из да њи ма Ње го ше вих дје ла ми ни смо би ли 
ду жни че ка ти да се нор ма уса гла си с је зич ком ствар но шћу. 

6º Ње гош је ко ри стио ва ри јан те не са мо он да кад му је то би ло по треб но 
да за до во љи си ла бич ку струк ту ру сти ха, а то је би ло у скла ду с вла да ју ћом 
по е ти ком епо хе, тј. с уче  њем Алек сан дра Во сто ко ва о пје снич ким фи гу ра ма 
и сло бо да ма. За то се мо же по ћи и од ак це нат ских ва ри јан ти у по е зи ји вла-
ди ке Ра да. 

3. основнаиЗдања

3.1. Об ја вље на су основ на из да ња Лу че ми кро ко зма, Гор ског ви јен ца и 
Шће па на Ма лог, са за јед нич ким пред го во ром и с по себ ним по го во ри ма. 
Ка рак тер из да ња по ка за ће мо на при мје ру Гор ског ви јен ца (и оде „Нек се овај 
ви јек гор ди…” у при ло гу) (Маро јевић 2018а: 161–271) и ње го вог по го во ра 
(2018а: 272–287).

3.2. У основ ном из да њу про зо диј ски зна ци ста вља ју се у са мом тек сту 
и се лек тив но, на спе ци фич но сти ин то на ци је ука зу је се ин тер  пунк циј ским 
зна ци ма, док се за спе ци фич не слу ча је ве из го во ра не ко ри сте по себ на сло ва 
као у кри тич ком из да њу. Изо  ста нак про зо диј ских зна ка или би ље же ње са мо 
фи нал не ду жи не ко ри сте се у по себ не свр хе.

(1) У основ ном из да њу ко ри сти мо зна ке за че ти ри ак цен та, ко ји мо гу 
би ти и ослаб ље ни (по боч ни), и знак за по сли је ак це нат ску ду жи ну, али и знак 
за по сли је ак це нат ску кра т ко ћу, ко ја је ре дун дант на јер би и из о ста нак зна ка 
ука зи вао на то да је слог кра так. А ко ри сти мо га ипак кад же ли мо ди фе рен-
ци ра ти ре кон стру и са ни об лик од оног са ду жи ном ко ји би мо гао би ти упо-
три је бљен у да том кон тек сту. На при мјер у сти ху: су за мо ја не ма рòдитĕљă, 
[ГВ 38] зна ком за по сли је ак це нат ску крат ко ћу ис кљу чу је се ге ни тив мно-
жи  не *рò ди теља (Ње гош би мно жин ски об лик на пи сао ро ди теляхъ).

(2) Ин тер пунк циј ски (из о стан ком за пе те) и ак це нат ски – крат ко си  лаз-
ним ак цен том на уз вич ној рјеч ци ко ји је у из го во ру осла бљен (по   боч ни) и 
ак цен то ва но шћу сље де ћих ри је чи у са ста ву исте, сло же не фо  нет ске ри је чи 
– ука зу је мо на уз вич не рјеч це у при мје ри ма ти па: О Мило ше ко ти не за ви ди: 
[ГВ 224]. Ри јеч да у при  мје ри ма: Да кад глaву раз дро биш ти је лу, [ГВ 47]; 
Да нијéсу ни кри ви то ли ко – [ГВ 760] ни је гла гол нул те кон ју га ци је с глав-
ним ак цен том и зна че њем ‛је сте’, по сли је ко јег до ла зи па у за, не го уз вич на 
рјеч  ца чи ји је ак це нат ско ро не утра ли зо ван. Осла бљен (по боч ни) ак це нат на 
лич ној за мје ни ци ис ти че мо ак цен то ва но шћу на ред не ри је чи, на при мјер: те 
јa стрчи бр же на крај по ља – [ГВ 2552].

(3) Оба ве зни из го вор во кал ног (сло го твор ног) р ис пред во ка ла Вук Ка-
рà џић је озна ча вао 31. сло вом сво је азбу ке, на при мјер: умръо. У ос нов ном 
из да њу Гор ског ви јен ца ми на ње га ука зу је мо по мо ћу апо стро фа и над ред ног 
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зна ка за ду жи ну во ка ла: ве ли ка ши, траг им се утр’о; [ГВ 210], и да бог да траг 
нам се затр’о [ГВ 304]. Знак за ду жи ну ко ри сти мо као сиг нал за сло го твор-
ност (ду жи ну на во кал ном р ре кон стру и ше мо са мо ал  тер на тив но, у ау тен-
тич ном из го во ру). У фо нет ској ре кон струк ци ји ко ри сти се знак за сло гов ност 
(кру жић ис под сло ва) у ком би на ци ји с над ред ним зна ком за ду жи ну во ка ла.

(4) Ње го шев иди о лект и пје снич ки је зик ка рак те ри ше сла бо фи нал но х у 
ге ни ти ву мно жи не име ни ца по сли је ду гог а. Из го вор тог сла бог х ни је фо но-
ло шки оба ве зан па се не мо ра при мје њи ва ти: и сам пје сник га је у не ким пје-
сма ма за мје њи вао апо стро фом, а ни ка ко ни је одра жен у при мје ри ма у ко ји ма 
је ге ни тив јед ни не и ге ни тив дво ји не се кун дар но по при мио зна че ње мно жи-
не. На ста вак -а у ге ни ти ву мно жи не, без дру гих про зо диј ских зна ка, ука зу је 
да се у ау тен тич ном из го  во ру мо же оства ри ти на ста вак -ах, на при мјер: Ви ђи 
вра га су се дам би њи ша, [ГВ 5] (из го ва ра се бињиша или бињи шах). Из у зе так 
је при мјер у ко јем је ге ни тив мно жи не на стао пре о бра жа јем не ка да шњег 
ге ни ти ва дво ји не *Ко му и у ко ји фи нал но х ни је пре не се но, па се на ње му 
озна ча ва и ак це нат: јед на си ну од Кó ма к Лов ће ну, [ГВ 173]. – На ста вак -и у 
ге ни ти ву мно жи не, без дру гих про зо диј ских зна ка, ука зу је да се у ау тен-
тич ном из го во ру мо же оства ри ти на ста вак -их, на при мјер: [с] стра шном 
миш љу, пр си на ду ти јех, [ГВ 242] (из го ва ра се прси или прсих). При мје ри у 
ко ји ма је ге ни тив мно жи не на стао пре о бра жа јем ге ни ти ва јед ни не не ма ју 
ва ри јан ту с фи нал ним х, па се на њи ма озна ча ва и ак це нат, на при мјер: ви диш 
ове пет сто тин мом чади – [ГВ 111] (у ова квим при мје ри ма упо тре бу ге ни ти-
ва мно жи не усло ви ла је син таг мат ска ве за с бро јем; у оста лим при мје ри ма 
збир на име ни ца је у ге ни ти ву јед ни не, на при мјер: Без мом чадй ове те су 
ов ђе [ГВ 126]).

3.3. У основ ном из да њу, за раз ли ку од кри тич ког, не ко ри сти се гра фе-
ма ѣ за јед но сло жни ре флекс ду гог ја та. Умје сто ње да је се ком би на ци ја 
апо стро фа, јо те и во ка ла е (на ко ме се ста вља ду го си ла зни или ду го уз ла зни 
ак це нат, ако је во кал под ак цен том, или по сли је ак це нат ска ду жи на, ако није 
под ак цен том).

(1) Ако се ре кон стру и ше ду го си ла зни ак це нат на јед но сло жном ре ф-
лек су ду гог ја та, на дво сло жном ре флек су ње му од го ва ра крат ко си ла зни 
ак це нат на во ка лу и (бије ле): Б’јeле вла се низ пле ћи про суо, [ГВ 587]. Пре ма 
фо нет ској тран скрип ци ји на мје сту апо стро фа из го ва ра се не сло гов но и, док 
со нант ј има са мо екс кур зи ју па се у из го во ру мо же за не ма ри ти: би̭јeле.

(2) Ако се ре кон стру и ше ду го у зла зни ак це нат на јед но слож ном ре флек-
су ду гог ја та, уз ла зни ак це нат је и на дво сло жном ре флек су, исто на во ка лу 
е (ау тен тич но сти ра ди, ми за Ње го ше ву епо ху ре кон стру и ше мо ду го уз ла зни 
ак це нат – за сли јéпи ло, нор ма ти ви сти да ју крат ко уз лаз ни – за сли јè пи ло): Мaло 
људ ство, што си засл’јéпи ло: [ГВ 888]. Пре ма фо нет ској тран скрип ци ји на 
мје сту апо стро фа из го ва ра се не сло гов но и, док со нант ј има са мо екс кур зи ју 
па се у из го во ру мо же за не ма ри ти: за сли̭јéпи ло.
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(3) Ако се ре кон стру и ше ду жи на на јед но сло жном ре флек су ду гог ја та, 
на дво слож ном ије -ре флек су не ма ни ду жи не ни ак цен та (нè сми је): нè см’је 
ка љат мје се цо слов, [ГВ П 27б]. Пре ма фо нет ској тран скрип ци ји на мје сту 
апо стро фа из го ва ра се не сло гов но и, док со нант ј има са мо екс кур зи ју па се 
у из го во ру мо же за не ма ри ти: нè сми̭је. У на ве де ном при мје ру по свје до чен је 
пре зент, ре флекс крат ког ја та ука зи вао би на ао рист: *нè смје.

(4) У кри тич ком из да њу Гор ског ви јен ца ко ри сти ли смо гра фе му ѣ по-
сли је с за реф лекс крат ког ја та. При том се у ор то еп ској ре кон струк ци ји у 
ква драт ној за гра ди слу жи мо ру ским сло вом щ, али са мо за при мје ре у ко-
ји ма се у ау тен тич ном из го во ру мо же ко ри сти ти реф лекс је кав ског јо то ва ња. 
У основ ном из да њу та кве при мје ре оста вља мо без ак цен та, на при мјер: у 
њи ву му сје ме ска ме нио, [ГВ 2412] (из го ва ра се или щеме или сјеме). При мје-
ре у ко ји ма се та кав из го вор ис кљу чу је сна б  ди је ва мо про зо диј ском ин тер пре-
та ци јом, на при мјер: за три је ће сјеме у оди ву. [ГВ 83] (из го ва ра се са мо сјеме). 
У Лу чи ми кро ко зма при мјерa у ко ји ма је мо гућ ал тер на тив ни из го вор с јото-
ва њем не ма, а у Шће па ну Ма лом су та ква са мо два -три при мје ра, па гра фе му 
ѣ (у кри тич ком из да њу) ко ри сти мо са мо за јед но слож ни ре флекс ду гог ја та. 

3.4. У основ ном из да њу, за раз ли ку од кри тич ког, не ко ри сти се гра фе ма 
й у ком би на ци ји с во ка ли ма а, о и е за озна ку хе те ро во кал ских диф тон га. 
За озна ку не сло гов не ком по нен те не ких диф тон га, и та у то во кал ских и хе те-
ро во кал ских, ко ри сти се апо строф од но сно апо строф и гра фе ма ’ј.

(1) У основ ном из да њу ко ри сти мо се квен цу àј’ у име ни ци ко ја у не са-
же том об ли ку гла си тà и на: Ево тàј ’на бе смрт ни ка: [ГВ П 17а]. У фо нет ској 
тран скрип ци ји на мје сту со нан та ј’ и апо  стро фа из го ва ра се са мо не сло гов но 
и (со нант ј се не из го ва ра и ни је при су тан у фо но ло шкој струк ту ри ри је чи): 
тàи̭на (а не *тaјна). У овом при мје ру ко ри гу је мо, у скла ду с образ ло же њем 
у кри тич ким из да њи ма Лу че ми кро ко зма и Би љеж ни це, ор то гра фи ју и ор то-
е пи ју кри тич ког из да ња Гор ског ви јен ца: тайна [тàи̭на].

(2) Умје сто гра фе ма ой кри тич ког из да ња у основ ном из да њу ко ри сти мо 
се квен цу ој’, на при мјер у име ни ци (ди на стич ком име ну) ко ја у не са же том 
об ли ку гла си (ак. мн.) Црно је ви ће: Цр ној ’ви ће Ива и Уро ша, [ГВ 2659]. У 
фо нет ској тран скрип ци ји на мје сту апо стро фа из го ва ра се не сло гов но е, док 
се со нант ј не из го ва ра оста ју ћи у фо но ло шкој струк ту ри ри је чи: Црноḙви ће 
(а не *Црновиће и не *Црно ви ће).

(3) У основ ном из да њу ко ри сти мо се квен цу èи у Ње го ше вим ру сиз ми ма: 
Иште сви јет не ко дè и стви је, [ГВ 2298]; дèи стви ја на пре жу ду хо ве, [ГВ 2320]; 
Арèи је, стра ва зем на, [ГВ П 7а]. И у кри тич ком из да њу по ла зи мо од та квог 
из го во ра (ре кон стру и ше мо га у ква драт ној за гра ди), али ор то граф ски (дей-
стви је, действи ја, Арей) ука зу је мо да Ње гош при да је сло гов ност гра фе ми 
й („и крат кое”), ко ја се у ру ском из го ва ра као не сло гов но и, али је то у ру ском 
са мо ало фон фо не ме ‹ј›.
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(4) Апо строф у основ ном из да њу у не ким при мје ри ма ука зу је на из го вор 
не сло гов не ком по нен те диф тон га на ње го вом мје сту, на при мјер: гла ва ри се 
ска ме ни ли – / кам’ им у дом! [ГВ 1963 (51)]. У пра вил ном из го во ру на мје сту 
апо стро фа оства ру је се не сло гов но и ко је с ини ци јал ним и ен кли ти ке фор-
ми ра та у то во кал ски диф  тонг: ками̭ им. Мо гао би се у ова квим при мје ри ма 
во кал и на пи са ти да то до пу шта пра во пи сни узус. – У дру гим при мје ри ма 
ко ри сти се апо строф и гра фе ма ’ј (ако се из ме ђу во кал ских ком по нен ти ре-
кон стру и ше фо не ма ‹ј›), на при мјер: Благо Àн др ’ји ђе је по ги нуо: [ГВ 1305]. 
Про зо диј ска ре кон струк ци ја у ак це нат ском из да њу гла си: Àн дри̭‹ј›и (со нант ј 
из ме ђу два и фо нет ски се гу би, али оста је у фо но ло шкој струк ту ри, па га 
за то остав ља мо у угла стој за гра ди). У при мје ри ма ово га ти па ди ф  тон шки 
сте пен кон трак ци је не пре ла зи у во кал ски.

3.5. У основ ном из да њу на спе ци фи чан се на чин озна ча ва ју и дру ги диф-
тон зи, тау то  во кал ски и хе те ро во кал ски.

(1) Гра фе ма е с над ред ним зна ком за ду жи ну без оби ље же ног ак цен та 
ука зу је на та у то во кал ски диф тонг у ди вер бу на ста лом ком би на ци  јом за мје-
ни це, ве зни ка или пу но знач не ри је чи (без ен кли ти ке или са ен  кли ти ком) с 
ко пу лом је (гу бље ње ј из ме ђу два ју е услов ља ва њи хо во са жи ма ње), на при-
мјер: А ђе био Дра шко по по ви ћу? [ГВ 1384]. У ди вер бу ко ји фор ми ра ју упит ни 
за мје нич ки при лог ђе с глав ним ак цен том и не ак цен то ва на гла гол ска ко пу ла 
да нас је мо гућ и во кал ски сте пен са жи ма ња (из го ва ра се ђe с ду го си ла зним 
ак цен том), али се за Ње го ше во ври је ме, у ау тен тич ном из го во ру, ре кон стру-
и ше та у то во кал ски диф тонг, тј. из го ва ра ју се два е, од ко јих је дру го не сло-
гов но: (ђе је) → ђе‹ј›ḙ. Уг ла ста за гра да нам ов дје слу жи за глас ко ји се фо-
нет ски у го во ру гу би, а оста је у је зи ку фо но ло шки, тј. по функ ци ји (та кву 
за гра ду ко ри сти мо у ак це нат ским из да њи ма).

(2) Гра фе ма а с над ред ним зна ком за ду жи ну без оби ље же ног ак цен та 
ука зу је на та у то во кал ски диф тонг у про кли зи: ако нам је мио али свој та – 
[ГВ 2150] или у санд хи ју: ни на јест га ка мо ли пре је сти! [ГВ 28], тј. из го ва-
ра се: (а ако нам је мио →) а̭ако нам је мио; ни нà јест га а̭камо ли прè је сти! 
[ГВ 28].

(3) Гра фе ма и с над ред ним зна ком за ду жи ну без оби ље же ног ак цен та 
ука зу је на та у то во кал ски диф тонг у про кли зи: иза то га бу де мо вје шти це. 
[ГВ 2130] или у санд хи ју: ху ли -пљу је на ол тар Ази је; [ГВ 625], тј. из го ва ра 
се: (и иза тога →) и̭иза тога; хули и̭пљује.

(4) Над ред ни знак за ду жи ну без ука зи ва ња на ак це нат ко ри сти мо за 
ди вер бе у ко ји ма ре кон стру и ше мо не сло гов но о ко је се пре по ру чу је у ау тен-
тич ном из го во ру: да ни че га – ано сво га хла да. [ГВ 1504], тј. из го ва ра се: àон̯о. 
Уко ли ко умје сто зна ка за ду жи ну сто ји ак це нат, до шло је до пот пу ног сра-
ста ња па се не сло гов ни во кал ви ше не из го ва ра: нâко да је ви ше му че ни ја. 
[ГВ 645].
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4. текстологија

4.1. Сва че ти ри то ма на ших кри тич ких из да ња Ње го ше вих дје ла има ју 
исто вјет ну, че тво ро дјел ну струк ту ру мо но гра фи је. Раз ли ке су не знат не, а 
очи ту ју се уну тар дје ло ва, у на зи ви ма и рас по ре ду по гла вља, ко јих има у 
сва че ти ри из да ња по два на ест.

4.2. Про бле ми оно ма стич ке ре кон струк ци је.–У из да њу Лу че ми кро ко зма 
умје сто по гла вља о ет но ни ми ма из дво је на је ре кон струк ци ја оно ма стич ких 
крип то гра ма као по себ но по глав ље. Ина че је оно ма стич ки дио тек сто ло ги је 
по ве зан с ор то граф ском ре кон струк ци јом (пи са ње ве ли ког сло ва у вла сти том 
име ну, ма лог – у апе ла ти ву).

(1) Ре кон струк ци ја ан тро по ни ма. – У кри тич ком из да њу Гор ског ви јен ца 
ово по гла вље је на сло вље но „Ан тро по ни ми ја” и за у зи ма дру го мје сто. У ње му 
се по твр ђу је ту ма че ње по ко ме је Бан лич но име (а Ми ло њић па тро ним): и у 
на ше ври је ме има мо при мје ре да је Бан (у Цр ној Го ри) хи по ко ри стик од дво-
те мат ског име на Бра ни слав (у Ср би ји се у том зна че њу че сто ка же Ба не). Хи-
по ко ри стик је и (вок.) Миле [ГВ 2164] (пи са ње ве ли ког сло ва усло ви ће та чан 
из го вор), док је об лик (ак. Дра шка) пò по ви ћа [ГВ 1378] апе ла тив па тро ни ма, 
а не пре зи ме, па га тре ба пи са ти ма лим сло вом. Ре кон стру и ше се из вор ни 
лик (Вук) Рà слав че вић и ту ма чи као па тро ним од лич ног име на Рà сла вац 
(или не по сред но од Рà слав). – У кри тич ком из да њу Лу че ми кро ко зма ре кон-
стру и сан је ан тро по ним јед ног исто риј ског ли ца (Пи фа гор) и раз гра ни че на 
вла сти та име на и апе ла ти ви ко ји се од но се на Све ви шње га. – У кри тич ком 
из да њу Би ље жни це по гла вље је на слов ље но „Ре кон струк ци ја ан тро по ни ма 
и те о ни ма”, а но ви ну пред ста вља, у од но су на прет ход на из да ња, обра зло-
же ње усло ва кад се лич не за мје ни це пи шу с ве ли ким по чет ним сло вом. – У 
кри тич ком из да њу Шће па на Ма лог у овом по гла вљу раз ма тра ју се  лич  на 
име на – хи по ко ри стич ке (Ла зо) и ди ја ле кат ске ва ри јан те (Те о до си ја, Ва си
ли ја, Алек си ја), име на с атри бу том те ми то ло шка име на (Џан бен Џан, Ша и тан, 
Да ни ца, Са та на), па  т ро ни  ми – ана ли тич ки: по име ну дје да (ген. Ра ша) 
Или ко ва, фи гу ра тив но упо три јеб ље ни (дат. Ла ву) Мар ко во ме, син те тич ки: 
(Ва си ли је) Јòва но вић (Бр кић), (Ба јо) Гà ври ло вић, и  п р е  зи  ме  на – ка ко она 
ко ја су на ста ла од па тро ни ма (Тòма но вић) и од ет но ни ма (Це ти ња нин, Пје
ши вац, Ма џар, Грк) та ко и ди на стич ка име на а не пра ва пре зи ме на (От ма
но вић, Не ма њић, Грê бља но вић, Цр но је вић).

(2) Ре кон струк ци ја то по ни ма. – У кри тич ком из да њу Гор ског ви јен ца 
ово по гла вље је на сло вље но „То по ни ми ја” и за у зи ма пр во мје сто. У ње му се 
да је про зо диј ска и мор фо ло шка ре кон струк ци ја то по ни ма (ген. мн. од) Кó ма 
[ГВ 173], свр ста ног у ка те го ри ју plu ra lia tan tum, (ак. у) Ће кли ће [ГВ 942], (ак. у) 
Кà ру че [ГВ 596], свр ста них у ка те го ри ју sin gu la ria tan tum, док је из раз (ак. на) 
Ка мè но поље [ГВ 1223] пред ста вљен као син таг мат ски ми кро то по ним (да нас 
је то мо но лек сем ни ој ко ним Каме но). – У кри тич ком из да њу Би ље жни це 
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по гла вље је на сло вље но „Ре кон струк ци ја то по ни ма и ко смо ни ма”, а по себ ну 
па ж њу по све ћу је мо ми то ло ги зо ва ном хи дро ни му (ин стр. над) Инопом [НСВ 
34]. – У кри тич ком из да њу Шће па на Ма лог у овом по гла вљу раз ма тра ју се 
дво лек сем ни то по ни ми (Си ње мо ре, Цр на Го ра и др.), јед но лек сем ни то по ни-
ми (Бла то, Но ви, Мо ре, Го ра/Го ре), адјек то ни ми (гор ски у зна че њу ‛цр но гор-
ски’), ру ски и ори јен тал ни то по ни ми (на при мјер, пр ви пут се ре кон стру и ше 
то по ним Ирак).

(3) Ре кон струк ци ја ет но ни ма. – У кри тич ком из да њу Гор ског ви јен ца 
ово по гла вље је на сло вље но „Ет но ни ми ја и адјек то ни ми ја”. У ње му се обра-
зла же ет но ним ско ту ма че ње (и пи са ње ве ли ког по чет ног сло ва) об ликâ (Ферат) 
Зà чи ра нин и (двa) Бјè лич ка, као и фо но ло шко и из вор но пи са ње ри је чи с 
ко ри је ном |срб|. – У кри тич ком из да њу Лу че ми кро ко зма по гла вље је на сло-
вље но „Ре кон струк ци ја то по ни ма и ет но ни ма”, а у ње му је ре кон стру и сан 
то по ним (ген. јд.) Ча мал áра [ЛМ 554] и ми то ло шки то по ним Àменте [ЛМ 
1664] те раз гра ни че на вла сти та име на и апе ла ти ви у кру гу ко смо ни ма. – У 
кри тич ком из да њу Би ље жни це по гла вље је на сло вље но „Ре кон струк ци ја 
ет но ни ма и адјек то ни ма”, а у ње му па жњу за слу жу је пи та ње раз гра ни че ња 
апе ла ти ва са зна че њем стра на сви је та и ко лек тив них ет но ни ма. – У кри тич-
ком из да њу Шће па на Ма лог у овом по гла вљу опи су ју се ет но ним ске ва ри-
јан те, при мје ри у ко ји ма ет но ним ни је пре ра стао у пре зи ме (Бје ли ца, Ње гуш), 
при мје ри у ко ји ма ет но ним је сте (та та ри) и у ко ји ма ни је (Тур ци) пре ра стао 
у апе ла тив, као и ко лек тив ни ет но ни ми (Срб ство, Ис ток, За пад).

4.3. Про бле ми се ман тич ке ре кон струк ци је. – Струк ту ра дру гог ди је ла 
тек сто ло ш ких мо но гра фи ја у свим из да њи ма је иста.

(1) Гра ма тич ка ре кон струк ци ја. – У овом по гла вљу, и у свим из да њи ма, 
ре кон стру ише се пред лог с ко ји је био за ма ски ран фо нет ским пи са њем (у 
Лу чи ми кро ко зма ре кон стру и ше се и пред лог к, а у Би ље жни ци и Шће па ну 
Малом – и ве зник и). Ово је био, сва ка ко, нео п ход ни ко рак ка утвр ђи ва њу из-
вор ног тек ста дјелa. – Је ди но у Шће па ну Ма лом у не ким је при мје ри ма тре ба ло 
ре кон стру и са ти фи нал но х у на став ци ма -ах, -их у ге ни ти ву мно жи не име ни-
ца. – У овом по гла вљу па жња је по све ће на пи та њи ма иден ти фи ка ци је гра ма-
тич ких об ли ка, гра ма тич ким опо зи ци ја ма и функ ци о нал ној пер спек ти ви 
ре че ни це, као и гра ма тич ким ар ха и зми ма, ди ја лек ти зми ма и ру си зми ма.

(2) Лек сич ка ре кон струк ци ја. – У по гла вљу па жња је по кло ње на ри је чи-
ма на ста лим мо  ци о ном твор бом, хо мо фо ни ма и хо мо гра фи ма, као и спе ци-
фич ним ти по ви ма гла гол ских ри је чи у раз ма тра ним књи жев ним тек сто ви ма 
(ово по сљед ње пи та ње нај по дроб ни је је об ра ђе но у кри тич ком из да њу Лу че 
ми кро ко зма). – Раз ма тра ју се лек сич ко -се ман тич ке опо зи ци је, спе ци фич не 
гра ма тич ке (и лек сич ко -гра ма тич ке) ри је чи, спе ци фич не тво ре ни це, ино ва-
ци је у вр ста ма ри је чи (нај пот пу ни је у кри тич ком из да њу Шће па на Ма лог). 
– Због огра ни че ног оби ма, лек сич ки ар ха из ми и ди ја лек ти зми, ру си зми и 
цр кве но сла ве низ ми ис црп ни је су пред ста вље ни са мо у кри тич ком из да њу 
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Би ље жни це. У кри тич ком из да њу Шће па на Ма лог ана ли зи ра ни су и не ки 
спе ци фич ни ори јен та ли зми (пр ви пут је об јаш ње на ми то ло ге ма Џан бен Џан) 
и ме ди те ра ни зми (би је ши ти се, па љи кар да).

(3) Фра зе о ло шка ре кон струк ци ја. – Раз ли чи та је са др жи на овог по гла-
вља у на шим кри тич ким из да њи ма. У из да њу Гор ског ви јен ца то је ви ше се-
ри ја сту ди ја слу ча ја о „там ним мје сти ма” спје ва од ко јих су са мо не ки пра ви 
фра зе о ло ги зми, у из да њу Лу че ми кро ко зма па жња је по све ће на фра зе о ло шким 
ока зи о на ли зми ма, хен ди а ди су и пе ри фра зи, а у Би љеж ни ци ана ли за је про-
ши ре на на кри ла те ме, ме то ни миј ске и ме та фо рич не из ра зе. – У кри тич ком 
из да њу Шће па на Ма лог ово по гла вље је по ди је ље но на два пот по гла вља. У 
пр вом се опи су ју фра зе о ло шки жан ро ви свр ста ни у че тр на ест је ди ни ца: 
синтаг мат ски фра зе о ло ги зми – стал ни епи те ти (1), уста ље на по ре ђе ња (2) и 
иди о ми (3), ре че нич ки фра зео ло ги зми – по сло ви це (4), из ре ке (5), укљу чу ју ћи 
оне с ми мич ко -ге стов ном пот по ром, и уз ре чи це (6), оп та тив ни фра зе о ло ги зми 
– за кле тве (7), кле тве, бла го сло ви, опра шта ња, до бро до шли це и здра ви це (8), 
апо те о зе и бла го да ре ња (9), ква ли фи ка ти ви (упи та но сти, бла ге ви је сти, не-
во ље и жа ло сти) (10), фра зе о ло шке стил ске фи гу ре – хен ди а дис (11), пе ри фра-
зе (12), та у то ло шки (13) и су пер ла тив ни из ра зи (14). У дру гом пот по гла вљу 
да ју се кон  те к сту ал ни ко мен та ри – с про стор ног, тј. ге о граф ског аспек та (1), 
с вре мен ског, тј. с ас пек та ре ал не исто ри је (2), с је зич ког (3) и кул тур ног аспек-
та (4). По себ но су ис так ну ти при мје ри ана хро ни за ма, ра чу на ња вре ме на од 
по стан ка сви је та те ин тер тек сту ал не ве зе Гор ског ви јен ца и Шће па на Ма лог.

4.4. Про бле ми фо нет ско фо но ло шке ре кон струк ци је. – И струк ту ра 
тре ћег ди је ла тек с то ло шких мо но гра фи ја у свим из да њи ма је иста.

(1) Ре кон струк ци ја су гла сни ка. – Ово по гла вље се ди је ли на два пот по-
гла вља (ма да у из да њу Гор ског ви јен ца и Би ље жни це над на сло ви ни су и фор-
мал но из дво је ни): јед но је по све ће но кон со нан ти ма – ре кон струк ци ји љ, њ, 
се квен це стн и др., а дру го ге ми на ти ма – ре кон струк ци ји дво стру ких со на-
на та, екс пло зив них су гла сни ка с про ду же ном оклу зи јом те ду гих струј них 
су глас ни ка.

(2) Ре кон струк ци ја са мо гла сни ка. – Мо жда је нај ве ће от кри ће, и нај ве ћа 
но ви на, ре кон струк ци ја ра зно вр сних диф тон га, та у то во кал ских и хе те ро-
во кал ских, у са ста ву исте ри је чи, у про кли зи, ен кли зи и санд хи ју, ко ји ри там 
сти ха успо ра ва ју и чи не га ра зно врс ни јим. То, ме ђу тим, про у зро ку је про блем 
ор то граф ског пред ста вља ња диф тон га у ос нов ном и кри тич ком из да њу (у 
фо нет ској ре кон струк ци ји и ак цен то ва ним из да њи ма они мо гу би ти аде-
кват но ис ка за ни).

(3) Ре кон струк ци ја ре флек са ја та. – Нај сло же ни је (и нај те же) пи та ње 
тек сто ло ги је Ње го ше вих дје ла је сте пи та ње пред ста вља ња јед но сло жних ре-
флек са ја та. У кри тич ком из  да њу ко ри сти мо гра фе му „јат” (ѣ, кур зив но ѣ 
или ѣ), и то је аде кват но рје ше ње јер је ри јеч о мо но фо нем ној ври јед но сти. 
У основ ном из да њу оста вља мо тра ди ци о нал ну сек вен цу ’је, а то је рје ше ње 
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из ну жде. Ни је пре ци зно ни рје ше ње ко је при мје њу је мо у фо нет ској транс-
крип ци ји и у ак це нат ском из да њу – [и̭је] (с озна че ним ду го си ла зним или 
ду го уз лаз ним ак цен том од но сно ду жи ном на дру гој во кал ској гра фе ми): тај 
тро знак до не кле од го ва ра пер цеп ци ји, али не и ствар ној ар ти ку ла ци ји – 
струч ња ци за екс пе ри мен тал ну фо не ти ку и ди ја лек то ло зи по твр ђу ју да се на 
фо но гра ми ма на ве де не три гла сов не ври јед но сти ја сно не раз два ја ју (Дра го мир 
Ко зо ма ра, усме но). Од спе ци фич но сти на во ди мо се квен цу зà њи̭јем (у Гор ском 
ви јен цу у про зи, а у Шће па ну Ма лом у сти ху) те об ли ке (ген.) сми̭јè ши не (у 
Шће па ну Ма лом), у ко јем изу зет но ре кон стру и ше мо кра так ак це нат из дери-
ва ци о них раз ло га, гњи̭јêв (у Лу чи ми кро ко зма) и гњи̭јé здо (у Гор ском ви јен цу, 
Шће па ну Ма лом и Сво бо ди ја ди), у ко ји ма ре кон стру и ше мо ди ја ле кат ско јо то-
ва ње у свим при мје ри ма.

4.5. Про бле ми ре кон струк ци је тек ста. – Под овим на сло вом об ја вљи-
ван је че твр ти дио Тек сто ло ги је…, али је у по сљед њем из да њу (…Шће па на 
Ма лог) про ми је њен ре до сли јед по глав ља: Ре кон струк ци ја штам пар ских гре-
ша ка по мје ре на је на 10. мје сто, па је Вер со ло шка ре кон струк ци ја до шла на 
кра ју, ис пред ак це нат ског из да ња, што је при род ни је у из да њи ма у ко ји ма 
се да је и ак цен то ва ни текст дје ла. Та кав рас по ред би смо при ми је ни ли и на 
прет ход на из да ња у но вој ре дак ци ји.

(1) Ре кон струк ци ја штам пар ских гре ша ка. – Ово је, сва ка ко, цен трал но 
по гла вље Тек сто ло ги је…, с тим што је у из да њу Би ље жни це умет ну то …пи
сар ских и… (по што се оно ра ди пре вас ход но на ру ко пи сној гра ђи). У че ти ри 
об ја вље на кри тич ка из да ња ово по гла вље има сво јих спе ци фич но сти.

1º У Лу чи ми кро ко зма по гла вље по чи ње освр том на исто ри ју пи та ња, 
по сли је ко јег сли је ди одје љак „Из во ри”. Основ ни из вор, пр во из да ње, об ја-
вљу је се као ре принт од мах по сли је Пред го во ра а ис пред кри тич ког из да ња, 
али се из ау тор ског при мјер ка спје ва у по гла вљу по себ но об ја вљу ју сним ци 
у бо ји на стра на ма ко је са др же ис прав ке цр ним ма сти лом, ко је је су Ње го ше ве, 
и ви дљи ве ин тер вен ци је цр ве ном олов ком, за ко је се до ка зу је да ни су пје с ни-
ко ве, као и стро фа из ли ста Цр но гор ка и чи тав про лог ко ји је Стан ко Враз 
об ја вио у за гре бач ком ча со пи су Коlо. Сва ова че ти ри при ло га пр ви пут се 
об ја вљу ју уз јед но са вре ме но из да ње и пр ви пут се узи ма ју у об зир при утвр-
ђи ва њу из вор ног тек ста Ње го ше вог спје ва. У на став ку се при мје њу ју ме то ди 
ин тер тек сту ал но сти, кон тек сту ал но сти, ком по зи ци је, гра фи је и ор то гра фи је у 
ре кон струк ци ји штам пар ских и ре дак тор ских гре ша ка у пр вом из да њу спјева.

2º У кри тич ком из да њу Гор ског ви јен ца по гла вље има два одјељ ка („Пр во 
из да ње”; „На по ме не у пр вом из да њу”). Ре кон струк ци ја се нај ве ћим ди је лом 
за сни ва на по ре ђе њу пр вог из да ња са са чу ва ним ди је лом ру ко пи са, уз из ла-
га ње исто ри је пи та ња. По ред то га, по ре ди се дио спје ва чи ји ру ко пис ни је 
са чу ван са оним у ко јем има мо на рас по ла га њу и пр  во из да ње и ау то граф. 
Уо ча ва ју се тип ске штам пар ске и ре дак тор ске гре шке за мје не гра фе ма, при је 
све га во кал ских. Два основ на из во ра, пр во из да ње и ау то граф, не при ла жу 
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се кри тич ком из да њу – она су об ја вљи ва на ви ше пу та и до ступ на су на књи-
жном тр жи шту.

3º И у Шће па ну Ма лом по гла вље по чи ње пот по гла вљем „Из во ри”. Кри-
тич ко из да ње Шће па на Ма лог за сно ва но је на че ти ри из во ра – на јед ном 
ру ко пи су и на три пу бли ка ци је, и они слу же за утвр ђи ва ње на уч ног тек ста 
спје ва. Пр ви из вор је са чу ва ни дио ау то гра фа. Дру ги је из вор од ло мак (че твр та 
по ја ва пр вог чи на) ко ји је Ан дри ја Стој ко вић об ја вио ре фор ми са ном Ву ко вом 
ла ти ни цом (али са ди гра мом gj у ври јед но сти ђ) у 4. бро ју ли ста Jad  ran ski 
Slav jan. Тре ћи је из вор исти од ло мак ко ји је прет ход но об ја вљен у Тр сту 
ла ти ни цом (че твр та по ја ва пр вог чи на), али га је Ми лош По по вић об ја вио 
ћи ри ли цом, ста ром гра фи јом, у ли сту Срб ске но ви не. Об ја вљу ју се сним ци 
ау то гра фа и пр вих дви ју пу бли ка ци ја од лом ка спје ва, док се пр во из да ње 
као основ ни из вор об ја вљу је као ре принт од мах по сли је Пред го во ра. У на-
став ку је пот по гла вље по све ће но ин тер тек сту ал ним па ра ле ла ма. Пре ма Ри-
чард со но вом рјеч ни ку ра зр је ша ва се „там но мје сто” из 3550. сти ха Шће па на 
Ма лог (у пр вом из да њу он гла си: Ка не вјер ни на род Ђан бен -ђа на), ко је је 
ос та ло не раз ја шње но у до са даш њој еди ци оној и лек си ко граф ској исто ри ји 
– ко мен та то ри га не об ја шња ва ју, а Реч ник Ње го ше ва је зи ка га не на во ди. 
Да ље се раз ма тра пр вом из да њу при ло же ни за пис игу ма на Те о до си је Мр ко-
је ви ћа, као и сти хо ви ко је на во ди Вук Вр че вић. Ин тер тек сту ал ну ве зу ус по-
ста вља мо с Гор ским ви јен цем – с ње го вим пр вим ла ти нич ким из да њем, ко је 
је при ре дио Сте фан Ми тров Љу би ша, с на шим кри тич ким из да њем и с пр вим 
из да њем. По се бан су про блем слу ча је ви кад не ка ри јеч има са мо јед ну по-
тврду у чи та вој пи сме но сти од ре ђе ног на ро да или гру пе срод них на ро да. У 
сла ви сти ци се ту ко ри сти тер мин ха пакс (ру ски: га пакс). И ми тај тер мин 
пре у зи ма мо, али у ма ло друк чи јем зна че њу – у зна че њу ри је чи ко ја не ма дру-
гих по твр да у Ње го ше вој сло ве сно сти. Тре ће пот по гла вље је по све ће но за-
мје ни во кал ских гра фе ма у пр вом из да њу Шће па на Ма лог.

4º У Би ље жни ци пот по гла вље „Из во ри” има одјељ ке по све ће не Ње го-
ше вом те ста мен ту те ори ги на лу, пре пи су и пр вим двје ма пу бли ка ци ја ма 
Но ћи ску пље ви је ка, као и ин тер тек сту ал ној ве зи пје сме с Ка ли ма хо вом 
Хим ном Ар те ми ди, све то пот кри је пље но од го ва ра ју ћим сним ци ма. У на став-
ку се раз ма тра ју пи сар ске, штам пар ске и ре дак тор ске гре ш ке у тек сто ви ма 
ко ји се у Би ље жни ци (и уз Би ље жни цу) об ја вљу ју.

(2) Вер ба ли за ци ја тек ста. – У кри тич ком из да њу Лу че ми кро ко зма из два-
ја ју се че ти ри одјељ ка: Ре кон струк ци ја ра ста вље ног (од но сно са ста вље ног 
и по лу са ста вље ног) пи са ња те „Ор то граф ска и про зо диј ско -вер со ло шка ин-
тер пре та ци ја ди вер ба”. Иста струк ту ра је и у кри тич ком из да њу Шће па на 
Ма лог, с тим што је по сљед њи одје љак пре фор му ли сан: „Ре кон струк ци ја 
ра ста вље ног пи са ња (у ак це нат ском) и са ста вље ног пи са ња (у кри  тич ком 
из да њу)”. У из да њи ма Гор ског ви јен ца и Би ље жни це ди вер би се опи су ју са мо 
у од јељ ку о са мо гла сни ци ма, а на пи са ње с ди ви зом ука зу је се у Пред го вору.
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(3) Вер со ло шка ре кон струк ци ја. – У овом одјељ ку се, из ме ђу оста лог, 
раз ма тра ју ме трич ке кон стан те, си ла бич ке и тон ске, и рит мич ке до ми нан те, 
као и рит мич ки кур зив, опи су је се вр ста сти ха и ре кон стру и шу ис пу ште ни 
стих (у Лу чи ми кро ко зма), не до вр ше ни стих (у Гор ском ви јен цу) те сти хо ви 
у ко ји ма је у пр вом из да њу у де се тер ци ма би ло ма ње или ви ше од де сет во-
кал ских гра фе ма (у Шће па ну Ма лом).

5. исХод

5.1. На осно ву до са да шњег ра да на при пре ми кри тич ких и дру гих из-
да ња Ње го ше вих дје ла мо гу се про ји ци ра ти да љи ко ра ци, ис тра жи вач ки и 
еди ци о ни.

5.2. Сва ка ко би тре ба ло за три ве ли ка спје ва Ње го ше ва при пре ми ти и 
об ја ви ти ком пле те ко ји би чи ни ли мо но гра фи ја Тек с то ло ги ја Гор ског ви јен ца 
(од но сно …Шће па на Ма лог и …Лу че ми кро ко зма) и по три по себ на из да ња, 
кри тич ко, ак це нат ско и ос нов но, ко ја би се осла ња ла и по зи ва ла на Тек сто
ло ги ју.–Од та три ком пле та је дан је прак тич но пот пу но при пре мљен (Лу ча 
ми кро ко зма), са мо што би га тре ба ло рас по ре ди ти по књи га ма. Дру ги је 
до брим ди је лом при пре мљен (Шће пан Ма ли), са мо што би за ак це нат ско 
из да ње тре ба ло на пи са ти увод ну сту ди ју, у ње му озна чи ти кур зи вом не ме-
трич ке ак цен те и до да ти по себ не тек сто ло шке на по ме не. Ак це нат ско из да-
ње Гор ског ви јен ца до сад ни је об ја вљи ва но, али је одав но при пре мље но. 
По ред то га, тре ба ло би до пу ни ти фра зе о ло шку ре кон струк ци ју сту ди ја ма 
ко је су у ме ђу вре ме ну об ја вље не.

5.3. Се ри ја кри тич ких из да ња би ла би ком пле ти ра на ако би се при ре дио 
збор ник Фи ло зоф, астро ном, по је та (лир ске пје сме). Пла ни ра но је и по себ но 
из да ње Но ћи ску пље ви је ка.

5.4. Ње го ше ва пре пи ска мо гла би се об ја ви ти као кри тич ко из да ње ако 
би обу хва та ла пи сма ко ја је ствар но Ње гош и пи сао или се то по је зи ку и 
сти лу мо же до ка за ти. Збор ник би мо гао би ти на сло вљен: Пи сма, ру ком пи
са на, умом сми шља на / Пе тар II Пет ро вић -Ње гош.

5.5. Се ри ја „Лек си ко ни Ње го ше вих дје ла” об у хва та ла би лин ви стич ки 
рјеч ник (сва ка ри јеч у сва кој по твр ди) с еле мен ти ма ен ци кло пе диј ског рјеч-
ни ка (ре ал ни ко мен тар, ан тро по ни ми, то по ни ми и ет но ни ми) и кул ту ро ло-
шког (ет но кул тур ни кон цеп ти, фра зе оло шке је ди ни це, стил ске фи гу ре). – 
Као пр ви том пред ви ђен је Лек си кон Гор ског ви јен ца, а као дру ги – Лек си кон 
Шће па на Ма лог. Сво бо ди ја да и Огле да ло срб ско би ли би об ра ђе ни у тре ћем 
то му, али би прет ход но тре ба ло при ре ди ти кри тич ка из да ња и раз лу чи ти 
Ње го ше ве пје сме у Огле да лу од оних ко је ни су Ње го ше ве. Дру ге еп ске пје сме 
Ње го ше ве тре ба ло би да ти у при ло гу. Че твр ти том „Лек си ко на” об у хва тио 
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би Лу чу ми кро ко зма и лир ске пје сме. Кру на лек си ко граф ског ра да мо гло би 
би ти но во, пре ра ђе но и до пу ње но из да ње Рјеч ни ка Ње го ше ва је зи ка (сtева
новић и др. 1983 I–II).
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Rad mi lo Ma ro je vić

TEX TO LO GI CAL ASPECTS OF STUDYING NJE GOŠ’S WORKS  
(CRI TI CAL, AC CEN TUAL AND BA SIC EDI TI ONS)

S u m  m a r y

The pa per de scri bes the types of edi ti ons of Nje goš’s works, types of tex to lo gi cal 
no tes and the con tent of mo no graphs on the tex to logy of a spe ci fic work and the na tu re of 
the le xi cons of in di vi dual Nje goš’s works. All edi ti ons are di vi ded in to cri ti cal, ac cen tual 
and ba sic. 

A cri ti cal or sci en ti fic edi tion has ad di ti o nal spe ci fic ort ho grap hic or ort ho e pic 
grap he mes. Grap he mes ѣ and й are used ort ho grap hi cally next to the sub se qu ent length 
mark (which in di ca tes a diphthong). Pro so dic re con struc tion is gi ven only in squ a re brac-
kets and ort ho e pi cally vo wel grap he mes are used for non-sylla bic vo wels, the con so nant 
grap he me щ, the grap he me for non-sylla bic r and an ex po nent for non-sylla bic vo wels 
and con so nants with a we ak pro nun ci a tion. 

An ac cen tual edi tion is al so ver so lo gi cal – it in di ca tes ca e su ra and a bor der bet we en 
the se cond and third bars in an asymme tri cal de casylla ble. 

A ba sic edi tion is es sen ti ally a sci en ti fic-po pu lar edi tion. Ac cent, length and short ness 
of a vo wel are pla ced in the text se lec ti vely whi le the ra i sed mark for length wit ho ut the 
ac cent in di ca tes a diphthong pro nun ci a tion. Diphthongs are al so in di ca ted by an apo strop he 
or an apo strop he in a com bi na tion with io ta. 

The pa per is pri ma rily ba sed on Nje goš’s epic tri logy (the epic “The Ray of the 
Mic ro cosm”, the epic “The Mo un tain Wre ath”, the epic “Step hen the Lit tle”), po ems from 
the No te bo ok, Spi ri tual Le gacy and on the po em A night mo re pre ci o us than a cen tury.
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Алек сан дар Ми ла но вић

ЊЕ ГОШ И СЛА ВЕ НО СРП СКА ТРА ДИ ЦИ ЈА

Са же так: У ра ду се ис тра жу ју по ре кло и функ ци ја сла ве но срп ских 
је зич ких цр та у Ње го ше вим де ли ма. Ак це нат је ста вљен на ана ли зу сла ве-
но ср би за ма (лек сич ких хи бри да), нео ло ги за ма (ко ва ни ца) и кон ку рен ци ју 
сла ве ни за ма, а пи та ње се лек ци је лек си ке сме шта се у кон текст хо ри зон-
та оче ки ва ња чи та лач ке пу бли ке, те од нос књи жев но је зич ког и кул тур ног 
цен тра и пе ри фе ри је. На кра ју ра да ана ли зи ра се и ути цај Ње го ше вог 
је зич ког из ра за на дру ге пи сце до си те јев ске сла ве но срп ске епо хе.

Кључ не ре чи: сла ве но срп ски је зик, сла ве ни зам, сла ве но ср би зам, 
нео ло ги зам, калк, кон ку рен ци ја об ли ка, кла си ци зам.

1. славеносрБиЗМикаокласиЦистичконаслеђе. Нај по зна ти ји и нај при-
зна ти ји срп ски ње го шо ло зи већ су ве о ма пре ци зно по пи са ли и про ту ма чи ли 
кључ не еле мен те сла ве но срп ског је зи ка у Ње го ше вом из ра зу, по чев од гра-
фиј ских и ор то граф ских па до лек сич ких. Све сла ве но срп ске цр те Ње го ше вог 
је зи ка не сум њи во су све до чан ство и о зна чај ном ути ца ју пре све га срп ске 
кла си ци стич ке стил ске тра ди ци је, а у из ве сној ме ри и сен ти мен та ли стич ке.1 
До си те јев ски сла ве но срп ски на нос сти зао је, по зна то је, до Ње го ша пре ко 
учи те ља Си ме Ми лу ти но ви ћа Са рај ли је, али и пре ко лек ти ре. Са рај ли јин 
стил ски ути цај на Ње го ша под ву као је већ Све ти слав Ву ло вић (1953: 77–78) 
у пр вој ве ћој Ње го ше вој би о гра фи ји, об ја вље ној 1877. го ди не пре ма све до-
че њи ма Ву ка Вр че ви ћа, и ис та као у ње му дух кла си ци зма и бег од сен ти-
мен та ли зма:

Не мо же се зна ти че му је Си ма све учио Ра да, и ка ко. Он је ту шко лу доц ни је 
сам на ста вио и по пу нио. Али су не ки тра го ви Си ми не на у ке оста ли у нај доц-
ни јим де ли ма вла ди чи ним, а то су: чврст, кре пак стил, без ме ко сти и не жно-
сти, по ет ски по глед на исто ри ју – на ро чи то срп ску – и кла сич на ми то ло ги ја.

1 О ово ме в. Флашар 1997. На зна чај Ње го ше ве кла сич не лек ти ре из соп стве не би бли-
о те ке па жњу скре ће и Је лић (2018: 275). За на ше из ла га ње бит но је ис та ћи да су у пи та њу 
ма хом би ли пре во ди на ру ски је зик (јелић 2018: 276).
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Кла си ци стич ки ути цај Са рај ли јин на Ње го ша, пре ци зи ра да ље С. Ву ло-
вић (1953: 78), не тре ба тра жи ти на пла ну вер си фи ка ци је – на ко јем је, сма-
трао је углед ни књи жев ни кри ти чар, про пао пе снич ки по ку шај Лу ки ја на 
Му шиц ког – већ на пла ну мо ти ва и те ма:

Је дан пи сац наш ве ли: кад је с Л. Му шиц ким у но вој на шој ли те ра ту ри, као 
не мо гу ћан, онај пра вац у по е зи ји ко ји је хтео да на срп ски је зик на ка ле ми 
кла сич не фор ме, он да се по ја вио дру ги ко ји је у по е зи ју ме шао кла сич ну ми-
то ло ги ју, као у на кна ду за из гу бље ни кла сич ни ка луп. Нај бо љи је прет став ник 
ово га прав ца Си ма. У том се по кат кад и код Ње го ша ви ди да је ђак Си мин, али 
ви ше у ра ни јим де ли ма. Све на јед но, Си ма има мно го за слу ге што је Ње гош 
уда рио пе снич ким пу тем.

Ште та је што на овом ме сту, као ни на би ло ко јем дру гом у сту ди ји, С. 
Ву ло вић ни је пре по знао по тен ци јал ни Са рај ли јин ути цај и на пе снич ку лек-
си ку Ње го ше ву, као што би смо, до дај мо, и ми при ана ли зи у ко ре ла ци ју мо-
ра ли до ве сти и та кав во ка бу лар код Л. Му шиц ког, на ро чи то ка да се у об зир 
узме да је и ово га пе сни ка Ње гош ви со ко вред но вао. Ко на чан Ву ло ви ћев суд 
о срп ским кла си ци стич ким ути ца ји ма на Ње го ше ву по е зи ју пре ци зно од ре-
ђу је кри ти ча рев по глед на тра го ве ути ца ја С. Ми лу ти но ви ћа и Л. Му шиц ког 
у окви ру спе ци фич не пе ри о ди за ци је пе сни ко вог ства ра ла штва:

Нај пре је Ње гош пе вао сво јим при род ним да ром. По сле је ими то вао, по што 
се упо знао с кла сич ним пе сни ци ма ве ли ких ли те ра ту ра. За тим је по стао са-
мо ста лан пе сник и пра ви умет ник. У пр во вре ме сво га пе ва ња – 1830–1840 – он 
ни је мо гао по ћи за прав цем он да шње умет нич ке по е зи је срп ске. А упра во 
та да и не бе ше је дан пра вац, већ два; и још тра ја ше бор ба око њих; и пред сва-
ким ста ја ше по јед но име: Л. Му шиц ки и Си ма Ми лу ти но вић. За Му шиц ким 
Ње гош ни је мо гао ни ка ко по ћи. Ни је имао кла сич ног обра зо ва ња; а чи сти дах 
срп ски, у ко ме је од ра стао, ни је му мо гао ни ка ко ули ти укус за кла сич ну пое-
зи ју. Си ма му је био сва ко ја ко бли жи. Али ни за Си мом ни је мо гао ићи чак до 
ње го ва ма гло ви то га из ра за: у пр во вре ме му се то чи ни ло ви со ко, а по сле је 
ви део шта је. Но у пр во вре ме др жао је он за ту стра ну Си ми ну да је си ла и 
ими то вао јој је по кат кад бо ја жљи во и опре зно. То се ви ди све до Лу че ми кро-
ко зма (вуловић 1953: 89).

На Ву ло ви ће вом тра гу су и са вре ме на ис тра жи ва ња Ду ша на Ива ни ћа, 
ко ји осим кла си ци стич ких за па жа и сен ти мен та ли стич ке ути ца је у Ње го ше-
вом ства ра ла штву, ко ји су мо гли сти ћи пре ко по е зи је Па вла Со ла ри ћа (ива
нић 2014: 161–162). Пло до твор но је и Ива ни ће во уо ча ва ње пе снич ких ве за 
из ме ђу Јо ва на До ше но ви ћа и Ње го ша (иванић 2014: 163), а оне би се мо гле 
по твр ди ти и пре ко је зич ких ве за на пла ну ак ти ви ра ња сла ве ни за ма код дво-
ји це пе сни ка (уп. ранђеловић 2012; 2014). Ива нић (2014: 163, 164) да ље кон-
ста ту је да кра јем 30-их го ди на 18. в. Ње гош „пи ше пје сме пу не оп штих 
кла си ци стич ких ор на ме на та”, ко је по твр ђу ју „ве зу са пје снич ким кру гом 
Лу ки ја на Му шиц ког”. За кљу чак о ути ца ји ма Л. Му шиц ког на Ње го ше ву 
по е зи ју са свим се раз ли ку ју од не ка да шњих Ву ло ви ће вих: „Ако је на јед ној 
стра ни ба шти ње них под сти ца ја био Му шиц ки (по себ но као пје сник ро до љу-
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бља), на дру гој је био Ње го шев учи тељ Си ме он Ми лу ти но вић, не са мо ти ме 
што га је увео, ка ко свје до чи, у зрач не про сто ре, не го и ти ме што је пје снич кој 
ри је чи дао све ште ни сми сао по ве зи ва ња ге не ра ци ја и обо го тво ре ња смрт-
ни ка” (иванић 2014: 166).

Рас пра ва о је зи ку срп ског кла си ци зма во ди нас ди рект но на те рен сла-
ве но срп ског је зи ка, на ро чи то ако су ди мо о гра фи ји, ор то гра фи ји и лек си ци, 
али и о по је ди ним ка рак те ри сти ка ма фо не ти ке и мор фо ло ги је. Бу ду ћи да је 
био вла ди ка цр но гор ски, Ње гош је до тан чи на по зна вао нор ме ру ско сло вен-
ског и срп ско сло вен ског је зи ка и ру ску ду хов ну и све тов ну кул ту ру, па број не 
ру ско сло вен ске, срп ско сло вен ске и ру ске цр те у ње го вом из ра зу не тре ба да 
чу де. Ако за то ру ско сло ве ни зме, срп ско сло ве ни зме, цр кве но сло ве ни зме и 
ру си зме оста ви мо по стра ни као лек си ку ко ја је Ње го шу мо гла сти ћи и пре-
ко цр кве не лек ти ре, про из ла зи да ве ро ват но нај ва жни ју по твр ду ди рект них 
срп ских књи жев них ути ца ја у Ње го ше вом је зи ку пред ста вља ју лек сич ки 
сла ве но ср би зми тј. хи бри ди на ста ли ме ша њем осо би на цр кве но сло вен ског 
је зи ка са срп ским на род ним. 

2. славеносрБиЗМииинтертекстуалност. У ак ти ви ра њу сла ве но ср би за ма 
мо гла би се сто га пре по зна ти и ин тер тек сту ал ност као Ње го шев пе снич ки 
по сту пак, јер је на вер на ку ла ри за ци ју цр кве но сло вен ске лек си ке у вла ди чи-
ном пе снич ком је зи ку мо рао ути ца ти из раз пе сни ка са вре ме ни ка, сме мо се 
усу ди ти да ка же мо С. Ми лу ти но ви ћа Са рај ли је и Л. Му шиц ког пре свих.2 Без 
реч ни ка сла ве но срп ског је зи ка, ко ји је у из ра ди, те шко је по у зда но твр ди ти 
би ло шта у ве зи са лек сич ким ути ца ји ма и под сти ца ји ма ко ји су Ње го шу 
сти за ли из срп ске ли те ра ту ре. Сто га су мно ги из не се ни су до ви по ло жни 
сум њи. На при мер, Бра ни слав Осто јић (2010: 96–97) твр ди да је на Ње го шев 
је зик ути ца ла иста ли те ра ту ра као и на Ву ков, а у њој је „је зик пи са ца са вре-
ме ни ка им и прет ход ни ка”, али од мах до да је у ве зи са Ње го ше вом лек ти ром: 
„До ду ше, вр ло ри јет ко из ли те ра ту ре је зи ка пред ву ков ског пе ри о да”. Ова кав 
суд те шко је до ка за ти, а чи ни се да Ње го шев је зик и ње го во ства ра ла штво 
ну де дру га чи је смер ни це ис тра жи ва ња, на ро чи то ако се чак и по вр шно упо-
ре ди лек си ка у, на при мер, Ње го ше вом и До си те је вом опу су. Ути цај са вре-
ме ни ка, на рав но, мо рао је би ти ја чи.

Та ко је Ње гош смрт Л. Му шиц ког обе ле жио пе смом „Не ла жни знак 
па ме ти пра ху на ро до љуп ца” ко ја је да ти ра на „у Бе чу, 5. Ју ли ја Срб ског 1837”, 
и ко ја по чи ње сти хо ви ма:

Плач ’те ви Му зе, па де Ге ниј Ро да!

2 Уп.: „За пра во, бу ду ћа про у ча ва ња Пе тра Пе тро ви ћа Ње го ша све ин тен зив ни је ће се 
су о ча ва ти са про бле мом екс пли цит не ин тер тек сту ал но сти, па и ци тат но сти у ње го вој тек-
сту ри (о им пли цит ној да и не го во рим, ма да је о њој већ пи са но!)” (даМјанов 2010: 58). Ова ква 
тра га ња све су че шћа. Б. Осто јић (2010: 97), нпр., у Ње го ше вом је зи ку пре по зна је ди ја ле кат ске 
ути ца је Ми лу ти но ви ће ве Ди ке цр но гор ске.
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Ли ца сад Срб ска ква си су зах во да.

Чи ње ни ца да је „Ње гош у Му шиц ком це нио зна чај ног срп ског пе сни ка” 
(МилисаваЦ 1986: 331) све до чи и о сна жном ути ца ју кла си ци зма ко јем је 
сре ди ште би ло у да на шњој Вој во ди ни. Сма тра мо, да кле, да је ов де ути цај 
књи жев ног цен тра, бу ду ће Вој во ди не, на књи жев ну пе ри фе ри ју, Цр ну Го ру, био 
не сум њив. Са дру ге стра не, по тре ба да се у пу ном пе снич ком сја ју пред ста-
ви срп ском књи жев ном цен тру оли че на је у Ње го ше вом по кла ња њу сво јих 
књи га би бли о те ка ма Ма ти це срп ске и Чи та ли шта бе о град ског.3

Пе снич ким ак ти ви ра њем лек сич ких сла ве но ср би за ма Ње гош је исто вре-
ме но пра вио дво стру ки от клон: пре ма нор ми ру ско сло вен ског, али и пре ма 
нор ми срп ско га на род ног је зи ка, на ко јем је ства ра на бо га та пи са на тра ди ци-
ја у Цр ној Го ри. Број сла ве но ср би за ма у Ње го ше вим пе снич ким де ли ма ни је 
за не мар љив те се њи хо во ак ти ви ра ње не мо же ту ма чи ти као пу ка је зич ко-
-стил ска ома шка. У пи та њу је све стан Ње го шев из бор, у ко јем хи бри ди до би-
ја ју функ ци ју сти ле ма ко је уз ди жу из раз, али не у сфе ру ви со ког, ре зер ви са ну 
за ру ско сло вен ске об ли ке, већ до сфе ре сред њег сти ла. На осно ву по да та ка 
ко је ну ди Све то зар Сти јо вић (1992) у по зна тој мо но гра фи ји, у Ње го ше вим 
пе снич ким де ли ма ме ђу сла ве но ср би зми ма нај ви ше је име ни ца (98), по том 
сле ди 18 гла го ла (вас кре сну ти, во пра ша ва ти, вос хи ћа ва ти се, вос хи ча ват 
се, гну ша ва ти се, за блу ђе ти, из во ља ва ти, из ра жа ва ти, на ка зи ва ти, пов то
ра ва ти, по то пља ва ти, пре мје њи ва ти, раз дра жи ва ти, са вје то ва ти, са гр је
ши ти, со вр ши ти, со вр ши ти се, упло ти ти се), 16 при де ва (беш чо вјеч ни, 
беш чо је чан, все мо гућ, др зак, јед но ро дан, пра вет ни, про свје штен, са вјет ни, 
све тје и ши, скле но ви дан, сла вен ски, Сла вја нов, ста кло ви дан, цле но ви дан, 
чо вје ко љу бан, чо вје че ски) и је дан при лог (беш чо вјеч но). 

Ме ђу хи брид ним име ни ца ма има и вла сти тих (Ар мен ска, Бул га ри ја, 
Бул га рин, Сла ве нин), а ту су и име ни це ко је су пре ма сво јој се ман ти ци оче-
ки ва не у Ње го ше вој по е зи ји (бо го сло ви ја, при пје ва, са вјет, со бра ћа). У сфе-
ри ап стракт них име ни ца, нај ви ше хи бри да из ве де но је цсл. су фик си ма -ост 
(беш чо вјеч ност), -ство (беш чо вје штво, ота че ство, Сла вен ство) и -тељ 
(пред вје шта тељ, уз ди за тељ), али и рсл. су фик сом -ество (со вр шен ство, 
чо вје че ство). По ср бља ва ње су фик са очи то је у при ме ри ма сла ве но ср би за ма 
на -иште (при бје жи ште, со кро ви ште) и, на ро чи то, на -је тј. -ње (би ће, бла
го чи ње, ви ђе ње, вли ја ње, вни ма ње, во о бра же ње, вос кли ца ње, вос кре се ње, 
вос хи ште ње, вос хи шче ње, дви же ње, до зво ле ње, же ла ње, за блу ђе ње, за блу
жде ње, за вла да ње, за то че ње, зби ће, зна ме ње, зна че ње, ис ку ше ње, за блу ђе ње, 
за блу жде ње, ко ра бље кру ше ње, кр во про ли ће, меч та ње, мно го бож је, на ка за ње, 
на мје ре ње, на сла ђе ње, на сла жде ње, оте че ство љу бље, па де ње, пје сно пје ње, 
по зна ње, по ка ја ње, по ко ље ње, по ку ше ње, по пе че ње, по ста ње, по сту па ње, 

3 Ње гош је Ма ти ци срп ској по слао је дан при ме рак Лу че ми кро ко зма и пет при ме ра ка 
Гор ског ви јен ца (МилисаваЦ 1986: 426; негришораЦ 2014: 265). Би бли о те ци Чи та ли шта бео-
град ског Ње гош по кла ња де сет при ме ра ка Гор ског ви јен ца (Милановић 2019: 228–229).
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по чи та ње, пред ви дје ње, пред ска за ње, пред ста вље ње, пре зре ње, пре пи та ње, 
пре сту пле ње, пре сту пље ње, при ви дје ње, при ви ђе ње, при до би ће, про ви ђе ње, 
про све ште ње, про чи та ње, раз би ће, раз ми шле ње, ра зу мље ње, рас те ње, ра
сто ја ње, са гре ше ње, са жа ље ње, сла во љу бје, сно ви дје ње, сра же ње, ста ње, 
ство ре ње, стран ство ва ње, сту пље ње, тво ре ње, те че ње, тру пје, уди вље ње, 
ус хи ће ње, ухи ле ње, ху ле ње ичув ство ва ње). На спрам њих, са свим је ма ло 
хи брид них име ни ца са цсл. су фик сом -ије (зби ти је, про свје ште ни је, спо ра
зу мје ни је), па се чи ни да је и код Ње го ша, као и код мно гих дру гих пи са ца 
из пр ве по ло ви не 19. ве ка, про цес по ср бља ва ња пр во за хва тио су фикс -ије, 
од но сно ње го ву сме ну до ма ћим кон ку рен том.

3. његошевекованиЦекаодеодоситејевскеславеносрПскетрадиЦије. 
Као и мно ги пе сни ци из пр ве по ло ви не 19. ве ка ко ји су би ли осло ње ни на 
сла ве но срп ски из раз (Си ма Ми лу ти но вић Са рај ли ја, Јо ван До ше но вић, Па вле 
Со ла рић, Са ва Мр каљ и др.), и Ње гош је ко вао нео ло ги зме, во ђен раз ли чи тим 
стил ским и вер си фи ка циј ским по бу да ма. Мно ги од њих та ко ђе иду у сфе ру 
сла ве ни за ма јер су ско ва ни на цр кве но сло вен ској ба зи. Пре ма по да ци ма ко је 
ну ди С. Сти јо вић (1992), ова квих ко ва ни ца је 69. По ма ло из не на ђу ју ће, ме ђу 
њи ма са да је нај ви ше при де ва, њих 35 (бр зо лет ни, бр зо теч ни, ви со ко сја јан, 
вла сто љу бан, го ре ви дан, ду хо кру жан, злат но стол, зла то сја јан, ис треб ни, 
ко ра бље кру шан, лу че сип ни, ми ро губ ни, ми тро но сан, мно го зна тан, по зем
но род ни, по зна тан, пот чи ни, пра зно ски тан, пре вје чит, пре ко ри сно љуб ни, 
пре ли је по ви дан, пре оп шир ни, пре сто ло др же ћи, пре сто ло др жни, про ни цан, 
ра бо вид ни, рав но чи ни, ра зит, сјај но би стар, сла во сло ван, со брат ски, стр мо
те чан, ти хо те чан, цр но те чан, ши ро вла сни), сле де 32 но во ско ва не име ни це 
(бе стид њак, бо го от пад ник, бо го хра ни ли ца, бр зо лет ност, во о браз, Гер ман ска, 
гор до вла дац, гро мо мет ник, из ра за, кор мач, кри во суд ник, ла жи цар, ми ро си
ја тељ, не по стој ност, оча ја ник, по до би ло, по сла ни че ство, по сред стве ник, 
пра по то мак, пре бла гост, пре вла сник, пред ска за, пре мо гу ће, при зна ност, 
рав но вје сност, раз ра за, ра то љу бац, све свје ти је, Сла вјан, ср деч је, су пруг ство, 
ти це га тац), и по је дан гла гол (прев зи ла зи ти) и при лог (пре о два жно). И ме ђу 
при де ви ма и ме ђу име ни ца ма ис ти че се ве ли ки број сло же ни ца на лик на 
кал ко ве са грч ког, али је ме ђу њи ма и јед на из ка те го ри је тзв. им пе ра тив них 
сло же ни ца (ла жи цар), ка рак те ри стич них за срп ски на род ни је зик, из ра зи те 
екс пре сив но сти.

По се бан ста тус у од но су на на ве де них 69 нео ло ги за ма за слу жу ју Ње го-
ше ви кал ко ви са ру ског је зи ка, на пра вље ни пре ма обра сци ма из Гне ди че вог 
пре во да Или ја де: ру ме но о браз, сто те лач ни, твр до стјен (стијовић 1992: 
201, 215, 217). На рав но, С. Сти јо вић је пре го то во 30 го ди на у сво јој мо но гра-
фи ји ме ђу Ње го ше ве ко ва ни це свр стао све сла ве ни зме за ко је ни је на шао по-
твр ду у по сто је ћим реч ни ци ма или их је та мо на шао од ре ђе не као ко ва ни це. 
За мно ге од њих осно ва но мо же мо сум ња ти да су се у „пред ву ков ској” пи сме-
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но сти по ја ви ли и пре Ње го ше вих де ла, за шта на зна ке ну ди већ С. Сти јо вић. 
Та ко се за лек се му бес ко неч је кон ста ту је: „Об лик је про гла шен ко ва ни цом 
због то га што га од свих де ла лек си ко граф ске ли те ра ту ре ко ри шће не при-
ли ком из ра де о во га ра да до но си је ди но РСКНЈ, и то на осно ву два при ме ра: 
Си ме Ми лу ти но ви ћа Са рај ли је, из лир ских пе са ма, и овог Ње го ше вог” (сти
јовић 1992: 142). Уз лек се му вос клик чи та мо: „За мо дел му је, уо ста лом, мо гао 
по слу жи ти и лик ус клик, ко ји РЈА у на шем зна че њу бе ле жи из Ми лу ти но-
ви ће ве Пје ва ни је цр но гор ске и дру гих ка сни јих из во ра, чи ја се ру си фи ка-
ци ја по сти же ла ко - за ме ном ус са вос-” (стијовић 1992: 154). Очи то је да су 
се по је ди не од Са рај ли ји них ко ва ни ца пре ли ле и у Ње го ше ву по е зи ју, а на 
бу ду ћим ис тра жи ва чи ма је да утвр де пу те ве и суд би не и дру гих пе снич ких 
ко ва ни ца, ка ко ути ца је пе снич ких пре да ка на Ње го ша (и оста ле пе сни ке) 
та ко и Ње го ше ве ути ца је на дру ге пе сни ке скло не лек си ко твор ству.

4. конкуренЦијаславениЗаМакаотиПичанславеносрПскиПостуПак.На 
осно ву при ме ра ти па дви же ни је : дви же ње, по зна ни је : по зна ње, по ка ја ни је : 
по ка ја ње, Сло бо дан Ре ме тић (2014: 85) из вео је за кљу чак о мо ти ва ци ји за 
по ја ву по је ди них Ње го ше вих лек сич ких кон ку ре на та ме ђу сла ве ни зми ма: 
„Иза адап та ци ја, по на род ња ва ња, хи бри ди за ци ја и дру гих из ме на, пре кра-
ја ња и пре пра вља ња сла ве ни за ма че сто сто ји ме три ка, ге не ра тор мно штва 
лек сич ких ми ни мал них па ро ва”. Оце нио је по том и је зич ку и стил ску функ-
ци ју сла ве ни за ма у Ње го ше вом пе снич ком тек сту: „Код Ње го ша су сви ти 
сла ве ни зми, а има их уи сти ну у из о би љу, ма е страл но од и гра ли на ме ње ну им 
уло гу: на до да нас нај бо љи мо гу ћи на чин по пу ни ли су лек сич ку пра зни ну 
на род но га го вор ног иди о ма и омо гу ћи ли пе сни ку да ис ка же нај та на ни ја 
лир ска осе ћа ња и нај ду бља фи ло зоф ска про ми шља ња, да по нај ви ше уз ле ти 
у срп ској књи жев но сти уоп ште” (реМетић 2014: 86).4 Ре ме ти ће во ло гич но 
об ја шње ње о узро ци ма кон ку рен ци је сла ве ни за ма, ме ђу тим, по кри ва са мо 
је дан број при ме ра, код ко јих се у опо зи ци ји на ла зи раз ли чи ти број сло го ва 
у ре чи ма. Нај бо љу илу стра ци ју пред ста вља тро чла ни низ на каз : на ка за : 
на ка за ње. За ни мљи ви је пи та ње у ве зи с мо ти ва ци јом отва ра дру ги тип кон-
ку ре на та, у ко ји ма је број сло го ва исти. Са мо ме ђу Ње го ше вим сла ве но ср би-
зми ма има ви ше та квих фо нет ских ду бле та, ко је мо же мо по де ли ти у две гру пе. 
У пр ву гру пу ишли би ду бле ти: за блу ђе ње: за блу жде ње и на сла ђе ње : на сла
жде ње. Пр ва фор ма у њи ма је бли жа на род ном је зи ку бу ду ћи да се на спрам 
цр кве но сло вен ске гру пе /žd/ на ла зи срп ско на род но /đ/, те би се сто га дру га 
мо гла сма тра ти стил ски обе ле же ни јом. Дру гу гру пу чи не ду бле ти пре сту
пле ње : пре сту пље ње и при ви дје ње : при ви ђе ње, у ко ји ма су про це си ди си-

4 На истом ме сту се го во ри и о те мат ској усло вље но сти ак ти ви ра ња и фре квен ци ји 
сла ве ни за ма: „Са свим је, раз у ме се, про зир на те мат ска усло вље ност сла ве ни за ма у Ње го ше-
вој по е зи ји. Њих прак тич но и не ма у де се те рач ким оства ре њи ма ис пе ва ним у ду ху на род не 
еп ске по е зи је” (реМетић 2014: 85). Уп. још и ћуПић 1988 и Марковић 1988.
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ми ла ци је усло ви ли но ве књи шке фор ме без до дат не стил ске мар ки ра но сти. 
На ве де на че ти ри па ра кон ку ре на та сто га не во де ре ше њу про бле ма, ко ји смо 
и ра ни је по кре та ли на дру га чи јој гра ђи (Милановић 2014). 

У тра га њу за од го во ром не по ма же пре ви ше ни про ши ре ни кон текст 
Ње го ше вих кон ку рент ских фор ми сла ве ни за ма, нпр. оних са раз ли чи тим 
ре флек си ма во ка ли за ци је по лу гла сни ка (срп. а : рус. о) у пре фик си ма (вас
кре сну ти : вос кре се ње, во о бра же ње, во пра ша ва ти, вос кли ца ње; са вјет, 
са вјет ни, са вје то ва ти, са гре ше ње, са гр је ши ти, са жа ље ње : со бра ћа, со
вр шен ство, со вр ши ти, со вр ши ти се, со кро ви ште) или оних са раз ли чи тим 
ре флек сом пс. *tj (вос хи ћа ва ти се : вос хи ште ње : вос хи ча ват се : вос хи шче ње). 
Пи та ње мо ти ва ци је оста је отво ре но и за са да се мо же го во ри ти о кон ку рен-
ци ји раз ли чи тих ти по ва сла ве ни за ма као ти пич ном сла ве но срп ском по ступ ку, 
али је у ње му те шко увек пре по зна ти стил ски по сту пак. Би ће, на и ме, да је он 
био усло вљен и је зич ком не си гур но шћу пи са ца епо хе, ко ја се по том уста ли ла 
као ма нир.

5. ХориЗонточекивањаславеносрПскечиталачкеПуБлике. Чу ва њем осо-
би на сла ве но срп ског је зи ка, гра фиј ско-ор то граф ског си сте ма ње го вог пре 
све га, Ње гош је ис пу ња вао хо ри зонт оче ки ва ња це ло куп но га срп ског цр кве-
ног кли ра, али и до ми нант не стру је књи жев не пу бли ке у књи жев ном цен тру. 
Не тре ба за бо ра ви ти да је Ње гош об ја вљи вао сво ју по е зи ју у пре сти жним 
срп ским ча со пи си ма (Срп ском ле то пи су, Срп ском на род ном ли сту Те о до ра 
Па вло ви ћа, Ско ро те чи), те да су ње го ва штам па на де ла од мах на и шла на 
до бар при јем у књи жев ним цен три ма.5 То је нај ви дљи ви је упра во на осно ву 
од но са Ма ти це срп ске пре ма Ње го ше вим де ли ма, на осно ву Ње го ше вог члан-
ства у Ма ти ци срп ској, а по том и на осно ву ње го вог члан ства у Дру штву 
срп ске сло ве сно сти. Кључ не срп ске на уч не, кул тур не и обра зов не ин сти ту-
ци је, по зна то је, би ле су у по чет ку не у по ре ди во ви ше до си те јев ске је зич ке 
и кул тур не ори јен та ци је но ву ков ске. Из те пер спек ти ве на зна ча ју до би ја ју 
ком пли мен ти ко ји су сти за ли на ра чун Ње го ше вог де ла. „За хва љу ју ћи упра во 
Те о до ру Па вло ви ћу – пи ше Иван Не гри шо рац (2014: 263) – Ле то пис, а и Ма-
ти ца срп ска, ус по ста ви ли су ве о ма бли ске од но се са Пе тром II Пе тро ви ћем 
Ње го шем”. Уред ник ле то пи са Т. Па вло вић у Срп ском ле то пи су, „ча сти ци 
39.” и „ча сти ци че твр тој” за 1834. го ди ну, пи ше пр ву ре цен зи ју Ње го ше вог 
Пу сти ња ка це тин ског, штам па ног на Це ти њу 1833, и пр ву за бе ле же ну ре-
ак ци ју на Ње го ше во књи жев но де ло ва ње. Осим оду ше вље ња за по кре та ње 
„штам па ре” у Цр ној Го ри, Т. Па вло вић по ка зу је и оду ше вље ње Ње го ше вим 
де лом. До ду ше, уред ник не пи ше пу но о је зи ку де ла, већ са мо ука зу је на ње-

5 Ни је са свим тач но за па жа ње С. Ву ло ви ћа (1953: 90) о пр вој фа зи Ње го ше вог пе ва ња: 
„Ни је чу до што је Ње гош у овом вре ме ну остао не по знат. Ње го ве пе сме у он да шњим ча со-
пи си ма при ма не су без про ло га и епо ло га – иа ко ка што на пр во ме сто из по ча сти пре ма 
вла ди ци – док се та мјан па лио да ле ко ма њим си ла ма”.
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гову на род ну вер си фи ка циј ску осно ву, ви дљи ве ути ца је и бек ство од школ ских 
ша бло на:

Све у сти хо ви и то де се то сло жни, по на чи ну на родньи на ши пе са ма, ду хомъ 
Г. Си ме Ми лу ти но ви ча спи са но. Чув ство на род но сти, сил на фан тазіа у ду ху, кои 
школ скимъ пра ви ла ма се бе огра ни чи ти не да, но выше при род новыпре на своя 
осе ћаня слѣдує и ти хо бур но тво ри и раз тва ра, ка рак терізи раю сти хо тво ренія ова 
(Павловић 1834: 141–142).

Бит но је, ме ђу тим, ис та ћи афир ма тив ност то на у Срп ском ле то пи су Ма-
ти це срп ске, као и спрем ност и ин сти ту ци је и ње ног гла си ла да отво ри сво ја 
вра та Ње го шу. Та ко је у Срп ском ле то пи су под уред ни штвом Т. Па вло ви ћа, 
у књи зи 43. и „ча сти вто рој” за 1838, об ја вљен „Санъ на Бо жићъ (Але горіа 
т. е. примѣна)”, Ње го ше ва про за пре у зе та из Ми лу ти но ви ће ве Пје ва ни је без 
на по ме не о Ње го ше вом ау тор ству, а по том и пе сма „Ве черня мо ли тва”, та ко-
ђе без ау то ро вог пот пи са, исте го ди не у књи зи 44. и „ча сти тре ћој” (ковачек 
2003: 498–499). За да љу рас пра ву бит но је ис та ћи да се осим ти пич них сла-
ве но срп ских цр та, у пр о зи „Сан на Бо жић” по ја вљу ју и цр те свој стве не за 
срп ске го во ре у Цр ној Го ри: ђе (81), гле дат’ (81), чо екъ (81), пре гле дат’ (82), 
уфа ти (82), жа лит’ (83), при казыват ’ (83), ђе (83). Исто вре ме но, пе сма „Ве чер-
ња мо ли тва”, чи је је ау тор ство не по у зда но (негришораЦ 2014: 264),6 све до-
чан ство је и о ути ца ји ма срп ских го во ра у Вој во ди ни на Ње го шев пе снич ки 
је зик: Кою вѣрне слу ге гле де (68), О ты, кою онъ найво ле (68), али и о при-
су ству лек сич ких сла ве но ср би за ма, лек се ма вос хи ште ње и чо ве че ство: 
Струіомъ бла га вос хищеня (67), О да чи сте чо ве че ства / Любве сун ца зракъ 
тай жаркій (69).

Ко нач но, ви со ки углед ко ји је Ње гош имао у Ма ти ци срп ској по твр ђу је 
и „Сло во Пе тру II. Пе тро ви ћу Нѣго шу, го спо да ру Цр не Го ре и Бр да”, ко је је 
у Срп ском ле то пи су, књи зи 85. и „ча сти I.” за 1852. на пи сао Јо ван Су бо тић, 
уред ник ча со пи са и пи сац ко ји је са про ме ном стил ске по зи ци је од кла си ци зма 
ка ро ман ти зму про ме нио и соп стве ни је зич ки из раз од до си те јев ског ка ву-
ков ском (Милановић 2014).7 Иа ко је ве ћи ну тек ста по све тио би о граф ским 
де та љи ма, те по ли тич ком и др жав ном де ло ва њу Ње го ше вом, су шти ну Су бо-
ти ће ве оце не Ње го ше вог пе снич ког ства ра ла штва чи ни ис каз: 

Али онъ се появіо и на дру гомъ полю; онъ се бли ста и као ве ликій Пѣсникъ 
србскій. Три су ве ћа дѣла изышла изъ пе ра без смрт ногъ овогъ Пѣсни ка: „Лу-
ча Мікро ко сма“–„Горскій Вѣнацъ;“– и „Лажный царъ Шће панъ“ (суБотић 
1852: 35).

6 Б. Ко ва чек (2003: 499) сма тра да је у пи та њу „Ње го ше ва пе сма об ја вље на без пот пи са”.
7 Су бо ти ће во сло во по ста ло је основ за но ви ја изу ча ва ња и вред но ва ња Ње го ше вог 

опу са у 19. ве ку: уп. вуловић 1953: 79, 80, 86. Овај Су бо ти ћев текст да нас се вред ну је као „из ве-
сно осве же ње” у од но су на по сто је ћу уред нич ку прак су у Срп ском ле то пи су (МилисаваЦ 1986: 
698). Од лич но са гле да ва ње зна ча ја Су бо ти ће вог сло ва да је негришораЦ 2014. 
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Су пер ла тив ност у оце ни на гла ше на је вред но ва њем Ње го ше вих де ла 
ко ја сма тра нај вред ни јим: „А я при даємъ Гор скомъ Вѣнцу Ма логъ Шће па на, 
и ве лимъ: да оба ова дѣла при на дле же у брой найиз врст ниєга , што є духъ 
людскій ма гдѣ у свѣту про из вео!” (суБотић 1852: 37). У опис и вред но ва ње 
Ње го ше вог је зи ка, ме ђу тим, Су бо тић ни је за ла зио.8

Ње го ше ва по зи ци ја у ча со пи си ма из књи жев ног цен тра на ла зи ла се по 
пра ви лу у окру же њу од но сно кон тек сту оних пи са ца ко ји ма до си те јев ски 
сла ве но срп ски из раз ни је био стран, ма кар на пла ну ви со ке, ин те лек ту ал не 
и пе снич ке лек си ке. Та ко је Т. Па вло вић у Срп ском на род ном ли сту, по кре-
ну том 1835. го ди не, об ја вљи вао по ред Ње го ше вих још и пе сме Јо ва на Ра ји ћа, 
Са ве Мр ка ља, Лу ки ја на Му шиц ког, Си ме Ми лу ти но ви ћа Са рај ли је, Јо ва на 
Ха џи ћа, Ва си ли ја и Јо ва на Су бо ти ћа (МилисаваЦ 1986: 575). И Пе штан ско
бу дим ски ско ро те ча Ди ми три ја Јо ва но ви ћа, по кре нут 1842. го ди не, по ве-
зу је књи жев не опу се Ње го ша, Ми ло ша Све ти ћа и Јо ва на Сте ри је По по ви ћа, 
иа ко се на по ре до са њи ма по ја вљу ју и тек сто ви дру га чи је је зич ке ори јен та ци је, 
од Ву ка Ка ра џи ћа па до Бо го бо ја Ата нац ко ви ћа и др. (МилисаваЦ 1986: 589).

У сли чан кон текст Ње гош је сме штан и у Ма ти ци срп ској. Јо ван Ђор-
ђе вић је Ма ти ци 1858. го ди не пред ло жио си сте мат ско из да ва ње це ло куп них 
Са рај ли ји них, Ње го ше вих и Сте ри ји них де ла, до че га у овој ку ћи ипак ни је 
до шло (МилисаваЦ 1986: 656, 731, 739, 752).

6. његошевутиЦајнадоситејевскуславеносрПскуПродукЦију. О ве ли-
ком угле ду ко ји је Ње гош сте као у Ма ти ци срп ској све до чи и пе сма „По здрав 
Высо ко пре о све ште но ме Го спо ди ну Пе тру Пе тро ви ћу Нѣго шу II. Ми тро-
політу  и Вла дицы Цр но гор ском’ и Брд ском’”, на пи са на „Одъ стра не мла де жи 
Сла во-ілірске да на 31. Де кем вра 1836. у Бе чу”, а об ја вље на у Но вом срп ском 
ле то пи су под уред ни штвом Т. Па вло ви ћа, у књи зи 42. и „ча сти пр вој” за 1838. 
го ди ну. Пе сму је за пра во на пи сао Ма то То па ло вић, а пот пи сао је псе у до ни-
мом Ро до љуб Зден ча нин (МилисаваЦ 1986: 333). Он је „ро ђен у Зден ци ма у 
Сла во ни ји 1812, а умро је у Гра ди шту 1862. Био је ка то лич ки све ште ник, 
убе ђе ни или рац, пе сник ро до љу би вих сти хо ва и ску пљач на род них пе са ма” 
(ковачек 2003: 498). Сла во нац То па ло вић пе снич ки по здрав Ње го шу по во дом 
ње го вог до ла ска у Беч кра јем 1836. го ди не пи ше са сви м у до си те јев ском сла-
ве но срп ском то ну, по чев од гра фи је и ор то гра фи је, фо нет ских ка рак те ри-
сти ка (сер це 94), пре ко мор фо ло шких од ли ка (по персыхъ 94, изъ устыхъ 95, 
ру кам’ 95, пу но чув ства ма та ки ми 95, у гру дихъ 96), све до из бо ра ка рак те-
ри стич них лек сич ких сла ве ни за ма (же ланѣ 94, по чи танѣ 95). Већ са ма чиње-
ни ца да ка то лик Сла во нац пи ше пе сму са свим у ду ху по зног сла ве но срп ског, 
до си те јев ског је зи ка за слу жу је пу ну па жњу, али још ви ше нас мо ра при ву ћи 
и не сум њив ути цај Ње го ше вог је зи ка у пе сми. Пе сник То па ло вић, на и ме, има 
и ове сти хо ве:

8 На  оста ле тек сто ве Срп ског ле то пи са у ко ји ма се по ми њу Ње го ше ве књи жев не де лат-
но сти па жњу скре ће негришoраЦ 2014: 264.
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Већъ намъ с’ по персыхъ же ланѣ про су ло
Ви ђе ти слав ногъ Те бе Сун це Ро да. (94)
Теръ по зри амо ђе но ра досными 
Дер жи мо ру кам’ : ов де, ов де біе,
Овд’ сер це пу но чув ства ма та ки ми (95)
Што гођъ са Твогъ се сре ћомъ Ро да сла же
Бож’я у томъ Те ве дла ру ка све та ! (95)

Об ли ци ви ђе ти, ђе но и што гођ у То па ло ви ће вој пе сми све до че о опо-
на ша њу Ње го ше вог је зи ка као ин тер тек сту ал ном по ступ ку, а ти ме и о обр-
ну том сме ру је зич ког и кул тур ног ути ца ја – од пе ри фе ри је пре ма цен тру.9 
Ушав ши у до си те јев ски сла ве но срп ски текст јед но га Сла вон ца, на стао 1836. 
го ди не, ови ије кав ски об ли ци про ду би ли су зна чај но пи та ње ко је се тек у 
по след ње вре ме на ши ро кој осно ви ци по кре ће у ис тра жи ва њи ма Иси до ре 
Бје ла ко вић, а то је пи та ње до си те јев ско га је зи ка на пе ри фе ри ји, по себ но у 
Цр ној Го ри. 

У тра га њи ма за од го во ри ма на пи та ња функ ци о ни са ња сла ве но срп ског 
је зи ка у ије кав ској сре ди ни, не са мо у Цр ној Го ри не го и у Бо сни, Хер це го ви-
ни, Кра ји ни и дру гим сре ди на ма, и дво смер ни про це си ин тер тек сту ал но сти 
– од цен тра пре ма пе ри фе ри ји и од пе ри фе ри је пре ма цен тру – ви де ли смо на 
Ње го ше вом при ме ру, не сме ју би ти за по ста вље ни при бу ду ћим ана ли за ма. 
Ин тер тек сту ал не ве зе у ана ли за ма лек си ке у Ње го ше вом пе снич ком је зи ку, 
до дај мо на кра ју, тек тре ба па жљи ви је ис тра жи ти, а два глав на прав ца та квих 
ис тра жи ва ња во ди ли би не сум њи во ка по ет ском из ра зу Си ме Ми лу ти но ви ћа 
Са рај ли је и Лу ки ја на Му шиц ког.

7. Закључак. Иа ко по не где за си ћен лек сич ким сла ве ни зми ма и у по е зи ји 
и ван ње, Ње го шев је зик био је у осно ви на род ни, а за пот пу но сме шта ње у 
пр во кле ве та ни а по том по вла шће ни про стор „ву ко ва ца” Ње го шу је не до ста-
јао са мо пре ла зак на Ву ков гра фиј ско-ор то граф ски мо дел. Пре ла зак на Ву-
ко ву ћи ри ли цу у књи зи Ку ла Ђу ри ши ћа и Чар дак Алек си ћа 1847. го ди не (Беч, 
1850) и Стој ко ви ће во из да ње Ла жног ца ра Шће па на Ма лог (1951) оце њен је 
у ли те ра ту ри као „кон крет на по др шка Ву ко вој ор то граф ској ре фор ми” (ко
вачевић 2014: 177). Ипак, по је ди ни Ње го ше ви по ступ ци у се лек ци ји и ге не зи 
пе снич ке лек си ке, ре ђе до во ђе ни у ис тра жи вач ки фо кус, све до че да је Ње гош 
био ду бље ве зан за сла ве но срп ску тра ди ци ју но што то по ка зу је пука кон ста-
та ци ја о ак ти ви ра њу сла ве ни за ма. По ступ ци ак ти ви ра ња сла ве но ср би за ма, 
гра ђе ња нео ло ги за ма од цр кве но сло вен ске гра ђе и на гла ше не кон ку рен ци је 
сла ве ни за ма на ве де ну тврд њу нај бо ље илу стру ју. Узро ке за ове по ступ ке ваља 
пре по зна ти пре све га у књи жев ном ути ца ју срп ске кла си ци стич ке по е зи је 
и пе да го шком ути ца ју Си ме Ми лу ти но ви ћа Са рај ли је, али и у Ње го ше вој 

9 Ка да све до чи мо о ре флек си ма ја та, на жа лост, чу ва ње гра фе ме <ѣ> у ети мо ло шком 
по ло жа ју у сла ве но срп ском пра во пи су оме та пре ци зност и по у зда ност ова квих ана ли за. Уп. 
Ње го шев при мер из про зе „Санъ на Бо жићъ”: пре кра сно об у че на дѣвойка (82).
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же љи да се је зич ко-стил ски при бли жи цен трал ним стру ја њи ма у књи жев ном 
цен тру. Да је књи жев ни цен тар при хва тио ве ли ког пе сни ка, нај бо ље све до че 
при ме ри опо на ша ња Ње го ше вог је зи ка и сти ла, као што је то учи нио пе сник 
Ма то То па ло вић у пе сми „По здрав ви со ко пре о све ште но ме го спо ди ну Пе тру 
Пе тро ви ћу Ње го шу II, ми тро по ли ту и вла ди ци цр но гор ском и брд ском”, 
об ја вље ној у Ма ти чи ном Но вом срп ском ле то пи су за 1838. го ди ну, под уред-
ни штвом Те о до ра Па вло ви ћа.
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Alek san dar Mi la no vić

NJE GOŠ AND SLA VO NIC-SER BIAN TRA DI TION

S u m  m a r y

The pa per in ve sti ga tes the ori gins and so ur ces as well as the ro le and fun ction of 
Sla vo nic-Ser bian lin gu i stic tra its in the works of Pe tar Pe tro vić Nje goš. The analysis 
fo cu ses on the Sla vo nic-Ser bian le xi cal hybrids, neo lo gi cal for ma ti ons and co i na ges and 
the com pe ti tion among Sla vo nic le xe mes. Le xi cal se lec tion is vi e wed from wit hin the 
con text of re a ders’ ex pec ta ti ons and be li e ved to be the is sue that was di rectly af fec ted by 
the re la ti ons that exi sted bet we en cen tral and pe rip he ral ten den ci es in li te ra tu re, lan gu a ge 
and cul tu re. Fi nally, the pa per exa mi nes how Nje goš’s ex pres si ve lan gu a ge af fec ted ot her 
aut hors of the Do si te jan and Sla vo nic-Ser bian pe riod.
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UDC 821.163.41-6.09 Petrović Njegoš P. II

Иси до ра Бје ла ко вић

EЛЕМЕНТИ СЛА ВЕ НО СРП СКОГ  
У ЈЕ ЗИ КУ ЊЕ ГО ШЕ ВИХ ПИ СА МА

Са же так: У ра ду се ре ги стру ју и ана ли зи ра ју сла ве но срп ски књи-
жев но је зич ки еле мен ти за сту пље ни у пи сми ма Пе тра II Пе тро ви ћа Ње-
го ша, на ста лим у пе ри о ду 1830–1841. (пре ма из да њу Ду ша на Вук са на из 
1940. го ди не). По ред утвр ђи ва ња за ви сно сти упо тре бе књи шких је зич ких 
на но са од со ци о лин гви стич ких фак то ра (со ци јал не стра ти фи ка ци је уче-
сни ка у пре пи сци) и те мат ско-струк тур не устро је но сти тек ста, у ра ду се 
ана ли зи ра и сте пен за сту пље но сти на ве де них еле ме на та на хро но ло шкој 
оси. По себ на па жња по све ће на је и утвр ђи ва њу струк тур ног мо де ла Ње-
го ше вих пи са ма (сред њо ве ков ног или мо дер ног).

Кључ не ре чи: епи сто ло гра фи ја, сла ве но срп ски је зик, Пе тар II Пе-
тро вић Ње гош.

1. увод. По сма тра но оком ди ја хро ни је, са чу ва на ко ре спон ден ци ја, као 
је дин ствен вид ин тер ак ци је, без об зи ра на то да ли је ре ци проч на или јед-
но смер на, од свoјих по че та ка до кра ја до стан дард не епо хе раз во ја јед ног 
књи жев ног је зи ка пред ста вља из вор од не про це њи ве вред но сти не са мо за 
лин гви стич ка не го и за со ци о кул тур на и исто риј ска ис тра жи ва ња раз ли чи тих 
про фи ла (в. ћирковић–МиХаљчић 1999: 529–532; Rhi an non WiL Li ams 2001: 3; 
Del Lun go ca mi ci ot ti 2014).1

1.1. Ко ре ни епи сто лар ног жан ра ве зу ју се за ан тич ку ре то ри ку и уче ња 
Ко рак са, Ти си је, Гор ги је, Пла то на, Ари сто те ла, Хер мо ге на Тар ша ни на, Ци це-
ро на и Се не ку, а тра ди ци ја пи са ња офи ци јел них пи са ма пре ма по себ ним фор-
му ла ри ма своје почетке налази у Ста ром Риму (Škiljan 1996: 66; Павловић 

1 Иа ко фи ло ло шка ис тра жи ва ња епи сто ло гра фи је по чи њу у 19. ве ку, тек у ре цент ни јој 
ли те ра ту ри ве ћа па жња по чи ње да се по све ћу је ана ли зи ге не зе и раз во ја овог жан ра, при чему 
у њој по себ но ме сто има ко ре спон ден ци ја у Евро пи то ком 18. ве ка. Не без раз ло га. Упра во 
та да овај тип ко му ни ка ци је у со ци о кул тур ном сми слу по ста је нај про ми нент ни ји вид ин тер-
ак ци је ме ђу љу ди ма (Boureau–Chartier 1991; пре ма Del Lun go ca mi ci ot ti 2014: 18; Rhi an non 
WiL Li ams 2001: 2; 13–14). 
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2006: 8; 2013: 344–345; авраМовић 2009: 79–101; Del Lun go ca mi ci ot ti 2014: 
23–26).2 

Ма да су се од но си ли пре све га на го во ре ни је зик и јав ну је зич ку ко му-
ни ка ци ју, од го ва ра ју ћи еле мен ти ан тич ке ре то ри ке то ком сред њег ве ка би-
ва ју пре у зе ти, мо ди фи ко ва ни и тран спо но ва ни на пи са ни вид из ра жа ва ња 
и ко му ни ка ци је, што пред ста вља по сле ди цу дру штве но-по ли тич ких про-
ме на и кон сти ту и са ња но вих др жа ва, по ни клих на кон па да За пад ног рим ског 
цар ства 476. го ди не. На овај на чин, про стор за јав ну ко му ни ка ци ју на аго-
ра ма и у се на ту био је за ме њен вла дар ским кан це ла ри ја ма – ви дом пи са ног 
по сред ни штва из ме ђу ре чи вла да ра (не рет ко не пи сме ног) и адре са та. Су ве-
ре ну је овим омо гу ће но укљу чи ва ње у „јав ну је зич ку ко му ни ка ци ју”, што 
је вре ме ном на ме та ло по тре бу за ина у гу ра ци јом оп ште при хва ће ног мо де ла 
пи са ног ви да ко му ни ка ци је, и довело до раз во ја тзв. ars dictaminisа (ве шти не 
са ста вља ња пи са ма) (PerelMan 1991: 97; Павловић 2013: 344).3 Нај ста ри ји 
сред њо ве ков ни са чу ва ни трак тат овог про фи ла, по све ћен струк тур ном уоб ли-
ча ва њу фор мал них пи са ма у про зи (по сто ја ла су и она у сти ху), уте ме љен је 
у 11. ве ку у Ита ли ји и под ра зу ме ва че ти ри основ на до ме на: 1. по здра вља ње и 
увод (exor di um), 2. на ра тив ни део – раз лог за пи са ње са ре ле вант ним по даци-
ма (nar ra tio), 3. мол бу/зах тев/же љу (pe ti tio) и 4. за кљу чак (con clu sio) (Rhi an non 
WiL Li ams 2001: 25; 34).4 

Фун да мен ти са вре ме них епи сто лар них фор ми по ста вље ни су, да кле, 
то ком сред њег ве ка да би у ра ном мо дер ном до бу (15‒16. век) по ста ли део 
јав не или при ват не је зич ке ко му ни ка ци је (чак и ме ђу не пи сме ни ма). 

1.2. У срп ски сред њо ве ков ни кул тур ни круг узор ни ди пло ма тич ки фор-
му ла ри сти жу у вла дар ске кан це ла ри је и са ис то ка (из Ви зан ти је) и са за па да 
(пре све га у при мор ске обла сти и Бо сну) (станојевић 1933: 4; соловјев–Мо
шин 1936: I–III; LXXXVI II–XCI II; Павловић 2013: 346).5 

Упр кос уни форм но сти основ не струк ту ре пи са ма, мул ти функ ци о нал ност 
овог жан ра ини ци ра ла је вре ме ном по ја ву ни за под жан ро ва – од ре ли ги о зних 

2 Ари сто те лов ски тро дел ни си стем јав не је зич ке ко му ни ка ци је (ре то рич ки, ло гич ки и 
по е тич ки) на ста вио је да жи ви и у но вим пи са ним жан ро ви ма сред њо ве ков не Евро пе, те се 
ре то рич ки до мен ве зао за сфе ру ве ро ват ног (по ли тич ки, ад ми ни стра тив ни, прав ни, пу бли-
ци стич ки стил), ло гич ки за сфе ру исти ни тог (на уч ни стил) и по е тич ки за сфе ру вир ту ел ног 
(бе ле три стич ки стил) (Павловић 2013: 342). 

3 На гла ша ва ју ћи не а де кват ну упо тре бу на ве де ног тер ми на, S. Rhi an non Wil li ams (2011: 
25) ис ти че да је реч о про це су струк ту ри ра ња би ло ко јег пи са ног дис кур са, не са мо пи са ма. 

4 На ве де ни еле мен ти че сто су ва ри ра ли и би ва ли ела бо ри ра ни (PerelMan 1991: 100–105; 
Patterson 1995: 27; Rhi an non WiL Li ams 2011: 35). На при мер, у 11. ве ку мо нах Ал бе рих из са-
мо ста на Мон те Ка си на, ко ји се че сто у ли те ра ту ри сма тра за чет ни ком струк тур не кон цеп ту-
а ли за ци је пи сма, са ста вља трак тат Bre vi a rum de dic ta mi ne, постављаjући exor di um, nar ra tio, 
ar gu men ta tio и con clu sio као ком по нен те пи сма, да би по том Адал бер тус Са ма ри та нус, по ла-
зе ћи од со ци јал ног ста ту са уче сни ка у пре пи сци, пи сма по де лио на она ви со ког, сред њег и 
ни ског сти ла (PerelMan 1991: 100–105).

5 „По се бан зна чај у по пу ла ри за ци ји за пад них фор му ла ра на срп ски је зич ки про стор 
имао је Ду бров ник” (в. Павловић 2013: 346). 
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епи сто ла ра, пре ко сред њо ве ков не по слов но-прав не ко ре спон ден ци је, се дам-
на е сто ве ков не на уч не и пу бли ци стич ке пре пи ске до при ват них пи са ма (rhian
non WiL Li ams 2001: 25; Del Lun go ca mi ci ot ti 2014: 17–18). Они у срп ски кул-
тур ни круг про ди ру у ета па ма, те ри то ри јал но, хро но ло шки и со ци јал но 
не у јед на че но, што би тек де таљ ни ја ана ли за са чу ва не ру ко пи сне до ку мен-
та ци је тре ба ло да ар гу мен ту је и по твр ди.

Док су срп ски сред њо ве ков ни по слов но прав ни до ку мен ти би ли за сно-
ва ни на три ком по нент не – 

(1) на про то ко лу (ин во ка ци ји – при зи ву бо жи јег име на, ин ти ту ла ци ји 
и ин скрип ци ји – име но ва њу адре сан та и адре са та, де во ци ји – од ра зу бо жан ске 
во ље („по ми ло сти бо жи јој”), са лу та ци ји – по здра ву, и арен ги – мо рал ној 
мо ти ва ци ји за из да ва ње спи са), 

(2) на тек сту (про мул га ци ји – озна ци јав но сти и ле ги тим но сти („да је 
ве до мо вса ко му чло ве ку”); екс по зи ци ји или на ра ци ји – кон крет ној мо ти ва-
ци ји, тј. до га ђа ји ма ко ји су иза зва ли ства ра ње ак та и мол би, и дис по зи ци ји 
– про по зи тив ном са др жа ју пи сма), и 

(3) на ес ха то ко лу (ко ро бо ра ци ји – за кључ ној по тврд ној фор му ли, апре-
ка ци ји – при зи ву бла го сло ва бо жи јег, санк ци ји за пре кр ши те ља до го во ра, 
на во ђе њу име на све до ка и хро но то пу – ме сту и вре ме ну, пот пи су и пе ча ту) 
(в. соловјев–Мошин 1936: LXX–LXXI; шаркић 1996: 8; Павловић 2006: 
8–9; 2013: 346)6 –
са вре ме на епи сто ло гра фи ја, уте ме ље на та ко ђе на тро ком по нент ној струк ту-
ри, у из ве сном сми слу од сту па од овог мо де ла и под ра зу ме ва: 1. увод, 2. те ло 
и 3. крај пи сма. Увод омо гу ћу је чи та о цу да на од го ва ра ју ћи на чин кон тек сту-
а ли зу је са др жај пи сма. Са сто ји се од (1) гла ве (адре се адре сан та (фа кул та тив-
но) и да ту ма), (2) адре се при ма о ца, (3) по здрав не фор му ле и (4) раз ло га за пи-
са ње. Те ло пи сма је сте нај ду жи и цен трал ни део у ко јем се на ве де ни раз лог 
ела бо ри ра (уз мо гућ ност екс пли ци ра ња оче ки ва ног ис хо да, ре ше ња, ци ља 
и сл.). За вр шна фор му ла за ви си од ста ту са и од но са ме ђу уче сни ци ма у пре пи-
сци и под ра зу ме ва (1) пот пис (са фа кул та тив ном иден ти фи ка ци јом ло ка ци је) 
и (2) опро штај ну фор му лу (Patterson 1995; svi a ti uk 2015). На ве де не ком по нен-
те пи са ма пред ста вља ју еле мен те ње го ве ин хе рент не струк ту ре ко ји су даље 
мо гли ва ри ра ти у за ви сно сти од раз ли чи тих фак то ра – одно са ме ђу ко ре спон-
ден ти ма, дру штве но-по ли тич ких окол но сти, мо де и др. – па нај пре го во ри мо 
о при ват ним и по слов ним пи сми ма, у чи јим се окви ри ма на ста вља струк тур-
но, стил ско и је зич ко ра сло ја ва ње (Patterson 1995: 256–258).7

6 Тре ба ло би на гла си ти да рас по ред по је ди них ком по нен ти (у те о риј ском сми слу) ва-
ри ра ме ђу ау то ри ма те, на при мер, Шар кић – за раз ли ку од на ве де не струк ту ре – арен гу, 
ко ро бо ра ци ју и санк ци ју укљу чу је у текст (1996: 8), док Со ло вјев и Мо шин арен гу сма тра-
ју пре ла зним сег мен том од про то ко ла ка тек сту (1936: LXXI), и сл. По ред то га, струк ту ра 
срп ских по слов но прав них сред њо ве ков них до ку ме на та ва ри ра ла је те се у њи ма на ве де ни 
еле мен ти не по ја вљу ју до след но (в. станојевић 1933).

7 На при мер, струк ту ра мол бе за по ми ло ва ње (као под жан ра по слов ног пи сма) под ра-
зу ме ва сле де ће ком по нент не (оба ве зне – о и фа кул та тив не – ф): 1. по здра вља ње – оп шту 



106

2. Бу ду ћи да епи сто ло гра фи ја нај ве ро ват ни је за ди ре у са ме по чет ке 
ори ги нал ног ства ра ла штва људ ског дру штва уоп ште (в. PetruCCi 2008; пре-
ма Del Lun go ca mi ci ot ti 2014), ди ја хро ниј ска про у ча ва ња је зич ких ка рак те-
ри сти ка пи са ма отва ра ју вра та ка ре кон струк ци ји не са мо хро но ло шких 
окви ра ко ре спон ден ци је, ка ко по слов не та ко и при ват не, ње ног раз во ја и 
сме не по је ди них епи сто лар них фор ми8, не го и ка утвр ђи ва њу за ви сно сти 
струк ту ре епи сто лар ног дис кур са од оп штег дру штве но-по ли тич ког, кул-
тур ног и ци ви ли за ци о ног раз во ја да тог дру штва, те од но са ти па је зи ка и 
со ци о лин гви стич ких фак то ра (со ци јал не стра ти фи ка ци је уче сни ка у пре-
пи сци) и те мат ско-струк тур не устро је но сти тек ста. У том сми слу, епи сто лар-
на гра ђа, на пример, пред ста вља драгоцен кор пус при ли ком ре кон струк ци је 
го во ре ног је зич ког из ра за (при ват на пи сма) или пак раз во ја кон вен ци о нал них 
фор ми, ети ке ти ра ња и сл. – у по слов ној пре пи сци (Del Lun go ca mi ci ot ti 2014: 
18–20). По ред то га, епи сто лар ни опус јед ног адре сан та, што пред ста вља 
те жи ште овог ис тра жи ва ња, омо гу ћу је увид у иден ти фи ка ци ју раз ло га за 
за ме ну је зич ког ко да у за ви сно сти од дру штве ног ста ту са адре са та, али и 
од но са адре сан та пре ма ње му (дис тан ци ра ног или фа ми ли јар ног, по слов ног 
или ин тим ног, и сл.). 

2.1. У овом ра ду ана ли зи ран је је зик пи са ма Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша 
(пре ма из да њу Ду ша на Вук са на из 1940. го ди не) с об зи ром на сте пен при су-
ства сла ве но срп ских књи жев но је зич ких еле ме на та у њи ма. По ред утвр ђи ва ња 
за ви сно сти упо тре бе књи шких је зич ких на но са од со ци о лин гви стич ких фак-
то ра (со ци јал не стра ти фи ка ци је уче сни ка у пре пи сци) и те мат ско-струк тур не 
устро је но сти тек ста (о ко јој је би ло ре чи у прет ход ним по гла вљи ма) у ра ду 
се ана ли зи ра и сте пен за сту пље но сти на ве де них еле ме на та на хро но ло шкој оси. 
По себ на па жња по све ће на је и утвр ђи ва њу припадности Ње го ше вих пи са ма 
једном од два могућа структурна модела – сред њо ве ков ном или мо дер ном.

Кор пус за ана ли зу пред ста вља ло је пе де сет пи са ма на ста лих у пе ри о ду 
од 22. 11. 1830, да кле од вре ме на не по сред но на кон Ње го ше вог пре у зи ма ња 
упра ве над Цр ном Го ром, до по чет ка 1841. го ди не: 

1. П 1 1830: Пи смо Је ре ми ји Га ги ћу, руском ви це кон зу лу у Ду бров ни ку, 
22. 11. 1830.9 

2. П 2 1830: Пи смо Бје ло па вли ћи ма, 23. 11. 1830.

фор му лу офи ци јел ног ети ке ти ра ња (о); 2. те ло мол бе: а. по дат ке о исто ри ји про бле ма у кон-
тек сту ко ји ће иза зва ти по зи тив ну ре ак ци ју ре ци пи јен са (ф), б. пред зах тев/мол бу, ко јом се 
ре ци пи јент при пре ма за пред сто је ћи зах тев/мол бу (ф), в. мол бу (о), г. из ра зе за хвал но сти на 
раз у ме ва њу и стр пље њу, уз на ду о по зи тив ној од лу ци и бла го си ља ње (ф), фор му лу за за тва-
ра ње пи сма и пот пис (о) (ma son 2011: 114).

8 Као што је ре че но, пи смо је пи са на фор ма ко ја се раз ви ла и на шла сво је ме сто у раз ли-
чи тим жан ро ви ма по то њих вре ме на – жан ро ви ма по слов но-прав ног, при ват ног, књи жевно-
у мет нич ког про фи ла (епи сто лар ни ро ма ни – од 17. ве ка) и др. (в. Rhi an non WiL Li ams 2001: 3; 
Del Lun go ca mi ci ot ti 2014).

9 По је ди на пи сма Ње гош му пи ше и на ру ском је зи ку (19. 6. 1832).
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3. П 3 1830: Пи смо Је ре ми ји Га ги ћу, руском ви це кон зу лу у Ду бров ни ку, 
30. 11. 1830. 

4. П 4 1830: Пи смо не по зна том гро фу, 1830. 
5. П 5 1831: Пи смо Ми хај лу Мар те ли ни ју, ко тор ском ко ме са ру и окру жном 

ка пе та ну, 12/24. 1. 1831.
6. П 6 1831: Пи смо Ма те ји Пе тро ви ћу Ву чи ће ви ћу, бу ду ћем ру ском иза-

сла ни ку и осни ва чу Пра ви тељ ству ју шчег се на та цр но гор ског; по сла то 
у Пе тро град, 8/20. 2. 1831.10 

7. П 7 1831: Пи смо Му ста фи па ши Бу ша тли ји, ве зи ру ска дар ском, 28. 2. 1831.
8. П 8 1831: Пи смо Ми хај лу Мар те ли ни ју, ко тор ском ко ме са ру и окру жном 

ка пе та ну, 31. 5. / 12. 6. 1831.
9. П 9 1831: По пу Јо ку Ива но ви ћу у Ста ње ви ће, 14. 6. 1831.

10. П 10 1831: Пи смо Цр но гор ци ма, 27. 6. 1831.
11. П 11 1831: Пи смо гла ва ри ма и Тур ци ма под го рич ким, 2. 7. 1831. 
12. П 12 1831: Пи смо је ре ју Ја ко ву По по ви ћу, про то пре зви те ру, у Ко тор, 14. 7. 

1831.
13. П 13 1831: Пи смо Црм ни ча ни ма, 15. 7. 1831.
14. П 14 1831: Пи смо не по зна том под го рич ком гла ва ру, 13. 9. 1831.
15. П 15 1831: Пи смо Ми хај лу Мар те ли ни ју, окру жном ка пе та ну, у Ко тор, 

19. 11. 1831.
16. П 16 1831: Пи смо Аб дулаг и Ме ћи ку ки ћу, за би ту спу шком, 21. 11. 1831.
17. П 17 1831: Пи смо Је ре ми ји Га ги ћу, ру ском кон зу лу у Ду бров ни ку, 6. 12. 1831.
18. П 18 1832: Пи смо Ху се инбе гу Гра да шче ви ћу, ве зи ру хер це го вач ком, у 

Трав ник, 4. 2. 1832. 
19. П 19 1832: Пи смо Кон стан ти ну Кон стан ти но ви ћу Ро до фи ни ки ну, ру-

ском ди пло ма ти, у Пе тро град, 24. 6. 1832. 
20. П 20 1832: Пи смо Јо си фу Ра ја чи ћу у Ши бе ник, епи ско пу дал ма тин ском, 

12. 9. 1832.
21. П 21 1833: Пи смо Јо си фу Ра ја чи ћу у Ши бе ник, епи ско пу дал ма тин ском, 

2. 10. 1832.
22. П 22 1833: Пи смо Ме лен ти ју Па вло ви ћу, ми тро по ли ту бе о град ском, 10. 1. 

1833.
23. П 23 1833: Пи смо Ву ку Сте фа но ви ћу Ка ра џи ћу, у Беч, 21. 8. 1833. 
24. П 24 1833: Пи смо Ву ку Сте фа но ви ћу Ка ра џи ћу, у Беч, 23. 8. 1833. 
25. П 25 1833: Пи смо Су леј манбе гу Бу ша тли ји у Ска дар, 28. 11. / 10/12. 1833.
26. П 26 1833: Пи смо Ву ку Сте фа но ви ћу Ка ра џи ћу, у Беч, нов./дец. 1833. 
27. П 27 1834: Пи смо Ха санбе гу Ра сул бе го ви ћу, му се лиму тре бињ ском, 1. 1. 

1834.
28. П 28 1834: Пи смо Ву ку Сте фа но ви ћу Ка ра џи ћу, у Беч, 23. 3. 1834. 
29. П 29 1834: Пи смо кне зу Ме тер ни ху, ау стриј ском ми ни стру спољ них по-

сло ва, у Беч, 29. 6. 1834.

10 У пи сму ко је му је 1832. го ди не по слао у Пе тро град, Ње гош се слу жи ру ским је зи ком. 
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30. П 30 1834: Пи смо Цр но гор ци ма и Бр ђа ни ма, 17. 10. 1834. 
31. П 31 1834: Пи смо Ву ку Сте фа но ви ћу Ка ра џи ћу, у Ко тор, 16. 11. 1834.
32. П 32 1835: Пи смо кон ту Јо зу Ива но ви ћу, по мор ском ка пе та ну, у До бро ту, 

14. 6. 1835. 
33. П 33 1835: Пи смо Цр но гор ци ма и Бр ђа ни ма, 20. 6. 1835.
34. П 34 1836: Пи смо Га ври лу Ива чи ћу, окру жном ка пе та ну, у Ко тор, 8. 6. 1836.
35. П 35 1836: Пи смо Ву ку Сте фа но ви ћу Ка ра џи ћу, у Беч, 2. 9. 1836.
36. П 36 1837: Пи смо Ми ло шу Обре но ви ћу у Кра гу је вац, 3. 7. 1837. 
37. П 37 1837: Пи смо Ди ми три ју Ми ла ко ви ћу, се кре та ру, у Це ти ње, 16. 8. 1837.
38. П 38 1837: Пи смо Га ври лу Ива чи ћу, окру жном ка пе та ну, у Ко тор, 27. 8. 1837.
39. П 39 1838: Пи смо Фе рик Ха санпа ши, за би ту ска дар ском, 25. 7. 1838.
40. П 40 1838: Пи смо Га ври лу Ива чи ћу, окру жном ка пе та ну, у Ко тор, 13. 5. 1838.
41. П 41 1838: Пи смо по пу Јо ву Пла мен цу, ка пе та ну црм нич ком, 24. 11. 1838. 
42. П 42 1838: Пи смо Ри фат Ха санпа ши, ска дар ском ве зи ру, 9. 12. 1838. 
43. П 43 1838: Пи смо Мех медпа ши, бо сан ском ве зи ру, у Трав ник, 28. 12. 1838.
44. П 44 1838: Пи смо Сма илаги  Чен ги ћу, му се ли му га тач ком, 11. 11. 1838.
45. П 45 1839: Пи смо Ри фат Ха санпа ши, ска дар ском ве зи ру, 11. 4. 1839.
46. П 46 1839: Пи смо Је ре ми ји М. Га ги ћу, ру ском кон зу лу, у Ду бров ник, 8. 5. 

1839.
47. П 47 1840: Пи смо ба ро ну Ша ле ру у За дар, 11. 2. 1840.
48. П 48 1841: Пи смо кне зу Алек сан дру Ка ра ђор ђе ви ћу у Бе о град, 3. 1. 1841.
49. П 49 1841: Пи смо Ав ди па ши, за би ту ска дар ском, 1. 2. 1841. 
50. П 50 1841: Пи смо Алипа ши Ри зван бе го ви ћу, у Мо стар, 18. 10. 1841.

Реч је о се лек тив ном кор пу су11 фор ми ра ном пре ма не ко ли ко кри те ри ју ма: 
(1) ни су ана ли зи ра на пи сма на ру ском је зи ку, ни она за ко ја по сто ји сум-

ња у Ње го ше во ау тор ство (не пот пи са на или пи сма са пот пи си ма ње го вих 
се кре та ра – С. Ми лу ти но ви ћа, Д. Ми ла ко ви ћа);12 

(2) при ли ком ода би ра гра ђе по себ на па жња обра ће на је на то да кор пус 
бу де хро но ло шки из ба лан си ран, а пред ност су до би ја ла (1) раш чи та на пи сма 
– у пот пу но сти или у ве ли кој ме ри; (2) пи сма ко ја са др же све ин хе рент не 
еле мен те овог жан ра13; (3) пи сма пи са на пред став ни ци ма раз ли чи тих со ци-

11 Из да ње Д. Вук са на под ра зу ме ва адли гат од 757 пи са ма (в. 1940: XI). 
12 До дат ну по твр ду о дру гом са ста вља чу пи сма да је и по да так да су она пи са на у тре-

ћем ли цу (нпр. За хва љу је то пло; мо ли га да по ма же; и сл.).
13 Мно га пи сма, углав ном она кра ћег оби ма, не под ра зу ме ва ју све еле мен те епи сто-

лар не струк ту ре. Реч је углав ном о пре пи сци ко ја је че сто, го то во сва ко днев но, во ђе на са по је-
ди ним осо ба ма и у ко ји ма Ње гош највероватније ни је осе ћао по тре бу за при ме њи ва њем свих 
елемената епи сто лар ног дис кур са (нпр. Ми хај лу Мар те ли ни ју 1831, 1833; Га ври лу Ива чи ћу, 
Је ре ми ји Га ги ћу и др.). У пи сми ма, на при мер, упу ће ним Мар те ли ни ју то ком 1833. го ди не, 
Ње гош не упо тре бља ва по здрав ну фор му лу при ли ком отва ра ња пи сма, а за вр шну пре ки да 
скра ће ни цом etz: По твр ђуюћи  мое высо ко по чи таніе спра ма Ва ше га Высо ко бла го родія честь 
etz. (1. 1. 1833). Исти тип скра ћи ва ња за вр шне по здрав не фор му ла ци је ре ги стро ван је и у 
дру гим Ње го ше вим пи сми ма (нпр. Га ври лу Ива чи ћу у Ко тор то ком 1834. го ди не, и др.). У 
слич ном ма ни ру, Ње гош по је ди на пи сма за вр ша ва фор му лом и проч. и проч.: Съ од лич нимъ 
по чи таніем ъ и проч. и проч. (П 32 1835).
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јал них сло је ва; (4) пи сма у ко ји ма се уо ча ва за сту пље ност и фор мал ног и 
не фор мал ног сти ла.

3. аналиЗа

3.1. Ка да је у пи та њу гра фиј ско-ор то граф ски про се де, у нај ве ћем бро ју 
ана ли зи ра них пи са ма Ње гош се слу жи тра ди ци о нал ном ћи ри ли цом, у ве ћој 
или ма њој ме ри по јед но ста вље ном, и исто риј ско-мор фо но ло шким пра во пи-
сом. У не ко ли ко пи са ма14 по све до че на је и ре фор ми са на ћи ри ли ца ву ков ског 
ти па, као и ком би на ци ја фо но ло шког и мор фо но ло шког пра во пи са (нпр. у 
истом пи сму сре ћу се фор ме: без по сли це, Срб ство, Пре ча сно сти и др.).15

3.2. Ра ни ја ис тра жи ва ња је зи ка Ње го ше вих пи са ма ука зу ју на то да у 
њи ма пре те же срп ски на род ни је зик, при че му се књи шки на но си у по је ди ним 
(не и свим) до ку мен ти ма мо гу сре сти у ве ћем или ма њем сте пе ну. Због то га 
Ј. Јер ко вић, при ли ком ана ли зе не ко ли ко Ње го ше вих при ват них пи са ма, и на-
гла ша ва њихо ву ви ше слој ност са не спор ним на род ним ка рак те ром (1990: 446).

Ка ко би смо утвр ди ли раз ло ге на ве де не ви ше слој но сти књи шких на но са, 
у овом ис тра жи ва њу ана ли зи ра не су ис кљу чи во не на род не фор ме у Ње го ше-
вим пи сми ма при ме ном по зна те ме то де ре ги стро ва ња ди стинк тив них фо-
но ло шких и мор фо ло шких цр та (в. нпр. Младеновић 1964; 1969; алБин 1968; 
кашић 1968; јерковић 1972; 1976; Херити 1983; суБотић 1989; Милановић 
2014). Овом при ли ком не ће би ти ре чи о срп ским вер на ку лар ним цр та ма бу-
ду ћи да су оне пред ста вља ле нај че шће по ље до са да шњих ис пи ти ва ња је зи ка 
Ње го ше вих пи са ма (в. јерковић 1990; Младеновић 1989; стевановић 1990).16

4. Фонологија. До би је ни ре зул та ти по твр ђу ју ра ни ју по став ку да су 
књи шке цр те ре ђе у од но су на на род не, при че му је упа дљи ва њи хо ва до-
ми на ци ја на фо но ло шком пла ну. Књи шке фо но ло шке ка рак те ри сти ке по-
све до че не су у сле де ћим ка те го ри ја ма: (1) ре флекс по лу гла сни ка; (2) раз вој 
пред ло га или пре фик са *sъ(-); (3) раз вој пред ло га или пре фик са *ṷъ(-) и пре-
фик са *ṷъz-; (4) ре флекс на за ла пред њег ре да *ę; (5) раз вој *d’ и *t’; (6) књи-
шки ре флек си пра сло вен ског во кал ног /r/ и /l/; (7) ини ци јал на гру па вс-; (8) 
пред лог от; (9) име нич ки су фикс -ије.

4.1. реФлексПолугласника.Ру ско сло вен ски/ру ски ре флек си по лу гла-
сни ка по све до че ни су у чи та вом ана ли зи ра ном пе ри о ду, али ве о ма че сто у 

14 Реч је о пи сми ма је ре ју Ја ко ву По по ви ћу из 1831. го ди не (П 12), Ву ку Сте фа но ви ћу 
из 1833. (П 26) и 1834. (П 31).

15 Ње го ше во ва ри ра ње у по гле ду гра фиј ско-ор то граф ског про се деа уо че но је и у ра-
ни јим ис тра жи ва њи ма (в. Младеновић 1989: 16–19).

16 Ви ше о је зи ку Ње го ше вих пе снич ких де ла в. у вушовић 1930; Младеновић 1989; 
стевановић 1990; Петровић 1990, а о по је ди ним син так сич ким кон струк ци ја ма у Ње го ше вим 
пи сми ма в. у суБотић 1990.
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са ста ву исте лек се ме или твор бе не осно ве, што ука зу је на то да је реч о лек сич-
ким по зајм ље ни ца ма: Оте че ства (П 1 1830; П 13 1831); все сер деч но (П 1 1830); 
бла го че сто во га (П 2 1830); честь (П 4 1830; П 8 1831; П 17 1831; П 29 1834; П 32 
1835; П 34 1836; П 38 1837; П 40 1838; П 46 1839; П 47 1840; П 48 1841); любез ной 
(П 4 1830); оте че ству (П 12 1831); оте че стве ная (П 13 1831); оте че стволюбац ъ 
(П 17 1831); Тво рецъ (П 19 1832); вѣже ства (П 20 1832); ве ли че стве ни ма (П 
23 1833); любез но (П 28 1834; П 45 1839; П 48 1841); Ве ли че ства (П 29 1834); 
оста токъ (П 35 1836); любезнѣйше (П 36 1837); Ве ли че ству (П 37 1837).17

За бе ле жен је и при мер у ко јем се ан тро по ним упо тре бља ва без раз ви је ног 
се кун дар ног по лу гла сни ка: нашъ общи бла годѣтел ь по койни  Ми тро по литъ 
Пе тръ (П2 1830).

4.2. раЗвојПредлогаилиПреФикса*sъ(-). При ме ри са ру ско сло вен ским/
ру ским ре флек сом пред ло га или пре фик са *sъ(-) за бе ле же ни су у ана ли зи-
ра ним пи сми ма до 1837. го ди не: совѣте (П 1 1830); со вер шен номъ (П 1 1830); 
о со стоянію (П 6 1831); да со вер ши (П 8 1831); совѣтницы (Se na to ri) (П 17 1831); 
у со гласію (П 17 1831); со вер шен но (П 19 1832); са со вер шен номъ (П 19 1832); 
совѣте (П 19 1832); со бранію (П 19 1832); тайно му Совѣтни ку (П 29 1834); 
союзу (П 32 1835); со чи ненія (П 36 1837).

4.3. раЗвојПредлогаилиПреФикса*ṷъ(-)иПреФикса*ṷъz-. Ве о ма су рет ки 
при ме ри упо тре бе ру ско сло вен ске фор ме в(-)/во(-)/ и воз(-), при че му се до 
кра ја ана ли зи ра ног пе ри о да чу ва ис кљу чи во пред лог въ у окви ру син таг мат-
ског спо ја въ про чемъ: Въ про чемъ (П 2 1830; П 36 1837; П 48 1841); во зра до ва ло 
(П 6 1831); Ва ше му Пре вос хо ди тел ству (П 19 1832); во здвиг нутієма  (П 23 1833). 

4.4.реФлекснаЗалаПредњегреда*ę. У је зи ку ана ли зи ра них до ку ме на-
та уо ча ва се ве о ма рет ка упо тре ба ру ског/ру ско сло вен ског кон ти ну ан та на-
за ла пред њег ре да *ę ‒ / а̓/, нај че шће у окви ру две лек се ме – князь и священый 
и њи хо вих де ри ва та, што је сва ка ко кон тек сту ал но и те мат ски усло вље но: 
священ на (П 19 1832); Ва шегъ Пре освящен ства (П 20 1832); священ ство (П 20 
1832); Ва ше Пре освящен ство (П 21 1832); Пре освящен ству (П 21 1832); 
па мятницыма (П 23 1833); Князу Ме тер ни ху (П 29 1834); Князь (П 29 1834; 
П 36 1837); Княжев ство (П 36 1837).

4.5. раЗвој *d’. Књи шки ре флекс пра сло вен ског гла са *d’ – жд по све до-
чен је у рет ким при ме ри ма до 1832. го ди не: та ко жде (П 4 1830); пре жде (П 
8 1831); потвер жденія (П 19 1832).

4.6. раЗвој *t’. Је зик ана ли зи ра них до ку ме на та ука зу је на рет ку упо тре бу 
фор ми са не на род ним ре флек сом пра сло вен ског *t’: нашъ общи бла годѣтел ь 

17 Нема ли број при ме ра са ру ским/ру ско сло вен ским кон ти ну ан ти ма по лу гла сни ка у је-
зи ку Ње го ше вих при ват них пи са ма уо чен је и у ра ни јим ис тра жи ва њи ма (јерковић 1990: 444).
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(П 2 1830); са общит и (П 4 1830); обще (П 19 1832); священ на (П 19 1832); Ва-
шегъ Пре освящен ства (П 20 1832); Пре освящен ству (П 21 1832); священ ство 
(П 20 1832); Пра ви тел ствующега  се на та (П 41 1838).

4.7. вокално /r/. Ана ли зи ра ни кор пус ука зу је на по вре ме но бе ле же ње 
гру пе <ер> на ме сту пра сло вен ског при мар ног па ла тал ног во лак ног /r/, али 
са мо до 1832. го ди не:18 Чер ну го ру (П 1 1830); все сер деч но (П 1 1830); Чер но-
горцы (П 1 1830); Цер но гор ца (П 1 1830); смер ти (П 3 1830); отъ серд ца (П 4 
1830); дер жа ве (П 5 1831); у Чер ну Го ру (П 5 1831); из тер за ное срд це (П 6 1831); 
с не терпѣли востію (П 6 1831); въ Чер но горѣ (П 8 1831); Цер но гор цу (П 7 1831); 
цер кве (П 10 1831); чер но горскій (П 13 1831); на серд цу (П 19 1832); чер та ма 
(П 19 1832).

4.8. вокално /l/. У гра ђи су ре ги стро ва на са мо два при ме ра са ру ско сло-
вен ским/ру ским ре флек сом: ис пол ни тельи (po li zia) (П 17 1831) и долж ну (П 19 
1832).

4.9. иниЦијалнагруПавс. Књи шка ини ци јал на гру па вс- по све до че на 
је у пи сми ма до 1834. го ди не: все сер деч но (П 1 1830); всег да (П 8 1831) отъ 
Го спо да Бо га Все дер жи теля (П 10 1831); бла го да ре ћи всевышнѣму (П 14 1831); 
всѣхъ Славянахъ по кро ви тель (П 6 1831); все вишньый Тво рацъ (П 8 1831); 
Все вишный Тво рецъ (П 19 1832); все ми ло стивѣйше (П 29 1834).

4.10. Предлогот.Књи шки пред лог от по све до чен је са мо у пи сми ма из 
1831. го ди не да би по том до след но био за ме њен до ма ћом фор мом од: отъ Го-
спо да Бо га Все дер жи теля (П 10 1831); отъ ча са упо ко енія жа лост но га на ше го 
бла годѣтел я и Го спо да ра М. Пе тра Пе тро ви ча (П 6 1831); Ве ће отъ ча са упо-
ко енія (П 6 1831).

4.11. У гра ђи је ре ги стро ва на ве о ма че ста упо тре ба књи шких фор ми гла-
гол ских и збир них име ни ца на /-ије/, те ап стракт них име ни ца у ко ји ма се на 
мор фем ском ша ву раз ви ло ре ду ко ва но /и/: пре пи таніе (П 3 1830); намѣреніе 
(П 1 1830); на ста вленіе (П 1 1830); по пе ченіе (П 1 1830); Ви со ко по чи таніем ъ 
(П 1 1830; П 19 1832; П 29 1834; П 34 1836; П 36 1837); упо ко енія (П 6 1831); 
высо ко по чи таніе (П 4 1830); благопoлучія (П 4 1830); упо ко енія (П 6 1831); 
при вр женіе (П 6 1831); же ланіе (П 8 1831); про шеніе и же ланіе (П 17 1831); 
Упра вленіе (П 17 1831); завѣщаніе (П 17 1831); маг но венію (П 19 1832); от но ше-
ніяма  (П 19 1832); из ло женія (П 19 1832); по вре жденія (П 19 1832); про шеніемъ 
(П 20 1832); бытія (П 19 1832); на ста вленія (П 19 1832); пре ста вленію (П 19 1832); 

18 Тре ба ло би на гла си ти да гра фиј ску се квен цу <ер> не тре ба без у слов но по и сто ве-
ћи ва ти са фо но ло шком вред но шћу ру ског/ру ско сло вен ског кон ти ну ан та при мар ног и ме ког 
во кал ног р, јер је у пи са ном из ра зу Ср ба 18. и 19. ве ка она мо гла би ти са мо од раз ор то граф ског 
ма ни ра (в. Младеновић 1979: 114).
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удо волствіемъ (П 25 1833); У оче ки ваню19 Ва ше га рѣшенія (П 29 1834); сно-
шенія (П 32 1835); ви со по чи таніем ъ (П 35 1836); со чи ненія (П 36 1837); по-
дру га ниіе (П 36 1837); бла го честіемъ (П 36 1837); пред ло женія (П 38 1837); 
высо ко по чи танія (П 40 1838; П 46 1839); вліянія (П 46 1839); удо вле тво реніє 
(П 46 1839); по чи таніем ъ и ува женіемъ (П 47 1840).20

5.МорФологија.Књи шке мор фо ло шке цр те да ле ко су ре ђе од фо но ло-
шких, ве зу ју се са мо за по је ди не ка те го ри је и жи ве у Ње го ше вим пи сми ма 
до 1834. го ди не, уз из у зет ке ру ског во ка ти ва (из јед на че ног са но ми на ти вом) 
и по је ди них фор ми ком па ра ти ва. 

5.1. Ру ска фор ма во ка ти ва, јед на ка но ми на ти ву, ре ги стро ва на је у не за-
не мар љи вом бро ју при ме ра: Ми ло стивый Го су дарь Іеремій Ми хайло вичъ! 
(П 1 1830); Ва ше Высо ко бла го родіе ми ло стивый Го су дарь Іеремій Ми хайло-
вичъ! (П 3 1830); Сіятельнѣйшій графъ, мыло стивый Го су дарь! (П 4 1830); 
Любезнѣйшій братъ и Го спо динъ Матвѣй Пе тро вичъ! (П 6 1831); Пре че сњеј ши 
Го спо дин Љу ба зни мој са о че стве ник Је реј Ја ков По по вић (П 12 1831); Пре вос-
 хо ди тел ниый Го спо динъ Кон стан тинъ Кон стан ти но вичъ (П 19 1832); Ва ше 
Пре освящен ство, Ми ло стивый Го су дарь! (П 20 1832); Свѣтлѣйшій Князь, 
Ми ло стивѣйшій Го су дарь! (П 29 1834); Ва ша Свѣтлость! (П 36 1837); Сіяте-
тельный князъ, Алек сан деръ Ге оргіевичъ! (П 48 1841).

5.2. Књи шке су пер ла тив не фор ме при де ва и при ло га (в. реМнëваи др. 
1999: 58‒62) уо ча ва ју се у чи та вом ана ли зи ра ном пе ри о ду: Искренѣйшый 
по чи та тель и по корнѣйшый слу га (П 1 1830); по корнѣйшій слу га (П 5 1831); 
Сіятельнѣйшій графъ (П 4 1830); Любезнѣйшій братъ (П 6 1831); про шу по-
корн ѣйше  (П 8 1831); Пре че сњеј ши Го спо дин (П 12 1831); Высо чайше  волѣ 
(П 19 1832); По корнѣйше  (П 19 1832); ви со чайше га (П 19 1832); По корн ѣйшій 
слу га (П 19 1832); Дра жайшій Ву че! (П 24 1833); Свѣтлѣйшій Князь, Ми ло-
стив ѣйшій Го су дарь! (П 29 1834); да би [...] все ми ло стивѣйше из во ли ло (П 29 
1834); глу бо чайшим ъ (П 29 1834); Ми ло стивѣйшій Го су дарь По корн ѣйшій 
(П 29 1834); Ми ло стивѣйше му Го су дарю (П 29 1834); Пред даннѣйшій слу га 
(П 36 1837); Свѣтлѣйшій князь (П 36 1837); любезнѣйше (П 36 1837); мо ли ти 
Васъ по корнѣйше  (П 36 1837); по корнѣйшій слу га (П 40 1838; П 46 1839).

5.3. Књи шки на ставак -ију у ин стру мен та лу јед ни не име ни ца жен ског 
ро да на ø (в. реМнëваи др. 1999: 50) за бе ле жен је у све га не ко ли ко при ме ра у 
пи сми ма по сла тим до 1834. го ди не: са со вер шен номъ пре дан ностію (П 19 
1832); с не терпѣли востію (П 6 1831); ко ли ко бы се мое жа лостію из тер за ное 

19 Ин те ре сант но је да у ис тој син таг ми ко ег зи сти ра ју књи шка и на род на фор ма са 
ре а ли зо ва ним но вим јо то ва њем на мор фем ској гра ни ци (оче ки ваню).

20 Ве лик број по твр да на ве де них књи шких фор ми уо чен је у ра ни јим ис тра жи ва њи ма 
ка ко у је зи ку Ње го ше вих при ват них пи са ма та ко и у ње го вим пе снич ким де ли ма (јерковић 
1990: 444; стевановић 1990: 235).
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срд це во зра до ва ло (П 6 1831); са жи вомъ при зна тел ностію срд ца мо е го (П 19 
1832); съ глу бо чайшим ъ высо ко по чи таніем ъ и пре да ностію (П 29 1834).

5.4. У ло ка ти ву јед ни не име ни ца жен ског ро да на -а по све до чен је са мо 
је дан при мер са књи шким на став ком (в. реМнëваи др. 1999: 48): въ Чер но горѣ 
(П 8 1831).

5.5. У ге ни ти ву јед ни не му шког и сред њег ро да, као и у аку за ти ву јед-
ни не му шког ро да за ме нич ко-при дев ске про ме не књи шки на став ци -его/-аго 
ре ги стро ва ни су у пи сми ма пи са ним до 1832. го ди не: Нов. 23 1830го (П 2 
1830); 12/24 Яну арія 1831-го (П 5 1831); ...отъ ча са упо ко енія жа лост но га на-
ше го бла годѣтел я (П 6 1831); 31го Іану арія 1831го го да (П 6 1831); ... при ђе Св҃аго 
Ге оргія (П 6 1831); 28-го Апрілла теч на го го да (П 8 1831); Ва ше го Пресвіетла го 
Го спод ства (П 8 1831); Ве ће отъ ча са упо ко енія жа лост но га на ше го бла го-
дѣтел я (П 6 1831); о со стоянію нам и на ше го жа лост но га На ро да (П 6 1831); 
безъ сво е го крот ка го от ца (П 6 1831); са жи вомъ при зна тел ностію срд ца мо е го 
(П 19 1832).

5.6. У ге ни ти ву мно жи не му шког ро да за ме нич ко-при дев ске про ме не 
за бе ле жен је књи шки на ста вак са мо у јед ном при ме ру, у пи сму из 1831. го ди-
не: нашъ Царь и всѣхъ Славянахъ по кро ви тель Ни ко лай Ве ликій (П 6 1831). 

5.7. Књи шки об лик лич не за ме ни це (в. реМнëваи др. 1999: 48) по све до чен 
је са мо у јед ном при ме ру: и ва шой мнѣ любез ной фа миліи (П 4 1830). 

5.8. Ге ни тив лич не за ме ни це тре ћег ли ца јед ни не у по се сив ном зна че њу 
за бе ле жен је, та ко ђе, у јед ном при ме ру: Его Свѣтло сти Ми ло стивѣйше му 
Го су дарю Князу Ме тер ни ху (П 29 1834).

5.9. Са мо је у јед ном слу ча ју за бе ле жен и књи шки на ста вак у 1. ли цу 
јед ни не пре зен та (в. реМнëваи др. 1999: 72): Не го про шу по корнѣйше  ва ше 
Пресвіетло Го спод ство, да ме из ви ни те... (П 8 1831).

5.10. Фор ме па сив ног пар ти ци па пре зен та ве о ма су рет ке и за бе ле же не 
су у атри бут ској функ ци ји: ...али ево мое не утѣши ме жа ло сти ер бо ніесамъ 
имао ни на ед номъ мо емъ письму од зи ва (П 6 1831); Имао самъ честь по лу  чить 
ва ше по чи таємо  письмо (П 8 1831); По чи та е мое пи смо Ва ше... (П 17 1831); ...да 
ће име Ва ше га Пре вос хо ди тельства съ не из гла ди ми ма чер та ма быти упи са но 
у кни гу бытія ово га (П 19 1832); у высо ко по чи та е момъ Ва шемъ пи сму (П 32 
1835); Честь имамъ од го во ри ти на по чи та е мо пи смо (П 34 1836); Имао сам честь 
при ми ти Ва ше Высо ко по чи та е мо пи смо (П 38 1837); Мно го по чи та емый Сте-
фа но ви ћу (П 23 1833).21

21 На упо тре бу на ве де не фор ме у је зи ку Ње го ше вих при ват них пи са ма ука зу ју и ра нија 
ис тра жи ва ња (јерковић 1990: 444–445).
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5.11. На ве де на ана ли за ја сно ука зу је на то да је је зик по је ди них Ње го-
ше вих пи са ма у пе ри о ду до 1832. го ди не сла ве но срп ски бу ду ћи да су у њи ма 
на но си из ви со ког сти ла, да кле, ру ско сло вен ског/ру ског, при мет ни и на фо-
но ло шком и на мор фо ло шком ни воу. Ме ђу тим, од 1833. го ди не ове се цр те 
ве зу ју до ми нант но за фо но ло шки план, уз рет ке фор ме са књи шком флек-
си јом, што, у ства ри, им пли ци ра прет по став ку да је реч о лек сич ким по зајм-
ље ни ца ма из ру ског/ру ско сло вен ског је зи ка. Је ди на ста бил ни ја фор ма ко ја 
од сту па од мор фо ло шке струк ту ре на род ног је зи ка је сте, као што је ре че но, 
во ка тив јед ни не име нич ке про ме не, из јед на чен са но ми на ти вом, ко ји у по-
је ди ним пи сми ма жи ви у чи та вом ана ли зи ра ном пе ри о ду. Слич на је си ту а-
ци ја и са фор ма ма су пер ла ти ва, ко је – упр кос чи ње ни ци да су ак тив не у 
Ње го ше вом епи сто лар ном дис кур су у чи та вом ана ли зи ра ном пе ри о ду – опет 
пред ста вља ју од раз лек сич ког по зајм љи ва ња и уста ље ног ети ке ти ра ња 
с по чет ка 19. ве ка. Мо гло би се, да кле, за кљу чи ти да у је зи ку Ње го ше вих 
пи са ма мо же би ти уо чен развој од сла ве но срп ског ка до си те јев ском ти пу 
је зи ка.

Струк ту ру Ње го ше вог сла ве но срсп ког је зи ка нај бо ље ће илу стро ва ти 
од ло мак из пи сма Ма те ји Пе тро ви ћу Ву чи ће ви ћу, бу ду ћем ру ском иза сла-
ни ку и осни ва чу Пра ви тељ ству ју шчег се на та цр но гор ског:

Ве ће отъ ча са упо ко енія жа лост но га на ше го бла годѣтел я и Го спо да ра М. Пе тра 
Пе тро ви ча два пу та самъ те бе пи сао о со стоянію нам и на ше го жа лост но га 
На ро да, коі є остао безъ сво е го крот ка го от ца и бла годѣтел ьног ъ по кро ви теля, 
али ево мое не утѣши ме жа ло сти ер бо ніесамъ имао ни на ед номъ мо емъ письму 
од зи ва... (П 6 1831).22

6. средњовековниМоделПисМаилиМодернаконЦеПЦија? Ана ли зи ра на 
Ње го ше ва пи сма (и при ват на и по слов на) по ка зу ју уни форм ну структуру, 
ко ја под ра зу ме ва сле де ће еле мен те: 
1.увод: а. по здрав ну фор му лу са име ном адре са та; б. увод ну фор му ла ци ју, 

у ко јој је обич но на ве ден основ ни мо тив/раз лог за пи са ње да тог пи сма;23

2.телоПисМа: а. на ра тив ни део (опис до га ђа ја, об ја шње ње, ела бо ри ран 
став, пред лог и сл.); б. за вр шну фор му ла ци ју, у ко јој пре ста је на ра ци ја 
и адре сант се ди рект но обра ћа адре са ту; 

3.крај: а. за вр шну по здрав ну фор му лу са пот пи сом адре сан та (по не кад 
и са име ном адре са та); б. хро но топ (вре ме и ме сто).

22 По ја ва на род них еле ме на та Ње го ше вог лов ћен ско-ком ског ди ја лек та у анализираној 
грађи још јед ном по твр ђу је те зу о да ле ко ши рој те ри то ри јал ној рас про стра ње но сти сла ве-
но срп ског је зи ка у од но су на ини ци јал ну по став ку о обла сти шу ма диј ско-вој во ђан ског ди ја-
лек та (ви ше о то ме в. у Бјелаковић 2019).

23 Уко ли ко се мо же мо осло ни ти на из да ње пре ма ко јем је спро ве де на ана ли за (ау то гра-
фи ни су би ли до ступ ни), у уво ду Ње го ше вих пи са ма не ма сле де ћих еле ме на та: гла ве (адре-
се адре сан та и да ту ма) и адре се при ма о ца. Ови еле мен ти обич но се на ла зе на кра ју ње го вих 
пи са ма. 
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Већ на пр ви по глед, при бли жа ва ју ћи се мла ђем ти пу епи сто лар ног дис-
кур са, на ве де на струк ту ра ука зу је на из ве сну ино ва тив ност у од но су на 
пи сма Ње го ше вог прет ход ни ка Пе тра I Пе тро ви ћа. У Ње го ше вим по слов ним 
пи сми ма, на и ме, иа ко је реч о ду хов ном ли цу, не на и ла зи мо ни на ин во ка-
ци ју ни на апре ка ци ју (при зив име на бо жи јег у про то ко лу и ес ха то ко лу) – 
нео дво ји ве де ло ве сред њо ве ков не по слов но прав не ко ре спон ден ци је. Про-
мул га тив не фор му ле ко је пред ста вља ју кон ти ну ан те сред њо ве ков них фор-
му ла ци ја да е вѣдомо вьсакомоу – као мар ке ра јав не ко му ни ка ци је и „ле гал но сти 
по слов но прав ног чи на” (в. Павловић 2013: 349) – за бе ле же не су у рет ким при-
ме ри ма: нпр. у пи сму Цр но гор ци ма и Бр ђа ни ма из 1834: На знанѣ ви да е мо! 
(П 30 1834). По ред то га, тек у по ко јем пи сму ре ги стро ва не су санк ци је за 
пре кр ши те ља до го во ра, од лу ке и сл. Ове фор му ла ци је сре ћу се ис кљу чи во у 
пи сми ма пле ме ни ма до 1834. го ди не: Кои ли се чоекъ отъ ріеч ке нахіе на ђе да 
зло му и кри во му чойку по не се па [...] та кви да е про клетъ отъ Го спо да Бо га 
Все дер жи теля и да га бу де ана те ма (П 10 1831); ва зда ћу ихъ [...] и про кли няти 
ка ко Бран ко ви ћа (П 13 1831); кои Цр но го рацъ не ће др жа ти сло гу, миръ и един-
ство, би ће му све ти Пе таръ са пер никъ и на то ме и на ово ме свіету (П 30 1834). 
У по гле ду екс пре сив но сти и ин тен зи те та ка зне, на ве де не санк ци је далеко су 
блаже у односу на оне у по сла ни ца ма пле ме ни ма Пе тра I Пе тро ви ћа: „Ко ји ли 
се на ђе од стра не гла вар ске оли од ко је га пле ме на и брат ства то ли ко зло га 
и ока ме ње но га срд ца да се од Бо га не убо ји и да смут њу учи ни и на мир не 
при ста не, та кви од Го спо да Бо га Все др жи те ља да бу де про клет и да му Бог 
сму ти срд це и мо зак, да по ги не од пра вед но га су да бо жи ја, ка ко зли и бе за-
ко ни кр во мут ник, и дом ње гов да оста не пуст” (Пе тар Пр ви, 1826; пре ма 
вуксан 1935). На кон 1834. го ди не, по тен ци јал ним пре кр ши те љи ма до го во ра, 
од лу ке и сл. у пи сми ма Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша из ри че се ле ги тим на за-
кон ска ка зна. На при мер, у пи сму Вук че ви ћи ма и Гло ба ри ма (3. 6. 1838), ко је 
ни је ушло у кор пус за ана ли зу, Ње гош фор му ли ше ка зну за пре кр ши те ља на 
сле де ћи на чин: ако би се до зна ло, да би се кой усудіо и на ре че ну го ру по шао, 
та ко ви ће одъ вер хов не вла сти стро го на ка занъ быти. 

Бу ду ћи да су сви еле мен ти сред њо ве ков них пи са ма по све до че ни у са чу-
ва ној пре пи сци Пе тра I Па тро ви ћа, мо гло би се за кљу чи ти да упра во Ње гош 
у из ве сној ме ри рас ки да са тра ди ци о нал ним сред њо ве ков ним епи сто лар ним 
по сту ла ти ма, те да се – на ме ђи тра ди ци о нал ног и мо дер ног, на сле ђа и ино-
ва ци је – све ви ше окре ће ка европ ским узу си ма овог жан ра. 

7. Узи ма ју ћи на вед но у об зир, сле де ће пи та ње ко је се на ме ће је сте пи-
та ње кон тек сту а ли зо ва но сти, од но сно усло вље ност по ја ве по све до че них 
књи шких фор ми с об зи ром те мат ско-струк тур ну устро је ност ана ли зи ра них 
пи са ма и на со ци јал ни ста тус адре са та. 

7.1. Ако се обра ти па жња на те мат ску устро је ност ана ли зи ра них пи-
са ма, тен ден ци ја ка кон цен тра ци ји књи шких фор ми уо ча ва се у сле де ћим 
сег мен ти ма:
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1. религиоЗнатеМатикаунајширеМсМислу:
а. син таг ме у ко ји ма се на во ди бо жи је име: все вишньый Тво рацъ (П 8 

1831); отъ Го спо да Бо га Все дер жи теля (П 10 1831); бла го да ре ћи всевышнѣму 
(П 14 1831); Все вишный Тво рецъ (П 19 1832); и сл.

б. све штен ство (и ши ри кон текст ве зан за ње га): нашъ общи бла го дѣтел ь 
по койни  Ми тро по литъ Пе тръ (П 2 1830); ва ше Высо ко бла го родіе (П 3 1830); 
...да су их би ли да ли По койно му Ми тро по ли ту за пре пи таніе до кленъ бу де онъ 
живъ, а посліедъ нѣго ве смер ти, да ихъ узму (П 3 1830); отъ ча са упо ко енія 
жа лост но га на ше го бла годѣтел я и Го спо да ра М. Пе тра Пе тро ви ча (П 6 1831); 
безъ сво е го крот ка го от ца (П 6 1831; од но си се на Пе тра I Пе тро ви ћа); по нѣго-
вом пре ста вленію (П 19 1832; реч је о Пе тру I Пе тро ви ћу); у все общем со бранію 
све га Ду хо вен ства (П 19 1832); Ва ше Пре освящен ство, Ми ло стивый Го спо-
ди не! (П 21 1832); священ на (П 19 1832); Ва шегъ Пре освя щен ства (П 20 1832); 
священ ство (П 20 1832); Ва ше Пре освящен ство (П 21 1832); Пре освящен ству 
(П 21 1832); и др. 

в. бо го мо ље, пра зни ци: пра во слав не цер кве (П 10 1831); при ђе Св҃аго Ге-
оргія (П 6 1831);

2. синтагМеишириконтекствеЗанЗавладареиугледнеМирјане: на ше га 
бла го че сто во га Царя Ни ко лая (П 2 1830); Сіятельнѣйшій графъ (П 4 1830); нашъ 
Царь и всѣхъ Славянахъ по кро ви тель Ни ко лай Ве ликій (П 6 1831); Любезнѣйшій 
братъ и Го спо динъ Матвѣй Пе тро вичъ! (П 6 1831); Ва ше го Пресвіетла го Го спод-
ства (П 8 1831); Не го про шу по корнѣйше  ва ше Пресвіетло Го спод ство, да ме 
из ви ни те, за што ніесамъ мо гао пре жде ис пу ни ти ва ше же ланіе (П 8 1831); 
из го во рио є бла га на ста вленія и совѣте Высо чайше  волѣ, кое су совѣте Цр но-
горцы с бла го говѣніемъ при ми ли и тор же ствен ну за кле тву вѣрно сти по ло-
жи ли: у све му послѣдо ва ти не по ко ле би мо вольи По  кро ви теля ГО СУ ДА РА 
ИМ ПЕ РА ТО РА Ни ко лая I-г (П 19 1832); Ва ше му Пре  вос хо ди тел ству (П 19 
1832); ве ли че стве ни ма памятницыма во здвиг нутієма  осни ва телю ове сто ли-
це (П 23 1833); да би Ау стрійск о Пра ви тел ство все ми ло стивѣйише  из во ли ло 
(П 29 1834); Свѣтлѣйшій Князь, Ми ло сти вѣй шій Го су дарь! (П 29 1834); Князу 
Ме тер ни ху (П 29 1834); Его Свѣтло сти Ми ло стивѣйше му Го су дарю Князу 
Ме тер ни ху (П 29 1834); Княжев ство (П 36 1837); Свѣтлѣйшій князь (П 36 
1837); мо ли ти Васъ по корнѣйше  (П 36 1837); Нѣго вомъ Ве ли че ству (П 37 1837); 
Сіятельный князъ, Алек сан деръ Ге ор гіе вичъ! (П 48 1841); и др.

3. оПштииПојединачнинаЗивидржава(ииЗведениЦеодњиХ),државне
институЦије,њиХовиПредставниЦииетниЦи: Чер ну го ру (П 1 1830); Чер но-
горцы (П1 1830); Цер но гор ца (П 1 1830); Оте че ства (П 1 1830; П 13 1831); у Чер-
ну Го ру (П5 1831); дер жа ве (П 5 1831); Цер но гор цу (П 7 1831); оте че ству (П 
12 1831); оте че стве ная (П 13 1831); оте че стволюбац ъ (П 17 1831); Упра вленіе 
На роднѣ (П 17 1831), совѣтницы (Se na to ri), а 164 ис пол ни тельи (po li zia) (П 
17 1831); Пра ви тел ствующега  се на та (П 41 1838); 
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4. датуМи: 31го Іану арія 1831го го да (П 6 1831); 28-го Апрілла теч на го 
го да (П8 1831);24 

5. аПстрактналексика: намѣреніе (П 1 1830); на ста вленіе (П 1 1830); 
Ви со ко по чи таніем ъ (П 1 1830; П 19 1832; П 29 1834; П 34 1836; П 36 1837); 
честь (П 4 1830; П8 1831; П 17 1831; П 29 1834; П 32 1835; П 34 1836; П 38 1837; 
П 40 1838; П 46 1839; П 47 1840; П 48 1841); упо ко енія (П 6 1831); по ко ле би-
мо сти (П 6 1831); на де жду (П 6 1831); об стояте льства (П 6 1831); при вр женіе 
(П 6 1831); благопoлучія (П 4 1830); до бро же ла тель (П 13 1831); про шеніе и 
же ланіе (П 17 1831); завѣщаніе (П 17 1831); по вре жденія (П 19 1832); вѣже ства 
(П 20 1832); пре ста вленію (П 19 1832); маг но венію (П 19 1832); от но шеніяма  
(П 19 1832); из ло женія (П 19 1832); по вре жденія (П 19 1832); про шеніемъ (П 20 
1832); вѣже ства (П 20 1832); об стоятел ства (П 20 1832); удо волствіемъ (П 25 
1833); союзу (П 32 1835); сно шенія (П 32 1835); со чи ненія (П 36 1837); по дру-
га ниіе (П 36 1837); бла го честіемъ (П 36 1837); щастія (П 36 1837); пред ло женія 
(П 38 1837); удо вле тво реніє (П 46 1839); вліянія (П 46 1839); и др.

6. устаљенисПојевииПериФраЗе: имаюћи намѣреніе пре да ти им Чер ну-
 го ру (П 1 1830); ко ли ко бы се мое жа лостію из тер за ное срд це во зра до ва ло 
(П 6 1831); с не терпѣли востію (П 6 1831); не го да мо ли те Три бу налъ што скоріе 
да со вер ши су дейск о дѣло вер ху два хап се ни ка (П 8 1831); имамъ честь Вамъ 
обяви ти, ка ко се [...] на хо де у со гласію (П 17 1831); я самъ имао честь (П 29 
1834); у дѣйствие при ве сти (П 40 1838); имао сам честь (П 40 1838; П 47 1840); 
из во ли ми да ти удо вле тво реніє (П 46 1839). 

7.2. Иа ко се књи шке фор ме кон цен три шу у на ве де ним те мат ским ску-
пи на ма, то не зна чи да се у њи ма не по ја вљу ју и фор ме на на род ном је зи ку. 
На при мер, док да ту ми у по чет ним фор му ла ци ја ма те ла пи сма и на ње го вом 
кра ју има ју књи шке на став ке (у гра ђи до 1831. го ди не), до тле су да ту ми у 
на ра тив ном де лу те ла пи сма го то во до след но са на род ном флек си јом (27га 
Но вем бра – П 8 1831; съ пи смомъ 9-га Маіа – П 8 1831; одъ 24-га Маіа – П 8 
1831 и др.). Од 1832. г. књи шке фор ме у да ту ми ма ви ше се не сре ћу.

7.3. Са гле да ва ју ћи дру штве ни ста тус адре са та, Ње го ше ва пи сма могу 
се по де ли ти на пет гру па: 1. пи сма пле ме ни ма, 2. пи сма пред став ни ци ма 
ви со ке дру штве не хи је рар хи је (и све тов не и ду хов не), 3. пи сма ни жем све-
штен ству, 4. пи сма тур ским зва нич ни ци ма, 5. пи сма при ја те љи ма. Са свим 
оче ки ва но, ве ћа кон цен тра ци ја књи шких цр та ве зу је се за пи сма по сла та 
дру штве но ис так ну тим по је дин ци ма, од но сно пред став ни ци ма гор њег до-
ме на со ци јал не пи ра ми де. С дру ге стра не, пи сма пле ме ни ма, ни жем пра во-
слав ном све штен ству, му се ли ми ма25, за би ти ма26, па и ве зи ри ма, пи са на су 

24 Књи шки на став ци у овом до ме ну ре ги стро ва ни су са мо до 1831. го ди не, на кон че га 
Ње гош упо тре бља ва на род не на став ке.

25 Му се лим је ве зи ров по ве ре ник, ви со ки тур ски управ ни чи нов ник.
26 За бит је управ ник ад ми ни стра тив не обла сти.
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до ми нант но на на род ном је зи ку и књи шке цр те у њи ма са мо про ве ја ва ју – у 
те мат ски усло вље ним по зи ци ја ма (о че му ће би ти ре чи) и за вр шним фор му-
ла ма. Ин те ре сант но је да у пи сми ма тур ским зва нич ни ци ма че сто го то во и 
не ма књи шких фор ми.

7.4. Има ју ћи у ви ду све што је ре че но у прет ход ним по гла вљи ма, ана-
ли за те мат ско-струк тур не устро је но сти Ње го ше вих пи са ма по ка зу је ин те-
ре сат ну је зич ку ви ше слој ност.

(1) У уводу, у по чет ној по здрав ној фор му ли пи са ма упу ће них ви шем 
пра во слав ном све штен ству, ру ским зва нич ни ци ма (без об зи ра на њи хо во 
че сто срп ско по ре кло), али и Алек сан дру Ка ра ђор ђе ви ћу, Ње гош упо тре бља-
ва ру ску фор му во ка ти ва, иден тич ну са но ми на ти вом: Ми ло стивый Го су дарь 
Іеремій Ми хайло вичъ! (П 1 1830); Ва ше Высо ко бла го родіе ми ло стивый Го-
су дарь Іеремій Ми хайло вичъ! (П 3 1830); Сіятельнѣйшій графъ, мыло стивый 
Го су дарь! (П4 1830); Любезнѣйшій братъ и Го спо динъ Матвѣй Пе тро вичъ! 
(П 6 1831); Пре че сњеј ши Го спо дин Љу ба зни мој са о че стве ник Је реј Ја ков 
По по вић (П 12 1831); Пре вос хо ди тел ниый Го спо динъ Кон стан тинъ Кон стан-
ти но вичъ (П 19 1832); Ва ше Пре освящен ство, Ми ло стивый Го су дарь! (П 20 
1832); Свѣтлѣйшій Князь, Ми ло стивѣйшій Го су дарь! (П 29 1834); Ва ша 
Свѣтлость! (П 36 1837); Сіяте тельный князъ, Алек сан деръ Ге оргіевичъ! (П 48 
1841). Ин те ре сант но је да Ње гош у по здрав ној фор му ли ру си фи ку је чак и име 
Алек сан дра Ка ра ђор ђе ви ћа у Алек сан дер Ге ор ги је вич.

У пи сми ма упу ће ним ви со ким др жав ним и вој ним чи нов ни ци ма (нпр. 
Ми хај лу Мар те ли ни ју), углед ним гра ђа ни ма, при ја те љи ма, па и у јед ном пи сму 
Јо си фу Ра ја чи ћу, фор ма во ка ти ва има на род не на став ке: Пресвіетлій Го спо-
ди не! (П 5 1831; П 8 1831); Ва ше Пре освящен ство, Ми ло стивый Го спо ди не! 
(П 21 1832);27 Дра жайшій Ву че! (П 24 1833); Ви со ко родный Гд ҃инъ Кон те! 
(П 32 1835); Ва ше Высо ко бла го родіе Ми ло стивый Го спо ди не! (П 38 1837; П 40 
1838; П 46 1839).

Уко ли ко пи смо пи ше пле ме ни ма, ни жем пра во слав ном све штен ству, 
ка пе та ни ма, се кре та ру, гла ва ри ма и Тур ци ма, му се ли ми ма, за би ти ма, ве зи-
ри ма и по не ком ви со ком зва нич ни ку (в. П 47 1840), Ње гош пи смо отва ра кон-
струк ци јом са об је кат ским да ти вом и/или аген тив ним ге ни ти вом у плу ра лу 
(од нас), на на род ном је зи ку28: Бла го род ной го спо ди гла ва ри ма, старѣши на ма 
и свіема Бѣло па вли ћи ма ми ли и дра ги по здравъ (П 2: 1830); Отъ насъ Ар хи-
ман дри та Пе тра Пе тро ви ћа Му ста фи па ши, све сѣ(вер не Ал ба ни је Ве ли ком 
Ве зи ру) и на(ше му при ја те љу по здрав) (П 7 1831); Отъ насъ ар хи ман дри та 
Пе тра Пе тро ви ћа бла го род ной го спо ди гла ва ри ма и сер да ри ма и сви ма Цер-

27 У прет ход ном по гла вљу на ве ден је при мер са ру ским во ка ти вом из пи сма ко је је 
упуће но ис тој осо би – Ј. Ра ја чи ћу (П 20 1832), што зна чи да пот пу не до след но сти у из бо ру 
је зич ког сред ства не ма.

28 Иден тич на струк ту ра по све до че на је и у по сла ни ца ма пле ме ни ма Пе тра I (в. вуксан 
1835).
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ни ни ча ни ма по здравъ (П 13 1831), Одъ насъ Пе тра Пе тро ви ћа, вла ди ке Цр но-
гор ско га, Су ле манъ Бе гу Бу ша тли ћу приятельски по здравъ! (П 25 1833); 
Окру жно му ка пи та на ту у Ко торъ! (П 34 1836); Го спо ди ну Ка зна чею Ми ла-
ко ви ћу (П 37 1837); Одъ насъ Пе тра Пе тро ви ћа, Владыке Цр но гор ско га и 
Брд ско га, Фе рикъ Ха санъ Па ши, за би ту Ска дар ско ме, пріятельски по здравъ! 
(П 39 1838); Одъ насъ вла ди ке Пе тра Пе тро ви ћа и Пра ви тел ствующега  се на та 
по пи Јо ву Пла мен цу у Црм ни цу – по здравъ! (П 41 1838); Высо ко род но му Го-
спо ди ну Ба ро ну Ша ле ру, Го спо ди ну На двор номъ Совѣтни ку у За даръ (П 47 
1840); Ав ди Па ши За би ту Ска дар ско ме пріят. по здравъ! (П 48 1841); и сл. 

У увод ним фор му ла ци ја ма, у ко ји ма је обич но на ве ден по да так о при је му 
пи сма адре са та и основ ни мо тив/раз лог за пи са ње да тог пи сма, у пи сми ма 
упу ће ним вла да ри ма, ви со ком све штен ству, др жав ним и вој ним чи нов ни-
ци ма, углед ним гра ђа ни ма, уз фор мал ни стил, при мет на је ви со ка кон цен-
тра ци ја књи шких фор ми у чи та вом ана ли зи ра ном пе ри о ду: Честь имам са-
общит и Вамъ мое высо ко по чи таніе, та ко жде и ва шой мнѣ любез ной фа миліи 
отъ серд ца іой же ле ћи свяка го до бра и бла го по лучія (П 4 1830); Ве ће отъ ча са 
упо ко енія жа лост но га на ше го бла годѣтел я и Го спо да ра М. Пе тра Пе тро ви ча 
два пу та самъ те бе пи сао о со стоянію нам и на ше го жа лост но га На ро да, коі 
є остао безъ сво е го крот ка го от ца и бла годѣтел ьног ъ по кро ви теля, али ево 
мое не утѣши ме жа ло сти ер бо ніесамъ имао ни на ед номъ мо емъ письму 
од зи ва (П 6 1831); Имао самъ честь по лу чить ва ше по чи таємо  письмо (П 8 1831); 
По чи та е мое пи смо Ва ше одъ 27. Нов. под Nо 148 имао самъ честь ис прав но 
га по лу чи ти и при нѣму оста ла тур ска, кая су Ви мномъ была по сла та за пре-
ве сти, али ви ђу Ва шимъ да нашньим ъ пи смомъ да ніесте мо гли мое про шеніе 
и же ланіе ис пу ни ти (П 17 1831); По зна ваюћи  садъ и самъ, у дѣлу за свѣдо че но, 
да Вамъ сре ћа ово га на ро да на серд цу ле жи, не про пу штамъ, хотя са сла би ма 
рѣчма, оба че са жи вомъ при зна тел ностію срд ца мо е го, от да ти вам долж ну бла-
го дар ность и со вер шен но увѣри ти вас, да ће име Ва ше га Пре  вос хо ди тельства 
съ не из гла ди ми ма чер та ма быти упи са но у кни гу бытія ово га (П 19 1832); На 
зактіеванѣ Ва ше из ло же но у высо ко по чи та е момъ Ва шемъ пи сму од 26-и маія 
о. г. честь имамъ по сла ти у До бро ту (П 32 1835); Честь имамъ од го во ри ти на 
по чи та е мо пи смо исто га ка пи та на та одъ 15-ога юнія о. г. (П 34 1836); Имао сам 
честь при ми ти Ва ше Высо ко по чи та е мо пи смо (П 38 1837); Имао самъ честъ 
ра зумѣти  изъ Ва ше га поч те но га пи сма (П 47 1840); Ва ше самъ любез но пи смо 
одъ 8. окт. приміо (П 48 1841).

С дру ге стра не, пред став ни ци ма ни жег пра во слав ног све штен ства, по-
је ди ним тур ским зва нич ни ци ма, по не кад и ве зи ри ма (в. П 7 1831) Ње гош се 
нај че шће обра ћа не фор мал но, на на род ном је зи ку: Што пи таш за вѣру єли 
твр да... (П 7 1831); И ово имамъ ти часть обяви ти и ка зать (П 7 1831); Не вѣруй 
свак(оме) Цер но гор цу (П 7 1831); Све што си по слао при мио са(мъ) – ус то ти 
шальемо (П 9 1831); Што ми пи шешъ и пи ташъ ме (П 9 1831); При мио сам 
твое пи смо (П 16 1831); я ти пи шемъ и ка жемъ (П 16 1831); Не го те мо ли мо [...] 
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да се др жишъ юнач ки (П 18 1832); Приміо сам тво је пи смо (П 27 1834); да си ти, 
по пе Јо во, го во рио (П 41 1838); При мио сам твое пи смо (П 44 1838; П 45 1839; 
П 50 1841); Я знамъ да си ти Цар ски ве ћилъ (П 49 1841).

Ко ли ко је Ње гош, ипак, не до сле дан у из бо ру ко да у пре пи сци, нај бо ље 
све до че пи сма из 1838. го ди не упу ће на Али-па ши Ри зван бе го ви ћу, у ко ји ма 
се сре ће мо час са фор мал ним, час са не фор мал ним сти лом29, да би од 1838. 
го ди не стил био ис кљу чи во не фор ма лан, што је, са свим је мо гу ће, со ци о-
лин гви стич ки узро ко ва но, бу ду ћи да они исте го ди не пот пи су ју ми ров ни 
спо ра зум (в. Миловић 1974: 134). Слич но стил ско ва ри ра ње за бе ле же но је и 
у пи сми ма Ри фат Ха сан-па ши (из 1838. и 1839).

(2) У на ра тив ном де лу те ла пи са ма Ње гош до ми нант но упо тре бља ва 
на род ни је зик, а књи шки на но си ве зу ју се ис кљу чи во за те мат ска по ља о 
ко ји ма је би ло ре чи у прет ход ном по гла вљу. 

Вид но од сту па ње од на ве де не те мат ске усло вље но сти за бе ле же но је у 
пи сми ма пле ме ни ма. У њи ма Ње гош, очи глед но све сно, чак и у из ра зи то 
ре ли ги о зним кон тек сти ма, го то во до след но упо тре бља ва на род не фор ме, 
по све му су де ћи – у же љи да по ру ка бу де у пот пу но сти пре не се на ши рем 
кру гу слу ша ла ца: На знанѣ ви да е мо, бла го че сти ви на ро де! ка ко смо осам-
на е сто га ово га мѣсе ца, на Лу чинъ данъ, отво ри ли гробъ бла же но – и све то-
-по чив ше га пред ка мо е га и Ар хи па сти ра ва ше га ПЕ ТРА, и, по што смо отво-
ри ли гробъ, на шли смо цѣло куп но и све то тіело до бр о га и све то га Ар хи-
пастыра  на ше га (П 30 1834); На малый Го спо ђинъ-да нъ [...] од ре ди ли смо да 
бу де сва ке го ди не на Цетыню скуп шти на на ро да и слу жба Све то га Пе тра, 
єръ та данъ до ла зи и Све ти теля ро ђенъ данъ (П 33 1835).30

(3) Оче ки ва но, у за вр шним фор му ла ци ја ма те ла пи са ма, у ко ји ма пре-
ста је на ра ци ја и адре сант се ди рект но обра ћа адре са ту, при лив књи шких 
на но са да ле ко је ин тен зив ни ји: Бѣху сви гла вары на ску пу кад ме до пад не 
кньига отъ Васъ, и я имъ оный часъ ка ко про чи тахъ и ра зумѣхъ Ва ше по хва-
ле до стойне  совѣте при ка жемъ, и они Ва ма сви и за ва зда остаю об ве за ни и 
все сер деч но Васъ по здравляюћи  за ва ше пре и зрядно  на ста вленіе и о ньима 
по пе ченіе (П 1 1830); По корнѣйше  про симъ Ва ше Пре вос хо ди тел ство нео ста-
ви ти ме не обще съ на ро домъ у на пріед ъ Вашіем по кро ви тельствомъ и хо да-
тай ствомъ у ВИ СО ЧАЙШЕ ГА ПРЕ СТО ЛА, ко га воля быти ће за насъ сваг да 
священ на (П 19 1832); и Ва ше за са да ме ни пи смен но на ста вленіе быће ми 
до бро до шло, одъ ко га тру ди ћу се да учи нимъ бла го у по тре бленіе, а Ва шемъ 
Пре освящен ству при зна телнымъ оста ћу (П 21 1832).

За вр шна по здрав на фор му ла са пот пи сом адре сан та (и по не кад име ном 
адре са та) у пи сми ма упу ће ним вла да ри ма, ви со ком све штен ству, др жав ним 
и вој ним чи нов ни ци ма, углед ним гра ђа ни ма, та ко ђе по ка зу је тен ден ци ју ка 
ве зи ва њу књи шких фор ми у це ло коп ном ана ли зи ра ном пе ри о ду: Мо лим Васъ: 

29 У пи сму од 11. 8. 1838. Ње гош исто вре ме но упо тре бља ва оба сти ла.
30 Иста си ту а ци ја по све до че на је и у по сла ни ца ма пле ме ни ма Пе тра I (вуксан 1935).
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опро сти те ми еръ Васъ мно го за глу шамъ – кои оста емъ съ истиннымъ мо-
имъ къ вамъ Ви со ко по чи таніем ъ и съ со вер шен номъ пре да нос ћу. Ва ше га 
Высо ко бла го родія Искренѣйшый по чи та тель и по корнѣйшый слу га Ра ди вой 
Пе тро вичъ с.р. (П 1 1830); Въ про чемъ есамъ Вамъ до бро же ла тель и слу га Рад. 
Пе тро вићъ (П 2 1830); Честь имамъ на зва ти се В. П. Го спод ства по корнѣйшій 
слу га Ра ди вой Пе тро вичъ (П 5 1831); Честь имамъ на зва тися ва ше го Высо ко-
бла го родія по корнѣйшій слу га Ар хи ман дритъ Чер но горскій Пе тръ Пе тро вичъ; 
Честь имамъ быти на всег да Ва ше го Пресвіетла го Го спод ства По корный 
слу га (П 8 1831); Остаюћи у овой пріятной на де жди имамъ честь бить на ва зда 
Ва ше га Пресвіетло га Го спод ства Пок[орњејши; прим. аутора] слу га П. Пе тро-
вичъ (П 15 1831); Съ найглу бочіимъ высо ко по чи таніем ъ и са со вер шен номъ 
пре дан ностію имамъ честь быть Ва ше га Пре вос хо ди тел ства Ми ло стивый 
Го спо динъ По корнѣйшій слу га Ар хи ман дритъ Чер но горскій Пе тро вичъ (П 19 
1832); Пре по ру чуюћи се Ва шимъ святимъ мо ли тва ма имамъ честь съ осо битымъ 
высо ко по чи таніем ъ на зи ва ти се Ва ше га Пре освящен ства Ми ло стивый Го су-
дарь По корнѣйшій слу га Ар хим. Чер но горскій Пе тро вичъ (П 20 1832); У оче-
ки ваню Ва ше га рѣшенія, честь имамъ съ глу бо чайшим ъ высо ко по чи таніем ъ 
и пре да ностію се бе на зва ти Ва ше Свѣтло сти, Ми ло стивѣйшій Го су дарь 
По корнѣйшій слу га Владыка Цр но гор ски Пе тръ Пе тро вићъ (П 29 1834); Съ 
высо ко по чи таніем ъ честь имамъ оста ти По кор ни слу га Владыка Цр но гор ски 
П. П. Нѣгошъ (П 34 1836); Въ про чемъ по здра влаюћи  Васъ любезнѣйше имамъ 
сре ћу быти съ высо ко по чи таніем ъ ва ше Свѣтло сти Пред даннѣйшій слу га 
Владыка цр но горскій П. Пе тро вичъ Нѣгошъ (П 36 1837); Оче ки ваюћи Вашъ 
скорый од го воръ, честь имам изяви ти вамь чув ства мо е га высо ко по чи танія 
съ коіемъ оста емъ Ва ше га Ви со ко бла го родія Ми ло стивій Го спо ди не! По-
корнѣйшій слу га Владыка Цр но горскій П. П. Нѣгошъ (П 40 1838); Съ чув ства-
ма отмѣнно га высо ко по чи танія честь имамъ быти Ва ше га Высо ко бла го родія 
Ми ло стивый Го спо ди не! по корнѣйшій слу га Владыка Цр но горскій П. П. 
Нѣгошъ (П 46 1839); Съ от мен нимъ по чи таніем ъ и ува женіемъ честь имамъ 
быти Ва ше га Высо ко бла го родія Ми ло сти во га Го спо ди на (П 47 1840); Въ 
про чемъ честь имамъ Васъ по здра ви ти и оста ти Ва ше га Сіятельства къ услу-
гамъ го товъ (П 48 1841). По не кад се у за вр шним фор му ла ци ја ма, уз пот пис 
адре сан та, на ла зи и име адре са та: Его Свѣтло сти Ми ло стивѣйше му Го су-
дарю Князу Ме тер ни ху, Ка ва ле ру Злат но га ру на, Дѣйстви тел но му тайно му 
Совѣтни ку Е. Ц. К. Ве ли че ства, Ми ни стру ино страны Дѣла у Бе чу (П 29 1834); 
и др.

Као и при ли ком отва ра ња пи сма, ка да пи ше гла ва ри ма и тур ским зва-
нич ни ци ма, Ње гош пи смо за тва ра ве о ма не кон вен ци о нал но, у при сном то ну, 
без уста ље них кли шеа и ети ке ци ја: И да си здра во и ве се ло (П 7 1831); И да 
сте здра во (П 11 1831); И да си здра во (П 14 1831). Са мо се спо ра дич но сре ћу 
за вр ше ци са из ве сним књи шким на но си ма: и вашъ есамъ до бро же ла тель 
Ар хи ман дритъ чер но горскій Пе тръ Пе тро вичъ (П 13 1831). Уста ље не књи шке 
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фор му ла ци је и фор ме уч ти во сти у њи ма ве о ма су рет ке: остаємъ любез но васъ 
по здравляюћи  и же ле ћи ви сва ко га до бра и бла го по лучія (П 45 1839).

Да тум у окви ру за вр шног хро но то па пи сан је до ми нант но на на род ном 
је зи ку, а књи шке фор ме по све до че не су са мо у пи сми ма из 1830. и 1831. го-
ди не: Нов. 23 1830го (П 2 1830); 12/24 Яну арія 1831-го (П 5 1831).

Вред ним па жње чи ни се и пи смо је ре ју Ја ко ву По по ви ћу (1831), пи са но 
ву ков ском ћи ри ли цом, ко је Ње гош за вр ша ва на на род ном је зи ку, али ре че-
нич ном струк ту ром на ста лом очи глед ним по ср бља ва њем књи шке фор му ла-
ци је: Са ду бо ким ува же њем на зи вам се Ва ше Пре ча сно сти по кор ни слу га и 
до бро же ла тељ Пе тар Пе тро вић (П12 1831). Слич ни из ра зи, и при ли ком отва-
ра ња и за тва ра ња пи сма, ре ги стро ва ни су и у пи сму Ме лен ти ју Па вло ви ћу, 
бе о град ском ми тро по ли ту: Све о свещеный Ми тро по ли те, Ми ло стивый Ар-
хи пастыру ! [...] А при то ме я оста емъ пре по ру чуюћи се Ва шимъ све тимъ 
мо ли тва ма и бла го сло венію. Ва ше га Све о свещен ства Пре у срдный по чи та тель 
и по корный слу га (П 22 1833).

7.5. Ве о ма ин те ре сант но је сте и ва ри ра ње Ње го ше вог је зи ка, по све до-
че но у шест пи сма ма упу ће них Ву ку Сте фа но ви ћу. Иа ко отва ра на уста ље ним 
фра за ма са књи шким ва ле ри ма (нпр. Мно го по чи та емый Сте фа но ви ћу – П 23 
1833; Дра жайшій Ву че – П 24 1833, она че сто по ка зу ју оче ки ва ну не фор мал ну 
ин то ни ра ност: Эдва ютрось сѣтих се да самъ ти об ре као – (П 23 1833); Ово ти 
ютрось по лу санльивъ пи шемъ (П 23 1833). 

У слич ном ду ху, за вр шне по здрав не фор му ла ци је ва ри ра ју од оних са 
из ве сним књи шким на но си ма до оних на на род ном је зи ку (чак и у сти ху): 
Твой осо би ти по чи та тель (П 24 1833); Ваш ис кре ни срб ски по чи та тељ В. 
Цр но. Пе тро вић (П 26 1833)31; По здравляюћи  васъ любез но оста емъ вашъ 
искре но срб ски по чи та тель В. П. Пе тро вић (П 28 1834); Што бих ви ду же 
пи са све би за мр ше ни је би ло, и за то ни је по тре ба ко је ка кве без по сли це у 
по са окре ћа ти:

Збо гом остај, збиљ ски Ср бе,
хра ни Срб ство ду шом гр бе;
бу ди сваг да оне ћу ди
да ти Срб ством ди шу гру ди,
па ћеш сва ком мио би ти
ду шом ћу те ја љу би ти (П 31 1834).

По себ но ме сто ов де за у зи ма пи смо из 1836. го ди не (П 35 1836), на пи са но 
крај ње дис тан ци ра но и фор мал но, што би мо гло би ти узро ко ва но те ма ти ком 

31 Пи сма упу ће на Ву ку Ње гош пи ше и тра ди ци о нал ном и ву ков ском ћи ри ли цом, ме-
шави ном фо но ло шког и мор фо но ло шког пра во пи сног про се деа. У овом писму (из 1833. го ди-
не), а и у јед ном из 1834. г., Ње гош пи ше Ву ку о по сла тим ма три ца ма и про це су из ли ва ња 
сло ва љ, њ и ј, што представља директно сведочанство о владичиној наклоности ка Вуковој 
ре формисаној ћирилици.
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пи сма, у ко јем Ње гош од би ја да бла го сло ви пу бли ко ва ње Ву ко вог пре во да 
Но вог за вје та:

По чи та емый Го спо ди не!
Шилѣмъ вамъ оста токъ одъ По сло ви ца 300 Ег зем пла ра на Г. Вла ди савлѣви ћа 
у Тріестъ, та ко исто и пре водъ Но во га Завѣта на Србскій Езикъ; [...] Што се ка-
са Но во га Завѣта кое же ли те да я бу дем бла годѣтел ь и да при ло жим 100♯ да 
се съ бла го сло вомъ и тро шкомъ на мое име штам па, я вамъ за садъ не мо гу на 
ва ше зак те ванѣ од го воръ да ти, но ће мо се дру ги путъ пре ко пи сма раз го во-
ри ти за ту стваръ. 
Съ ви со по чи таніем ъ честь имамь оста ти
вашъ До бро же ла тель и слу га В. Ц. П. Пе тро вић 

8. Закључак. На хро но ло шкој оси је зик Ње го ше вих пи са ма ево лу и ра од 
сла ве но срп ског (са ије кав ском на род ном ком по нен том) до до си те јев ског ти па 
је зи ка (од 1833. го ди не). По ја ва не са мо сла ве но срп ских еле ме на та не го и 
од го ва ра ју ћих књи шких обра за ца, уста ље них фор му ла и кли шеа на ла зи се 
у ди рект ној за ви сно сти од со ци о лин гви стич ких фак то ра (со ци јал не стра ти-
фи ка ци је уче сни ка у пре пи сци) и те мат ско-струк тур не устро је но сти тек ста. 
Бу ду ћи да од сту па од узу са сред њо ве ков них по слов но прав них пи са ма, Ње гош 
по ка зу је из ве сну ино ва тив ност окре ћу ћи се европ ским ка рак те ри сти ка ма 
овог жан ра. Она се огле да и у гра фиј ској струк ту ри по је ди них пи са ма, не фор-
мал но ин то ни ра них, у ко ји ма се Ње гош слу жи ву ков ском ре фор ми са ном 
ћи ри ли цом. Бу ду ћи да је реч о ви со ком све ште ном ли цу, ова ино ва тив ност, 
иа ко све де на на окви ре при ват не пре пи ске, оста вља највећу им пре си ју на 
читаоца јер у вре ме ка да су ау то ри ма у Кне же ви ни Ср би ји вра ћа ли ру ко пи-
се због ис кљу чи ва ња јед не гра фе ме (нпр. је ро ва у Со бо ру исти не и на у ке 
Ј. Сте ји ћа из 1832. г.), цр но гор ски вла ди ка сво ја пи сма пи ше ре фор ми са ном 
ћи ри ли цом. Сли чан од нос при ме тан је и у по гле ду упо тре бе на зи ва за цр кве-
не пра зни ке на на род ном је зи ку, не за ми сли ве у то вре ме на те ри то ри ји Ју жне 
Угар ске. 

Ко нач но, ана ли за је зи ка Ње го ше вих пи са ма отва ра про стор за ан ти ци-
па ци је ши рих раз ме ра ко је се од но се на струк ту ру фи нал не фа зе по сто ја ња 
сла ве но срп ског је зи ка. Она је, по све му су де ћи (а ова огра да мо ра по сто ја ти 
јер епи сто лар ни опус јед ног чо ве ка ни је ва ли дан за ко нач не и ге не рал не за-
кључ ке), ко ре спон дент на струк ту ри ру ко пи сних тек сто ва на са мом по чет ку 
ге не зе сла ве но срп ског је зи ка. Ако је, на и ме, у њи ма овај је зич ки иди ом на-
ста јао три де се тих го ди на 18. ве ка еле ва ци јом на род ног је зи ка у од ре ђе ним 
те мат ским по љи ма по слов но прав не и при ват не ко ре спон ден ци је (в. Бјела
ковић 2019), а за ви сио је и од со ци јал не стра ти фи ка ци је уче сни ка у пре пи сци, 
он да се жи вот ни круг сла ве но срп ског у истим сег мен ти ма и за у ста вља, да би 
с по бе дом на род ног је зи ка ву ков ског ти па он пот пу но иш че зао.
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Isi do ra Bje la ko vić

ELE MENTS OF SLA VO NIC-SER BIAN  
IN THE LAN GU A GE OF NJE GOŠ’S LET TERS 

S u m  m a r y

The pa per re gi sters and analyzes Sla vo nic-Ser bian li te rary lin gu i stic ele ments fo und 
in the let ters of Pe tar II Pe tro vić Nje goš writ ten in the pe riod bet we en 1830 and 1841 
(ac cor ding to the edi tion of Du šan Vuk san from 1940). In ad di tion to esta blis hing the 
de pen den ce of the use of li te rary lin gu i stic in flu en ce on so ci o lin gu i stic fac tors (so cial 
stra ti fi ca tion of par ti ci pants in the cor re spon den ce) and the the ma tic struc tu ral or ga ni-
za tion of the text, the pa per al so analyzes the de gree of pre sen ce of the se ele ments on the 
chro no lo gi cal axis. Spe cial at ten tion is de vo ted to esta blis hing a struc tu ral mo del (me di-
e val or mo dern) to which Nje goš’s let ters be long. 

On the chro no lo gi cal axis the lan gu a ge of Nje goš’s let ters evol ves from Sla vo nic-
Ser bian (with the ije ka vian folk com po nent) in to the Do si te jan type of lan gu a ge sin ce 
1833. The ap pe a ran ce not only of Sla vo nic-Ser bian ele ments but al so ade qu a te li te rary 
pat terns, set for mu lae and clichés is di rectly de pen dent on so ci o lin gu i stic fac tors (so cial 
stra ti fi ca tion of par ti ci pants in the cor re spon den ce) and the the ma tic struc tu ral or ga ni-
za tion of the text. Sin ce Nje goš in a way di ver ges from com po nen tial prin ci ples of me di e val 
le gal and bu si ness let ters, he bre aks away from the tra di tion and turns to wards Eu ro pean 
fe a tu res of this gen re, thus sho wing a cer tain in no va ti ve ness.
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Ана Пе ја но вић

ЊЕ ГО ШЕВ ИДИ О ЛЕКТ  
СА АСПЕК ТА ФРА ЗЕ О ЛО ГИ ЈЕ 

Са же так: У ра ду се са гле да ва фра зе о ло ги ја Ње го ше ва је  зи ка као 
си сте ма и то са не ко ли ко аспе ка та са ци љем да се по ка же ви ше стру ки 
зна чај ис тра жи ва ња фра зе о ло шког сло ја идио лек та на шег нај зна чај ни јег 
пје сни ка. По себ ни аспек ти, сва ки за се бе, пред ста вља ју сло же ну и отво-
ре ну те му истра жи ва ња а то су: опис Ње го ше ве фра зео ло ги је као фра зео-
ло ги је пи сца, од нос Ње го ше ве фра зе о ло ги је пре ма фолк  лор ној и на род ној 
фра зе о ло ги ји, пре це дент ни ка рак тер Ње го ше ве фра зео ло ги је, Ње го ше ва 
фра зео ло ги ја као гра ђа за ре кон струк ци ју је зич ке сли ке сви је та и ет но кул-
тур них кон  це па та, Ње го ше ва фра зе о ло ги ја као пред мет тран сла то ло ги је и, 
ко нач но, Ње го ше ва фра зе о ло ги ја као гра ђа за из ра ду пр вог фра  зе оло шког 
рјеч ни ка пи сца код нас. 

Кључ не ри је чи: иди о лект, Ње го шевa фра зе о ло ги ја, фра зео ло ги ја 
пи сца, фол клор на фра зе о ло ги ја, на ро дна фра зео ло ги ја, пре це дент ни фе-
но ме ни, ет но кул тур ни кон  це пти, ау тор ска фра зео гра фи ја.

0.1. У но ви је ври је ме у фи ло ло шким ис тра жи ва њи ма, би ло да су лин-
гви стич ке или ли те ра ту  ро ло шке ори јен та ци је, сре ћу се све че шће тер ми ни 
идио лект и иди остил. Оба тер ми на де фи ни шу се код ра зних ау то ра на раз-
ли чит на  чин, а њи хо во пре ци зно од ре ђе ње усло вље но је нау ч ним по зи ци ја ма 
ис тра жи ва ча и кон крет ним ци ље ви ма истра жи ва ња. Као што се ви ди, ми у 
ра ду ко ри сти мо пр ви од на ве де них пој мо ва. Сам тер мин иди о лект пр ви пут 
по ми ње Блох 40-тих го ди на 20. ви је ка у члан ку о фо но ло шкој ана ли зи (гор
дашникова 2018: 2). Иа ко се тер мин по ја вио у ан гло је зич ној сре ди ни, убр зо 
је при  хва ћен од стра не ру ских на уч ни ка и ме ђу пр ви ма ње го ву де фи ни    ци ју 
дао је Вик тор Ви но гра дов, ко ји иди о лект де фи ни ше као: „скуп фор мал них 
и стил ских осо бе но сти ка ра кте ри сти чних за го вор по је ди нач ног при пад ни-
ка не ког је зи ка, или уоп ште његовa реа ли за ци ја у усти ма ин ди ви дуе, то јест 
укуп ност тек сто ва ко је го вор ник про ду ку је а лин гви ста ис тра жу је са ци љем 
ана ли зе је зич ког сис те ма” (виноградов 1998: 144; пре вод са ру ског наш). 
Иди о лект пи сца не  сум њи во се ми је ња то ком вре ме на, он ни је мо но ли тан ни 
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у раз ли чи тим дје ли ма пи сца, али то не зна чи да ни је ста би лан јер се фор-
ми ра на ба зи је зи ка од ре ђе не со ци јал не гру пе, ко ја и пред ста вља је згро 
ин ди ви ду ал ног го во ра пи сца, а из мје  на ма су под ло жни са мо по је ди нач ни 
еле мен ти је зич ког си сте ма пи сца.

Нај пре ци зни ју де фи ни ци ју, ко ја ујед но и ди фе рен ци ра ова два бли ска 
пој ма, на ла зи мо у Сти ли стич ком ен ци кло пе диј ском рје чн и ку: „иди о стил је 
укуп ност је зич ких и сти лско-тек сту ал них осо би на кон крет не је зич ке лич-
но сти (пис ца, нау чни ка, пу бли ци сте, кон кре тног го вор ни ка), а иди о лект је 
уку пност ста бил них ка ра кте ри  сти ка го вор не дје лат но сти по је ди на чног но-
си о ца је зи ка” (koтюрова 2003; пре вод са ру ског наш). У на шем ра ду пој мо ви 
иди о стил и иди о  лект уп ра во се и схва та ју у на ве де ном зна че њу као хи по ним 
и хи пе ро ним. Под хи по ни мом иди    остил по д ра зу ми је ва ју се ин ди ви ду ал на 
умјет нич ка сред ства из  ра за ства ра ла чке је зич ке лич но сти, а под хи пе ро ни мом 
идио лект – је зич ке ка ра  кте ри сти ке би ло ко јег кон крет ног но си о ца је  зи ка. 
За лин  гви стич ка ис тра жи ва ња ко ја на сто је да от кри ју ста бил не ка ра кте  ри-
сти ке у упо тре би је зи ка по је ди нца чи ни нам се по го дни јим тер  мин иди олект, 
док стил ске ин тен ци је пи сца, ње гов иди остил про у ча ва ли те ра ту ро ло ги ја. 
Ја сно је, ипак, да се не мо же по ву ћи стро  га гра ни ца ме ђу овим пој мо ви ма по-
себ но кад је у пи та њу про уча ва ње фра зе о ло шких ре сур са је зи ка, а на ро чи то 
фра зео ло ги је по је   ди на чног пи сца, јер се у фра зео ло ги зму као ми ни-те к сту ви ше 
не го у би ло ко јој дру гој је зич кој је ди ни ци од ра жа ва пое тска фун кци ја је зика.

0.2. Фра зе о ло ги ја је у по сљед ње ври је ме јед на од нај пер спе ктив ни јих 
лин гви стич ких дис ци пли на. На гла ше но ин те   ре  со ва ње за ову је зич ку област 
про те клих не ко ли ко де це ни ја иза  зва ла је смје на нау чне па ра диг ме у лин-
гви сти ци. Ан ро по цен три зам, ко ји је у сре ди  ште ста вио чо вје ка и ко ји на нов 
на чин ана ли зи ра је зик кроз при зму кул ту ре, пре у смје рио је ин тер е со ва ње 
лин гви ста и у пр ви план ис та  као ин тер  ди сци пли нар не на у ке – ког ни  тив ну 
лин гви сти ку, пси   хо      лин гвис ти ку, ет но пси хо лин гви сти ку и лин гво  кул ту ро-
ло ги ју. Фра     зе о ло шки слој је зи ка пред ста вља не за  оби ла зну гра ђу за про уча-
   ва ње уза ја мног ути ца ја је зи ка и култ уре, с об зи ром на чи ње ни цу да се ку му-
ла тив на функ ци ја је зи ка нај  јас ни је одра  жа ва упра во у по   ме ну том је зич ком 
сло ју. Из на ве де ног раз ло га фра зео ло шки ре сур си је зи ка све че шћи су пред мет 
истра    жи ва ња не са мо фра зео ло ги је, већ и по ме ну тих но ви јих ин тер  дис ци-
пли нар них обла сти.

Од осни ва ња фра зе о ло ги је као са мо  стал не лин гви стич ке дис ци пли не 
про шло је ви ше од се дам де сет го ди на, то ме ђу тим ни је ути ца ло да се до да нас 
стро го оме ђе гра ни це и обим је зич ких је ди ни ца ко је су пре  дмет ње ног про-
уча ва ња. Ста во ви лин гви ста не у са гла ше ни су по во дом пи та ња ко је све је зич-
ке је ди ни це спа да ју у фра зе о ло шке (у сла  ви сти ци о овомe по сто ји оп шир на 
ли те ра ту ра: телия 1996: 56–83; алеФиренко 2008: 7–22; Баранов– доБро
вольский 2013: 8–26). Сли чно се мо же ре ћи и за фра зе   о ло ги зам (фра зе о ло шку 
је ди ни цу) као основ ну је ди ни цу фра зе о ло ги је. Узрок то ме ни је не ра зви  је ност 
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или не у те ме ље ност фра зе о ло ги је као на у ке, већ са ма при   ро да фра зео ло ги зма 
као сло же не, про ти вр јеч не је зи чке је ди ни це и на струк тур ном (син та кси чком) 
и на се ман ти чком пла ну. Ми ди  је ли мо ста но ви ште оних истра жи ва ча ко ји 
при хва та ју ши  ро ко по има ње фра зе о ло ги је и под фра зе о ло ги змом под ра зу-
ми је ва мо је зи    чке је ди ни це ко је ка ра кте ри ше: спо соб ност ре про ду ко ва ња у 
го то вом об ли ку, ре ла  тив на уста ље ност об ли  ка и зна че ња, екс пре сив ност, 
иди ома ти чност и ви ше лек сем ност. Тер мин фра зео ло ги зам (фра    зе   оло шка 
је ди  ни ца) ко   ри сти мо, да кле, у ши рем сми слу. Узи ма ју  ћи као кључ не кри те-
ри ју ме функ ци онал ни аспе кат ових спе ци фи чних је зич ких је ди ни ца, њи хо во 
по ри је кло, син та кси чку струк ту ру, уло гу у је зи ку као си сте му, те уло гу у 
по е ти ци књи жев но умјет ни чког тек ста, као и не из о став ну се ман тич ко-кул ту-
   ро ло шку ди мен зи ју, од ко је за ви си и на чин транс по но ва ња на је зик пре во да, 
све фра зео  ло шке је ди ни це ди је ли мо на осам фра зео ло шких жан ро ва: стал не 
епи те те, уста ље на по ре ђе ња, иди о ме, по сло ви це, из ре ке, клет ве, за  кле тве и уз-
ре  чи це(Пејановић2010:10–122). На ша кла си фи  ка ци ја на ста ла је с ци љем да 
се пре ва зи ђе стру кту р на, функ ци онал на и се ман тич ка ра зно род ност фра зео-
ло шких је ди ни ца ‒ а оне чинe глав ну пре пре ку у до сље дној кла си фи ка ци ји 
фра зео ло шког фон да сва ког је зи ка. Осим лин гво   кул ту ро ло шких кри те ри ју-
ма и кри те ри ју ма пре во ди вос ти фра   зе о ло ги за ма на ша кон цеп ци ја узи   ма у 
об зир, што је од по се бног зна ча ја за ову те му, и ди ја хро ниј ску пер спе кти ву 
ових спе ци  фич них је зи чких је ди ни ца, од но сно њи хо во по ри је кло и раз вој. 
Упра во је ова кав при ступ дао мо гућ ност да се на нов на чин са гле да фра  зео-
ло шки фонд је зи ка: не са мо као си стем за се бе уну тар ко га вла да ју сво је за-
ко ни то сти, већ и да се ука же на зна  чај и ве зу ово га је зич ког сло ја са оста лим 
је зи чким под ни во и ма. 

С тим у ве зи је и дру ги ва жан тер мин, а то је фра зе о ло шка транс по зи
ци ја. По дје ла фра зе оло шког фон да срп ског је зи ка на фра  зео ло шке жан ро ве 
от кри ла је ме ха ни зам фра зео  ло шке транс по зи ци је ко ји је уну  тар   си стем ски 
и ко ји се огле да у пре ла ску јед ног фра зео   ло шког жан ра у дру ги. Оно што је 
транс по зи ци ја у ле кси чком под си сте му, то је фра зе оло шка транс   по зи ци ја 
уну тар фра зе о ло шког је зич ког под си сте ма. Флу ид ност и не ста   бил ност се-
ман ти ке и фун кци је по је ди них фра зе о ло шких је ди  ни ца, а ко ја је по  сље  ди ца 
про ти вр је чно сти из ме ђу њи хо  вог фор   ма лно-гра ма ти чког об ли ка (ви ше  лек-
 сем ног са ста ва) и цје ло ви тог зна  че ња, с јед не стра не, и ве ће за ви сно сти у од-
но су на лек се ме од кон тек сту ал не/кон си ту атив не упо тре бе, с дру ге стра не, 
свје до че о је зи ку као жи  вом ор га низ му ко ји се раз ви ја и ми је ња. Под фра зеоло-
шком тран спо зи ци јом под ра зу    ми је ва мо пре ла зак фра зео   ло ги зма из јед ног 
фра зео ло шког жан ра у дру ги. По је ди не фра зе оло шке је ди  ни це уну тар си сте-
ма жан ров ски су не ста бил не. Ка да се пр во би тни фол  к ло рни стал ни епи тет 
си ви со ко, си ња ку ка ви ца, гор ска ви ла, мр ки вук ко  ри сте у од но су на чо вје ка, 
зна че ње из ра за се иди ома ти зу је, а про мје ном зна че ња из раз из жан ра стал ног 
епи те та пре ла зи у но ви жа нр ‒ ид и ома. Про мје на жан ра ути че на про мје ну 
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зна че ња фра зео ло ги зма ко ја се екс пли ци ра не са мо у ко нтек сту уну тар јед-
ног је зи ка, већ је уоч љи ва ка да се фра зе о ло ги зми кон тра сти ра ју у пре во ди-
лач ком про це су. Ако по ја ву по сма тра  мо са лек си  ко гра фског аспек та, мр ки 
вук ис ту па као хо мо ни ми чна је ди ни ца: 1) стал ни епи тет фол кло ра (упо тре-
б ља ва се у од но су на зви јер); 2) иди ом у зна че њу ‘хра бар чо вјек, ју нак’. Стал-
ни епи те ти су нај   јед но став ни је фра   зео ло шке је ди ни це по фор мал н ом об ли  ку 
и ко мпо не нтном са ста ву. Они се са сто је од дви   је ком по нен те ‒ при дје ва, ко ји 
је у уло  зи кон гру ен тног атри бу та и име ни це. Фра зео ло ги за ци ји из ра за до при-
но си јед на од ком по не на та из ра за. И док име ни ца у окви ру син таг ме углав-
ном чу ва сво је де но  та тив но зна че  ње до тле је зна че ње при дје ва у из  ра зу 
нај че шће де се ман ти зо ва но, из бли је дје ло или про ми је ње но у од но су на бу-
ква лно зна че ње са мо стал них при дје ва. Уз име ни цу вук у епи ци је уо би ча јен 
при дјев мр ки. У Гор ском ви   јен цу је два пу   та по свје до чен фра зе о ло ги зам 
мр ки вук. У јед ном при мје ру то је за и ста жа нр стал ног епи те та, а дру гом се 
из раз тран спо ну је у иди ом: 

ва зда ра ниш од Ви до ва да на
ју нач ки јем и коњ ски јем ме сом
га вра но ве и мр ке ву ко ве! 

(гв 1741);
Мр ки ву че по диг ни бр ко ве
да ти ви ђу то ке на пр си ма, 

(ГВ 2810).

Из раз мр ки вук у два на ве де на кон тек ста из спје ва илу стру је фра зе о ло-
шку тран спо зи ци ју. У пр вом при мје ру по свје до че но је зна че ње ‘вук, ди вља 
жи во ти ња’ а у дру гом ‘хра бар чо вјек, ју нак’. Па ра ле ле из на род них пје са ма 
по твр ђу ју да је у овом слу ча ју про цес фра  зе  оло шке тра нс по зи ци је те као од 
стал ног епи те та (ко ји је не дво сми сле но упо три је био и Ње гош у на шем пр вом 
при мје ру, у 1741. сти ху), пре ко уста ље ног по ре ђе ња (из Огле да ла срп ског: 
све мом ча ди ка мр ке ву ча ди) до иди ома као у на шем дру гом при мје ру из 
Гор ског ви је нца, у 2810. сти ху, у ко јем има мо суп тил ну игру ри је чи за сно-
ва ну на се ман ти ци иди ома мр ки вук ‘хра бри рат ник, ју нак’ и ли чном име ну 
ју на ка спје ва Ву ка Ман ду ши ћа. У при мје ру из фол кло ра, из пје сме „Же  ни дба 
од За дра То до ра”: Јер ото ка ниг да ни је са ма / Брез ха ј ду ка, ја брез мр ка ву ка 
(клеут2001: 237) има мо та ко ђе стал ни епи тет (не ра ди се о љу ди ма већ о 
ствар ним ву ко ви ма, зви је ри ма). Ка ко те че про цес фра зе оло шке транс   по зи-
ци је? При дјев се че сто упо тре бља ва уз од ре ђе ну име ни цу да опи  ше не ку 
стал ну, ствар ну и ви дљи ву осо би ну, вук је мр ке бо је ‒ мр ки вук, ду гом упо-
тре бом до   би ја се стал ни епи тет, по ре ђе ње на ста је кад се осо би на пре не се 
на чо вје ка: он је ка мр ки вук, што не зна чи да је мр ке бо је ‒ у тој фа зи већ се 
ак ту а ли зу ју дру ге осо би не ко је се при пи су ју тој зви је ри и по ре де са људ ским, 
и ко нач но, гу би се по ред бе ни ве зник и опи су је се не сли чност по из гле ду него 
не ка ка рак тер на осо би на, у да том слу ча ју хра брост. Та да смо до би ли иди ом. 
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Ис то мо же мо ре ћи за из раз си ви со ко. На ве де ни из раз има раз ли чи те ко ре-
спон ден те у ру ском је зи ку у за ви сно сти од то га да ли је упо три је бље ни у 
кон тек сту као фол клор ни стал ни епи тет или иди ом на стао ње го вом транс-
по зи ци јом. У за ви сно сти од де но та та на ко ји упу ћу је, у ру ском је зи ку он има 
два ко ре спон ден та: сизый со кол ако се од но си на пти цу, а у дру гом слу ча ју 
ясный со кол, уко ли ко де но ти ра чо вје ка. Про цес фра зе о ло шке транс по зи ци-
је за сту пљен је у жан ру узре чи ца ко је пре ла зе у у иди оме: На при мје ру из 
Гор ског ви јен ца: пр во би та на уз ре чи ца (не ка) да те Бог (са)чу ва тран спо ну је 
се у иди ом: Бје ху бра те ‒ да те Бог са чу ва, / ма ло бо љи не го у Тур чи на! (гв 
1458) из раз ‒ не ка да ш ња уз ре чи ца ‒ пре ла зи у иди ом са зна че њем ʽлош, нај-
го ри мо гу ћи ,ʾ а у ре че ни ци има атри бу тив но -пре ди ка тив ну фун кци ју. Тре ба 
ис та ћи да је про зо ди ја но во до би је ног иди о ма дру га чи ја у од но су на зна че ње 
уз ре чи це од ко је је на ста ла: не ка те (да те) Бог (са)чу ва → да те Бôг са чу ва 
→ да те Бог са чу ва. Као што се мо же ви дје ти, про мје на про зо ди је је про пра-
тна, али нео ба ве зна по ја ва при ли ком фра зе о ло шке транс по зи ци је. Фра зе о-
ло шка транс по зи ци ја има мо и ка да пр во бит не за кле   тве пре  ла зе у уз ре чи це: 
Бо га ми, кле тве и за клет ве у иди о ме: траг се (грд ни ње гов) ис ко пао и (да бог да) 
траг (нам) се за тро у за  три је ти траг (под ро б ни је у Пејановић 2008б, 2010). 
Про мје на жан ра фра  зе оло шке је ди ни це ути че на ње ну фун кци онал ну, то 
јест син так си чку уло гу, а под ра зу ми је ва се, и на се ман ти ку да те фра зе оло шке 
је ди ни це. Јед на иста фра зе о ло шка је ди ни ца по фор мал ном, син та ксич ком 
об ли ку мо же има ти раз ли   чи ту функ ци ју и зна че ње у кон тек сту (или кон си-
ту аци ји) чи ме се и раз от кри ва њен ка рак тер. Та сво је вр сна хо мо ни ми ја фра зео-
ло шких је ди ни ца упра во се и „уки  да” у кон тек сту те је за то функ ци онал ни 
аспект фра зе о ло ги зма пре су дан у од ре ђи ва њу жан ра. Ме ха ни зам фра зе оло-
шке транс по зи ци је функ ци о ни ше и као је дан од ва жних твор бе них про це са 
у је зи ку. По на шем миш ље њу, пр во бит не фра    зе о ло шке је ди ни це ко ји ма се 
чо вјек об ра  ћао бо жа н ству (ко је мо гу би ти из жан ра уз ре чи ца ако Бог да, за-
кле тви Бо га ми, за Бо га или кле тви да Бог да) би ле су мо ти ва тор у твор бе ном 
про це су, ко ји као крај њи ис ход, чес то пра  ћен и про мје ном про зо ди је и син-
та ксич ке фун кци је, до во ди до лек си ка ли    за ци је, од но сно, на ста нка са мо стал-
них лек се ма: за бо га, бо га ми, ако бог да, да бог да, бог зна (по дроб ни је у Пеја
новић 2012а). 

1. Његошевa фразеологијa као фразеологијa пи сца пред   ста вља пр ви 
аспе кат на ше ана ли зе. С об зи ром на чи ње ни цу да дје ло Пе тра II Пе тро ви ћа 
Ње го ша при па да ра ни јој епо хи раз во ја је зи ка, књи жев но сти и кул ту ре, ње-
го ва се фра зе о ло ги ја ну жно са гле да ва  пре ма оп ште је зич кој фра зео ло ги ји 
са вре ме ног књи жев ног је зи ка као јед на од ета па у том раз во ју. Увид у овај 
аспе кат зна ча јан је за ди ја хро ниј ско про  уча ва ње фра зе о ло ги је са вре ме ног 
срп ског је зи ка. Иа ко ни је по тре бно спе ци јал но обра зла га ти зна чај Ње го ше вог 
дје ла у укуп ном раз во ју и кон сти ту и са њу срп ског књи жев ног је зи ка, о то ме 
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по сред но свје до чи и чи ње ни ца да је за са да је ди ни рјеч ник пис ца (ау тор ски 
рјеч ник) на на шим про  сто ри ма упра во Реч ник Ње го ше ва је зи ка. Ми ха и ло 
Сте ва но вић, је  дан од са ста вља ча по ме ну тог рјеч ни ка и ње гов уред ник, у пред-
го во ру ис ти че: „Ка ко са мо Ње   го    ше во де ло, та ко и је зик ко јим је оно пи са но, 
одав на су се на ме та ли за пот пу ну лек сич ку об ра ду. Не са мо ти ме што Ње гош 
иде у нај зна чај ни је на ше књи жев ни ке не го што је он је дан од тво ра ца на шег 
књи жев ног је зи ка. Он, пр во, иде ме ђу пи сце, ако не и ис пред свих дру гих 
пи са ца но ви јег вре ме на, ко ји су за осно ви цу свог књи же вног је зи ка узе ли 
на род ни, за шта се за ла гао, бес   по штед но бо рио и што је ко нач но из бо рио 
Ње го шев ве ли ки са вре ме ник Вук Ка ра џић” (стевановићи др. 1983 I: VI II). 
На дру  гом мје сту у пред го во ру Сте ва но вић на гла ша ва да: ‹…› „син так си чко 
бо гат ство на род ног је зи ка Ње го ше ва за ви   ча ја, гном ски ка ра ктер ње го ве 
фра зео ло ги је, про ткан фи ло  зо фском ре флек си јом пе сни ка-ми сли оца из у зет не 
пе снич ке да ро  ви то сти, а не ли ше ног ни из ве сне фи ло зоф ске уче но сти, чи  не 
Ње го шев је зик у тим прав ци ма још не до сег ну тим у књи жев ном ства  ра ла штву 
на ших на ро да” (стевановићи др. 1983 I: IX). На ве де не ри је чи ис так ну тог 
ње го шо ло га да ју са же то и тач но об ра зло же ње и под сти цај за про у ча ва ње 
фра зео  ло ги је јед ног од тво ра ца срп ског књи жев ног је зи ка. 

1.1. Прет ход ни на во ди да ју ја сну смјер ни цу у ком прав цу тре ба усмје-
ри ти па жњу то ком изу ча ва ња Ње го ше ва иди о лек та као си  сте ма и, на рав но, 
Ње го ше ве фра зе о ло ги је као ве о ма ва жне ком по   нен те пи шче вог иди о лек та. 
Не за о би ла зан пут у про у ча ва њу Ње го    ше ве фра зе о ло ги је при је све га је њен 
од нос пре ма фол клор ној и на   род ној фра зе о ло ги ји, као и ње но по ре ђе ње са 
фра зео ло ги јом ње му са вре ме них ства ра ла ца. Не мо гу ће је про у ча ва ти Ње го-
ше во дје ло без кон стан тног об ра ћа ња цје ло куп ном Ву ко вом опу су(Пејано
вић2016). Ова кав при    ступ омо гу ћу је нам, с јед не стра не, да уз по моћ њи хо ве 
фра зео ло  ги је ре кон стру ише мо фра    зео  ло ги ју вре ме на у ко ме су пис ци жи-
вје ли и ства ра ли, као и да ана ли зи ра мо удио и зна чај фра зео ло шког ни воа 
је зи ка у по ети ци кон  кре тно га пис ца, а с дру ге стра  не да, узи ма ју ћи као 
ter ti um com pa ra ti onis еп ску по е зи ју утвр ди мо но ва тор ство пи са ца или њи хо во 
осла ња ње на исту ка да су фра  зео    ло шки ре сур си је зи ка у пи та њу (Пејановић 
2011в; 2011г; 2014). По ме ну та ме то до ло ги ја, ко ја да је ова кав увид у Ње го ше-
ву фра зео ло ги ју, отва ра пут и у исто риј ску фра зе о ло ги ју ко ја је, по ри је чи ма 
иста кнут ог ру ског фра зе о ло га Ва ле ри ја Мо ки јен ка, нај ма ње истра же на лин-
гви стич ка ди сци пли на. На том пу ту по ре ђе ње Ње го ше ве фра зео  ло ги је са 
фол клор ном и на род ном, као из во ри ма на ко ји ма се на па јао, од из у зет ног је 
зна ча ја и Ву ко во дје ло ко је нам слу жи и за ре ко н  струк ци ју и за по твр ду зна-
че ња по је ди них из ра за. На ве де не тврд ње илу стро ва ће мо са мо не ким од број них 
иди   ома из Ње го ше ва иди  о лек та.

Иди о ми од Ко со ва, по Ко со ву ко је ми де фи ни ше мо као вре мен ске ори-
јен ти ре у је зич кој сли ци сви је та го вор ни ка срп ског је зи ка и ко ји су са став ни 
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дио ет но кул тур ног кон цеп та ̔ Ко со воʼ по  свје до че ни су у Ње го ше вим дје ли ма, 
као и код ње го вог са вре ме ни ка С. М. Љу би ше. Пред ло шко-па де жне ве зе мо гле 
би се ту ма  чи ти као сло бод ни спо је ви ри је чи ко је ко ри сти са мо Ње гош да оне 
са истим зна че њем и ви со ком фре квен ци јом ни су упо      три је бље не и у дје ли-
ма ње го вих са  вре ме ни ка. Два на ве де на иди     ома пред ста вља ју фра зео  ло шке 
ар ха    изме јер ни су фре квен тни у са  вре ме ном је зи ку, али су по твр ђе ни у дје-
  ли ма пи са ца епо хе, као и у са вре ме ним књи жев ним дје ли ма. Ко сов ска бит ка 
као пре лом ни тре   ну так на ше исто ри је по ста ла је пре це дент на си ту а ци ја за 
лин гво  кул тур ну за јед ни цу ко ја го во ри срп ским јез иком. То ме је, на рав но, 
прет хо ди ла по ет ска исто ри ја и сје ћа ње ко је је чу ва но и са чу ва но нај при је 
кроз еп ску по е зи ју, по том и у дје  ли ма пи са ца од нај ра ни јих вре ме на до да нас. 
Као та ква, мо ра ла је оста ви ти свој од раз и у иди о ма ти ци, о че му свје до че и 
број ни иди о ми ко ји су ак ту ел ни и у са вре ме ном је зи ку: све је рав но до Ко со ва 
(ко ме), ка сно Мар ко на Ко со во до ђе, про шао као Јан ко на Ко со ву, по кољ као на 
Ко со ву. Иди ом од Ко со ва ‘од у ви јек, от кад зна мо за се беʼ од ра жа ва в а  ж   ност 
до га ђа ја ко  ја је за срп ски на род то ли ко ве ли ка да он на вре  мен ској оси као 
кљу чни ори јен тир има Ко сов ску бит ку, а она пре  д  ста вља гра ни цу од ко је 
по чи ње но ва ис то ри ја. На ве де ни иди ом спа да у ши ри кон цепт ʽКо со во ,̓ који 
пред ста вља је дан од ет но кул тур них кон це па та у је зич кој сли ци сви је та, о че му 
смо пи са ли у ра ни јим ра до ви ма (Пеянович 2006; Пејановић 2010: 149–156). 
Иди ом је по свје до чен три пу та у Гор ском ви јен цу и три пу та у Шће па ну Ма лом:

Про ста са бља по сто пу та тур ска
од Ко со ва ко ја нас си је че
при злу то ме, ако је исти на.

(гв 2096)
Чуј на ро де, сви ски ни те ка пе:
хо ћу спо мен да чи ним ду ша ма
ви те зо ва на ше га на ро да –
да нас ће им нај ми ли је би ти,
од Ко со ва ниг да као да нас!

(гв 2652)
Срб ки ња га јошт ра ђа ла ни је 
од Ко со ва а ни при јед ње га!

(гв 393) 
Сва ју на штва ва ша од Ко со ва 
С ко ји ма се го ре ове ди че

(шМ: 93)
Од Ко со ва до да на шњег да на
На ше вој ске на њу уда ра ше

(шМ: 181)
Цр но гор ска уста јошт ни ка да
од Ко со ва ово не ре ко ше

(шМ: 57).
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Иди ом од Ко со ва ‘од у ви јек, от кад зна мо за се бе’, зна       ча јан не са мо у Ње-
го ше вом иди о лек ту, већ и у је зич кој, и ши ре, кон   цеп ту ал ној сли ци сви је та 
го вор ни ка срп ског је зи ка, по свје  до   чен је ви ше пу та и у дје лу С. М. Љу би ше:

А што го во риш, че сти ти про ви ду ру, да нам не ћеш по мо ћи, хва   ла Бо гу, ми ће мо 
се са ми кла ти Тур чи ном, као од Ко со ва пак ако нас смр ве, ми по ште но у гро бу, 
а ви стид но на зе мљи (љуБиша 2006: 46); 
Пре ко то га по зна ше си лу и моћ сул та но ву и ње го во ја ко цар ство, што од Ко со ва 
јошт не из у сти ше (љуБиша 20 06: 52); 
Та ме је ку ћа ко па ла од Ко со ва, пак да јој се удво ри, по   ве де ме ђед још ђе те том 
у Бу би ћа да ме ши ша, и та ко се то бож оку  ми да се би је де про ђе мо (љуБиша 
2006: 59–60);
На њој ми је гро бље пра дје дов ско, на њој мо је пле ме од Ко со ва кли ца (љуБиша 
2006: 148).

Иди ом по Ко со ву илу стру је мо јед ним при мје ром из Шће па на Ма лог и 
јед ним при мје ром из дје ла С. М. Љу би ше: 

Отвор те се, ви те шке гроб ни це,
са ма сла во, са мо при бје жи ште 
по Ко со ву срп ски јех ју на ках,

(шМ: 15);
Гра ди ли га зе ма ном бра ћа Мр њав че ви ћи, а про да ли ду жду бра ћа Бал ши ћи, пе те 
го ди не по Ко со ву, па се за лу ду про го ни ли да га Мле чи ћи пре от му Бал ша тре ћи, 
Ђу рађ Бран ко вић и Ви со ки Сте ван (љуБиша 2006: 109).

Иа ко иди ом од Ко со ва ни је фре квен тан у са вре ме ном срп ском је зи ку у 
сва ко днев ној упо тре би, на ла зи мо га у књи жев ним дје  ли ма са вре ме них ства-
ра ла ца срп ског је зи ка Ма ти је Бећ ко ви ћа и Ни ко ле Ма ца но ви ћа:

По сле свих по ра за: смрт Ра да То мо ва
Нај ве ћи је срп ски по раз од Ко со ва

(Бећковић 2006: 38).

Је ди на је она пре жи вје ла
с Ко со ва кре ну ла за на ма

(Бећковић 2006: 143).
Ве ле да су је гра ди ли Не ма њи ћи, баш ту на Спа со је ву гла ви цу још при је Ко
со ва (МаЦановић 2007: 92).
У сва ком слу ча ју би ло је то још при је Ко со ва (МаЦановић 2007: 92).

Гра ма тич ко, тач ни је, мор фо ло шко ва ри ра ње ком по нен те из ра за од, у 
по свје до че ним иди оми ма код Бећ ко ви ћа и Ма ца но ви ћа, од но сно ње го ва за-
мје на дру гим пред ло гом, не ми је ња гло бал но зна че ње иди о ма и свр ста ва се 
у је дан струк тур но-се ман тич ки мо дел.

1.2. Илу стра ти ван при мјер да Ње го шев иди о лект пред ста вља гра    ђу за 
про у ча ва ње исто риј ске фра зе о ло ги је срп ског је зи ка је сте и иди ом ни му си зла 
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не же ли по свје до чен у Шће па ну Ма лом. За ни мљи  во је да се у Реч ни ку Ње го
ше ва је зи ка на ве де ни иди ом не ин те р    пре  ти ра као из раз, иа ко се ме ђу при мје-
ри ма ко ји ма се илу стру је од   ред ни ца му ха на ла зе упра во сти хо ви из Шће па на 
Ма лог: А што ти је он ста рац сме тао? / Зла ни му си не же ли ни ка ква (стева
новићи др. 1983 I: 461). На ве де ни из раз ни  је у упо тре би у са вре ме ном срп ском 
је зи ку, у ко ме се ко ри сти ње  гов си но ним ни мра ва не би зга зио, са иден тич ним 
зна че њем ʽдо бро ћу дан, ми ро љу бив чо вјек .̓ Ве о ма су ком пли  ко ва на пи та ња 
ре кон струк ци је фра зео ло ги је пи сца, на ве де ни из раз мо гао би се по тен ци-
јал но ту ма чи ти као ме та фо рич ни сло бод ни спој ри је чи, или пак ау тор ски 
фра зео ло ги зам са мог Ње го ша да иди ом ни је по свје  до че ни и код дру гог пис ца, 
ње го вог мла ђег са вре ме ни ка у при по ви је ци „Про  да ја па три а ја ре Бр ки ћа” 
С. М. Љу би ше: То је до бра ду ша што ни му си зло не ми сли (љуБиша 2006: 69). 
Из раз је по свје до чен и у цр но гор ским ди ја лек ти ма. У Ускоч ком рјеч ни ку у 
ко ме је ком по нен та из ра за од ра же на са фо нет ском ва ри јан том муа: Муи зла 
не ми сли (станић I 1990: 69). Да је ана ли зи ра ни иди ом из Ње го ше вог дје ла 
за и ста оп ште је зич ки, а не ау тор ски по твр ђу је и по да так из рјеч ни ка ЈА ЗУ у 
ко ме чи та мо: „му ха се узи ма у не ки јем фра за ма и по сло ви ца ма” а ме ђу на бро-
ја ним на ла зи се и при мјер: Они је ви дјет до бар кр стја нин, ре ко би, да не би ни 
му хи зла учи нио (rječnikjaZu: 131). На дру гом мје сту у рје чни ку на ве де ни 
су као илу стра тив ни при мје ри упра во по твр де из Шће па на Ма лог и Љу би-
ши не при по ви јет ке (rječnikjaZu: 132). Као дру ги, мо жда важ ни ји до каз, 
да иди ом ни је ау тор ски на во ди мо чи ње ни цу да он по сто ји на ши рем сло вен-
ском аре а лу. У ру ском је зи ку: му хи не оби дит (тиХонов 2004: 614) у ко ме се 
кори сти за опис до бро ћуд ног чо вје ка, оно га ко ји ни је у ста њу ни ко ме да 
на у ди, да кле са иден тич ним зна че  њем ка кав је по ме ну ти иди ом по свје до чен 
у дје ли ма Ње го ша и Љу  би ше. По свје до чен је иди ом и у бје ло рус ком је зи ку са 
истим зна че њем: мухi (у) не пакрыўдзiдщь (не пакрыўдзiў) (леПешаў 2008 II: 
166), укра јин ском: му хи не зообидить (ФсуМ 1993 I: 343), као и у бу га рском 
је зи ку: му хи ня ма да обидят.

1.3. Као још је дан при мјер из Ње го ше ва иди о лек та на во ди мо иди ом 
пи лич ни ка не ос та де (не ће оста ти) од ко га, ко ји је осим у Шће па ну Ма лом 
по твр ђен и у Сво бо ди ја ди и Пје сма ма. По свје до чен је иди ом и у при по ви је ци 
„Рат и бо је ви” С. М. Љу би ше: 

Вој ска пје шка, у та ком пред је лу, кад при ско че Цр но гор ци, би се из ло ми ла и 
рас па ла да се не вра ти пи лич ник (љуБиша 2006: 44).

Да се иди ом сре ће и у цр но гор ским ди ја лек ти ма, при мје ре на ла  зи мо у 
ра зним ди ја ле ка т ским рје чни ци ма (у го во ру Ку ча, За га ра ча, Уско ка, ник шић-
ког кра ја). Ком по не нта иди ома пи ли  чник у Ре ч ни  ку Ње го ше ва је зи ка ту ма чи 
се као ʽни ко, ни је дна осо  баʾ  (стевановићи др. II 1983: 25) и илу стру је са дви-
је по твр де из Шће   па на Ма лог: пи лич ни ка не пу сти ше (шМ: 193) и још дви је 
из Огле да ла срп ског, а слич но се ту ма чи у не ко ли ко ди ја ле кат ских рје  чни ка:
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пи лич ник, -а, м. ни шта, ни ко, ни је дан. ‒ На Кр но во пар ти за ни од Гво зде но га 
пу ка ни је су оста ви ли ни пи лич ни ка, све су по мла ти ли. По био ми је град стру-
ко ве ду ва на, ни је ва ла оста вио ни пи ли чни ка. (ћуПићи 1997: 327);
пи лич ник м ‘по след њи оста так не че га?’, в. за у мит (Петровић и др. 2013: 285); 
за у мит се -им се св ‘за ми сли ти, прет по ста ви ти’. ‒ У што си се за у ми јо лу до? 
/ За у ми јо па се пре ва ри јо. ‒ Пја не би ле па се за у ми ле / Да у се ло пи лич ни ка 
не ма. (Петровић и др. 2013: 142);
пи лич ник, -а, м. ни ко, ни је дан жи вот, осо ба. „Не оста де ни пи ли чни ка” ‒ не 
оста ни ко, ни је дан; Шва бе су по би ле све ухва ће не ста нов ни ке 1943, ни је су 
оста ви ле ни пи лич ни ка, ку да су про шле, до Су тје ске (ђоковић 2010: 432-424). 
пи лич ник, -а, м. 1. м. ни ко, ни је дан. ‒ Не оста де од њиг пи ли чни ка”. 2. ни шта, 
ни трун ке. ‒ Не оста де од жи та ни пи лич ни ка. ‒ Вље тар је од ни јо си је но, није 
оста ло ни пи лич ни ка (станићii 1991: 95).

Kao што се ви ди, у на ве де ним рјеч ни ци ма се ман ти за ци ја свих при мје ра 
из вр ше на је на осно ву иди о мат ске упо тре бе лек се ме пи лич ник као ком   по-
нен те фра зе о ло шког из ра за. На и ме, ни у јед ном рје чни ку ни смо на шли са-
мо     стал ну упо тре бу лек се ме пи лич ник. У свим на ве де ним кон те ксти ма она 
је упо три је бље на у од рич ним иди о мат ским кон стру кци ја ма, у ко ји ма се 
ва ри ра гла гол ска ком по нен та из ра за: не ма ти, не оста ти, не оста ви ти, не 
пу сти ти (пи лич ни ка), ода кле се за кљу чу је да лек се ма пи лич ник не ма сло-
бод но већ та ко  зва но фра  зео ло шки ве за но зна че ње. Ни у Ву ко вом Срп ском 
рје чни ку име ни ца пи лич ник ни је се ман ти зо ва на, већ је илу стро ва на та ко ђе 
иди о мом: сви из ги ну ли, ни пи лич ник ни је уте као, т. ј. ни је дан: Е пи лич ник од 
вас не уте че (караџић 1852: 500; упо ре ди караџић 1935: 516). У дру гој од ред-
ни ци у Срп ском рје чни ку за би ље жен је и при дјев пи лич ни на, но, илу стро ван 
иди омом не ма ни пи ли чно га, а Вук у де фи ни ци ји до да је т. ј. ни је дно га. Да кле, 
код Ву ка су за би ље же на два иди о ма: пи лич ник не уте че и не ма ни пи ли чно га 
са исто вје тним зна че њем. Упра во по с вје до че на лек сич ка ва ри јан та иди о ма 
са од но сним при дје вом пи лич ни, ко ја је, по све му су де ћи, ста ри ја од иди о ма 
са име нич ком ком  по нен том пи лич ник по ма же нам у ре кон струк ци ји зна че ња. 
Ми прет по ста вља мо да је на кон ели зи је име ни це ја је и суп ста  н ти ва ци је од-
но сног при дје ва сре дњег ро да пи лич но (ја је) и до шло до по ја ве но ве ри је чи 
пи лич ник до  да ва њем су фик са  -ик. С об зи ром на чи ње ни цу да је име ни ца 
пи ли   чник у сва ком од про вје ра ва них при мје ра, ка ко у књи жев ним дје ли ма, 
та ко и у раз ли чи тим рјеч ни ци ма по твр ђе на са мо у окви ру иди ома, за кљу-
чу је мо да је ње на се ман ти за ци ја у ди ја ле кат ским рјеч ни ци ма из вр ше на на 
осно ву гло  бал ног зна че ња из ра за. На ве де ни при мјер по  ка зу је важ ност не 
са мо Ње го ше вог иди олек та, већ и Ву ко вог дје ла у рје ша ва њу ети мо ло ги је 
по је ди них лек се ма.

На ве де ни при мје ри тек су врх ле де ног бри  је га исто риј ске фра       зе оло ги-
је, ко јој се за са да вр ло оп ре зно при ми че мо, свје сни огро   мног не ис тра же ног 
оке а на ко ји је пред на ма. При ли ком ре кон  стру  кци је иди о ма осла ња мо се на 
ме то до ло ги ју ру ске шко ле Бо ри са Ла ри на, ко ју у сво јим ра до ви ма при мје-
њу је ис так ну ти фра зео лог Ва ле риј Мо ки јен ко. У тој ме то до ло ги ји кљу чна 
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је при мје на стру ктур но-се ман тич ког мо де ла фра зе оло шке је ди ни це. Под 
њим се под    ра зу ми је ва: „стру ктур но-се ма н тич ки ин ва ри јант уста ље них из-
   ра за ко ји ше мат ски од ра жа ва ре ла тив ну ста бил ност њи хо ве фор ме и се ман-
ти ке” (Мокиенко 1989: 53; пре вод са ру ског наш), а он се ре кон стру ише на 
осно ву ис пи ти ва ња на ши ро ком сло вен  ском аре алу у син хро ни ји и ди ја хро-
ни ји, ка ко уну тар јед ног је  зи ка и ње го вих ди ја ле ка та, та ко и по ре ђе њем са 
дру гим сло вен ским је зи ци ма. На ша кон це пци ја фра зе   о  ло шких жан ро ва, 
ко ја фра зео ло ги зме гру пи ше око кон це па та, уп ра    во и пред ста вља при мје ну 
и про ду бља ва ње на ве де не ме то до ло ги је.

1.4. Да ља па ра  ме три за ци ја фра зе о ло шког сло ја Ње го ше ва је зи ка по вре-
     ме н ском кри те ри ју му, оче ки ва но, от кри ва да ме ђу ње го вим фра       зео  ло ги зми ма 
има зна ча јан број фра зе о ло шких ар ха  иза ма и исто       ри за ма. По је ди ни из ра зи 
ви ше се уоп ште не ко ри сте у са вре ме ном је зи ку јер су не ста ли и де но та ти/
ре фе рен ти ко је су озна ча  ва ли. Та кве фра зе о ло ги зме на зи ва мо исто ри зми ма. 
Не ки пак из ра   зи у са в ре ме ној упо тре би за ми је ње ни су си но ни мич ним кон-
стру к ци  ја ма, сто га их свр ста ва мо у ар ха и зме. Не ста нак по је ди них фра  зео -
ло  ги за ма из Ње го ше ва иди о лек та, њи хо во од су ство у са вре ме ном је зи ку, 
усло ви ли су екс тра лин гви стич ки фак то ри. У овој гру пи на ла зе се раз ли чи ти 
из ра зи у ко ји ма су од ра же ни оби ча ји, об ре ди, ри ту а ли на ше га на ро да ко ји 
су пра кти ко ва ни у Ње го ше во до ба. Ме ђу њи ма по  себ но мје сто за у зи ма ју 
они у ко ји ма се од ра жа ва оби чај крв не осве те, ко ји спа да ју у кон цепт ʽчаст :̓ 
ми ри ти кр ви и ње гов си но ним ми ри ти гла ве, ду жан крв, брат ско ми то, пу шка 
крв ни ца, пре ки ну ти ди нар, или пак они иди о ми ко ји одр жа ва ју тра ди цио  нал-
ни оби чај ка жња ва ња пре ступ ни ка у па три јар хал ној за јед ни ци: про   кле та 
го ми ла, по ћи под го ми лу, вр ћи под го ми лу (де таљ ни је у Пејановић 2010: 
137–149). С об зи ром на то да су ис ко ри је ње ни оби ча ји, об ре ди или ри ту а ли 
ко ји су и би ли из во   ри ште на ве де них из ра за, не ста ла је и по тре ба за њи хо вом 
де но     та ци јом у са вре ме ном је зи ку и сто га се и они по вла че, не ста ју из упо тре-
бе. Сље де ћи пак фра зео ло ги зми, ко је та ко ђе не сре ће мо у са вре ме ном је зи ку, 
спа да ју у ар ха изме јер се да нас у њи хо вом зна че њу упо   тре бља ва ју дру ги изра-
зи за из ра жа ва ње иден тич не се ма  нти ке: да ти вје ру, на вје ру, твр да вје ра, 
пре вр ну ти вје ром, на бра тску у ко ји ма су ком    по нен те иди о ма вје ра, брат ска 
за ми је ње не ком по нен том ри јеч. Ар ха  ичан је и иди ом у раз лог се са им пе ра-
тив ним зна че њем ʽура зу ми сеʼ ко ји има ва ри јан ту у па мет се (овај по сље дњи 
и да нас се мо же чу ти у Цр ној Го ри), а ко ји је осим у Гор ском ви јен цу и Шће
па ну Ма лом, по твр ђен и ви со ко  фре квен тан и у дје ли ма С. М. Љу би ше. Да су 
у Ње го ше вој иди о ма ти ци са чу ва на раз ли чи та вје ро ва ња, су је вјер ја и ри та ли 
ко је је на род прак ти ко вао, свје до чи и ди ја ле  кат ски фра зео лош ки из раз не ма га 
ни у пле ћу. Ри ту ал, ко ји и ју на ци Гор ског ви јен ца упра жња ва ју, Вук де таљ но 
опи су је у Ет но гра фским спи си ма (кaрaџић 1969: 184). И по је ди ни ком па ра тивни 
фра зео ло ги зми, као од раз ета ло на и сте ре о ти па ет но   кул тур не за јед ни це, 
свје до че да је усљед екс тра лин гви стич ких раз ло га из упо тре бе иза шао је дан 
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број и у са вре ме ном је зи ку за ми је њен но вим (ви ди при мјер са ком па ра тив-
ним фра зе о ло ги змом као би је ла/гор ска ви ла).

Ана ли за са ста ва Ње го ше ве фра зе о ло ги је са фун кци о нал но-стил ског 
аспек та, по ка зу је да су у ње го вој идио ма ти ци пред ста вље ни фра зео      ло ги зми 
из раз ли чи тих функ цио нал них сти ло ва. То не чу  ди с об   зи ром на раз ли чи те 
књи же вне жан ро ве ко ји су за сту пље ни у ње го вом дје лу. По  тпу но је оче ки-
ва но да се у Гор  ском ви је нцу и Шће    па ну Ма лом, спје во ви ма у дра  мској фор-
ми, ме ђу из ра зи ма на ђу фол кло рни фра зе о ло ги зми: би је ли град, би је ла ви ла, 
си ња ку кви ца, си ви со ко, мр ки вук, зе ле на до ла ма, да ва ти бож ју вје ру, од врх 
гла ве до зе ле не тра ве, жи ва ва тра, жи ви огањ, раз ли чи те узре  чи це: бо же 
ми ли, бо же мој, жа ло сна ти, ку ка ла ти (му) мај ка, као и кле  тве: зло ти ју тро 
и за кле тве, за тим три  ви јал ни по здра ви: по моз бог. Ви со ко су фре квен тни у 
Ње го  ше вом дје лу и иди о ми из раз го вор ног је зи ка: на вратна нос, за свр бје ли 
су дла но ви, ку по ва ти ма чку у вре ћи, ни во да ни ви но, не зна се ни ко пи је ни ко 
пла ћа, упа ла сје ки ра у мед, зна ти у пр сте, пук ну ти од сми је ха, по пи ти сву 
па мет ко ји су ак ту ел ни и у са вре ме ном срп ском јези ку. У Ње го ше вој Би ље
жни ци и Пи сми ма фик си  ра ни су и књи шки, би б лиј ски из ра зи као ан гел 
хра ни тељ, глас во  пи ју ће га (ва пи ју ће га) у пу сти њи. Као што ви ди мо, у ње го вом 
дје лу за сту пље не су и фра зе о ло шке је ди ни це ко је су акту ел не и да нас у са  вре-
ме ном је  зи ку. Фра зе о ло ги ја Лу че ми кро коз ма по мно го че му је спе ци фи чна 
и пред мет је по себ ног истра жи ва ња.

Ди ја ле кат ска фра зе о ло ги ја та ко ђе је за сту пље на у Ње го ше    вом иди о-
лек ту. Она би се услов но мо гла по ди је ли ти на осно ву сље   де ћих кри те ри ју ма: 
у пр вом ре ду то су они иди о ми ко ји се уоп ште не сре ћу у дру гим кра је ви ма 
срп ског је зи ка: ста ја ти за уклин, да се сви јет укли ња, ло  ми ти врат ‘ићи по 
те  шком не  про хо дном те ре ну’. Да ље су то из ра   зи ко ји у свом са ста ву са др же 
ком по нен те ди ја лек ти зме: у топ са ће ра ти, на ви дје ло изи сти, изи сти на 
до бро, изи сти из сви је сти. И на кра ју, то су из ра зи по зна ти и у са вре ме ном 
је зи ку, или дру  гим ди ја  лек ти ма, али чи ја је син так сич ка струк ту ра од ли ка 
го во ра Ње го ше ва кра ја. У ова квим иди о ми ма ди ја ле кат ско се оби љеж је ра-
ли зу је на син так си чком пла ну: му ха у но су уље гла, у ко ме умје сто књи жев ног 
аку за ти ва има мо у Ње го ше вом иди о лек ту ло ка тив, или по пр сту ка жи ва ти, 
гдје је умје сто са вре ме ног и књи жев ног об ли ка ин стру мен та ла прс том по
ка зи ва ти у Ње го ше вом идио лек ту по свје до че на ар ха ич на и ди ја лектска упо-
тре ба да ти ва са пре дло гом по. 

2. Дру ги ва жан аспе кат про у ча ва ња Ње го  ше ве фра зе  оло ги је је сте њен 
од нос пре ма фолк лор ној и на род ној фра зе о ло ги ји. Фол клор ни фра    зео ло шки 
ни во ду бо ко је уткан у књи  жев ни је зик те га је у не ким слу ча је ви ма те шко и 
пре по зна ти. А за све је узрок спе ци фич ност на стан ка срп ског књи жев ног је-
зи ка ко ји је у ве ћој мје ри не го оста ли сло вен ски је зи ци из ра стао из на ро дног. 
Је дан од „кри ва ца” за по сто ја ност и рас про стра ње ност фолк ло рних фор му ла 
је сте и чи ње ни ца на ше скро мни је пи са не књи жев не тра ди ци је на на род ном 
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је зи ку у од но су на усме ну, над ко јом ова по сљед ња има пре власт, па се та ко 
еп ска по е зи ја на ме тну ла сво јим ути ца јем као је дан од пре це де н тних тек сто-
ва лин гво  кул тур не за јед ни це ко ја го во ри срп ским је зи ком. Тер мин и са др жај 
фол клор не фра зео  ло ги је не би тре ба ло по исто  вје ћи ва ти са тер ми ном и са-
др жа јем на ро дне фра зео ло  ги је, ко ја је ши ри по јам од по ме ну те. У на род ну 
фра зе о ло ги ју осим фолк лор не спа да и ди ја ле кат ска фра зе о ло ги ја. Говорeћи 
о Ње го ше вој фра зе о ло ги ји, не мо же мо за о би ћи уло  гу и зна чај фолк лор не 
фра зе о ло ги је у ње го вој по ети ци. На ни воу упо тре бе фолк лор них стал них 
епи те та и иди о ма на  ста лих њи хо вом транс по зи ци јом Ње гош оста је до сље дан 
усме ној тра ди ци ји, он пре у зи ма го то ве фол к лор не стал не епи те те: би је ла 
ви ла, гор ска ви ла, сви је тло ору жје, си ви со ко, мр ки вук, гу ја љу та, љу ти 
змај за ра зли ку од са вре ме  ни ка Ма жу ра ни ћа ко ји по угле ду на фол клор не 
ства ра сво  је ока зио нал не стал не епи те те кон та мин аци јом већ по сто је ћих 
фолк лор них: тан ка ви ла, на го ми ла ва њем атри бу та: ору жје сви је тло и љу то, 
пер со ни фи ци ра њем из ра за: љу ти џи лит, љут ја та ган, љу ти но жи сл. (Пе
јановић 2011г; 2011д).

2.1. Ме ђу фолк лор ним уста ље ним по ре ђе њи ма на ла зе се и оне је    ди        ни-
це ко је су ка ра кте ри сти  чне за лин гво кул тур ну за је дни цу обје         ди ње ну срп-
ским је зи ком. Ин те ре сант ни су ком па ра тив ни фра   зе о       ло ги зми са су бјек том 
по ре ђе ња ви лом – ми то ло шким би ћем ју жно     сло вен ског фолк ло ра. Да је вила 
ета лон ље по те у на шој кул ту ри оп ште је по зна то, као и да та тра ди ци о нал на 
фол к лор на оцје на и да  нас ва жи, ма да је у са вре ме ном је зи ку по сте пе но по ти-
ску ју но ви ета   ло ни мо дер ног до ба. По твр ду за то на ла зи мо у ве ли ком бро ју 
еп ских пје са ма: у „Же нид би Ду ша но вој”: Ра за сја се со ба од ка ме ња, / Та ка му 
се учи ни ђе вој ка, / Да је љеп ша од би је ле ви ле или у пје сми „Роп ство и же-
ни ба Јак ши ћа Шће па на”: И да ће ти ћер цу за љу бов цу, / Што је љеп ша од 
би је ле ви ле. Из на ве де них од ло ма ка пје са ма ви ди се да је са ви лом по ре ђе на 
жен ска ље по та, ма да се у на шем фол кло ру и млад, на о чит му шка рац не ри-
јет ко по ре ди са ви лом. Фо клор ни ета лон ље по те ко ри сти и Ње  гош у Гор ском 
ви јен цу за опис сна хе Ми ло њи ћа ба на: Љеп ша му је од ви ле би је ле / не ма пуно 
осам на ест ље та. У дру гом пак при мје ру из Шће па на Ма лог опи су је се ље пота 
ко ња: наш па три ка из Пе ћи пи то ме / спре мио му на по клон бр ња ша, / сво га 
ха та ка ко гор ску ви лу (ШМ: 17). Ви лин је атри бут у јед ном при мје ру би је ла 
што ука зу је на по зи тив ну ко на та ци ју те бо је ко ју она има не са мо у срп  ском, 
већ у сло вен ском фол кло ру уоп ште, у дру гом је гор ска.

Ме ђу тим, у фол клор ној сли ци сви је та ви ла је не са мо ета лон ље по те, већ 
и бр зи не ко ња, што чи та мо из пје сме „Лов Мар ков с Тур ци ма”: Ша рац иде, 
као гор ска ви ла, / Бр зо иде, да ле ко од ми че, или из пје сме „Мар ко Кра ље вић и 
Ара пин”: За њи ме се на ту рио Мар ко; / Алʼ је бр за пу ста бе де ви ја, / Бр за му је, 
као гор ска ви ла. Ко ли ко је фол клор на фра зео ло ги ја зна чај на за ре кон стру кцију 
је зич ке сли ке сви је та и ре це пци ју са ме еп ске по е зи је, као и књи жев но у мјет-
нич ког тек ста ко ји се на па јао на фол к  лор ним из во ри ма по ка за ли смо у ра ду 
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„Ста лни епи те ти као фра зео ло шки жа нр у спје во ви ма Смрт Сма илаге  Чен
ги(jи)ћа и Гор ски ви је нац (по ред бе ни аспе кат)”, да ју ћи кри  тич ки осврт на ту-
ма че ње јед ног сти ха Ма жу ра ни ће вог спје ва: Први часак престигнут ће, 
мнијеш, / Коње виле, раја ластавица (Mažuranić 1979: 28). На и ме, у члан ку 
„Фразеолошка антонимија у спјеву Смрт Смаил-аге Ченгића Ивана Мажу-
ранића” Јо сип Ма те шић на сље де ћи на чин ко мен та ри ше на ве де не сти хо ве: 
„апозиција стоји у служби ближег означавања именице, носиоца антонимије, 
гдје су коњи виле симбол моћи, лагодног живота, а раја ластавица симбол 
немоћи, стога уплашене лутајуће голоруке раје” (Matešić 2000: 305). У на-
ве де ним сти хо ви ма скра ће не ме та фо ре ко њи ви ле на ста ле су од уста ље них 
по ре ђе ња (ко њи као ви ле), ра ја ласт ави ца (ра ја као ла ста ви ца). Та ко ђе је у 
кон тек сту сти  ха из о ста вљен пре  зент гла го ла тр че (од но сно ју ре, ме та фо ри чно 
ле те), сли ка опи су је, за нас са свим ја сно, ве за ну за ре по ве ра ју ко ја бр зо 
тр чи ( ју ри, ле ти) ‒ као ла ста ви ца и ко ње ко ји још бр же тр че ‒ као ви ле (о 
мит ској бр зи ни ви ла свје до чи и са чу ва на у је зи ку из ре ка а не би га ви ле про
ни је ле). Ме та фо ре су на ста ле на осно ву уста ље них по ре ђе ња ко ја су рас про-
стра ње на у на шем фол кло ру. У еп ским на ро дним пје сма ма, као уо ста лом и 
у је зи ку, ви ла је ета лон не са мо ље по те, већ и бр зи не ко ња, као што смо по ка-
за ли у на ве де ним сти хо ви ма из еп ске по е зи је. Са њи ма коре спо н ди ра ју и Ње-
го ше ви сти хо ви: но ћас на сан Оби лић про ле ће / пре ко рав на по ља Це ти њско га 
/ на би је ла ха та ка на ви лу (ГВ 2385). Из на ве де ног сли је ди да, ако за фол клор-
ни ета лон ље по те оли чен у ви ли мо же мо твр ди ти да и да ље одо ли је ва вре ме ну, 
то исто не мо же мо ре ћи за дру го ње го во зна че ње ко је се ар ха и зи ра ло, у шта 
нас до дат но увје ра ва и при ка за но ту ма че ње Јо си па Ма те ши ћа ко ји га, иа ко 
фи ло лог, ни је пре по знао.

2.2. На род на фра зе о ло ги ја од ра жа ва се ди рект но кроз по сло ви це и из ре ке 
ко је су у Ње го ше вом дје лу за сту пље не она ко ка ко су оне и да нас по зна те са-
вре ме ним но си о ци ма је зи ка: вра на вра ни очи не из ва ди, ни је крв во да, ко ће 
бо ље ши ро ко му по ље, чи ја је си ла то га је и прав да, од ту ђе га сваг да ту га 
би је, го ра с го ром са стат се не мо же, али чо вјек мо же са чо вје ком, или у 
не што дру га чи јем ва ри ра ном об ли ку: ко се то пи хва та се за пје ну умје сто 
да вље ник се и за слам ку хва та, Што се мр чи ка да ко ват не ћеш умје сто Ја 
куј ја не мр чи га ћа, и ше ни ца има де ку ко ља, не бој шу сваг да вук изи је, ко се 
хва ли тај сам се бе ква ри, по то ња па мет не по ма же. Већ на ве де не оп ште-
је зич ке по сло ви це сва ка ко тре ба раз гра ни чи ти од Ње го ше вих сен тен ци о зних 
из ра за ко ји по мно го че му на ли ку ју оп ште је зич ким по сло ви ца ма. У не ким 
слу ча је ви ма ни је ни ма ло лак за да так утвр ди ти да ли су по је ди не из ре ке Ње-
го ше ве ау тор ске, или су у тре нут ку на стан ка дје ла би ле оп ште је зич ке. Уко-
ли ко их да нас не ма у жи вој је зич кој упо тре би, или пак не ма за пи са них 
по твр да код дру гих пи са ца, или ова квих из ра за и њи хо вих ва ри ја на та не ма 
за пи са них у збор ни ци ма по сло ви ца та кве слу ча је ве сма тра мо Ње го ше вим 
ау тор ским: Из не сре ће сре ћа се из ле же, ку ка ње је ма ти пје сне див не, Зна ва ње 
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је ко ме тре ба до бро, зло ве ли ко оном ком не тре ба, Че са ни је ни цар јест не 
мо же, Ни је стид но по хва лит се пра во, Зло чи ни ти ко се од зла бра ни ту зло
чин ства ни је ни ка кво га, Мно го ог ња под ма ли јем лон цем, алʾ  ће пр снут, алʾ  
про лит мли је ко.

2.3. Ње го ше во фра зе о твор ство та ко ђе пред ста вља по себ ну ва жну те му 
у из у ча ва њу ње го ва иди олек та. У ње го вим дје ли ма по сто ји не ма ли број 
ау то рских ока   зио нал них из ра за. Не ки од њих на  ста ли су на кон јед но став не 
транс фор ма ци је узу ал них из ра за, по пут за  мје не ком по нен те у већ по сто је ћим 
оп ште је зич ким из ра  зи ма или до да ва ња ком по нен те узу ал ним фра зе о ло ги-
зми ма. Ње го ше ве фра зе о ло шке тран сфор ма ци је ра зно ли ке су и мно го    бро јне 
(о то ме у Пејановић 2010). За ову при ли ку иза бра ли смо жа нр иди о ма и 
при мје ре из мје на ко је се вр ше на ни воу јед не фра зео ло шке је ди ни це.

(1) Нај јед но став ни ја из мје на ко ју пје сник вр ши у стру кту ри иди ома 
је сте за мје на јед не ком по нен те из    ра за дру гом. Та ко умје сто узуа лног (оп ште-
је зич ког) иди о ма срп ског је зи ка мај ка ни је ро ди ла (то не ра ђа), ко ји, кад има 
по зи тив ну се ман ти ку, ука зу је на изу зет ност не ке лич но сти, у Гор ском ви јен
цу су по свје до че на два транс  фор ми са на иди о ма са истим струк тур но-се ман-
тич ким мо де лом: Срб  ки ња га јошт ра ђа ла ни је и Цр но гор ка јошт ра ђа ла 
ни је.

Срб ки ња га јошт ра ђа ла ни је
од Ко со ва, а ни при јед ње га!

(ГВ 393);

Што је фај де кри ти оно што је:
она кво га си во га со ко ла 
Цр но гор ка јошт ра ђа ла ни је!

(ГВ 1981).

И до да ва  њем јед не ком по нен те стан дард ном иди о му Ње гош по  сти же 
од ре ђе не ци ље ве: умје сто узу ал ног (оп ште је зич ког) иди ома уга си  ти сви је ћу 
(ко ме) ʽоста ви ти не ко га без по том ства’ има мо сви  је ћу срб ску уга си ти:

кр ва ва се ис кла ти пле ме на,
враг ђа во лу до ћи у сва то ве 
те сви је ћу срб ску уга си ти!

(ГВ 538).

Из ра зу уга си ти сви је ћу до дат је као ко мпо нен та адјек то ним срб ску. Веома 
је сли чан при мјер у ко ме оп ште је зич ком иди о му га зи ти образ пје сник до даје 
као ком по нен ту адјек то ним цр но гор ски, па смо до би ли ока зи о нал ни иди ом 
га зе образ цр но гор ски: 

Ка ква бра ћа, ако Бо га зна те,
ка да га зе образ цр но гор ски,

(ГВ 309).
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(2) Ње го ше во се фра зе о твор ство из ме ђу оста лог огле да у ства ра њу 
ау тор ских иди ома. На осно ву оп ште је зич ких из ра за и уз по моћ раз ли чи тих 
тран сфор ма ци ја пје сник пра ви но ве иди о ме ко ји се укла па ју у фонд оп ште-
је зич ких фра зе о ло шких је ди ни ца ши ре ћи та ко је зич ка из ра жај на сред ства. 
Је дан од ау тор ских (ока зио нал них) фра  зео ло  ги за ма из Гор ског ви јен ца је сте 
иди ом Ко со во је ле г ло ко ји је по свје до чен у сље де ћем кон тек сту: 

Чуд на не гђе пу сто га пли је на, 
но је кр вав, да га Бог уби је: 
Ко со во је око ње га ле гло!

(ГВ 1717).

У ци ти ра ном од лом ку спје ва оку пље ни Цр но гор ци по ста ри н  с ком оби-
ча ју пред  ска зу ју бу дућ ност гле да ју ћи у бра вље пле ће. Је    дан од ак те ра спје ва 
га та дру го ме и „ви ди” му у пле ћу пли јен (до би так, ка ко би се да нас ре кло), 
ко ји ће, пре ма ње го вим ри  је чи ма, ску  по ко шта ти оно га чи је је пле ће, због 
тог пли је на ће се про ли ти крв. Ко со во је ле гло (око че га) ‘па ле су ве ли ке 
жр тве (због не че га)’ (ГВ 110), ‘вр ло мно го је љу ди из ги ну ло’ (стевановић и др. 
1983 I: 404) ау тор ски је иди ом. Ње гош кон та ми на ци јом два ју срп ских фра зео-
ло ги за ма ‒ крв је ле гла (ће ле ћи) ‘до ћи ће (до ш ло је и сл.) до кр ва вог об ра чу на, 
до кр во про ли ћа, уби ства, по ко ља’ (речник СА НУ: 453) и на пра ви се (отво ри се) 
Ко со во и ‘на пра ви се лом, ту ча, крв’ (речник МС: 10) ‒ ства ра но  ви: Ко со во 
је ле гло. Обра ти ће мо па жњу на чи ње ни цу да упра во за мје  на ком по нен те крв 
ком по нен том Ко со во не са мо да при да је фра зе  оло ги зму из ра зи ту кул тур ну 
ко но та ци ју већ и ути че на по  раст екс пре си в но сти са мог фра зе о ло ги зма. Ау тор 
те му Ко со ва као цр ве ну нит про вла чи у спје ву. Ко со во сим бли зу је жр тву, 
крв, стра да ња, по ги би ју. То му да је мо гућ ност да транс фор ми ше иди ом крв 
је ле гла и на тај на чин по диг не ни во екс пре си вно сти иди ома а да исто вре-
ме но из бје г не тау то ло ги ју у ужем кон тек сту сти ха. Иди ом крв је ле гла дио 
је ак ти вног фра зе о ло шког фон да срп ског је зи ка. Он има и ва ри  ја нту: крв је 
па ла (ће па сти). За ним љи во је да ни је дан од на ве де них оп штје зич ких идио-
ма ни је фик си ран у Реч ни ку Ње го ше ва је зи ка, иа ко по сли је од ред ни це па сти 
у илу стра тив ном ма те ри ја лу има мо по свје до чен из раз. Ода тле сли је ди да је 
оп ште је зич ки иди ом и сам Ње гош ко ри стио. У збор ни ку Ву ко вих по сло ви ца 
та   ко ђе је по  свје до че но уста ље но по ре ђе ње: по кољ као на Ко со ву (н. п. био, би ће. 
У Цр ној го ри) (караџић 1849: 253), са иден тич ним зна че њем. Кон та ми на  ци ја 
два ју фра зе оло ги за ма уз за мје ну јед не ком по нен те, као у ид и ому Ко со во је 
ле гло, мо гу ћа је зах ва љу ју ћи ис  том кон цеп ту у окви ру ко га се и вр ши транс-
форм а ци ја, у про  ти в   ном слу ча ју ко ри сник је зи ка је не би аде кват но пер ци-
пи рао (де таљ ни је о то ме у Пеянович 2006; Пејановић 2010). Као што се ви ди 
из на ве де них при мје ра, у скла ду с цје ло ку пном по е ти ком спје ва и на фра-
зе оло ш ком ни воу се огле да на ци онал но, па три от ско: Ње гош и фра зе  о ло ги ју 
ко ри сти у ис ти ца њу на ци о на лних иде ја у спје ву, о че му свје до че из ра зи: Срб
ки ња га јошт ра  ђа ла ни је, Цр но гор ка јо ш т ра ђа ла ни је, га зе образ цр но гор ски, 
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Ко  со во је ле гло, сви је ћу срб  ску уга си ти. С дру ге стра не, фра зео ло шке транс-
фо р ма ци је по ја ча вају ни во екс пре сив но сти и од раз су ње го шев ски спе ци -
фи   чно са же тог, згу сну тог из ра за, у ко ме пје сник те жи да уз по моћ ми ни ма-
 лних фор мал них је зич ких сред ста ва из ра зи мак си мал но мо гу ће се ма нтич ке 
са д ржа је. 

3. По се бан вид Ње го ше вог фра зе о твор ства оства ру је се кроз ути цај ње-
го вог дје ла у са вре ме ном је зи ку. Ка да о Ње го ше вој фра зе о ло ги ји го во ри мо 
као о фра зео ло ги ји пи сца, не мо же мо а да не спо ме не мо пре це дент ни ка рак-
тер и са мо га Ње го ша и ње го вог нај по зна ти јег дје ла спје ва Гор ски ви је нац 
(де таљ ни је о то ме у Пејановић 2009а).

Ње гош као пре це ден то име и на ве де но дје ло као пре це дент ни текст 
има ју по се бну уло гу у лин гво  кул тур ној за је дни ци ве ли ке Ју го сла ви је 1. Наше 

1 Нај ста ри ји на зив за је зич ке је ди ни це ко је од ли ку је при пад ност од ре ђе ном ау то ру∕из-
во ру, ре про ду ко ва ње у го то вом об ли ку, ин тер   тек сту ал ност, тј. спо соб ност jeзичке је ди ни-
це да слу жи као са став ни дио тек ста или фра гме нта тек ста је сте крылатые сло ва и вы ра
же ния. Овај тер мин, ко ји се осим у рус ком уста лио у свим сло вен ским је зи ци ма (у срп ском 
кри ла та ри јеч и кри ла ти ца), при   пи су је се Хо   ме ру. Он га је, до ду ше, у Или ја ди упо три је био 
у ме та фо рич ном зна че њу. Пр ви пут у тер ми но ло шком зна че њу ко ри сти га ње мач ки лин гви-
ста Ге орг Бих ман, ко ји је са ста вљач пр ве зби рке ова квих ри је чи и из ра за и ко ји је за слу жан 
за оп ште  при хва ће ни тер мин Geflü gel te Wor te. Бих ман је тер мин упо три је био у пре дго во ру 
сво јој збир ци под истим на сло вом 1864. го ди не (де таљ ни је о то ме у шулежкова 20  02). У сла-
ви сти ци је да нас лин гви стич ко про у ча ва ње је зич ких је ди ни ца ко је су у цен тру на ше па жње 
већ на за вид ном ни воу. Ин те ре со ва ње за кри ла ти фонд ри је чи у ру си сти ци се же до 1891. 
ка да се по ја ви ла пр ва збир ка ру ских кри ла ти ца чи ји је ау тор пи сац и ет но граф С. Мак си мов. 
Да нас се по ме ну та про бле ма ти ка раз ма тра у окви ру по себ не је зич ке ди с ци пли не кри ла то
ло ги је или кри ла ти ке. Кон кре тни ре зул та ти оп се жних на уч них истра  жи ва ња у овој обла сти 
лин гви сти ке, ко ја је вр ло бли ска фра  зео ло ги ји, огле да ју се и у лек си ко граф ској прак си у ви ду 
не са мо јед но је зич ких већ и пре вод них рјеч ни ка (ви ди би бли о гра фи ју). Ме ђу са вре ме ним 
ру ским ис тра жи ва чи ма по себ но се ис ти че Све тла на Шу ле шко ва, ау тор пр ве мо но гра фи је 
из обла сти ру ске кри ла то ло ги је. У окви ру Пе тро град ске фра зе о ло шке шко ле Кон стан тин 
Си  до   рен ко, истра жи вач Пу шки но  вог је зи ка и ко а у тор не ко ли ко рје   чни ка кри ла тих из ра за по-
ме ну тог пи сца, у сво јим ра до ви ма за исти је зи чки фе но мен ко ри сти тер мин ин тер текс те ма, 
а Ва   ле ри ј Мо ки  јен ко је тво рац из ра за кри ла те ма. Мо сков ска шко ла, ори јен ти са на на лин гво-
кул ту ро ло шка и ког ни тив на истра жи    ва ња и ин тер кул тур ну ко му ни ка ци ју, је зич ке је ди ни-
це о ко ји ма је ри јеч, из у ча ва у окви ру пре це ден тних фе но ме на у ко је спа да ју пре  це дент ни 
текст, пре це дент но име, пре це дент ни из раз и пре це дент на си ту а ци ја. Ови фе но ме ни имају 
сље де ће осо би не: до  бро су по зна ти свим пред став ни ци ма од ре ђе не лин гво култ ур не за је дни-
це, има ју над лич но сни ка рак тер, ак ту ел ни су на ког ни тив ном и емо ци она   лном пла ну, у 
го во ру је при сут на њи хо ва че ста упо тре ба. Пре це ден тни текст јед не кул ту ре је текст до бро 
по знат про   сјеч ном пред став ни ку од  ре ђе не лин гво култ ур не за је дни це, он се че сто ци ти ра 
у про це су ко му ни ка ци је и пре то чен је у кри ла те из ра зе. У пре це ден тне тек сто ве спа да ју 
дје ла ли је пе књи   же вно сти, по ли ти чки и пу бли  ци сти чки тек сто ви, тек сто ви пје са ма, као и 
ре кла ма. Кор пус пре це ден тних те ксто ва чи не при је све га ре пре  зен та тив ни те к сто ви на цио-
нал не кул т у ре чи је је про уча ва ње не оп ход но при со ци  ја ли за ци ји ли чно сти у лин гво кул ту рну 
за јед ни цу и пре ма ко ји ма се у гра ни ца ма од ре ђе не кул ту ре апе ла ци ја не  пре ста но об на вља 
(де та љни је o пој му и тер  ми ну пре це дент ни текст ви ди у Брилева и др. 2004; красныХ 2002; 
2003). Пре ма на шем до са да шњем ис тра жи ва њу, у пре це дент не тек сто ве срп ског лин гво кул-
тур ног про сто ра спа да ју Гор ски ви је нац и еп ске на род не пје сме. На „ула зак” ових тек сто ва 
у спи сак пре це дент них осим њи хо ве не су мњи ве књи жев не и умјет нич ке ври  јед но сти ути ца ла 
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до са да шње ис тра жи ва ње ово га по себ ног ас пек та по ка за ло је да су раз ли чи ти 
из ра зи из нај по зна ти јег Ње го ше вог спје ва „окри ла ти ли” и по ста ли ин тер-
текст не са мо мно гих књи же вних дје ла, већ и пу бли ци сти ке, дне вне штам-
пе па чак и сва ко днев ног го во ра про сјеч них об ра зо ва них но си ла ца је зи ка: 
ча ша ме да иште ча шу жу чи, ћуд је жен ска сми је шна ра бо та, тврд је орах 
во ћка чуд но ва та, пре га о цу бог да је ма хо ве, јед на слам ка ме ђу ви хо ро ве, си рак 
ту жни без ниг ђе ни ко га, бла  го то ме ко до ви јек жи ви са   мо су не ке од Ње го-
ше вих кри ла те ма ко је се у лин гво ул ту ро ло ги ји на зи ва ју и ин тер тек сте ме 
или пре це дент ни из ра зи. Нај ве ћи број кри ла те ма по ти че из нај по зна ти јег 
Ње го ше вог дје ла – Гор ског ви јен ца, ме ђу тим, има и оних ко је су рас про стра-
ње не, као што су: Свак је ро ђен да по јед ном умре. Част и бру ка жи ве до
ви је ка, по свје до чен у Шће па ну Mалом или на слов Ње го ше ве пје сме „Ноћ 
ску пља ви је ка” ко је се та ко ђе не ри јет ко ко ри сти у раз ли чи тим ма со вним 
ме ди ји ма. И упра во ове је зич ке је ди ни це обо га ћу ју књи жев ни је зик и чи не 
ње го ву но ву фра  зе о ло ги ју и мо гу се сма тра ти ви дом Ње го ше вог фра зео твор-
ства (Пејановић 2011а; 2011б; 2011г; 2011д). Глав  на осо би на ко ја раз ли ку је 
на ве де не је зич ке је ди ни це од фра зео ло шких је сте при пад ност од ре ђе ном 
ау то ру или из во ру. Оста ле ка те го ри јал не осо би не фра зео ло ги за  ма: спо соб-
ност ре про ду ко ва ња у го то вом об ли ку, екс  пре си вност, ре ла тив на уста ље ност 
об ли ка и зна че ња, екс пре сив ност при сут не су у ве ћој или ма њој мје ри и код 
нај ве ћег бро ја кри ла те ма. На ше ис пи ти ва ње фун кцио ни са ња Ње го ше вих 
кри ла те ма у са  вре ме ном дис кур су ма сов них ме ди ја за сни ва се на кар то те ци 
кри   ла те ма ко ја је на ста ла углав ном на осно ву пи са них и еле ктрон ских но-
ви на, као и ин тер нет -фо ру ма. За са да на на шем отво ре ном спи  ску по сто ји 
око три де сет је зич ких је ди ни ца ко је сма тра мо кри ла тим или по тен ци јал но 
кри ла тим.

(1) Да би смо не ку је зич ку је ди ни цу увр сти ли у спи сак, ни је до вољ но 
да је „иден ти фи ку је мо” као дио Ње го ше вог тек ста ко ји је ин кор по ри ран у 
ту ђем тек сту, тј. као про сти ци тат, већ је оче ки ва на и ње на ши ра упо  т ре ба 
у је зи ку. Та ко слу ча је ве у ко ји ма се на во де Ње го ше ве ри је чи, као на при мјер:

Где има ша ле има и зби ље: ако ви диш дво ји цу у ре ци, је дан од њих ће сва ка-
ко ско нча ти уда вљен. На дво стру кост ни ми слит’ не тре ба ‒ тако је пе сник 
ре као, и то пра ви пе сник а не онај твој Ми ли ја Ра ко вић. (Игор Ма ро је вић. 
Же га. Ро ман. Бе  о град, 2008, с. 87);
Ме ђу тим, на мо ју ве ли ку жа лост, по сао ре ди те ља не тр пи мно го да „ја зе бем 
од мно го ми шље ња”, што би ре као Ње гош. По зо ри ште је жи ва умјет ност, 
глум ци су жи ви љу ди и мо ра те би ти спре мни на све. (Из ин тер вјуа са ре ди-
те љем Бла го том Ера ко ви ћем. – Дан, Под го ри ца, 19. ок то бар. 2008, с. XVI);
„Ви ђи по сла ца ра опа ко га ко га ђа во о сва че му учи”. (Зо ран Ђи  ка но вић. Из анке-
те чи та ла ца. – Дан, Под го ри ца, 14. ок то бар 2008, с. А 7);

је и сти  хов на фор ма у ко јој су на пи са ни, као и њи хо ва укљу че ност у оба ве зну лек ти ру то ком 
шко ло ва ња.
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при је сма тра мо ин ди ви ду ал ном упо тре бом, по је ди нач ним по зи ва њем на 
пи сца или дје ло. Да би је зич ка је ди ни ца по ста ла кри ла та, она мо ра по ста ти 
оп ште је зич ка, дру гим ри је чи ма: тре ба ло би да има ши ру упо тре бу, да бу де 
по зна та ве ћем бро ју но си ла ца је зи ка, да има ве ћу фрек вен ци ју. На рав но, 
не ке ће кри ла те ме има ти ве ћу фре квен тност, да не ка же мо, по пу ла рност, па 
ће се че шће и упо тре бља ва ти и има ће ши ру рас про  стра ње ност ‒ ка ко што се 
ти че оних ко ји је упо тре бља ва ју и ре ги ста ра је зи ка у ко ји ма се ко ри сти, тако 
и аре а ла ње не рас про стра ње но сти. Без сум ње, у нај рас про стра ње ни је и нај-
 фре квент ни је због сво је уни вер зал не сен тен цио зне фор ме и са др жа ја спа-
да ју Ње го ше ве кри ла те ме ‒ све из Гор ског ви јен ца: Ћуд је жен ска сми је шна 
ра бо та, Тврд је орах воћ ка чуд но ва та, Ча шу ме да јошт ни ко не по пи, што је 
ча шом жу чи не за гр чи, У до бру је ла ко до бро би ти, на му ци се по зна ју ју на ци, 
Пре га о цу Бог да је ма хо ве. Као што се ви ди, све су оне, син так сич ки гле да но, 
за вр ше не ре че ни це ко је су стру ктур ни дје ло ви афо ри за ма. Има, ме ђу тим, и 
кри ла те ма ко је ни су фре квент не по пут на при јед на ве де них, али са ма њи хо ва 
при сут ност у ту ђем тек сту и екс  пли цит но или им пли цит но по зи ва ње ау то ра 
на Ње го ша, да кле: свје  сна упо тре ба од стра не ау то ра и уво ђе ње у свој текст 
ау то ри та тив ног из во ра, нај че шће с ци љем афи рма ци је соп стве ног ста ва, и 
ова кве је зич ке је ди ни це ста вља на спи сак по тен ци јал них кри ла те ма. Ме ђу 
та кве спа да ју:

(…) И чи ни ми се ни ка да до да нас ни је су би ли ак ту ел ни по зна ти Ње го ше ви 
сти хо ви: „О про кле та зе мљо про па ла се име ти је стра шно и опа ко”. (Ве се лин 
М. Рак че вић. Из пи сма чи та ла ца. – Дан, Под го ри ца, 14. ок то бар. 2008, с. А 7);
(На слов:) У па мет се Цр но гор ци. (…) За то „У па мет се Цр но гор ци” ‒ ка ко 
не кад Ње гош ре че. Са чу вај те по нос и образ сво јих пре да ка и свој. (Мар ко Ко-
чо вић. Из пи сма чи та ла ца. – Дан, Под го ри ца, 14. ок то бар. 2008, с. А 7).

По сљед њу на ве де ну кри ла те му ви дје ли смо и у фор ми гра фи та на јед-
ној ку ћи у Пр ча њу, у Бок и Ко тор ској. Све већ на ве де не кон тек сте ка рак те-
ри ше та кво зва на екс пли цит на упо тре ба, у ко јој ау тор ин тер тек сте му свје сно 
уво ди у свој текст на во де ћи име ау то ра или из вор да те ин тер тек сте ме. У пи-
са ном тек сту се то од ра жа ва гра фиј ски од но сно ор то гра фски на во дни ци ма. 
Сре ће се, ме ђу тим, и им пли цит на упо тре ба кри ла те ма, без по себ ног ис ти-
ца ња ау то ра да ко ри сти фра гмент ту ђег тек ста, као у на ред ним при мје ри ма:

Евро па, по све му су де ћи, има екс пер те ра зних про фи ла, ко ји су спрем ни да 
под стри жу гдје је пре ду гач ко и од ли ју гдје је пре пу на но (Из ко мен та ра Но ви це 
Ста ни ћа на из ја ве екс пер та за Бал кан Џу ди Бат. – Дан, Под го ри ца, 3. но вем бар. 
20 08, с. 2);
(На слов:) Ко ме за кон ле жи у то пу зу? (…) „Жи вот ни је си ла, не го пут, а ми би-
ра мо ка ко и ку да ће мо. Ко ме за кон ле жи у то пу зу? Баш то ме ни ка да не сми је мо 
по вје ро ва ти да од лу чу је у име на шег обра за и жи во та”. (Крај ау тор ског тек ста 
Ан дри је Ман ди ћа. – Дан, Под го ри ца, 19. ок то бар 2008, с. 2);
Ко сов ска бит ка је упра во то ком сто ље ћа и по ста  ла ве ли ка про ба ко ју да нас у са-
свим но вим окол но сти ма про ла зе на ро ди Ср би је и Цр не Го ре. Зна се шта су та да 
чи ни ли ве ли ка ши „про кле тих ду ша”, по зна то је за шта се по сле опре ди је ли ло 



146

„пла хо и ла ко мо”. (Из ко лум не Че до ми ра Ан ти ћа. – Дан, Под го ри ца, 20. ок то бар 
2008, с. 13);
Цр но гор ски вла сто др шци су пре ли ли ча шу жу чи и по сље ди це тога ће ду го 
осје    ћа ти. (Ва ња Па ви ће вић. Из ан ке те чи та ла ца. – Дан, Под го ри ца, 21. ок то бар 
20 08, с. 2);
Пот пред сје дик СНС-а Но вак Ра ду ло вић је по ру чио да „пре га о цу Бог да је ма
хо ве” (Дан, Под го ри ца, 21. ок то бар. 20 08, с. 3).

(2) Што се ти че тач но сти упо тре бе кри ла те ма, оне мо гу би ти ци ти   ра не 
до слов но, тј. она ко ка ко су из вор но упо три је бље не, или са раз ли чи тим из мје-
на ма. Те из мје не мо гу би ти та ко ђе слу чај не или на мјер не. Слу чај не из мје не 
де ша ва ју се не хо тич но због не пре ци зног или ци ти ра ња по сје ћа њу. Раз ло зи 
из мје не мо гу, ме ђу тим, би ти и дру га чи је при ро де. Нај че шћи при мјер је за мје-
на не ке ком по нен те. У на шој кар то те ци има мо при мје ре за мје не ком по нен те 
кри ла те ме ко ја је са ста но ви шта са вре ме ног је зи ка ра зу мљи ви ја го во рни ку 
је зи ка. Та ко се у из вор ној кри ла те ми Ћуд је жен ска сми је шна ра бо та лек се-
ма сми је шна ми је ња са те шка или чуд на, што би би ли са свим од го ва ра ју ћи 
си но ни ми ди ја ле кат ски упо три је бље не лек се ме у Ње го ше вом тек сту:

„Ћуд је жен ска чуд на ра бо та” по ми слим ја, а он да она ко са мо љу би во ка жем 
„Ма бри га ме, нек ра ди шта хо ће”, ал’ вра га не да онај црв у ме ни. Па се и ја спре-
 мам на ба зен. (Днев ник он ли не 6. јул 2003).
Ср ђан М: Као што Ње гош ка же „Жен ска ћуд је теш ка и смеш на ра бо та” Тач но 
би про ме ни ле сто ти ну ве ра са мо се би да учи не што им је дра го. Ипак на жене 
гле дам као на би ћа ко ја су ми ге не рал но дра га.
Да су тра ХДЗ из гу би власт да ви диш ко ли ко би би ло пре сла ку ша по пут ове. 
„Ћуд је жен ска чуд на ра бо та, сто ти ну ће про ми је ни ти вје ра, да уго ди што 
је срцу (и са бор ској клу пи) дра го” (Ње гош). 6 ли пањ 2008.

За мје на је би ла под стак ну та и ти ме што ди ја лектско сми је шна ни је јед-
на ко се ма  н ти  чком са др жа ју те лек се ме у књи жев ном је зи ку, па го вор ни ци 
ин ту и тив но из бје га ва ју хо мо  ни ми ју. За ни  мљи во је да кри ла те ма упо три је-
бље на и од стра не ека ва ца нај че шће има свој из вор ни ије ка вски об лик, ма да 
има и при мје ра ека ви за ци је.

Сли чан је и сље де ћи при мјер упо тре бе кри ла те ме, у ко ме вез ник али 
има ди ја ле кат ску упо  тре бу, од но сно дис јунк тив ну, а не адвер  са тив ну функ-
ци ју. Ве зник ко ји је Ње гош упо три је био за мје  њу је се ње го вим књи жев ним 
ли ком или. При мјер на ла зи мо у тек сту у ко ме се ко мен та ри ше мо дна ре ви ја 
цр но гор ске кре а тор ке Ма ри не Ба но вић, ко ја је сво ју но ву ко лек ци ју на сло-
ви ла ци та том из Гор ског ви јен ца: Ил’ је ђа во или су ма ђи је, или не што го ре 
од обо је.

Кри ла те ма се на ла зи у на сло ву, а још јед ном се по на вља у са мом тек сту 
и оба пу та је пар ни вез ник али до сље дно за ми је њен сво јим књи жев ним ана-
логом или:

(На слов:) Ил’ је ђа во или су ма ђи је. (…) Ђа во ил’ ма ђи је у Ба ња лу ци. (Ви је сти, 
Под го ри ца, 1. и 2. мај 2010, с. 42, 43).
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Исту кри ла те му, ово га пу та ко рект но ци ти ра ну Ал’ је ђа во, али су ма ђије 
за Ки не зе, и опет ис так ну ту као на слов тек ста, сре ће мо у истом днев ном ли сту:

(Над на слов:) Цр на Го ра се на свјет ској из ло жби у Шан га ју пред ста ви ла спо
јем тра ди ци о нал ног и мо дер ног. (…) „Ал’ је ђа во, али су ма ђи је” – про ло мио 
се ју че те нор гу сла ра Ми ла на Фи ли по ви ћа, Зе ле ном са лом шангај ског Екс по 
цен тра док је не ко ли ко сто ти на Ки не за са паж њом слу ша ло зву ке чуд ног ин стру-
мен та из зе мље за ко ју мно ги од њих вје ро ват но при је ни је су чу ли. Ње го ше вим 
„Сном Ву ка Ман ду ши ћа” из „Гор ског ви јен ца” по чео је пер фор манс „Oro and 
dre ams”, за ним љив спој тра ди цио нал ног и мо дер ног, ко ји је оби ље жио На цио-
нал ни дан Цр не Го ре на Свјет ској из ло жби Шан гај 2010. и отва ра ње цр но гор-
ског па ви љо на. (Ви је сти, Под го ри ца, 25. мај 2010, с. 9).

Прет ход ни при мје ри су илу стра ци ја не ке вр сте по ку ша ја да се ар ха ич но 
или ди ја ле кат ско при  бли жи књи жев ном, са вре ме ном ста њу и та ко по ста не 
ра зу мљи ви је, при хва тљи ви је го вор ни ци ма је зи ка. Опи са не за мје не, ме ђу тим, 
оста ју по вр шин ске, тј. осим из мје не у струк ту ри из ра за ко ја мо же би ти иза-
зва на и укла па њем кри ла те ме у син так сич ку струк ту ру но вог тек ста, у њу се 
не уно се су штин ске из мје не на се ма нти чком и ∕ или функ ци о нал ном пла ну.

(3) На мјер не из мје не у син так сич кој или лек сич кој стру  кту ри кри ла те-
ма сва ка ко су ин те ре  сан тни је, а та кви су и раз ло зи за њи хо ве про мје не, 
ко ји мо гу би ти ма ње или ви ше кре ати вни. У сва ком слу ча ју у њи ма су еви-
дент ни, ско ро не из о став ни, еле мен ти је зич ке игре. О не ким при мје ри ма смо 
ра ни је пи  са ли (Пејановић 2009а). Гла сов но по ду да ра ње и гла сов но по на вља-
ње од ре ђе них се квен ци ри  је чи (усло вно го во ре ћи ри мо ва ње) као је дан од 
зна чај них чи ни ла ца у транс фор ми са њу из ра за илу стро ва ће мо и сље де ћим 
пре це ден тним из ра зи ма ко ји су у пу бли ци сти ци до жи вје ли из мје не, а ипак 
оста ли пре по зна тљи ви:

Ма фи ја ши про кле те вам ду ше! По во дом од лу ке Вла де Цр не Го ре да при зна 
са мо   про гла ше ну тво ре ви ну на те ри то ри ји Ср би је. На на слов ној стра ни и на 
дви је стра не 4. и 5. (Ре ви ја Д, Под го ри ца, 15. ок то бар 2008).
Ме ђу жр тва ма тран зи ци је, про це са ко ји већ де це ни ју мо ри „обич не” гра ђа не 
Цр не Го ре, рад ни ци не ка да шњих ко му ни сти чких по слов них ги га на та су нај-
у гро же ни ји. Док се не ка да Цр ном Го ром мо гао чу ти еп ски стих „ве ли ка ши, 
про кле те вам ду ше” мо ти ви сан ак ту ел ним по ли тич ким при ли ка ма, да нас се 
све че шће чу је фо те ља ши, про кле те им ду  ше вр ло че сто без же ље да се не ко 
кон крет но оп ту жи (Дан, Под го ри ца, 30. но вем бар 2008, по сљед ња стра на).

Као што илу стру ју на вед ни при мје ри, из ра зи су до би је ни за мје ном из-
вор не ком   по нен те из ра за ве ли ка ши. Твор бе но сред ство, су фикс      -а ш, ко ји није 
про дук ти ван у срп ском је зи ку у на ве де ним при  мје ри ма, по на шем ми шље њу, 
има чак и еле мен те пе јо ра тив ног зна   че ња. Иа ко у на ве де ним при мје ри ма не 
мо же мо го во ри ти о ри ми у пра   вом сми слу те ри је чи, ипак је еви дент но по ду-
да ра ње лек се ма ве ли ка ши, ма фи ја ши, фо те ља ши, ко је се огле да у истом 
бро ју сло го ва и иден тич ној про зо ди ји ― ду го  уз ла зном ак цен ту на фи нал ном 
сло гу (по  на вља ју се гра ма тич ке мор фе ме, су фикс -а ш и на ста вак -и). На овим 
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прет по став ка ма се и оства ру је пре по  зна ва ње но во   на ста лих транс фор ми са-
них об ли ка, ко ји се ина че не би мо гли укло пи ти у из вор ни из раз на пи сан 
де се тер цем, ни ти би из вор ни го вор ни ци мо гли пер ци пира ти до бро по зна ти 
из раз. Еви дент на је, да кле, не са мо гра ма ти ч ка исто вјет ност (твор бе на и 
мор фо ло шка, исти су фикс и исти на ста вак) већ и фо но ло шко -про зо диј ски 
па ра ле ли зам. На овај на чин се от ва ра пут ства ра њу схе ме, мо де ла по ко  јем 
на ста је чи та ва се ри ја слич них из ра за, по че му се кри ла те ме сва ка ко при-
бли жа ва ју фра зе оло гиз ми ма.

(4) Већ смо по ме ну ли да су не ке кри ла те ме фре квент ни је и рас про  стра-
ње ни је, а не ке су те ма  тски ве за не за уже под руч је. Нај ве ћи број кри ла те ма 
ʽко сов ске̓  те ма ти ке нај че  шће се сре ће у ме   ди ји ма у Цр ној Го ри и Ср би ји. А да 
по је ди ни екс тра лин гви стич ки фак то ри и дру ш тве ни до га ђа ји мо гу да под-
стак ну на упо тре бу или да на гла се фре кве н тност упо тре бе овог је зич ког сло-
ја, по ка зао је и по ли тич ки акт при зна ва ња не за ви сно сти Ко  со ва од стра не Вла-
де Цр не Го ре, ко ји је иза звао пра ву еруп ци ју кри ла те ма из Гор ског ви јен ца 
у днев ним но ви на   ма и не дјељ ним из да њи ма у Цр ној Го ри у ок то бру 2008. 
го ди не (ви ди Пејановић 2009а). Њи хо ви ак ту ал иза то ри би ли су не само по-
ли ти ча ри и но ви на ри већ и оби чан на род. То са мо по твр ђу је фа кат да ове 
је зич ке је ди ни це у се би кон ден зу ју ге не тско па  мће ње на ро да, син те ти зу ју 
му дрост и ис ку ство ко је се у од ре ђе ном тре ну тку мо же на  ве сти као са же ти 
и мо ћан ар гу мент у од бра ну сво јих ста во ва и ми шље ња. С то га раз ло га ове 
је зич ке је ди ни це че сто фи гу ри ра ју у на сло ву, као мо то тек ста, а не ри јет ко се 
кри ла те мом текст и по ен ти ра. Као илу ста ра ци ју на во ди мо упо тре бу ин тер-
тек сте ме ко ја до ми ни ра на на слов ној стра ни цр но гор ског не дјељ ни ка Мо ни тор, 
а њен по вод је ко ка ин ска афе ра за ко ју су оп ту же ни Ша рић и ње го ва гру па:

Што се не шће у лан це ве за ти, То се збје жа у ове планинe. ‒ У под на сло ву: 
За пе то ри цу цр но гор ских гра ђа на про тив ко јих су због ко ка ин ске афе ре, по диг-
ну те оп ту жни це или по тјер ни це Цр на Го ра је без бјед но уто чи ште. На на слов ној 
стра ни из над то га је ис так ну то: Лов на Ша ри ћев клан. (Мо ни тор, Под го ри ца, 
18. јун, 2010. бр. 1026).

Ње го ше ва кри ла те ма из прет ход ног при мје ра на сло вља ва текст у ко ме 
се из но си прет по став ка да се тра же ни кри ми нал ци скри ва ју у Цр ној Го ри. 
У овом слу ча ју ко ми чно пре ла зи у иро ни ју и чак сар ка зам, јер се сти хо ви ма 
ко ји ма је опје ван нај хра бри ји и не по кор ни дио на ро да, ње гов от пор и бунт 
у на ве де ном кон тек сту опи су ју но ви ју на ци на шег до ба (да се и ми по слу-
жи мо кри  ла те мом). На на слов ни ци се на ла зи сли ка-фо то мон та жа Ње го ше-
вог ма у  зо ле ја (ко ји сим бо ли зу је Цр ну Го ру), на ко јој су дви је ка ри ја ти де 
Цр но гор ке за ми је ње не гла ва ма кри ми на ла ца Ша ри ћа и Ка ли ћа. По ру ка коју 
но си фо то мон та жа пре пли ће се са „кри ла тим” сти  хо ви ма и упо тпу њу ју но-
ви нар ски циљ да се Цр на Го ра озна чи као уто чи ште, а кри ми нал ци као сту-
бо ви та квог дру штва. Ви ше је не го ја сна ан га жо ва ност, од но сно, отво рен 
кри ти чки став пре ма ак ту ел ним дру штве  ним до га ђа ји ма. 
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Ин те ре сан тан је и сље де ћи при мјер у ко ме је на слов Ње го ше ве по  зна те 
пје сме „Ноћ ску пља ви је ка” ис ко ри шћен као до ми нант ни на  слов на пр вој 
стра ни у днев ном ли сту Дан, док се на 11. стра ни да је кри тич ки осврт на из-
дат ке на цио нал ног пар ла мен та на служ бе на пу то ва ња пред сје дни  ка цр но гор-
ске скуп шти не:

Ноћ ску пља ви је ка. ‒ Скуп шти на за два мје се ца на пу то ва ња по тро ши ла 50 000, 
но ће ње Ран ка Кри во ка пи ћа ко шта ло 1162 еу ра. (Дан, Под го ри ца, 3. април, 2010. 
стр. 11).

На на слов ној стра ни, слич но прет ход ном при мје ру, у пр вом пла ну је 
ис так ну та ве ли ка фо то   гра фи ја пред сје дни ка пар ла мен та (Ран ка Кри во ка-
пи ћа) на ко јој се он др жи за гла ву. Фо то гра фи ја уз ова кав на слов иза зи  ва ко-
ми чан ефе кат. Као што по ка зу ју на ве де ни при мје ри спе ци фич ни су и ве о ма 
за ни мљи ви по упо тре би слу ча је ви у ко ји ма се по ме ну ти је зи чки слој ко ри-
сти без из мје на у фор мал но-гра ма тич кој струк ту ри. Та кав вид упо тре бе 
на зва ли смо пре о сми шља ва ње кри  ла те ма. Ни је ри јет ка упо тре ба ин тер тек-
сте ме ко ја и без ика кве из мје не у син та кси чкој стру кту ри по сти же ефе кат 
у ко ме она у но вом кон  тек сту до би ја дру га чи ји сми сао, та чни је, по сје ду је 
од ре ђе ни се ман тич ки и пра гма тич ки до  да так, нај че шће је то иро ниј ски, сар-
ка стич ни, по не кад и са мо ху мо ри стич ни тон. Ово пре о сми  шља ва ње ко је се 
де ша ва као по сље ди ца из не вје ре ног оче ки ва ња по ди же ни во екс  пре сив но сти 
тек ста, иза зи ва ра до зна лост чи та ла ца и за то ни је слу чај но што се вр ло че сто 
исти че у тек сту би ло као мо то, под на слов, а вр ло че сто и као на слов. При мје-
ри упо тре бе у ко ји ма се кри ла те ме ис ти чу на удар ним мје сти ма и на на слов-
ни ца ма днев них но   ви на или не дјељ них из да ња по твр ђу ју да но ви на ри не ри-
јет ко уз њих ко  ри сте и дру га сред ства као што су ка ри ка ту ра, фо то мон та жа 
или фо то гра фи ја. Све то ску па при да је не вер бал ни ефе кат ко ји уз кри ла те му 
обје  кат о ко ме се го во ри при ка зу је нај че шће у не га тив ном свје тлу. 

(5) На мјер не из мје не у син так сич кој или лек сич кој стру  кту ри кри ла те-
ма спа да ју у слу ча  је ве тран сфор ми са ња, а раз ло зи за њи хо ве про мје не мо гу 
би ти ма ње или ви ше кре ати вни. У сва ком слу ча ју, у њи ма су еви дент ни, 
ско ро не из о став ни, еле мен ти је зич ке игре. Та кав је сље  де ћи при мјер ко ји је 
осва нуо на на слов ној стра ни цр но гор ских днев них но ви на:

Јед на Слав ка ме ђу ви хо ро ве. ‒ У скуп штин ском ма те ри ја лу не ма пре дло га за 
но вог се кре та ра јер ДПС же ли до са да шњег, а СДП не. (Дан, Под го ри ца, 17. јул, 
2010. стр. XI),

у ко ме је игра ри је чи за сно ва на на име ну се кре та ра ло кал ног, град ског пар ла-
мен та Слав ка (Ма раш) и лек се ме слам ка из Ње го ше ва сти ха Гор ског ви јен ца. 
Тран сфор ма ци ја кри ла те ме је је дно  ста вна и из вр ше на је са мо на ни воу јед не 
ње не ком по нен те, па је сто га и про зир на. На ве де ни при мјер иза  зи ва ко ми чан 
ефе кат јер се стих из мо но ло га вла ди ке Да ни ла у ко ме он у дра ма ти чном 
тре ну тку раз ми шља о суд би ни сво га на ро да и сво јим од лу  ка ма у та квом 
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суд бо но сном тре  нут ку пре но си на ло кал но-по ли тич ка до га ђа ња у ко ји ма се 
пи та ње јед ног по ли тич ког ман да  та у град ској ску пшти ни рје ша ва у су да ру 
дви ју вла да ју ћих пар ти ја и њи хо вих ин те ре са. У на ред ном при мје ру из елек-
трон ских ме ди ја (и опет у по ли тич ком дис кур су) за би ље жи ли смо слу чај 
ко ји на ве о ма фре квент ној Ње го ше вој кри ла те ми илу стру је не ко ли ке вр сте 
транс  фор ма ци ја: за мје ну ком  по не нте, до да ва ње ком по нен те и ко нач но ства-
ра ње но вог из ра за по по зна том стру ктур но-се ман тич ком мо де лу:

(...) Ето за то мо ји дру го ви Ви ни кад не ће те има ти власт. Ето за то Ви ни кад 
не  ће те вла да ти овом жу па ни јом. Ни сте со ли дар ни, не вје ру је те јед но дру гом, 
а на кра ју кра је ва не ве же Вас ду бо ки ин те рес као су прот ну вам вла да ју ћу еки-
 пу. И док ХДЗ ста је у обра ну свих сво јих чла но ва, па и Ба ји ћа, Ви на па да те 
осо бу ко ја Вам је ко ле га. Сад се са мо по ста вља пи та ње за, чи ји ин те рес се то 
ра ди. Сва ка част. 

Ано ним ни ко мен та тор прет ход ног тек ста 6/6/08 09:54 пи ше: 
Да, да, има та квих у СДП-у ко ли ко ти ду ша же ли. Ни је она дру га ри ца, већ „дру-
 га ри ца” ко ја је на ву кла дрес СДП-а пре ко из дај нич ке (зна се ко је) ха љи не. Да 
су тра ХДЗ из гу би власт да ви диш ко ли ко би би ло пре сла ку ша по пут ове. „Ћуд 
је жен ска чуд на ра бо та, сто ти ну ће про ми је ни ти вје ра, да уго ди што је ср цу 
(и са бор ској клу пи) дра го” (Ње гош). А ја би до дао: ћуд је муш ка још чуд ни ја 
ра  бо та, сто ти ну ће про ми ни ти стран ка да уго ди ча је фо те љи дра го. (si ben ska-
 ko no ba@g mail.co m). 

Ка ко се мо же ви дје ти, ано ним ни ко мен тар ово га хр ват ског бло га са  др жи 
из ми је ње ну Ње  го  ше ву кри ла те му. По што је ин тер тек сте ма упо три је бље на 
пре ма сје ћа њу, у њој је из ми је ње на ар ха ич но и ди ја ле кат ски упо три је бље на 
лек се ма сми је шна лек се мом чуд на. Уз то је за ми је њен из вор ни гла гол ски 
об лик учи ни си но ни мом уго ди. Ова кве из мје не спа да ју у не на мје рне (де таљ-
ни је у Пејановић 2011а). Дру га чи је су, ме ђу тим, на мјер не из мје не ко је ау тор 
са од ре  ђе ним ци љем уно си у кри ла те му и та ко ње ном тран сфор ма ци јом из-
ра жа ва свој став пре ма раз ма тра ној по ја ви или до га ђа ју. У на шем при мје ру 
та кав ефе кат по стиг нут је до да ва њем син таг ме у да ти ву и са бор ској клу пи, 
ко ју је ано ним ни ау тор ста вио у за гра ду, очи глед но же ле ћи да од екс пли-
цит но упо три је бље не Ње го ше ве кри ла те ме ипак из дво ји свој „до да так”. 
Ком плек сни је при ро де је дру га тран фор ма ци ја кри ла те ме ко ја сли је ди као 
гра да ци ја пре т ход не упо тре бе: Ћуд је му шка још чуд ни ја ра бо та, сто ти ну 
ће про ми ни ти стран ка да уго ди ча је фо те љи дра го. У њој на осно ву по сто-
је ће ин тер тек сте ме, по схе ми уз од ре ђе не из мје не, на ста је пре ма истом струк-
тур но-се ман тич ком мо де лу но ви из раз.

(6) Кон та ми на ци ја два ју фра зе о ло ги за ма по зна та је у фра зе о ло шкој теори-
ји као је дан од ви до  ва ау тор ске тран сфор ма ци је фра зео ло ги за ма. За па зи ли 
смо и код упо тре бе кри ла те ма из Ње  го ше вих дје ла по ме ну ту по ја ву. Ова кав 
по сту пак пред ста вља од раз је зич ке игре и ско ро без изу зет ка иза зи ва успје-
шан ко ми чан ефе кат. У на ред ном при мје ру, ко ји смо про на шли у елек тро-
нским ме ди ји ма, на во на ста ла ин тер тек сте ма по слу жи ла је као сло ган јед не 
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жен ске по ли  тич ке ор га ни за ци је. На ста ла је нео че ки ва ном кон та ми на ци јом 
дви ју фре квент них кри ла те ма из Гор ског ви јен ца, тач ни је спо јем пр вог ди-
је ла сен тен це Ћуд је жен ска сми је шна ра бо та и дру гог ди је ла кри ла те ме 
Тврд је орах воћ ка чуд но ва та ‒ не сло ми га, ал зу бе по ло ми.

У ор га ни за ци ји Ду нав ског би роа, у Но вом Са ду је одр жа на кон фе рен ци ја о 
са  рад њи же на по ду нав ског ре ги она. Раз го ва ра ле смо о бу дућ но сти на шег ре-
ги  о на, о мо гућ но сти ма ко је су пред на ма, о ЕУ ко ја нас и де ли и спа ја, и о Ду -
на ву, кич ми и глав ној ули ци Евро пе, о жен ским људ ским пра ви ма, о еко но  ми  ји, 
обра зо ва њу, на си љу и о по ли ти ци у на шем ре ги о ну. (...) Ниш та и ни ко нас не ће 
спре чи ти да оства ри мо сво ја пра ва на нор мал но жи вље ње, па ма ка ко мно ги-
ма то че сто из гле да ло ма ло ве ро ват но, па ма ко ли ко ра да и теш ких да на још 
би ло пред на ма. И сме ја ле смо се да нас мо јој “сло бод ној вер зи ји” Ње го ша: 
„Ћуд је жен ска сми јеш на ра бо та, не сло ми је, али зу бе по ло ми!”) (Об ја ви ла 
Гор да на 17. мај 2007 23:01:00, Per ma link). 

Прет ход ни при мје ри, као и мно ги ко је ни смо на ве ли, свје до че да текст 
Гор ски ви је нац има ста  тус пре це дент ног на про сто ру ју жне Сла ви је или у 
окви ру лин гво кул тур ног про сто ра об је ди ње ног срп ским је зи ком. 

4. Про у ча ва ње Ње го ше ва иди о лек та са лин гво  кул ту ро ло шког аспек та 
већ је да ло од ре ђе не ре зул та те. У сво јим ра ни јим ра до ви ма ис та кли смо 
нај ва жни је ет но кул тур не кон цеп те у фра зео ло шкој сли  ци сви је та из вор них 
го вор ни ка срп ског је зи ка, а до њих смо упра во до шли ре кон стру кци јом фра-
зе о ло ги је Гор ског ви јен ца као пре це дент ног тек ста на ве де не лин гво  кул тур не 
за јед ни це. Кон цеп ти ʽрод ,̓ ʽчастʼ и ʽКо со воʼ (Пејановић 2010: 123–156) ма ње 
или ви ше од сли ка ва ју се и кроз оста ла Ње го ше ва дје ла. Иди о ми из кон цеп-
та ʿрод :ʾ ут ри је ти, за три је ти, ис ко па ти (ко ме) тр аг, ис ко па ти, уга си ти 
ку ћу (ко ме), за три је ти, утри је ти сје ме (ко ме), уга си ти, ут рну ти сви је ћу 
(ко ме) (Пеянович 2008а), или они из кон цеп та ʽчаст :̓ освје тла ти образ или 
оцр ни ти, ока ља ти образ, црн образ (Пејановић 2009), као и на при јед на ве-
де ни из конц еп та ʽКо со воʼ на мет ну ли су се не са мо сво јом фре квент но шћу 
и ва ри јант но шћу, већ и зна ча јем у је зи чкој сли ци сви је та. То су са мо не ке од 
фра зео  ло шких је ди ни ца ко је смо свр ста ли у ми кро  кон це пте као уже ка те го-
ри је и да ље у кон цеп те, око нај ши рег са др жа ја ко ји их обје ди њу је, да би смо 
на јед ном мје сту ана ли зи ра ли све је ди ни це ко је при па да ју од ре ђе ном кон цеп-
ту као чи ни о ци, са  ста вни дје  ло ви и по твр де не ког екс тра лин  гви сти чког са-
др жа ја. У том сми слу фра зео ло ги ја по ма же у ре кон струк ци ји глав них на че ла 
и пра ви ла фун кци о ни са ња ет но кул тур не за јед ни це, као и мје ста и уло ге 
по је дин ца у њој. Ова квим при сту пом ми са мо пра ти мо ми сао чу ве ног сла ви-
сте Гер хар да Гез ема на, ко ји у књи зи Црн ого р ски чо вјек да ле ке 1934. го ди не 
пи ше: „Би ло би већ ври је  ме да се са  ку пи сав пси хо ло шки и ка ра кте ро ло шки 
ма те ри јал отје   ло вљен у фра за ма срп ско хр ват ског је зи ка, па да се он да ис пи та 
сва  ки из раз у по гле ду на ње го ву са др жи ну, ње го во по ри је кло и ње гов на ста-
нак, бу ду ћи да би то пред ста вља ло из ван ре дан до при нос ге не  ало ги ји мо ра-
ла. На тај на чин би мо гли да се от кри ју ци је ли ку л ту рни сло је ви и да се уз 
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по моћ ин стру мен та ка кав је је зик про дре у тај не на ци о на л ног ка рак те ра” 
(геЗеМан 2003: 223–224). Упра во овај аспе кат, ко ји је ре зул тат кон тра стив ног 
про уча ва ња фра зе о ло ги је срп ског и ру ског је зи ка, уз оба ве зну при мје ну 
кон цеп ту ал не ана ли зе фра зе о ло ги за ма, ба цио је но ву свје тлост не са мо на 
уну тар си стем ске од но се фра зе о ло ги за ма Ње го ше ва дје ла, већ нам је отво рио 
пу то ка зе за да ља истра жи ва ње фра зе о ло ги је срп ског је зи ка упра во она ко 
ка ко је то Ге зе ман ан ти ци пи рао, а са вре ме на ме то  до ло ги ја ког ни тив не лин-
гви сти ке при хва ти ла. 

5. Прет ход ни аспе кат бли ско је по ве зан са сље де ћим – тран сла   то ло шким 
про у ча ва њем Ње  го ше ве фра зео ло  ги је са ци љем утвр ђи ва ња мо гућ но сти 
пре  во ђе ња фра зе оло ги за ма по св је до че них у ње го вим дје ли ма. Иди оми са 
из ра зи том кул тур ном ко но та ци јом, мно ге кле тве и за кле тве на ру ски је зик 
пре во ђе не су углав ном бу квал но или до слов но. По не кад је у пи та њу би ло 
не ра зу ми  је ва ње њи хо вог се ман тич ког са др жа ја од стра не пре во ди ла ца. Раз-
ло зи, ме ђу тим, ни су уви јек би ли чи сто лин гви стич ке при ро де. Не по ду да ра ње 
кон цеп ту ал них и уже фра зео ло шких сли ка сви је та је зи ка ори ги на ла и је зи ка 
пре во да уз ро ку је од су ство фра зе о ло шких ко ре спон ден та. Про бле ме пре во-
ђе ња, узро ко ва не аси ме три јом у фра зео ло шкој сли ци сви је та го вор ни ка срп-
ског и ру ског је зи ка илу стро ва ће мо на при мје ру ком па ра тив ног фра зе о ло ги зма 
као ку ка ви ца /как ку ку шка ко ји по сто ји у оба је зи ка. Па иа ко у оба је зи ка 
по сто је по ме ну та уста ље на по ре ђе ња, она се не мо гу сма тра ти пре вод ним 
ко ре спон ден ти ма за на ве де ни пар је зи ка усљед раз ли чи те кул тур не ко но та-
ци је ко ју има ју у сва ком од њих.

Пти ца ко ја у срп ској ми то ло ги ји има по себ ну сим бо     ли ку оста ви ла је 
тра га и у фра зео ло ги ји (о сим бо ли ци ку ка ви це код сло вен ских на ро да ви ди 
у славянская МиФология 2004: 271). Вук у Срп ском рјеч ни ку пи ше: „Ср бљи 
при по ви је да ју да је ку ка ви ца би ла же на и има ла бра та, па јој брат умро, и она 
за њим та ко мно го ту жи ла и ку ка ла, док се ни је пре тво ри ла у ти цу (јед ни 
ка жу да се бра  ту до са ди ло ње но ку ка ње и ја у ка ње, па је он про клео те се 
пре тво ри ла у ти цу, а јед ни опет ка жу да се Бог на њу ра ср дио што је та ко 
мно го ту жи ла за бра том, ко га је он био узео, па је пре тво рио у ку ка ви цу да 
ку ка до ви је ка), за то го то во сва ка Срп ки ња ко јој је брат умро, и да нас опла че 
кад чу је ку ка ви цу гдје ку ка. ‒ А јед ни при по ви је да ју да је ку ка ви ца ова ко 
по ста ла: кад је пр ви пут умро Ла зар (у Ви та ни ји, Јо ван. гл. XI) се стре ње-
го ве Мар та и Ма ри ја за вје ту ју се да ће ку ка ти за њим док су жи ве, кад пак 
Хри стос Ла за ра вас кр сне, он он да, да би њи хов за вјет остао ство ри ти цу 
ко ја ће мје сто њих ку ка ти до ви је ка” (караџић 1935: 323). Уста ље но по ре ђе ње 
ку ка ти као ку ка ви ца фре квент но је и у еп ским пје сма ма: „Же нид ба Ми ли ћа 
бар ја кта ра”: Она ку ка ка ко ку ка ви ца (клеут 2001: 99), „Љу ба ма лог Ра до ји це”: 
Ку ка Ја на као ку ка ви ца (клеут 2001: 100), „Бра ћа и се стра”: За ку ка ше ка но 
ку ка ви це (клеут 2001: 102), „Три су жња”: Да ку ка ју ка ко ку ка ви це / У мо је му 
дво ру би је ло ме (клеут 2001: 248). Иа ко се у свим на ве де ним при мје ри ма из 
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еп ских пје  са ма на ве де но по ре ђе ње од но си на осо бе жен  ског по ла, у срп ском 
је зи ку ни је не оби чна ни ње го ва упо тре ба у од но су на осо бу му шког по ла, 
као што је то уо ста лом и у са мом спје ву Гор ски ви је нац учи нио Ње гош: У 
на став ку да је мо сти хо ве из Гор ског ви јен ца и три пре во да на ру ски је зик:

Не вла ди ко ако Бо га зна деш:
ка ква те је спо па ла не сре ћа, 
те но кукашкаокукавица 

(ГВ 91);
Нет, владыка, что с то бой, ей-бо гу!
Иль тебя нес частье над ло ми ло, 
что ты жалуешься, каккукушка, 

(Зенкевич1955: 30);
Нет, владыка, аки бог с то бою!
Приключи лась ли бе да ка кая? 
что ты стонешь,каквлесукукушка, 

(куЗнеЦов1988: 48);
Нет, владыка, по бойся ты Бо га!
Где ты ви дишь го ре и нес частье? 
что ты плачешь,подобнокукушке, 

(шуМилов1996: 36).

Пре ма лек си ко гра фи ма, име ни ца ку ка ви ца се упо тре бља ва у срп ском 
је зи ку осим у свом основ ном зна че њу 1. а. шум ска пти ца се ли ца Cu cu lus 
ca no rus из по ро ди це Cu cu li dae, ве ли чи не го лу ба, ду гог кљу на и ре па, по  зна та 
по гла су ко ји ли чи на ку ка ње и по то ме што по ла же ја ја у ту ђа гне зда и у 
зна че њу 4. (че сто с ат ри бу ти ма: си ња, цр на и сл.) она ко ју је сна шла не ка не
сре ћа, она ко ја па ти, ко ја је ожа ло шће на, ко ја иза зи ва жа ље ње, не срећ ни ца, 
јад ни ца, не во љни ца (речник сану: 778). По сто ји у срп ском је зи ку и име ни ца 
ку ка вац чи је је основ но и пр во зна че ње исто као и зна че ње на ве де не име ни  ца 
жен ског ро да с том раз ли ком што се од но си на осо бе су про тног по ла, та ко ђе 
се че сто упо тре бљ ава с ат ри бу ти ма си њи и цр ни. У срп ском је зи ку и са мо-
ста лно упо три јеб љен гла гол ку ка ти та ко ђе има основ но зна че ње: 1. а. уз ви ком 
„ку ку” или дру гим уз ви ци ма жа ло сти, оја ђе но сти ис по ља ва ти, ис ка зи ва ти 
бол, пат њу, жа лост, не сре ћу, ја у ка ти, ја ди ко ва ти, цви ле ти, за по ма га ти. 
За ни мљи во је да се у Реч ни ку срп ско хр ват ског књи жев ног и на ро дног је зи
ка да је зна че ње б. огла ша ва ти се сли ч  ним гла сом (о ку ка ви ци и не ким ноћ ним 
пти  ца ма) (речник сану: 783), ко је се сма тра се кун дар ним у од но су на прво, 
као да је ово дру го на ста ло од ње га а не обр ну то: про цес пре но ше ња зна че ња 
ишао је пре ко оно ма то пе је ‒ огла ша ва ња ку ка ви це. То са мо мо же да нам по -
твр ди ко ли ко је гла гол у зна че њу 1. а. фре квен тан у срп ском је   зи ку ‒ то ли ко 
да по ти ску је зна че ње из ко га се раз ви ло. У ру ском је   зи ку осим основ ног 
зна че ња: 1. Из да вать крик „ку-ку” (о ку   ку шке) гла гол куковать зна чи: 2. 
Бес цельно про  во дить вре мя, ожи   дая ко го, че го-л; жить оди но ко, без семьи. 
Куковатьоднойнастаростилет. Весвеккукуетодин (Бтс: 478). Ја сно нам 
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је, да кле, за што су сва три пре во ди о ца из бје гла у пре во ду гла гол куковать и 
за ми је ни ли га дру гим гла го ли ма (жаловатсья, плакать, стонать). Из ово га 
раз ло га пре во ди о ци су би ли при ну ђе ни да раз би ју срп ско тау то ло   шко уста-
ље но по ре ђе ње ку ка ти као ку ка ви ца, а зна мо да је по на вља ње зна чај но за 
ри там, асо нан цу и али те ра ци ју, а и на ње му се за сни ва ле о нин ска тау то ло шка 
ри ма ‒ а све то ску па има ва жну уло гу у скло пу екс пре си вних стил ских 
сред ста ва. У ру ском је зи ку кукушка је „пер со наж це ло го ряда при мет, по    ве рий, 
обрядовых действий. Оли це творяет жен ское на ча ло: ку ку    шкой ста но вится 
де ву шка, же на, вдо ва в ре зульта те на ру ше ния или утраты се мейно -род ственных 
или брачных связей и от но ше ний. Ку ку шка так же связа на с по ту сто рон ним 
ми ром, быту ет пред  ста  вле ние о ней как о про во дни це с то го све та, поэто му 
она мо    жет вы сту пать вест ни цей нес ча стья. Со гла сно на родным по верь ям, 
у ку  ку шки нет жилья, так как Бо го ро ди ца ли ши ла ее гне зда в на ка за ние за 
грех ‒ ра бо ту на Бла го вещение (…). Ку ку шка пти ца, ко то рая не вьет гне зда, 
под брасыва ет яйца сво их бу дущих  птен цев в чу жие гне зда (за что птицы 
из гна ли ее из сво е го со обще ства) и ас со ци ру ется с ма терью, бро сив шей сво их 
де тей. У ку ку шки нет па ры, ее образ связан с мо ти вом оди но че ства, не ус тро-
 ен но сти в жи з ни и веч но го ски та ния по све ту, по скольку  она ни где не мо жет 
най  ти при ста нища” (Брилева и др. 2004: 105). Уста ље но по ре ђе ње каккукушка 
у ру  ском је зи ку се упо треб  ља ва у са свим дру га чи јем зна че њу у од но су на 
срп ско: Прост. През. О бес печ ной, лег ко мы  слен ной, ра вно  ду шной к со бстве-
н ным детям жен щине -ижди вен ке; (оди но кая) Ка к кукушка Прост. Не одо бр. 
Об оди но кой, по ки ну той женщине (Мокиенко 20 03: 204). Ако упо ре ди мо исто 
по ре ђе ње код дру гог ау то ра: КАК (СЛОВ НО, ТОЧ НО) КУ КУ ШКА Не иметь 
сво е го гне зда, оча га, быть оди но ким, ли шен ным семьи, де тей. О женщине 
(огольЦев 20 01: 304), ви ди мо да се пр во бит на сим бо ли ка ку ка ви це из сло   вен-
ске ми то ло ги је, по ко јој она сим бо ли зу је жен ски прин цип са чу ва ла у ру ском 
је зи ку. По ре ђе ње се у ру ском је зи ку упо тре бља ва са мо у од но су на осо   бе жен-
ског по ла (што ни је слу чај у срп ском је зи ку, гдје се упо тре ба по ре ђе ња шири 
и на осо бе му шког по ла). Да ље ви ди мо да у ру ском је зи ку ак це нат оста  је на 
уса мље но сти, на пу ште но сти; те се ме по сто је и у срп ском, али у ње му је на-
гла ше ни је ис ти чу очај, не у тје шна ту га, жа ље ње за умр ли ма. У срп ском је зику 
ни је се ра зви ло зна че ња ‘мај ка ко ја је на пу  сти ла дје цу’ иа ко по сто ји фра зео-
ло  ги зам ку ка ви чје ја је за сно ван на са зна њу да ку ка ви ца не сви ја гни је здо већ 
сво ја ја ја оста вља у ту  ђим гни је зди ма, ода кле и по  ти че ру ско уста ље но по ређе-
ње. У Фра  зе о ло шком рје чни ку хр ва т ског или срп ског је зи ка на ла зи  мо из ра зе: 
ку ка ти, за ку ка ти као си ња ку  ка ви ца са зна че њем: цви ље ти, за цви ли ти, ја ко 
пла ка ти, за пла ка ти, по сто ји, та ко  ђе, и фра зе оло ги зам: си ња ку ка ви ца не срет-
на / јад на, би јед на / ку ка вна осо ба (Маtešić 1982: 29  7). На ве де ни ре до ви по-
твр ђу ју да се од три го ре на ве де на пре во да Ње го ше вих сти хо ва, Зен ке ви чев и 
Шу ми ло вљев, тре ти ра ју као бу квал ни, док је Ку з не цов, до   дав ши адвер би јал 
мје ста в ле су, мо жда успио да не фра   зе оло шким сре дстви ма сли ко ви то пре  несе 
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бар дио по ру ке ори ги на ла, алу ди ра ју ћи на зло слу тност огла   ша ва ња ку ка ви це. 
О раз ли чи тим фра зе о ло шким про бле ми ма пре во ђе ња Ње го ше вог Гор ског 
ви јен ца пи са ли смо у по себ ним ра до ви ма (Пеянович 2006; 2008, а у мо но гра-
фи ји Фра зео ло ги ја Гор ског ви јен ца у тре ћем по гла вљу си сте ма тич но се анали-
зи ра ју про бле ми пре во ђе ња свих осам фра зео ло шких жан ро ва (Пејановић 
2010: 157–285).

6. И нај зад, сви на ве де ни аспек ти прет хо де још јед ном – лек си  ко граф
ском, тач ни је, фра зео гра фском, ко ји ује дно пред ста вља и прак тич ни циљ 
све о бу хват ног ис тра жи ва ња – а то је са ста вља ње Фра   зе оло шког рјеч ни ка 
Ње го ше вих дје ла (Пејановић 2012; 2014а). Ау тор ска лек си ко гра фи ја чи ји је 
пре дмет са ста вља ње рје чни ка по је ди нач них ау то ра, нај че шће пи са ца, има 
ду гу тра ди ци ју у сла ви сти ци (ларин 1962; Пешикан 1970; шестакова 1998). 
Про уча ва ње идио лек та зна чај них књи жев них ства ра ла ца и са ста вља ње рјеч-
ни ка пи са ца да је мо гућ ност да се утвр ди зна чај ути ца ја ли је пе књи жев но сти 
на раз вој и бо га ће ње књи жев ног је зи ка у цје ли ни, као и удио и уло га по је ди-
нач них пи са ца у том про це су. Ау тор ска фра зе о гра фи ја као те о ри ја и прак са 
са ста вља ња фра  зе   оло шког рјеч ни ка пи сца све ви ше се из два ја по себ ном, 
ори ги нал ном ме то до ло ги јом фра зе о граф ске ин тер пре та ци је ау тор  ског је-
зи ка. По  се бан зна  чај има про уча ва ње фра зео ло ги је нај  кре атив ни јих је зи чких 
лич но сти и оних пи са ца ко ји су оста ви ли тра га у на цио нал ној књи    жев но сти. 
У та кве за си гур но спа да Пе тар II Пе тро вић Ње гош. Иа ко је књи жев ни опус 
Ње го шев де таљ но и са ра зних аспе ка та опи       си ван и опи сан, ско ро да је из о стао 
сис тем ски опис ње го ве фра зе о    ло ги је а до не дав но ни је ни био пре дмет по себ-
не па жње. Уло га фра   зе о ло шког сло ја у Ње го ше вом иди о лек ту за слу жи ва ла 
је по се бну и све  стра ну ана ли зу ње го вог нај по зна ти јег дје ла (ви ди Пејановић 
2010), а ка сни ји ра до ви ко  ји опи су ју упо тре бу ве ли ког бро ја кри  ла тих фра-
зе о ло шких је ди ни ца из Ње го ше вих дје ла у са в ре ме ном дис кур су по твр ђу ју 
зна чај и спе ци фи чност ње го вог фра   зе  о тво р ства и кон кре тан ути цај пје  сни-
ка на са вре ме ни књи же вни је зик (ви ди Пејановић 2009а; 2011а; 2011б; 2011д). 
Све о бу хват но проу ча ва ње Ње го ше ве фра зе оло ги је, ње на си сте ма ти за ци ја 
са прак ти чним ци  љем са ста вља ња ау тор ског фра зео ло шког рјеч ни ка тре-
ба ло би као рез ул тат да пре до чи па ра ме три за ци ју пје сни ко ве фра зе о ло ги је 
у од но су на са вре ме ни срп ски је зик, од но сно ње го ву фра зе о ло ги ју, пре ма раз-
ли чи тим кри те ри ју ми ма: ње ном по ри је клу, вре ме ну нас тан ка, сфе ри упо тре-
бе. Ве о ма ва жан за да так је сте и кла си фи ка ци ја Ње го ше вих тран сфор ма ци ја 
ко ја би мо гла да ти од го во р на пи та ња гра ни ца ин ди  ви ду ал но -ау тор ског ва рира-
ња фра зе о ло шких је ди ни ца. На ко ји на чин се од ви ја про  цес ме та   фо ри   за ци је 
сло бод них син таг ми ко је има ју но  ми на тив ну функ ци ју, ка ко се ин ди ви ду лни, 
ока  зи онал ни фра  зе о ло ги зми по сте пе но пре тва ра ју у узу ал не оп ште  је зич ке. 
С тим у ве зи је и ана ли за Ње го  ше вих кр и ла те ма и об ја шње ње усло ва и разло-
га пре ла ска је ди ни ца сло бод не упо  тре бе у Ње го ше вом иди о лек ту у ка те го ри ју 
кри ла тих је зи чких је ди ни ца са из ра зи том пра гма тич ком функ ци јом. Про цес 
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фра зео ло ги за ци је, тј. пре ла зак син так си чких је ди ни ца сло бод не упо тре бе у 
кри ла те ме усло вљен је уско лин гви сти чким раз ло зи ма, као што су: ап стра ктно 
зна че ње, афо ри стич ност из ра за, ау тор ски став, али и екс тра лин гви стич ким 
фак то ри ма, као што су: ау то ри тет са мог пје сни ка, рас про стра њен ост и по-
пу лар ност ње го вих дје ла, при је све га Гор ског ви јен ца, рас про с тра ње ност 
фи ло  соф ских и ре ли гио зних ста во ва пје сни ка. На ве де ни аспе кат пред мет 
је про јек та ко ји се ре а ли зу је у Цр но гор ској ака де ми ји на у ка и умјет но сти. 
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Ан на Пеяно вич

ИДИ О ЛЕКТ ПЕ ТРА НЕ ГО ША В АСПЕК ТЕ ФРА ЗЕ О ЛО ГИИ

Р е з ю м е

В на стоящей статье ав то ром рас сма три ва ется фра зе о ло гия выда ю щегося на-
ци о нально го поэта Пе тра Не го ша. Иди о лект Не го ша ана ли зи ру ется как си сте ма, а 
ана лиз про во дится в не скольки х аспек тах: фра зео ло гия Не го ша как фра зе о ло гия 
пи са теля, вза и мо от но ше ние фра зео ло гии Не го ша и фольклор ной фра зе о ло ги и 
на род ной фра зео ло гии, пре це дентный ха рак тер фра зе о ло гии Не го ша, фра зе о ло гия 
Не го ша как ма те ри ал для ис сле до ва ния языко вой кар тины ми ра и, на ко нец, не го-
шев ская фра зе о ло гия как пред мет лек си ко гра фи че ско го опи са ния.
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UDC 821.163.41.09 Petrović Njegoš P. II

Ма то Пи жу ри ца

КА КО ГО ВО РИ ТИ ЊЕ ГО ША?

Са же так: У при ло гу ау тор из но си и обра зла же иде ју да се Ње го-
ше ва књи жев на де ла, она нај зна чај ни ја пи са на на род ним је зи ком, од но сно 
зет ским ди ја лек том (ста ро цр но гор ским), при пре ме и штам па ју ак цен то-
ва но у скла ду са из вор ним про зо диј ским си сте мом за по тре бе го во ре ња 
на по зор ни ци, у фил му, ре ци та ли ма и сл. Услов за то је ши ра са гла сност 
стру ке и кул тур не јав но сти и, на рав но, ква ли фи ко ва на при пре ма. У ства ри, 
до бар део ра да од но си се на тра же ње увер љи ве осно ве да се тај по ду хват 
на при ме рен на чин оба ви.

Кључ не ре чи: Ње го шев је зик, ди ја ле кат ска осно ви ца, ак це нат ско 
из да ње.

0. Пр во бит ни на слов из ла га ња при ја вље ног за на уч ни скуп Је зик у 
Ње го ше вим де ли ма гла сио је Је зик Ње го ше вих де ла у ре ла ци ја ма пре ма 
Пе ши кано вим сред њо ка тун ским и ље шан ским го во ри ма и Ву шо ви ће вим 
мо но гра фи јама.1 

0.1. За ову при ли ку те му сам су зио, огра ни ча ва ју ћи се си стем ски пре-
те жно на про зо диј ски ни во и тран скрип ци ју спо је ва су гла сни ка, од но сно су-
гла снич ких гру па ко је под ле жу је кав ском јо то ва њу, ши ре чак и на ау тен-
тич ни „при род ни” го вор у це ли ни, ми сле ћи при том и на слу ча је ве ка да је 
Ње гош пи сао „јат” изa су гла сни ка ко ји се у пи шче вом го во ру из ве сно јо ту ју 
(ако би смо сле ди ли Р. Ма ро је ви ћа, мо жда и диф тон ге?), с дру ге стра не пак 
про ши ру ју ћи ти ме што се ова квим за хва том мо же на раз не на чи не ква зи о са-
вре ме ња ва њем – те о риј ски, исто риј ски и праг мат ски – зло у по тре би ти. Мо же, 
у крај њем, на при мер, да на во ди во ду на во де ни цу „мон те не гри не ри ма”, ко ји 
су се од ре кли Ву ка, или пак да се раз у ме као удар у са ми те мељ Ву ко ве ре-
фор ме, ли ша ва ју ћи је јед ног од не ко ли ко глав них пре крет нич ких мо ме на та 
ко ји су озна чи ли ње го ву де фи ни тив ну по бе ду (1847. г.) – об ја вљи ва ње Гор
ског ви јен ца на на род ном је зи ку (али ста ром гра фи јом), Да ни чи ће вог Ра та 

1 Реч је о мо но гра фи ја ма Пешикан 1965; вушовић 1927 и вушовић 1930.
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за срп ски је зик и пра во пис, Бран ко вих Пе са ма и Ву ко вог пре во да Но вог за вје
та. Ау то ру оста је да по ку ша да се за шти ти, на сла ња ју ћи се на ис тра жи ва ња 
Рад ми ла Ма ро је ви ћа, пре све га на ње го ву за по че ту ан то ло гиј ску се ри ју из-
да ња Ње го ше вих де ла и мно го број не про блем ске тек сто ве из ње го шо ло ги је.2 
Ма ро је вић, као ни је дан дру ги ње го шо лог, мај стор ски се же до фо нет ско-фоно-
ло шких ни јан си ра ња, не ме ша ју ћи та два ни воа, ка ко се да нас не рет ко чи ни 
у ср би сти ци. На рав но, да у та квим ам би ци о зним по ду хва ти ма (за ода бра не) 
не би остао у окви ри ма иде а ли стич ног, а у прак си не при мен љи вог, он на 
кра ју ипак зна да до ђе до за кљу ча ка ко је би смо мо гли оква ли фи ко ва ти као 
склад из ме ђу ор то граф ског и ор то еп ског у чи та њу Ње го ша (в. по себ но под 
нап. 2: Основ но из да ње Лу че, Ви јен ца и Шће па на Ма лог). 

0.2. Мо је ам би ци је су усме ре не у осно ви ка оно ме што са др жи (под)на слов 
„Ње го ше вог гла сни ка” (књ. 1). Рад ми ло Ма ро је вић: Гор ски ви је нац. Из вор но 
чи та ње (Маројевић 1999), бу ду ћи да се стрикт но огра ни ча вам на то: ка ко 
го во ри ти Ње го ша? Или још пре ци зни је, од но сно уже: ка ко Ње го ша го во
ри ти на по зор ни ци? Ми слим при том пре све га на ал тер на тив ну мо гућ ност 
ко ја се ну ди дра ма тур гу, од но сно ре ди те љу и лек то ру. На на чин да то не 
бу де ка ко не рет ко раз го вор но ко мен та ри ше мо го вор у на шим ТВ се ри ја ма: 
Ми лисав, Ра дисав – го тов Ге џа! Ме ђу тим, имам и осе ћај зеб ње да би ре а ли-
за ци ја ове за ми сли мо гла (чак и као иде ја) да бу де зло у по тре бље на за пр ви 
ко рак у „пре во ђе њу” Ње го ша на „цр но гор ски је зик”. 

 
1. Ње гош се тек сто ло шки, лек си ко граф ски и вер со ло шки об ра ђу је и 

ко мен та ри ше, као што се и го во ри и, углав ном, игра на сце ни ву ков ским 
но во што кав ским го вор ним ти пом, ко ји је пре вла дао ло кал ни, ре ги о нал ни и 
на ци о нал ни ка рак тер. Ње го ше во де ло се про зо диј ски угра ди ло у те ме ље 
’оп ће не пра вил но сти’, у дру гим до ме ни ма пак сен че не пи шче вим пре ко ра-
ци ма у ди ја лек тал но. Ипак, ка ко го во ри ти Ње го ша, ка ко га игра ти на по зор-
ни ци и на фил му и, што је јед на ко ва жно, ка ко га вер со ло шки об ра ђи ва ти, 
рит мич ки и ме ло диј ски ор га ни зо ва ти, а ње го шо ло зи би до да ли и – ка ко 
’ми сли ти’ Ње го ша, ве ру јем да не гу би ак ту ел ност, на уч ну и, упро шће но ре-
че но, праг мат ску. На ка ну да ову те му нај ди рект ни је отво рим ду гу јем на ме-
ри Од бо ра за је зик и књи жев ност Цр но гор ске ака де ми је на у ка и умјет но сти. 
Не где се дам де се тих го ди на про шло га ве ка (пре не го што су се они, не знам 
ко ли ким де лом, одво ји ли од се бе) на јед ној сед ни ци Од бо ра Јев то Ми ло вић 
је из нео пред лог да он, Ми тар Пе ши кан и ја при пре ми мо ак цен то ва но из да ње 
Гор ског ви јен ца. (На ме не су ра чу на ли као на глав ног те рен ског по сле ни ка.) 
Иде ју смо на сед ни ци усво ји ли и раз го вор но ’раз ра ди ли’: да oдлазимо с тек стом 

2 В. по себ но: Би бли о гра фи ја, Рад ми ло Ма ро је вић: Ра до ви о Ње го шу у: Маројевић 1999. 
(Из ове књи ге скре ћем па жњу на текст Гор ски ви је нац (1847–1997): у су срет кри тич ком из
да њу, 11–50); Маројевић 2005 и Маројевић 2018. 



163

Гор ског ви јен ца на Ње гу ше, да та мо на ђе мо пи сме не чи та че, по мо гућ ству 
што ста ри је из вор не го вор ни ке ње гу шког го во ра, и да на кон то га ре ди го ва-
ни текст об ја ви мо као ак цен то ва но из да ње. На ис тра жи вач ки план смо по том 
за бо ра ви ли. Иде ју зна чи ду гу јем Јев ту Ми ло ви ћу, јед ном од ис так ну ти јих 
ње го шо ло га, ко ји се кре тао ста за ма ка Ње го шу ско ро це лог ду гог рад ног ве ка, 
с рет ком стра шћу и зна лач ки, и Ми тру Пе ши ка ну, ко ји је сво јом мо но гра-
фи јом Сред њо ка тун ски и ље шан ски го во ри (1965) оста вио нај си гур ни ји осло-
нац да се, на жа лост и без ње га, од го во ри на овај и дру ге слич не по ду хва те.3 
За то је овај мој скром ни при лог дуг пре ма њи хо вој за ми сли у чи је оства ре ње 
су и ме не укљу чи ли. 

 
2. Ни сам у мо гућ но сти да су дим да ли је ова иде ја би ла у не кој ве зи са 

оним што чи та мо у књи зи проф. Ми ха и ла Сте ва но ви ћа [у угла стим за гра-
да ма ин тер вен ци је ау то ра овог прилога] Је зич ка ту ма че ња у ко мен та ри ма 
Ње го ше ва Гор ског ви јен ца (1976):

„У при лог на шег ту ма че ња зна че ња пр вог сти ха По све те [Нек се овај 
ви јек гор ди над сви је ма вјековима] ре чи то го во ри и јед но од зна чај ни јих је-
зич ких сред ста ва, а то је ак це нат, ко јим је реч не ка [Заш то са за вр шним 
во ка лом, са мо у пр вом па су су ко мен та ра ста вље ним из ме ђу об лих за гра да, 
ина че ели ди ра ним у Ње го ше вом сти ху?!] озна че на у овом је ди ном ак цен то-
ва ном из да њу це лог тек ста Гор ског ви јен ца*), као што би од су ство ак цен та 
те ре чи го во ри ло у при лог нај че шћег ту ма че ња, пре ма ко ме је не ка као ве зник 
упо тре бљен с пре зен том у функ ци ји им пе ра ти ва у пре ди ка ту ре че ни це коју 
чи ни тај стих. С функ ци јом реч це на по чет ку, ре че ни ца са зна че њем ко је, по 
на шем ми шље њу, има по чет ни стих По све те пра ху оца Ср би је, не ка мо ра 
би ти под ак цен том**). И ка да на ла зи мо ак цен то ван из го вор те ре чи ли ца из 
нај у жег Ње го ше ва за ви ча ја, то нам не дво сми сле но по твр ђу је да га је та ко и 
сам пе сник из го ва рао, да је дру гим ре чи ма, до тич ном сти ху дао зна че ње 
ко је смо ми ов де из не ли.” 

2.1. У пр вој, зве зди цом озна че ној на по ме ни (на ис тој стра ни) сто ји: „Из да-
ње тог тек ста спре ма но је да се об ја ви у јед ној књи зи, за јед но са овим на шим 
ту ма че њи ма. Ме ђу тим, до ње го ва об ја вљи ва ња за сад ни је до шло ис кљу чи-
во из тех нич ких раз ло га. Али ће та кав текст Гор ског ви јен ца, спре мљен од 
струч но и на уч но вр ло из гра ђе ног ак цен то ло га, ско ро би ти об ја вљен, би ло 

3 Ну жно је сва ка ко скре ну ти па жњу на још два-три Пе ши ка но ва ра да (пр ви је, на из-
ве стан на чин, крат ка ски ца дру го га): Пешикан 1970; 1979; 1984. Из по след њег на пред на ве-
де ног при ло га ци ти рам као илу стра ци ју не зна ња и „по ли ти кан ског ма ни пу ли са ња је зич ким 
чи ње ни ца ма”: „Или кад о фун да мен тал ним ди ја лек то ло шким пи та њи ма рас пра вља (пре-
кра ја ју ћи фун да мен тал не исти не) ау тор ко ји не зна ни то да у ста ро цр но гор ским го во ри ма, 
све до гра ни це Озри ни ћа и Гра хо ва, има са мо два ак цен та, не го при пи су је Ње го шу уз ла зне 
ак цен те (ти па ра зумје ти, поклик ну ла – ко ји ће се чу ти нпр. у Гра хо ву, или љу дима, похва лу – 
ко ји се ни гдје не ће чу ти) и на осно ву њих рас пра вља о пје сни ко вој ме три ци”. У фу сно ти упу-
ћу је на Ник че ви ће вог Мла дог Ње го ша, уз до дат ни спи сак огре ше ња о чи ње ни це (стр. 52).
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од Ака де ми ји ним из да њи ма би ло где дру где. И би ће од ве ли ког зна ча ја, у 
пр вом ре ду за про у ча ва ње ак цен та оно га кра ја у ко ме је де ло по ста ло, а и за 
на шу на у ку уоп ште”.

У дру гој пак (озна че ној две ма зве зди ца ма): „Под ак цен том је, исти на, 
и као знак ве зе кон це сив них ре че ни ца. Али је про тив та квог зна че ња ов де, 
ми сли мо, да то до вољ но до ка за.” (Сви ци та ти пре ма стевановић 1976: 13.) 

2.2. Ак цен то ва ни текст „Гор ског ви јен ца” проф. Сте ва но ви ћа ни је се 
по ја вио ни ти је до сад не ко кон ста то вао да је евен ту ал но остао у ње го вој 
за о став шти ни. По себ но су ин те ре сант на (чи ње нич но узе то) два-три де та ља 
из на пред ци ти ра ног сег мен та ње го вог основ ног тек ста и две ју на по ме на: 

(1) „И ка да на ла зи мо ак цен то ван из го вор те ре чи ли ца из нај у жег Ње-
го ше ва за ви ча ја, то нам не дво сми сле но по твр ђу је да га је та ко и сам пе сник 
из го ва рао, да је дру гим ре чи ма, до тич ном сти ху дао зна че ње ко је смо ми 
ов де из не ли.”

Ко мен тар: Прет по ста вљам да проф. Сте ва но вић ми сли на уче не знал це, 
про у ча ва о це Ње го ше вог де ла, ко ји су, уз то, има ли у ви ду ди ле ме ко ји ма се 
он ба ви (у сми слу: ка ко раз у ме ти (’ми сли ти’) и пре во ди ти Ње го ша). У про-
тив ном, кон крет ни ак це нат ко ји би се за бе ле жио у спор ним де та љи ма и на 
Ње гу ши ма (ап стра ху ју ћи и вре мен ски мо ме нат), мо гао би се сма тра ти слу-
чај но шћу. 

(2) „Али ће та кав текст Гор ског ви јен ца, спре мљен од струч но и на уч но 
вр ло из гра ђе ног ак цен то ло га, ско ро би ти об ја вљен, би ло од Ака де ми ји ним 
из да њи ма би ло где дру где. И би ће од ве ли ког зна ча ја, у пр вом ре ду за про уча-
ва ње ак цен та оно га кра ја у ко ме је де ло по ста ло, а и за на шу на у ку уоп ште.”

Ко мен тар: а) Евен ту ал ну ди ле му да ли се ра ди о струч но и на уч но 
из гра ђе ном ак цен то ло гу – ди ја лек то ло гу или стан дар до ло гу, тре ба ло би да 
ре ша ва ре че ни ца ко ја сле ди: [тај подухват] „би ће од ве ли ког зна ча ја, у пр вом 
ре ду за про у ча ва ње ак цен та оно га кра ја у ко ме је де ло по ста ло, а и за на шу 
на у ку уоп ште.” (под вла че ње М. П.) б) Из прет ход ног би тре ба ло чи та ти да 
је проф. Сте ва но вић ми слио на ста ро цр но гор ски, од но сно ње гу шки про зо диј-
ски си стем. За ни мљи во је да у дру гом из да њу Сте ва но вић (1990) не по ми ње 
ак цен то ва но из да ње! 

2.3. Проф. Сте ва но ви ћа у ау тор ском пред го во ру Реч ни ку Ње го ше ва 
је зи ка (стевановић 1983), под на сло вом Свр ха и на чин из ра де овог де ла, не 
по ми ње при пре мље но ак цен то ва но из да ње Гор ског ви јен ца. Не по ми ње га 
ни у ка сни је (1990) об ја вље ном дру гом из да њу Је зич ких ту ма че ња (под из ме-
ње ним на сло вом: О је зи ку Гор ског ви јен ца). Ме ђу тим, по тку нај ве ћег де ла 
из ла га ња у пред го во ру у ве зи са про зо диј ским ди ле ма ма у при пре ми и ре-
а ли за ци ји Реч ни ка са др же Је зич ка ту ма че ња. Су де ћи пре ма из ло же ном у 
ве зи са про зо ди јом у пред го во ру (у ко јем он том про бле му, у од но су на обим 
це лог тек ста, по све ћу је до ста па жње), ни сам си гу ран да би проф. Сте ва но вић 
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и у том при пре мље ном (или про јек то ва ном) ак цент ском из да њу ишао у су-
срет из вор ном ње гу шком го во ру да ље од раз ре ша ва ња књи жев не и/или ди-
ја ле кат ске хо мо ни је и „там них мје ста”, од но сно „да би се от кло ни ле дво у мице 
и не до у ми це” (н. д. XV, на истом ме сту упо тре бља ва и тер мин „дво ја ко сти”). 
Тај на го ве ште ни и у Реч ни ку спро ве де ни усту пак чи ње ни ци да је, ка ко проф. 
Ивић ка же, Ње гош је зи ком Гор ског ви јен ца „чвр сто ста јао на тлу свог за ви-
чај ног зет ског ди ја лек та, ије кав ског, али ина че у мно го ме раз ли чи тог од Ву-
ко вог ис точ но хер це го вач ког” (2014: 214) – углав ном се сво ди на „тех нич ка 
ре ше ња” у на ла же њу ком про ми са из ме ђу Вук-Да ни чи ће ве ак цен ту а ци је и 
ди ја ле кат ских да то сти ко је мар ки ра ју пи шчев је зик у од но су на стан дард, с 
пре ко ра ци ма са мор фо-фо но ло шког на зна чењ ски ни во. Ина че, озна ча ва ње 
по стак це нат ског кван ти те та зна ком /–/ уме сто тра ди ци о нал но не ди фе рен-
ци ра ног / /̂ у од но су на ду го си ла зни ак це нат, ко јег су се др жа ли „до са да шњи 
при ре ђи ва чи и ко мен та то ри Ње го ше вих де ла”, ка ко ка же проф. Сте ва но вић, 
н. д. XVI), пре је под ра зу ме ва ни при ре ђи вач ки по сту пак не го ино ва тив но 
ре ше ње. Он, мо жда не хо те ћи, уво ди (тех нич ки) у си стем пре дак це нат ске 
ду жи не у кон тек сту не у вер љи вог на сто ја ња да све гра ма тич ке ре чи ли ши 
ак цен та. 

3. У на шој иде ји би ло је, ка ко се ви ди, до ста на и ве, по го то ву ако се при-
ли ком ње не ре а ли за ци је не би при бе га ва ло оп се жној ау тор ској (при ре ђи-
вач кој) ре дак ту ри, уте ме ље ној на утвр ђе ном из вор ном, ње гу шком ак це нат-
ском си сте му, по себ но у слу ча је ви ма ка да је пи сац сво јим сти лом и је зи ком 
над ди ја ле кат ски (или по ре клом ли ца у књи жев ном де лу раз но ди ја ле кат ски) 
и ка да се ра ди о (ма ро је вић ки ре че но) „там ним мје сти ма” (чи јим би ра све тље-
њи ма евен ту ал но до при нео про зо диј ски мо ме нат) и на рав но о сла ви зми ма. 
Про зо диј ско, од но сно го вор но ’уси сте мља ва ње’ Ње го ше вог тек ста под ра зу-
ме ва ло би оп се жни је за хва те, и из ван на зна че них спор них тек сто ло шких де-
та ља, јер не мо же мо ожи ве ти пи шче ве за ви чај но бли ске са вре ме ни ке, код ко јих 
би, уз то, би ло по жељ но да Ње го ше ва пе снич ка пи сме ност и уче ност бу ду 
и њи хо ва усме ност (да па ра фра зи рам и зло у по тре бим Ма ти ју Бећ ко ви ћа).

 
4. Ње гу ши су пункт (74) у „Оп ште сло вен ском лин ви стич ком атла су”; 

савремeни фо но ло шки опис ура ди ли су Па вле Ивић и Дра го љуб Пе тро вић 
(гра ђу је, по упит ни ку, са ку пио Лу ка Ву јо вић) (ivić‒Petrović1981). Уз оп се-
жну мо но гра фи ју о сре ди шњој зо ни ста ро цр но гор ских го во ра М. Пе ши ка на, 
у ши ри ни при сту па ати пич ну, нај пре у пот пу ни јем по кри ва њу свих лин гви-
стич ких ни воа (од фо но ло ги је и фо не ти ке до лек си ке и фра зе о ло ги је), с упа-
дљи вом те жњом да их об ја сни, с ослон цем на срп ску и сло вен ску лин гви стичку 
тра ди ци ју, али и исто ри ју, исто риј ску ге о гра фи ју и ет но ло ги ју (Пешикан 1965)4 

4 Ни је из ван кон тек ста ука зи ва ње на Пе ши ка нов увод ни текст у мо но гра фи ји (по себ но 
стр. 2), до сад пре ви ђан, у ко ме, из ме ђу оста лог, он по ку ша ва да про ник не у раз ло ге Ву ко вог 
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– овај кон ци зан, са др жа јан и пре ци зно дат фо но ло шки опис, са чи њен пре ма 
стро го де фи ни са ним про по зи ци ја ма, ми слим да би мо гао да бу де со лид на 
осно ва за ау тен тич но ак це нат ско из да ње за на уч не и „спе ци фич не” по тре бе. 
Али са мо за по че так, за сам те мељ. Фо но ло шки опис пре зен ту је си стем: ин-
вен тар фо не ма, с пре ци зним ми ну ци о зним опи сом во ка ли зма (на рав но укљу-
чу ју ћи и про зо ди ју) и кон со нант ског си сте ма, као и њи хо во исто риј ско из во-
ђе ње. По ред чи ње ни це да су фо но ло шки ре ле вант ни са мо кван ти тет и ме сто 
ак цен та (зна чи – без тон ских опо зи ци ја), обра ћам па жњу на за кљу чак: „Sve 
ak ce nat ske si la be me, i du ge i krat ke, mo gu se u na če lu ja vi ti u svim po lo ža ji ma 
u re či. Je di ni iz u ze tak ti če se ukla nja nja krat kog ak cen ta iz otvo re nog kraj njeg 
slo ga (̍Pe:ro, ̍se stra), ali se u en kli zi po ne kad mo že ču ti doš̍la je i sl.”. Али зам ки и 
не до у ми ца би се на шло пре че сто у при ме ни тог си сте ма, по чев ши од број них 
по је ди нач них ре чи, као и у ме ло диј ској и рит мич кој ор га ни за ци ји. (Д. Пе тро-
вић је на при мер у не ким сво јим ра до ви ма увер љи во по ка зао да ни је мо гу ће 
јед но став ним по ступ ком пре но ше ње ста ро што кав шти не у но во што кав шти-
ну или обр ну то.) Не пре ви ђам ни мо ме нат да ли би тре ба ло ин си сти ра ти на 
из го во ру си ла бе ма са /а/̣ и /а˚/, кон ти ну а на та ду гог по лу гла са или са жи ма ња 
ао (< ьл) и са /а/̣ < ь (крат ког) и у не спор ним по зи ци ја ма /ś/ и /ź/, осла ња ју ћи 
се на Ма ро је ви ће ве ре кон струк ци је од го ва ра ју ћих се квен ци, али уи сти ну 
са мо дра ма тур шким и ре ди тељ ским ру ко пи сом за по зор ни цу.

4.1. За ак цен то ва но из да ње и вер со ло шка ис тра жи ва ња ни је до вољ но 
иден ти фи ко ва ти про зо диј ски се стем у на че лу, чак ни у слу ча је ви ма ка да се 
углав ном по кла па ин вен тар ак це нат ских ти по ва са Вук-Да ни чи ће вом ак цен-
ту а ци јом. Не рет ко се раз ли ку је при пад ност од ре ђе ном ак це нат ском ти пу, 
основ ним об ли ком ре чи или пак у па ра диг ми (ви ди се то нпр. и у Пе ши ка но-
вом основ ном тек сту и у ре ги стру ре чи у при ло гу). За суд би ну по стак це нат-
ског кван ти те та та ко ђе ни је до вољ но утвр ди ти си стем у на че лу – раз ли ке 
су ве ли ке, и ка те го ри јал не и лек сич ке и у пра диг ма ма, а очи глед но и исто-
риј ске, од но сно хро но ло шке. У го то во сва ком озбиљ ни јем мо но граф ском или 
пак про зо диј ском опи су по је ди них го во ра да ју се раз ли чи те ре ла ци је, по 
пра ви лу или пре ма Да ни чи ћу или пре ма дру гим го во ри ма. Пе ши кан у Ск-Љ 
го во ри ма има и по дроб них опи са и исто риј ских об ја шње ња и ре ла ци ја пре-
ма дру гим го во ри ма и пре ма Да ни чи ћу и Ву ку, и то у то ли кој ме ри да је 
ну жно уи сти ну (на пор но) пом но чи та ње да по не кад чи та лац схва ти – а ка ко 
је у го во ри ма ко ји се опи су ју. Ка рак тер не за о би ла зне син те зе има књи га 
Бе ри сла ва Ни ко ли ћа Осно ви мла ђе но во што кав ске ак цен ту а ци је (1970); за 
исто риј ски аспект (с до ста аре ал них ин фор ма ци ја, да ва них у ре ла ци ја ма) 
ве ро ват но ни је су ви шан увид у из ван ред ну до ку мен то ва ност ста ња кван ти-

(на из глед не мар ног) од но са пре ма про зо ди ји, ко ји је „мно го пу та по ка зао да је од лич но раз-
ли ко вао раз не ак це нат ске ни јан се”, али је Ре ше тар „на јед ном ме сту на пи сао да Вук ве ро-
ват но ни је ни хтео да раз ли ку је ста ри ју и но ви ју ак цен ту а ци ју”. До дао бих – ни је ли то још 
је дан пре ва жан усту пак „оп ће ној пра вил но сти”? 
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те та у Пе ра сту у дру гој по ло ви ни 17. ве ка (в. ПижуриЦа 1989, по себ но стр. 123– 
154). Сва ка ко по себ ну па жњу за слу жу је рад Ми ли је Ста ни ћа Рас про стра ње
ност ду жи на ти па мислити и сл. у цр но гор ским на род ним го во ри ма (1984). 

4.2. Ма ро је ви ће ва ус пут на усме на опа ска (у фор ми упи та но сти, по во дом 
мо јих ди ле ма – ка ко го во ри ти Ње го ша? за спе ци фич не на ме не): ни су ли, мо-
жда, Ње гу ши и део Ка тун ске на хи је (или ши ре Ста ре Цр не Го ре) до Ње го ше-
вог вре ме на са чу ва ли не ке уне се не хер це го вач ке ди ја ле кат ске цр те, кон кретно 
– про зо диј ске, ма кар у ви ду не пре вре ле ди ја ле кат ске ме ша ви не, под ста кла 
ме је да се по но во (са да па жљи ви је, ци ља но) вра тим иш чи та ва њу обим не 
ет но граф ске мо но гра фи је др Јо ва на Ер де ља но ви ћа Ста ра Цр на Го ра (1926) 
и, на рав но, Пе ши ка но вом од но су пре ма та мо из не се ним по да ци ма. Пе ши кан 
за кљу чу је: „Ста ро цр но гор ска пле ма на не јед на ко су об у хва ће на об ја вље ним 
Ер де ља но ви ће вим ис пи ти ва њи ма (де таљ ни опис дат је са мо за пле ме на Це-
ти ње, Ње гу ше, Ће кли ће и Цу це). Ова ис пи ти ва ња ус пе ла су нај ви ше да одво-
је „ста ри нач ке” по ро ди це од но ви јих до се ље ни ка. Осно ва и го то во је ди ни 
из вор за то би ло је на род но пре да ње, ко је се – с из ве сном ве ро ват но ћом – 
мо же при хва ти ти за по след њих 300 или не што ви ше го ди на.” (1965: 10). У 
на че лу, у при лог раз ми шља њи ма у овом прав цу иде Пе ши ка но ва кон ста та-
ци ја: „Раз до бље од па да Зе те до XVI II ви је ка не сум њи во пред ста вља ври је ме 
фор ми ра ња ма ње-ви ше ко нач них ди ја ле кат ских од но са и гра ни ца на те ре ну 
Цр не Го ре.” (1970: 192). Ме ђу тим, на спи ску но во на ста лих ста би ли зо ва них 
дис кри ми нан ти, ко је он сме шта у на ве де ни вре мен ски оквир, не ма из ри чи-
тог по ме на про зо ди је, али се она у не ма лом бро ју слу ча је ва под ра зу ме ва. У 
ства ри, ме ђу ди ја ле кат ска и ме ђу пле мен ска го вор на пре ли ва ња су стал ни 
про це си (не кад је то ак це нат, не кад „друк чи ја” реч или њен лик). Ди ја лек то-
ло зи и ет но ло зи зна ју за по ступ ност у ми гра ци о ним кре та њи ма (у та ла си ма 
и са за др жа ва њи ма на по де сним ме сти ма), по том, с јед не стра не, о при ла го-
дљи во сти при до шли ца ста рин ци ма, али с дру ге пак о же љи да се са чу ва 
„сво је”. Проф. Бо шко вић јед ном при ли ком го во ри о чу ва њу свог го во ра као 
о пи та њу пле мен ске ча сти, као етич ком пи та њу; Ву шо вић пак ка же да има 
об ли ка ко ји се мо гу чу ти са мо у кру гу од ре ђе них по ро ди ца. 

4.3. Мо жда гре ши мо што ста вља мо у дру ги план (до не по ми ња ња) Ње-
го ше во окру же ње, од крат ко трај ног шко ло ва ња у Са ви њи код Хер цег но вог 
до ути ца ја Ву ка, Са рај ли је и ду гих, из ре да но во што ка ва ца. Пре ви ђа се, чини 
ми се, и од нос Це ти ња са но во што кав ским обла сти ма, по себ но од Пе тра I 
(од Бје ло па вли ћа до Ро ва ца и Мо ра че и, на рав но, Озри ни ћа, бли ске ис точ не 
Хер це го ви не, под руч ја Гра хо ва на при мер).

5. Закључак: За го во ре ње и из во ђе ње Ње го ша, на при мер на по зор ни ци 
или фил му, ре ци та лу и сл., уз ква ли фи ко ва ну лин гви стич ку, лек тор ску, дра ма-
тур шку и ре ди тељ ску при пре му, ни је ми слим су ви шна при пре ма и штам пање 
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ак цен то ва ног иза да ња (уз вр ло ва жну на по ме ну – да не бу де на пор ште тан, 
од но сно зло у по тре бљив), на при мер, Гор ског ви јен ца, Шће па на Ма лог, пе сме 
Ноћ ску пља ви је ка и др., про зо диј ски, ко ли ко је то мо гу ће, при ме њу ју ћи 
ње гу шки од но сно ста ро цр но гор ски про зо диј ски си стем. Али са мо у сми слу 
ал тер на тив не мо гућ но сти (у од но су на при мар но – стан дард но, Вук-Да ни чи-
ће вом ак цен ту а ци јом), али тек на кон кри тич ког струч ног су да ква ли фи ко-
ва них (ква ли фи ко ва ни јих од ау то ра овог при ло га), не ра чу на ју ћи при то ме 
са мо на лин гви сте (ди ја лек то ло ге, стан дар до ло ге и др.) не го јед на ко и на 
ње го шо ло ге раз ли чи тих про фи ла, пре све га на вер со ло ге, јер ни је су ви шно 
на при мер пи та ње – ка кав би он да био Ње го шев де се те рац? 
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Ma to Pi žu ri ca

HOW TO PRO NO UN CE NJE GOŠ’S WORKS?

S u m  m a r y

The aut hor of the pa per pre sents and ela bo ra tes an idea of pre pa ring and prin ting 
an ac cen ted edi tion of Nje goš’s most im por tant works of li te ra tu re – tho se writ ten by 
using spo ken lan gu a ge, i.e. the Ze ta di a lect (old Mon te ne grin) – that wo uld re spect the 
ori gi nal pro so dic system, to be used on sta ge, on film, in re ci tals, etc. This wo uld re qu i re 
a bro a der agre e ment among aca de mic com mu nity and di stin gu is hed re pre sen ta ti ves of 
cul tu ral li fe, as well as ela bo ra te pre pa ra ti ons. A con si de ra ble part of the pa per is de vo ted to 
bu il ding so und fo un da tion for the suc cessful and ap pro pri a te com ple tion of this en de a vo ur.
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Ми о драг В. Јо ва но вић

НЕ КЕ МОР ФО ЛО ШКЕ И СИН ТАК СИЧ КЕ  
ОСО БИ НЕ ГОР СКОГ ВИ ЈЕН ЦА У ПО РЕ ЂЕ ЊУ  

СА СТА РО ЦР НО ГОР СКИМ ГО ВО РИ МА

Са же так: Пра ти ли смо не ко ли ке мор фо ло шке (не про мјен љи ве ри-
је чи) и син так сич ке цр те је зи ка Гор ског ви јен ца1 (гла гол ска рек ци ја, упо-
тре ба до пу на ин фи ни тив/да  + пре зент итд.) и по ре ди ли са го во ром пи шче-
вог за ви ча ја – же ље ло се утвр ди ти ко ли ки је сте пен са гла сно сти је зи ка 
овог спје ва са мје сним це тињ ско-ње гу шким го вор ним ти пом, с јед не 
стра не, од но сно са Ву ко вим и Да ни чи ће вим мо де лом срп ског књи жев ног 
је зи ка, с дру ге. Та ко ђе, тре ба ло је про вје ри ти у ко јој су мје ри од ре ђе не ди-
ја ле кат ске ка рак те ри сти ке Ње го ше ва је зи ка од ли ке и дру гих цр но гор ских 
го во ра, да ли су свој стве не и дру гим че сто ве о ма про стра ним ре ги ја ма.

Кључ не ри је чи: Гор ски ви је нац, Ње гош, на род ни го вор, књи жев ни 
је зик, не про мјен љи ве ри је чи, гла гол ска рек ци ја, ин фи ни тив, да + пре зент, 
пред ло шко-па де жне син таг ме. 

1. Ње го ше вом је зи ку су при пи си ва не на гла ше не ди ја ле кат ске цр те – и 
од лин гви ста: ,,То је са мо си ро ва уско це тињ ско-ње гу шка ди ја ле кат ска гра ђа” 
(Младеновић 1989: 224), ,,Ја сно се ви ди да је Ње го шев је зик углав ном на-
род ни је зик и то она кав ка кав се го во ри у Цр ној Го ри” (вушовић 2013: 186); 
и од књи жев ни ка: ,,На го во ру Ка тун ске на хи је, на стао је спев ка квих је нај-
ма ње и на нај ве ћим свет ским је зи ци ма” (Бећковић 2013: 304). А књи жев ни 
исто ри чар Па вле По по вић је био оча ран пје сни ко вим је зи ком, али је и за 
ње га на гла ше но на род ни: ,,Све лич но сти Гор ског ви јен ца су из про стог на ро-
да па оне и мо ра ју го во ри ти као прост на род – оту да је це ла дик ци ја Ви јен ца 
има ла би ти на род на (...) Раз го вор је пун жи во пи сних из ра за, ка рак те ри стич-
них обр та, ло кал них алу зи ја, све пот пу но на род но га ко ва (...) ре чи, обр ти, 
фи гу ре, на чин и ка зи ва ња и при ча ња, све је то скроз на род но” (ПоПовић 

1 У не ким слу ча је ви ма та по дје ла ни је стро го спро ве де на. По не кад се не ке на по ме не 
о упо тре би и зна че њу ри је чи да ју у мор фо ло ги ји, а не у син так си; и обр ну то, по не кад у син-
так си има на по ме на не са мо о зна че њу и упо тре би, не го и о об ли ку ри је чи. За ла зи се кат ка да 
и у дру ге ни вое је зич ке струк ту ре.
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1999: 146). То је и сам Вук осје тио и хва лио као нај бо љу осо би ну Ње го ше ва 
пи са ња. Ипак, за По по ви ћа је Ње гош сво јим је зи ком мно го ви ше не го про сти 
на род ни пи сац. Про сти го вор и при ча ње уз ди жу се до пот пу не сли ке, ду бо-
ке фи ло зо фи је, ре ли ги о зне ме ди та ци је и чи сте ли ри ке, па се баш у ње го вом 
је зи ку огле да нај ја ча сна га Ње го шев, „си ла ума спи са тељ ског”, од но сно пје-
сни ков је је зик, уоб ли чен го во ром ње го ва за ви ча ја, нај ве ћа ље по та Гор ског 
ви јен ца (ПоПовић 1999: 145). 

Дру ги лин гви сти при су ство осо би на Ње го ше вог за ви чај ног го во ра у 
је зи ку Гор ског ви јен ца сво де на ра зу мљи ви ју мје ру. Бра ни слав Осто јић у 
књи зи При ло зи о Ње го ше ву је зи ку ка же: ,,Два раз ли чи та књи жев но је зич ка 
ни воа при сут на су у Ње го ше ву Гор ском ви јен цу. У функ ци о ни са њу је, с јед не 
стра не, на род ни го вор цр но гор ски, вр ло сло је вит пун стил ских фол клор них 
од ли ка са бо га том фра зе о ло ги јом, и с дру ге стра не – са вре ме ни књи жев ни 
је зик с при мје са ма цр кве ног је зи ка” (остојић 1997: 167). Ми ха и ло Сте ва но вић 
се че сто ба вио Ње го ше вим је зи ком и за кљу чио да код овог пје сни ка пре -
овла ђу је упо тре ба ли ка ко ји је у скла ду са нор мом са вре ме ног срп ског је зи ка, 
иа ко зна по сег ну ти и за ди ја ле кат ским: ,,Он је јед не или дру ге упо тре бља вао 
ка да су ви ше од го ва ра ли тех ни ци ње го вих сти хо ва, рит му и хар мо нич но сти 
њи хо вој. У опре де љи ва њу пе сни ко ву за књи жев ни или ди ја ле кат ски лик 
по ет ски мо ме нат је био од лу чу ју ћи” (стевановић 1990: 228). За Рад ми ла 
Ма ро је ви ћа дје ло Ње го ша је те мељ срп ског је зи ка, ,,за то што је дје ло пје-
сни ка ле ги ти ма ци ја но вог књи жев ног је зи ка: мје ра ње го ве ви си не и ду би не, 
уз ле та и ра спо на”. По ред то га, пје снич ко дје ло Ње го ше во би ло је, сма тра 
овај лин гви ста, ,,ри зни ца књи жев них мо гућ но сти Ву ко вог (и ву ков ског) књи-
жев ног је зи ка” (Маројевић 2013: 198–199). Ње гош ни је ис кљу чи во ве зан за 
сво ју ди ја ле кат ску осно ви цу, тј. ста ро цр но гор ске го во ре, већ он из њих, гра-
ди осо бен пје снич ки је зик, а ,,кад го во ри о нај ду бљим тај на ма (...) че сто је 
за обич ног чи та о ца не појм љив”, ис ти че ми тро по лит Ам фи ло хи је Ра до вић 
(радовић 2013: 301). 

2. Област ста ро цр но гор ских на хи ја ди ја ле кат ски се мо же по ди је ли ти 
на три зо не, на три дје ли мич но раз ли чи та го вор на ти па: 1. сред њо ка тун ско-
ље шан ски, 2. око ли на Це ти ња с Ри јеч ком на хи јом и 3. Црм ни ца, при че му 
цен трал не го во ре ста ре Цр не Го ре чи ни дио Ка тун ске на хи је, ко ји ма при па да 
Ње го шев род ни крај Ње гу ши, и Ри јеч ка на хи ја (Пешикан 1965: 22). А упра во 
за цен трал ну зо ну, чи ју про шлост ка рак те ри шу бур не смје не ста нов ни штва, 
што ни је без зна ча ја за ства ра ње да на шњих ди ја ле кат ских од но са2, има мо 
нај ма ње ре ле вант них ди ја лек то ло шких ра до ва3. Ме ђу тим, гра ни це из ме ђу 

2 ,,Иа ко је да на шњи про це нат до се ље ни ка знат но ве ћи од про цен та ста ри на ца, ди ја-
ле кат ски ути цај ни је та ко ве лик, и као да не пре ла зи раз ме ре ко је би се мо гле об ја сни ти 
са мим су сед ством и нор мал ним су сед ским кон так том” (Пешикан 1965: 11).

3 До ду ше, Ње го шев за ви чај ни го вор Ње гу ша је сте пункт об у хва ћен Оп ште сло вен ским 
лин гви сти чим атла сом – об ја вље на су од ре ђе на ис пи ти ва ња, углав ном у до ме ну ак цен та и 
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на ве де них го вор них ти по ва ни је су су ви ше оштре, сви они за јед но чи не ти-
је сно по ве за ну цје ли ну ста ро цр но гор ских го во ра, па су мо но гра фи је Ми тра 
Пе ши ка на Ста ро цр но гор ски сред њо ка тун ски и ље шан ски го во ри4 и Бран ка 
Ми ле ти ћа Црм нич ки го вор не за о би ла зна гра ђа за пред ви ђе на по ре ђе ња са 
го во ром Ње го ше ва за ви ча ја и је зи ком Гор ског ви јен ца. На рав но, ана ли зе ко је 
спро во ди мо за сно ва не су и на на шим зна њи ма о го во ри ма Ње го ше ва кра ја. 

3. онеПроМјенљивиМријечиМа

3.1. Ин стру мен тал не син таг ме с пред ло гом су (у број ним кон струк ци-
ја ма и с об ли ком за мје ни це чим) осо би на су ,,ста ри јих” цр но гор ских го во ра, 
па и на род ног го во ра пје сни ко вог за ви ча ја5. Ни у ње гу шком го во ру, ни у дру-
гим го во ри ма Цр не Го ре, ни је ши ро ке упо тре бе, а Ње гош га је, да ју ћи на род-
ни ко ло рит сво јим сти хо ви ма, у Гор ском ви јен цу6 по не кад ко ри стио (5 пу та). 
Ње го ва упо тре ба у овом спје ву ско ро је огра ни че на на број не кон струк ци је: 
Ви ђи вра га су се дам би њи шах / су два ма ча а су дви је кру не (1–2); со ко Ба јо су 
три дест зма је вах (1046); То пал-па ша су два дест хи ља дах (1220). У спо ју са 
за мје ни цом ја вља се са мо у јед ном сти ху: Су чим ће те изаћ пред Ми ло ша 
(76). У на род ним го во ри ма је, од ли ка су чим, мно го обич ни ји ин стру мен тал 
су што7, ко ји код овог пи сца ни је по твр ђен – ни у Гор ском ви јен цу, ни у дру-
гим дје ли ма. У не ким дру гим дје ли ма Ње гош син таг му су чим ви ше ко ри сти: 
На ша зе мља су чим се ди чи ла – Шће пан Ма ли (140); Не ка ка жу су чим је раз-
дра жен – Ма ле пје сме (194); чак, про тив но ста њу у на род ним го во ри ма, об лик 
ин стру мен та ла за мје ни це што/шта зна упо три је би ти и са по крет ним во ка-
лом: Су чи ме нас гођ за ди јеш – Сво бо ди ја да (209) (вушовић 1930: 59). И не 
са мо са овом за мје ни цом, пред лог су по ја вљу је се са ин стру мен та лом, уче-
ста ли је не го у Гор ском ви јен цу, у дру гим пје сни ко вим оства ре њи ма – уз 

фо но ло ги је (ивић–Петровић 1981: 537–543); за го во ре око ли не Це ти ња ин те ре со вао се и Ми-
ха и ло Сте ва но вић – у јед ном кра ћем Из вје шта ју.

4 ,,Го во ри на зна че ни у на сло ву об у хва та ју ка тун ска пле ме на Цу це, Бје ли це, За га рач 
Гор њи и До њи и Ко ма не са Бан ди ћи ма, за тим углав ном це лу Ље шан ску На хи ју” (Пешикан 
1965: 9). При то ме, го вор Ри јеч ке на хи је, ко ји чи ни цје ли ну са го во ром Це ти ња, Ње гу ша па 
и Ће кли ћа, вр ло је сли чан ље шан ском.

5 Да ни ло Ву шо вић сма тра да је ово ,,нов по јав у на шем је зи ку и да је пред лог су мо гао 
би ти до би вен са мо из сло же них ре чи с пре фик сом су-. На по ред на упо тре ба при ме ра (са истим 
зна че њем) као: су кра ти ти и скра ти ти, су проћ и спроћ, су пра сна и спра сна, су ждреб на и 
са ждреб на, су вре мен и са вре мен, су ви ше и са ви ше и сл. учи ни ло је те је су фикс су- схва ћен 
са истим зна че њем као и пре фикс с (са). По што је упо тре ба пре фик са с и са (као и ве ћи не 
дру гих) обич на и у сло бод ној упо тре би то је и пре фикс су (пре ма њи ма) мо гао би ти та ко упо-
тре бљен” (вушовић 1930: 60). По себ но је про ши рио упо тре бу у црм нич ком го во ру: Пе ро и 
Ва со има ју не ђе су бли зу го ди на; Та-е ње гоа ра бо та су бли зу с-оном мо јом (Милетић 1940: 445). 

6 Упу ћи ва ња на Ви је нац од но се се на из да ње: Пе тар II Пе тро вић Ње гош, Гор ски ви је нац, 
Це ти ње – Бе о град, Обод – Про све та, 1975.

7 У ка тун ским и ље шан ским го во ри ма ја вља се у ва ри јан та ма сушто/су штом/су чим. 
Пред лог раз два ја сло же не об ли ке ви ше не го у књи жев ном је зи ку: нисучим, исучим, несучим, 
при че му, као ни код Ње го ша, не ма по крет ног во ка ла – чим, а не чи ме (Пешикан 1965: 154).
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бро је ве: Сје ди Да нил вожд ју нач ки, су три дест по гла ви цах, На ва три га су 
сто ро бах кле ти Тур ци из го ре ше, Су че тр дест дру гах по ђу по кло нит се 
во љи па ше (Шће пан Ма ли 384, 480, 773), Су три дест хи ља дах Ара пах (Мале 
пје сме 21); број ним име ни ца ма: Су грац ки јех хи ља ду то по вах (Ма ле пје сме 21); 
у Сво бо ди ја ди и уз при лог то ли ко: Су то ли ко дру гах до ћи (39), Су то ли ко 
мо је вој ске (153) (вушовић 1930: 59).

3.2. У са вре ме ним на род ним го во ри ма (не са мо цр но гор ским) ана ло ги јом 
пре ма кон струк ци ја ма сови јем, сони јем про те тич ко о- из ових ин стру ментал-
них син таг ми пре но си се и на по ка зну за мје ни цу за дру го ли це (сотим/
соти јем) – у сред њо ка тун ско-ље шан ским: соти јем, соти јом (Пешикан 
1965: 154). Овај пред лог у ин стру мен та лу, али је ди но у ве зи са за мје ни цом 
тај, по не кад упо три је би и Вук у Пи сме ни ци: ...и со тим..., да со тим ко ме 
вольу не по ква ре (караџић 1814: Пред словлье, IX); и Ње гош – до ду ше не у 
Гор ском ви јен цу, већ се по твр де на ла зе у Сво бо ди ја ди, и то у ли ко ви ма ове 
за мје ни це са на став ком твр дих: со ти јем (157); и на став ком ме ких осно ва: 
со тим (57) (вушовић 2013: 183).

3.3. На по ре до са књи жев ним ли ком пред лог кроз Ње гош че сто упо тре-
бља ва ди ја ле кат ски (проз), али се по не кад овим ва ри јан та ма при дру жу је и 
тре ћи об лик (чрез) – књи жев ни лик кроз: кроз ди вјач не тму ше ази јат ске (243), 
а кроз Тур ке не срећ ну не вје сту (496); ди ја ле кат ски проз (< прѣз + кроз)8: па 
је но се проз град ске ули це (1419) и ру ско сло вен ски об лик чрез: чрез про ро ка 
са зе мљом вла да ти (918). Те шко да се ова ра зно ли кост мо же об ја шња ва ти за-
ко ни то сти ма ме три ке сти ха, упу ћи ва ти на ,,хар мо нич ност и ме ло ди ју сти ха, 
на мир ни ју или ја чу из ра зи тост је зич ког зна ка, на ин ди ви ду ал но осе ћа ње 
ма ње или ве ће по е тич но сти њи хо ве” (стевановић 1990: 241). Сва три об ли ка 
из го во ре на су кроз уста љу ди из про стог на ро да. По ред књи жев не и ди ја ле-
кат ске ком по нен те ,,мо ра се узи ма ти у об зир и тре ћа, по ет ска ком по нен та 
је зи ка ко јим је пе сник пи сао свој Гор ски ви је нац. (...) Про ду жа ва ње жи во та 
ка квој је зич кој по ја ви у иш че за ва њу, или и ожи вља ва њем где кад и са свим 
већ иш че зле по ја ве из на шег је зи ка, ин спи ри сан за ово је ак ту ел но шћу тих 
по ја ва у ру ском” (стевановић 1990: 243, 245). Та ко тре ба об ја шња ва ти и спо-
ра дич ну упо тре бу пред ло га чрез у Гор ском ви јен цу. По е тич ност сти ха пје сник 
по сти же пред ло гом спра ма с ге ни ти вом: и гри ја се мир но спра ма сун ца 
(154). Ме три ком сти ха лак ше је об ја шња ва ти на по ред ну упо тре бу ва ри јан ти 
пред ло га уз/уза: ка ко по ђи ма ло уза сту бе (1689); рас па ле се уз ме не пла мо ви! 
(2044) // сваг да но си ре на уза се бе (1238). 

3.4. Основ но за на че ње пред ло га *kъ са да ти вом у пра сло вен ском ука зу је 
на мје сто, пред мет, ли це ка ко је му је усмје ре но кре та ње, а ово основ но зна-

8 У сред њо ка тун ско-ље шан ским го во ри ма и Црм ни ци ја вља се са мо у об ли ку проз 
(Пешикан 1965: 192; Милетић 1940: 446).
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че ње пре по зна тљи во је у свим функ ци ја ма то га пред ло га (стојановић 2002: 
332). Још од нај ста ри јих пи са них спо ме ни ка да тив ске син таг ме с пред ло гом к 
се по ти ску ју бес пре дло шким, а кон струк ци је пре ма + да тив тен ден ци ја су 
са вре ме ног је зич ког ста ња, иа ко је при сут на и у ста ро сло вен ским спо ме ни-
ци ма (у ма лом бро ју при мје ра)9. Нај оп шти је зна че ње да ти ва, ко је га из два ја 
од дру гих па де жних об ли ка, зна че ње објек та ка ко ме се усмје ра ва рад ња, у 
Гор ском ви јен цу се оства ру је пред ло шко-па де жном син таг мом к + да тив, и 
то до сљед но к (а не ду блет ка)10: све пре по не на пут бје ху, к ци љу до спје ве-
ли ко ме (По све та, 14); Јед на си ну од Ко ма к Лов ће ну (173); дру га си ну од 
Ска дра к Остро гу (174); уте кле су к ва ма да уте ку (196); к све том гро бу 
бе смрт ног жи во та (246); до ве сти га к по зна ни ју пра ва (619); с ко јих су се к 
не бу по ди за ли (927); Хај те к ме ни под мо јим ша то ром (1099); да к си ње му 
мо ру не хи та ју? (1110); Не го бје ху к се би до ма ми ли (1448); Свак по тр чи к ри
јеч ко му гра ду (2696); Нек уље зе и та’ лу ди к на ма (2735). По ми шље њу Ми-
ха и ла Сте ва но ви ћа син таг ме ма те ри јал к слав ном дје лу (По све та, 11) и Не 
сми је мо ни шта за по че ти / што би на род к ви те штву за же гло (296–297) су у 
ства ри кал ко ви пре ма ру ском је зи ку, до спје ли у наш је зик и ра ни је. По зна ти 
су и у је зи ку на ших пи са ца ко ји су пи са ли ру ско сло вен ским је зи ком, а би ло 
их је у књи жев ном је зи ку и по сли је Ње го ша, али ни кад ни је су од го ва ра ли 
ка рак те ру на род ног је зи ка (стевановић 1990: 232).

3.5. Пред лог при је с ге ни ти вом Ње гош упо тре бља ва у фо нет ским ре а-
ли за ци ја ма на род ног го во ра (при ђе, пре ђе): Сва ко га ми узе при ђе ро ка (978); 
при ђе зо ре на по ље кр стач ко (1065); пре ђе ро ка до шла ти је жње тва! (653). На 
књи жев ни лик при је на ли је пље на је пар ти ку ла д: од Ко со ва, а ни при јед њега 
(394). У при ло гу за ври је ме при је ни је по твр ђен об лик пре ђе, а при ђе је нај-
че шћа ва ри јан та: Ни је ви но по што при ђе бје ше (1135); но ће при ђе мо ре осла-
ча ти (1831); Нај при ђе ти Бо жић че сти та мо (2587). Дво сло жна књи жев на фор ма, 
као и код пред ло га, ре дов но је са пар ти ку лом д: нек зна при јед, па чи ни што 
мо же (1127); и кли ку је чо вјек као при јед (465); Хи та ли смо да при јед до ђе мо 

9 Ра ни је су син так си ча ри, по чев од Да ни чи ћа, од ри ца ли упо тре бу пре ма уз да тив, а 
иду ћи за њим и сви син так си ча ри све до Бе ли ћа – Да ни чић је сма трао да се пре ма упо тре-
бља ва са мо уз ге ни тив и ло ка тив. Ни Т. Ма ре тић ни је уо чио упо тре бу пре ма уз да тив, иа ко 
је ,,осе ћао бли скост зна че ња овог пред ло га с пред ло гом к, ко ји иде за јед но са да ти вом”. Ма да 
мо же да се до ди ру је са ло ка тив ним зна че њем, пред лог пре ма, уста но вље но је, упо тре бља ва 
се из истих оних раз ло га као и пред лог к/ка, тј. да тив с пред ло гом пре ма, као год и са пред-
ло гом к(а), озна ча ва окре ну тост, упра вље ност и кре та ње у прав цу пој ма с име ном у да ти ву 
(стојановић 2002: 336–337).

10 Ни у ка тун ским и ље шан ским го во ри ма ни кад се не ја вља ва ри јан та ка. ,,Бит на је 
раз ли ка од књи жев ног је зи ка у упо тре би овог пред ло га у то ме што се за да тив прав ца у пра-
вом сми слу (тј. сме ра кре та ња) у овом го во ру не ће упо тре би ти да тив без пред ло га. Ре дов но 
ће се у та квом слу ча ју упо тре би ти да тив с пред ло гом к или још че шће ге ни тив с пред ло гом 
пут” (Пешикан 1965: 191); у црм нич ком го во ру „од пред ло га са да ти вом мо же се чу ти са мо к, 
али је и он вр ло ре дак, обич но се к за ме њу је дру гим пред ло зи ма: код (код + ге ни тив), при 
(при + ло ка тив) и пре ма (пре ма + ге ни тив)” (Милетић 1940: 523).
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(327). У спо ју ма ло при је, опет са д на кра ју, уоп ште на је екав ска фор ма: ка 
ма ло пред што гор до иђа ше (241). 

3.6. Ово ли ку ша ро ли кост у Ње го ше вом је зи ку, за раз ли ку од на род них 
го во ра, не по ка зу је при лог по сли је – он је у сти хо ви ма Гор ског ви јен ца ис кљу-
чи во у ли ку са дво сло жном ја тов ском се квен цом и фи нал ним су гла сни ком 
д: па по сли јед по че ђе ти ни ти (1640); Кад по сли јед, све ово из ли ња (1661); Па 
по сли јед што се од вас ра ди? (2140). 

3.7. Ли је пље ње пар ти ку ла, по себ но у при ло зи ма ко ји озна ча ва ју раз не 
про стор не од но се, од ли ка је цр но гор ских го во ра, па и Ње го ше вог за ви чај ног. 
За мје нич ки при ло зи за мје сто ов дје и он дје по ка зу ју ве ли ку ра зно ли кост у 
гла сов ном и про зо диј ском по гле ду – у па штров ском го во ру, струк тур но до-
ста срод ном ње гу шком, ре ги стро ва но је 15 ра зно вр сних фо нет ских и чак 23 
про зо диј ска ли ка. На рав но, уве ћа њу бро ја ли ко ва до при но си и упо тре ба пар-
ти ку ла н, на (у Па штро ви ћи ма и ке: ов де ке, он де ке) (јовановић 2005: 457–458, 
476–477). У још срод ни јим го во ри ма ње гу шком, сред њо ка тун ско-ље шан-
ским, код при ло га ође и оње (та мо се он дје/он ђе ни ка ко не чу је) упо тре бља-
ва ју се пар ти ку ле ,,н (вр ло че сто), на (рет ко), нак (рет ко), на ке (вр ло че сто), 
на кер (рет ко)” (Пешикан 1965: 180); у Црм ни ци: ођен, ође, он ђен... (н, на, нак, 
на ка, на ке) (Милетић 1940: 442–443). Као и у ње гу шком го во ру и код Ње го-
ша је у овим при ло зи ма спро ве ден про цес јо то ва ња дј > ђ: По ги бо смо ов ђе 
че ка ју ћи (322); Без мом ча ди ове те су ов ђе (126); Има он ђе и Цр но го ра цах 
(1761). Ме ђу тим, Ње гош ове при ло ге упо три је би и у екав ској фор ми: не сми је 
се ов де пра во збо рит! (1494); Не ма, ба бо, ов де ду хов ни ка (2191); имам ов де 
де се так ђа ча ди (2542); он де не ка и пло дом по чи не (613). И је кав ски и екав ски 
лик упо три је бље ни су и са пар ти ку лом на: Сто пу тах сам ов ђе на сје дио (153); 
Он де на се ма ло не по кла смо (1359).

Мо жда би се упо тре ба пар ти ку ле на у гор њим при мје ри ма мо гла об ја-
шња ва ти по тре бом ме три ке сти ха (за слог ду жи стих), али се овај раз лог, кад 
је у пи та њу Ње го шев је зик, у мно гим дру гим при ли ка ма ре ла ти ви зу је. При лог 
са зна че њем крај ње тач ке кре та ња до кле пје сник упо тре бља ва у ду блет ној 
фор ми – у на род ном ли ку са пар ти ку лом н: ко ји жи ве до клен сун ца гри је? (78); 
Стра шно пле ме до клен ћеш спа ва ти? (643); и у књи жев ном, без пар ти ку ле: 
До кле Тур ци све њих са вла да ју (129); Не го удри до кле ма хат мо жеш (555); да 
се ха ба до кле гла ва ско чи (1018) – оба ли ка без про мје не бро ја сло го ва у сти-
хо ви ма. Са пар ти ку лом н, у скла ду са ста њем у за ви чај ном го во ру, у Гор ском 
ви јен цу се ја вља и при лог ко ји зна чи по ла зно мје сто кре та ња – ото ле: Хајд 
ото лен, што ко је шта дро биш! (2579); не кад овај при лог на род ни лик до би ја 
из ра же ном ре дук ци јом књи жев ног об ли ка: Ни ко ме да отле (< ода тле) је сти 
не ће (799). При ло зи за пут и про сти ра ње на -ије (ку ди је, ову ди је, ону ди је, ту
ди је) у цр но гор ским го во ри ма че сто има ју пар ти ку лу н, а ја вља се у об ли ку 
ку ди јен и у сти ху Гор ског ви јен ца: и твр ђа је ку ди јен иде мо (1312). 
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При лог за мје сто од о зго у на род ним го во ри ма зна и за пар ти ку лу р (у 
ли ку озгор)11, ко ји је у пје сни ко вом је зи ку још ви ше пре сти ли зо ван – у ва-
ри јан ту од згор: Да је мет нем од згор сврх ха љи нах (1228); но пас пру жит 
од згор сврх ха љи нах (1241). У јед ном сти ху Гор ског ви јен ца со нант р се на-
ла зи и у при ло гу за ври је ме ју че: да нас же же што ју чер њи вља ше (2285); 
име ни ци ве че: Пред ве чер се над то бом из ве дри (1749); док се у срод ним 
ка тун ским го во ри ма овај при лог че шће ја вља с пар ти ку лом н: ју чен (и у 
име ни ци ве чен) (Пешикан 1965: 183). 

Не ке пар ти ку ле мо гу се до да ва ти и дру гим вр ста ма ри је чи. У ве ћи ни 
цр но гор ских го во ра уз ак цен то ва ни да тив и ло ка тив за мје ни це њој до да је 
се пар ти ку ла зи – њој зи, или гу бље њем ј пре сти ли зо ва на у њо зи. Та кву мо гућ-
ност Ње гош је ис ко ри стио са мо два пу та, и то у да ти ву: Ку ку њој зи ако не 
вје ро ва! (813); Куд ће тво ја мла да љу ба/ку ку њој зи! (1966) – ина че су у је зи ку 
овог пи сца обич ни ји за је дан слог кра ћи об ли ци без пар ти ку ле зи, тј. да тив 
и ло ка тив ове за мје ни це у Гор ском ви јен цу иден тич ни су књи жев ном је зи ку: 
Ла кат у њој бје ше ал’ не бје ше (403); Име че сно за слу жи ли на њој (2333); И 
ствар сва ка кад на њој до би је (2675). Ње гош је по ка зао да му пар ти ку ла зи, 
обич на у го во ру Ње гу ша и око ли не, ни је стра на у јед ном при мје ру да ти ва 
јед ни не при свој не за мје ни це ње гов, ње го ва...: И ти сни му од лак та ро жи ну 
/ ње го вој зи у гр лић ши ша ни (409–410).

3.8. Ко мен та то ри Гор ског ви јен ца (Ми лан Ре ше тар, Ви до Лат ко вић, 
Ни ко ла Ба на ше вић, Ри сто Дра ги ће вић, Б. Ко ва че вић и др.) раз ли чи то су схва-
та ли и ту ма чи ли за вр шне сти хо ве ту жба ли це Се стре Ба три ће ве: Гла ва ри се 
ска ме ни ли/кам  им у дом! (1963) – да ли је то пра ва те шка кле тва или ви ше 
уз ре чи ца и сл.? У ди ле ми су и лин гви сти – да ли је кам си но ним лек се ме са 
су фик сом -ен (ка мен12 – као у сти ху: без ње га би у кам оча ја ла, 2323) или је 
из гу био ве зу са де кли на ци јом и до био при ло шко зна че ње (си но ним ока ме ње-
ном об ли ку име ни це ка ми < ном. јед ни не камы) у зна че њу ,,сла бо, рђа во, зло, 
ка ме но”. Бран ко Ми ле тић, у јед ној фу сно ти сво је мо но гра фи је Црм нич ки 
го вор, пре но си об ја шње ње Да ни ла Ву шо ви ћа, ко је мо же да во ди пра вом ра-
зу ми је ва њу овог сти ха и из пер спек ти ве Ње го ше вог за ви чај ног ди ја лек та. 
,,Ин те ре сант но по ре кло ово га из ра за об ја снио је Д. Ву шо вић на јед ној сед-
ни ци Лин гви стич ког дру штва у Бе о гра ду ко мен та ри шу ћи по зна те сти хо ве из 
Гор ског ви јен ца. У не ким де ло ви ма Цр не Го ре по сто ји на и ме и да нас оби чај 
да же на ко јој изу мру му шки чла но ви по ро ди це уне се у ку ћу ка мен. Ка ми-ти  
у дом зна чи ло је, да кле, пр во бит но: се ме ти се за тр ло, а за тим уоп ште зло, 
не сре ћа у тво ју ку ћу” (Милетић 1940: 437). За из бор ва ри јан те из си но ним-
ског па ра кам/ка ми пје сни ка је мо гла опре дје љи ва ти и ме три ка сти ха.

11 У го во ру Па штро ви ћа, по ред књи жев ног, упо тре бља ва ју се и ви ше ди ја ле кат ских 
об ли ка: озгор, озго ре, озго ра, озго (јовановић 2005: 460).

12 Пје сник, на по ре до са кам, упо тре бља ва и ка мен: удар на ђе искру у ка ме ну (2322); 
ка ко ста рац на ка мен сје де ћи (1212); ко је ка мен мо гу рас то пи ти (903).
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3.9. Ри там и до бро звуч ност је зи ка код не про мјен љи вих ри је чи (и про-
мјен љи вих) пје сник по сти же упо тре бом об ли ка са по крет ним во ка лом – тако 
уоб ли че не оне да ју по се бан тон, ри там и му зи кал ност сти ху. Та кав об лик 
не мо ра да бу де, и нај че шће ни је, осо би на на род ног го во ра, већ је ди но дио 
по е ти ке пје сни ко ве или од раз ста рог ста ња у је зи ку. По крет ни во кал е ја вља 
се у сти хо ви ма Гор ског ви јен ца код при ло га – још, ко ји се ско ро ре дов но у 
овом спје ву ре а ли зу је у ар ха ич ном об ли ку јошт/јо ште: јо ште мла ди, а обе-
зу би ли (1671); о да зна деш што те јо ште че ка! (2498). Ина че је јошт, осим у 
на вед ним при мје ри ма, у Ње го ше вом спје ву без по крет ног во ка ла: шест пу-
тах је јошт овли ко до ма (127); У сви јет га јошт ни је та кво га (177); јошт 
та кви јех очих гво зде ни јех (1988); Јошт нам ђе ко у по моћ при ско чи (2786); 
до бра ва тра, а јошт бо ље ви но... (2521). Уса мљен је је дан стих са књи жев ном 
фор мом при ло га за ко ли чи ну још: ме не ни кад још при ти сла ни је (1236). 

3.9.1. Па ра лел ну упо тре бу ли ко ва са по крет ним и без по крет ног во ка ла, 
са ско ро под јед на ким сте пе ном уче ста ло сти, мо же мо кон ста то ва ти у ве зни ку 
јер/је ре13: је ре их је не во ља на гна ла (194); је ре ми се грд но на тру ни ло (953); 
је ре су их на гр ди ли/не вјер ни ци! (1955); Је ре ви ди траг ни ис ко па ше (2157); 
је ре ти се ја све бо јим, син ко (2533); је ре бје ше пу шка ми мо пу шке (2801) // 
јер је ва ма по нај бли же до ћи! (440); Јер ми ни је лак ши, што ћу кри ти (948); 
јер спо ме ну све ре дом бо је ве (1638); јер су вла си уши по диг ну ли (1793); јер 
је са сма пре ни шта ва ла ђа (2163); јер без му ке не пр ска ју то ке (2742).

3.9.2. С об зи ром на укуп ну сли ку у Гор ском ви јен цу нео би чан је у јед ном 
сти ху лик рјеч це год – го де: Кад сам го де мно го раз ми шља ва (506); ко ји не 
по твр ђу је ни је дан на род ни го вор, па ни пје сни ков за ви чај ни. У Ње го ше вом 
спје ву, рјеч ца год је обич но упо три је бље на у об ли ку сло же ном са за мје ни-
цом што – што год, у зна че њу не што: Кад два збо ре што год на ули цу (1508); 
и по при дај што год и по гла ди (1512); да им па ша што год не дво у ми (1127); 
Опа жаш ли што год, Ро га не? (1243); е ће мо га што год рас пи та ти (1257); При-
чај што год, Дра шко, од Мле та ках! (1400). И из ван сло же ни це, нај че шће је 
у сти хо ви ма Гор ског ви јен ца ова рјеч ца у књи жев ном ли ку: У по моћ нам ко 
год чу при те че (2593); јер кад год сам та кви сан гле дао (1371); што год до ђе ја 
сам му на ре дан (2492). Рјеч цу год пје сник по не кад упо три је би и са фи нал ним 
ђ: Ко гођ па ше сви је тло оруж је (669); ко гођ чу је ср це у пр си ма (670); Да сам 
ђе гођ у че ту кре нуо (1335), док нај о бич ни јег об ли ка у ње гу шком го во ру гој 
не ма у сти хо ви ма Гор ског ви јен ца14.

13 Ве зник је ре по зна ју и го во ри Ње го ше ва за ви ча ја, и ју жни је од Ње гу ша, ар ха ич ни ји 
цр но гор ски при мор ски го во ри, у ко ји ма је лик је ре ти пич ни ји од јер (јовановић 2005: 133–134, 
468). Шта ви ше, на истом про сто ру, фор ма овог ве зни ка за ви си и од суд би не гла са ј на по чет-
ку ри је чи, јер се у овој по зи ци ји со нант ј, ис пред во ка ла е, не мо ра оба ве зно из го во ри ти – на 
тај на чин ва ри јан та ма јер/је ре при дру жу ју се још дви је ер/ере (јовановић 2005: 138, 468), 
ко јих у Гор ском ви јен цу не ма; а ере је по твр ђе но у го во ру Црм ни це (Милетић 1940: 447).

14 У сред њо ка тун ско-ље шан ским го во ри ма крај ње ћ и ђ не пре ла зи у ј. ,,Ипак се на це лој 
те ри то ри ји СК-Љ мо же чу ти по не ки при мер про ме не ђ, ђ у ј. Гој ми слим да је обич ни је не го 



179

3.10. У функ ци ји ства ра ња осо бе не по е ти ке Ње го ше ве че ста је упо тре-
ба по је ди них ар ха ич них об ли ка не про мјен љи вих ри је чи (ве зни ка, при ло га, 
рјеч ци), као на при мјер – ема15: знао бих ти од го во рит див но / ема хо ћу не-
што сва ко ја ко (1186–1187); те ре: ка ко мо га вје ро ват Тур ци ма, / те ре им се 
на вје ру опу шта (2000–2001); е: и да ра ји узду по при тег нем, / е је ра ја ка 
оста ла мар ва (1092–1093); Не, Ро га не, не мој га бу ди ти, / е он у сан ка на ја ви 
збо ри / е ће мо га што год рас пи та ти (1255–1257); ра шта: Има ра шта, ру гаш 
ли се зби ља? / Ра шта дру ге не ма на сви је ту! (1269–1270); ра шта ове го ре 
уз дрх та ше? (2219); Ра шта ти је ср це по ни је ла? (1268); ка жуј, ба бо, ра шта 
си ла га ла (2184); он је има ра шта по ла зи ти (2334). У уз ви ци ма ко ји су у је зи-
ку ,,не до вољ но оформ ље не и не до вољ но се ман тич ки од ре ђе не ре чи” (Белић 
1958: 77) спи рант х је ре дов но њи хов са став ни дио: Ох, ди ван ли бје ше по-
гле да ти! (176); Ух, што ми слим, куд сам за пли вао? (651); Ох, да ми је очи ма 
ви ђе ти (781); да оче шљам ду ги пер чин/ја ох ме ни! (1947); Ох до бо га, а ох 
до ви је ка (1966); ох, ди ван ли, бо же дра ги, бје ше! (2386).

4. глаголскарекЦија.У син так си Ње го шев је зик не ма на ро чи то мно го 
осо би на по ко ји ма се раз ли ку је од да на шњег књи жев ног је зи ка (стевановић 
1990: 224). Ипак, ,,син так са књи жев ног дје ла по ре ме ће на је у Ње го ше вом је-
зи ку оп ште по зна тим ди ја ле кат ским спе ци фич но сти ма ве за ним за ста ро црно-
гор ски, па и за цр но гор ске го во ре у цје ли ни. Ту су, при је све га, по ре ме ћа ји 
упо тре бе па де жа мје ста и па де жа прав ца, и то у ко рист па де жа прав ца” 
(остојић 2003: 49).

4.1. Син таг ме за, ме ђу, над, под, пред + аку за тив/ин стру мен тал
У ве зи с де тер ми на то ри ма у ви ду пред ло га за, ме ђу, над, под, пред с аку-

за ти вом или ин стру мен та лом, „ма ње се за па жа по ре ме ће ност гла гол ске рек-
ци је у је зи ку Ње го ше ву – и у од но су на књи жев ни је зик и на је зик го во ра 
цр но гор ских” (стевановић 1990: 227). Пре о вла ђу је упо тре ба ко ја је у скла ду 
са нор мом са вре ме ног књи жев ног је зи ка – за мје сто ин стру мен тал: Над сви
је тлим тво јим гро бом зло ба грд на бљу ва тму ше (По све та, 29); над гла вом 
се на до да ју ру ке (540); кад се не бом ве дри јем игра ју / над обра зом сви је тла 
је зе ра (2637–2638); Већ вас ви ђу под сјај ним по кро вом (2352); кад под овом 
жи вје ли ма ра мом (305); а не што му за и грај под гр лом (1691); под ви јен цем 
го ри Да ни ца (1864); Див не жер тве ви дим на го ми ле, / пред ол та ром цр кве 
и пле ме на (654–655), Пред Бе чом је Бу рак по ср нуо (1149); Сви се у хлад под 
њом са би је мо (1316); Ри је ча ња би ли ме ђу ва ма (350); ви ди стра шну уру пред 
очи ма! (2780); џе фер да ра др жах пред очи ма (2794); за пра вац аку за тив: Те је 
у збјег со бом уни је ше, / ме ђу го ре за вјеч ну утје ху (62–63); те ме ђу вас нож 

гођ” (Пешикан 1965: 127). У црм нич ком го во ру ,,за пре лаз ћ, ђ у ј, за бе ле жио сам све га не ко-
ли ка при ме ра – ме ђу њи ма је и гој, јер је обич но гођ” (Милетић 1940: 283). У го во ри ма ис точ-
но цр но гор ског ди ја лек та ова по ја ва је ско ро ре дов на (стевановић 1935: 38–39).

15 За би ље же но је и у Црм ни ци (< арап. em ma = aмa, мa) (Милетић 1940: 448). 
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кр ва ви вр гла (2127); Не го ка жуј, ал’ ћеш под го ми лу (2194). Да за не ке од ових 
при мје ра оста ви мо од ре ђе ну ре зер ву – ,,упо тре ба имен ских об ли ка с ова 
не ко ли ка пред ло га у ве зи с гла гол ском рек ци јом ни је сва кад ухва тљи ва ни 
код Ву ка Ка ра џи ћа” (стевановић 1990: 228).

На по ре до са књи жев ним, Ње гош, у скла ду са при ли ка ма у свом за ви-
чај ном го во ру, до ста че сто упо три је би ди ја ле кат ске, тј. за озна ча ва ње мје ста 
аку за тив: Јед на слам ка ме ђу ви хо ро ве (35); Ни је сва ђе ме ђу го сте би ло (447); 
Дим је цр ни ле га над Ба ји це (2577); По чи не мо под јед ну ја бу ку (1314); А тро-
ји ца са мо пре те ко ше / под го ми ле мр тви јех Ту ра ках (1057–1058); под дво ро ве 
ђе ду жде сто ја ше (1475); под облак ће устри је лит ор ла! (2175); ђе прах го ри 
пред очи ју нач ке (1986).

Ни је су у пје сни ко ву је зи ку ри јет ки ни обр ну ти про це си – да се за озна-
ча ва ње прав ца умје сто аку за ти ва упо три је би ло ка тив: Дви је пу шке мет ни 
за по ја сом (2039); До нио је ђа во ме ђу на ма (2107); јер ти че сто идеш ме ђу 
њи ма (2208); Па сам сли јеп до ша ме ђу ва ма (2249); Хај те к ме ни под мо јим 
ша то ром (1099). Ка ко за ову по ја ву не ма по твр де у на род ном го во ру раз ло-
ге је ра зло жно тра жи ти у пје сни ко вом из бо ру об ли ка ко ји би од го ва ра ли 
ме три ци ње го вих сти хо ва, рит му и хар мо нич но сти њи хо вој, уоп ште ства-
ра њу вла сти те по е ти ке. 

4.2. Син таг ме у, на + аку за тив/ло ка тив 
Основ на ка рак те ри сти ка па де жног си сте ма цр но гор ских го во ра, али у 

пр вом ре ду оних ста ри јих зет ско-ра шког ти па, ка кав је и ње гу шки, је сте 
не у тра ли за ци ја ди стинк ци је па де жа мје ста то ка рад ње у цје ли ни и ци ља 
кре та ња16, ко ја је из вр ше на у ко рист па де жа ци ља17. Пи сац мо но гра фи је о 
црм нич ком го во ру кон ста ту је да се пред ло зи у и на сла жу – без об зи ра да ли 
зна че ње гла го ла зах ти је ва аку за тив или ло ка тив – ис кљу чи во с аку за ти вом 
(та ко је и у го во ру Ње гу ша): седам мачевасу би ли у кућу Лалића; Он живи 
у Ста ру(в)арош, Она е већ двие годи не у Гор ње Бр челе, Не мајош тогазла 

16 У цр но гор ским го во ри ма ис точ но хер це го вач ког ти па овај се про цес од ви ја сма ње-
ним ин тен зи те том. На при мјер, иа ко ис пи ти вач го во ра Пи ве и Дроб ња ка из но си оцје ну да 
је у овом го во ру ,,ме сто лок. синг. уз гла го ле ми ро ва ња с пред ло зи ма на и у, оби чан аку за тив: 
бијо сам уНи шић, на чини јо кулу на Пишче, стојиуДу бров ско” у за кључ ку на го вје шта ва 
ње ну спо ра дич ност – ,,по свој при ли ци ово ће би ти до не се но из цр но гор ских го во ра пре ко 
го во ра око ли не Ник ши ћа” (вуковић 1938–39: 83–84). Да про цес гу бље ња гла гол ске рек ци је 
и раз ли ке из ме ђу па де жа мје ста и па де жа прав ца још уви јек ни је у зна чај ни јој мје ри за хва-
тио го во ре сје ве ро за пад не Цр не Го ре по твр ђу ју и дру ги ис пи ти ва чи (станић 1974: 62–63; 
вушовић 1927: 68). 

17 И не са мо у го во ри ма Цр не Го ре, у ве ли ком бро ју ди ја ле ка та срп ског је зи ка на ру шен 
је пра ви лан од нос из ме ђу па де жа за озна ча ва ње ци ља и мје ста – ове су по ја ве при сут не у 
ко сов ско-ре сав ским, сме де рев ско-вр шач ким и зет ско-ра шким го во ри ма; а ка рак те ри сти ка 
је и ба нат ских го во ра. Алек сан дар Бе лић ову по ја ву на ла зи и у не ким бо сан ским и сла вон-
ским го во ри ма (Белић 1962: 73). Не раз ли ко ва ње па де жа мје ста од па де жа ци ља кре та ња 
из гле да да је осо би на не сло вен ског по ри је кла. Да је то ми шље ње тач но по ка зу је и чи ње ни ца 
да се иста по ја ва ја вља и у ни зу ча кав ских го во ра, пр вен стве но острв ских, да кле оних гдје 
је ро ман ски ути цај био нај ја чи.
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у наше крае ве // Живи њекад у пла нину а сад је у До ње село, Кућа му е на 
(в)учи До, Виђа сам га на Це тиње ђе с’еди ко кра ља, ле жи на траву (Милетић 
1940: 480–482). Ње го шев је зик је, оцје њу је Сте ва но вић, овом осо би ном ,,не-
где на сре ди ни из ме ђу оп штек њи жев ног је зи ка и оно га ко јим го во ре ти пич-
ни пред став ни ци на род ног је зи ка Ње го ше вог ужег за ви ча ја” (стевановић 
1990: 227). И при мје ри ко је на по ре до да је до и ста по твр ђу ју ре че ну кон ста-
та ци ју. При мје ри из Гор ског ви јен ца, ко је ов дје из но си мо, а мно ги ће оста ти 
у на шим би ље шка ма, ипак по ка зу ју до ми нант ни ју упо тре бу ди ја ле кат ских: 

у + аку за тив за озна ча ва ње мје ста вр ше ња рад ње: ђе се ви ле у шер бет 
ку па ју (914); да не ги не би сер у бу ни ште (1091); Чу је да свак спа ва у ко ли бе 
(1288); Ја сам но ћас био у сва то ве (1337); Поп Шће пан се тад у Ко тор на гна 
(1388); Не ма то га ни у јед ну књи гу (2179); Сла вио сам Бо жић у Ви тле јем / сла-
вио га у Атон ску Го ру / сла вио га у све то Ки је во (2454–2456); кад бој чу јем у 
Про го но ви ће (2755); Сам се Ра дун у ку лу на гнао (2761); а у ру ке Ман ду ши ћа 
Ву ка (2818);

у + ло ка тив за озна ча ва ње мје ста вр ше ња рад ње: смрад ухва ти лафа у 
кљу са ма (288); и у књи зи де сет по бра тим ствах (338); по жњеш ми га у пр вој 
мла до сти (981); Ко ме за кон ле жи у то пу зу (1155); што у Че ву цр кву не гра-
ди мо (1357); ви дио сам љу де у Млет ка ма (1576); Ви ди те ли ов де у Ко то ру 
(1675); и за њих му сви у ку ћи зна ју (1714); ко ле ба се ду ша у ти је лу (2512); у 
ла ђа ма пут би је ла Ска дра (2698);

у + аку за тив за озна ча ва ње ци ља кре та ња: враг ђа во лу до ћи у сва то ве 
(536); Трн у здра ву но гу за ба да те (871); Да ни је си у ку ћу до шао (1185); то се 
збје жа у ове пла ни не (265); па је Дра шко у Млет ке хо дио (1396); у Бо ку су 
јед ни до хо ди ли (1384); но уте ци у Ко тор Ла ти ни (1612); ни је л’ та ква, са њом 
на ули цу (1777); све ћу ти их за тво рит у ку ћу (2214); Плам се ди га бје ше у 
не бе са (2771);

у + ло ка тив умје сто аку за ти ва – вр ло ри јет ко: Ма ло ко нам у по мо ћи 
до ђе (2715);

на + аку за тив за озна ча ва ње мје ста вр ше ња рад ње: код уво ра сво је име 
гу би (795) / а на бри јег мор ски обо ји ца (795–796); на вра ти ла о мар чу ја ше мо 
(2143); во зи мо се на сре бр на ве сла (2147); аљи нах је на не бе са до ста (2225); 
Ка ко пу шка пук не на Це ти ње (2402); рђа му се на дом рас пр ти ла (2435); 
чо вје ку су пр ћи ја на зе мљу (2494); и обо је на Обод обје си (2694); сед ми ну је 
на обор убио (2766);

на + ло ка тив за озна ча ва ње мје ста вр ше ња рад ње: Ја сам мно га за же га 
кан ђе ла / на ол та ру цр кве пра во слав не (2247–2248); Ми ви ди мо на плод ним 
њи ва ма (2275); Име че сно за слу жи ли на њој (2333); пре кр шће ни на ог њу бад-
ња ци (2461); Љеп ше ства ри не ма на сви је ту (2479); На не бу им ду ше ца ро ва ле 
(2664); ка им име на зе мљи ца ру је! (2665); на мо ру је од сва шта мај сто рах (2808);

на + аку за тив за озна ча ва ње прав ца: Пе ња сам се на све ште ну гору 
(2264); и ти ру ку пру жа јеш на кле тву! (2388).
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4.2.1. Што се ти че на гла ше них об ли ка за мје ни ца он/оно у Ње го ше вом 
је зи ку су ин те ре сант не син таг ме у, на + ло ка тив (у ли ку без по крет ног во ка-
ла): у њем вла дам од три ста го ди нах (370); Сви смо на њем сре ћу из гу би ли 
(1007); Ти, игум не, не ра зу мје пи смо / а би и ти на њем про пла као (2725–2726); 
и уса мљен при мјер кр њег об ли ка ло ка ти ва за мје ни ца они, оне, она: у њим’ 
лаф ска ср ца бу ди (18).

5. инФинитив/ПреЗентсвеЗникоМда

5.1. На мор фо ло шком пла ну, цр но гор ски го во ри об лик ин фи ни ти ва 
упро шта ва ју гу бље њем крај њег и (тзв. су пин ска фор ма ин фи ни ти ва). Сва-
ка ко, ова си ту а ци ја ка рак те ри ше и Ње го шев за ви чај ни це тињ ско-ње гу шки 
го вор, и ши ру ареу ста ро цр но гор ских го во ра ко ји ма овај мје сни го вор при-
па да18. На род ни лик овог гла гол ског об ли ка у Гор ском ви јен цу је у ви со ком 
сте пе ну при су тан – код гла го ла на -ти: Ни што снио ни при чат уми јем 
(1375); је дан дру гом ва дит очи жи ве (202); Што се мр чиш ка да ко ват не ћеш 
(541); сун це ће га спр жит као му ња (1113); сваг да ће те свет ко ват ју на ци! 
(1823); ви ле ће се гра бит у вје ко ве (2337); код гла го ла на -ћи: ко јој тај ну по
стић не мо же мо? (2295); код гла го ла на -сти: дај бу ди ћу по вест до ста пра ха 
(1659); Кад се шћа ше ођест куд да иде (2035). Ме ђу тим, ље по та је зи ка Ње-
го ше вог спје ва по сти же се и упо тре бом пу не ин фи ни тив не фор ме: На трон 
сје диш не пра во узе ти (56); око вје ре не што по по ва ти (362); То се мо гло све 
љеп ше ка за ти (560); те ми сли те са мном вје ко ва ти (899); ци је не ће бр зо ме са 
би ти! (958); Ју на ци ма бог ће учи ни ти (1061); лу ча ће се ва зда при зи ра ти 
(1072); гро зду ће те бри тве при ни је ти (1594); Што ће би ти, ко ће уго ди ти? 
(1829); код гла го ла на -ћи: На нас ди ћи про кле ту го ми лу (295); јер је ва ма по-
нај бли же до ћи! (440); Ја ћу пр ви по ћи пред ку ма ма (730); ште та ће ме не че-
со ва на ћи (818); па се сна хи не дао остри ћи (1298); Што ће би ти то не мо же 
про ћи (1364); Без зла ми се оби ћи не мо же (1369); -сти: до ве сти га к по зна-
ни ју пра ва (619); не ми ли се уље сти чо вје ку (1465); ко уми је ва ма спле сти 
в’јен це? (2645). Пи сац Гор ског ви јен ца из бо ром из ме ђу ду же и кра ће фор ме 
ин фи ни ти ва у ства ри гра ди вла сти ту ори ги нал ну по е ти ку, а упо тре ба јед не 
или дру ге од го ва ра ор га ни за ци ји ме три ке сти ха (су пин ска фор ма ин фи ни-
ти ва је за слог кра ћа од књи жев не). У том прав цу, по себ ну па жњу при вла че 
сти хо ви са на по ред ном упо тре бом обје ва ри јан те – у истом сти ху: ле тур ђи ју, 
кр стит и вјен ча ти (2087); Ни на јест га ка мо ли пре је сти (28); Мож оби сти: 
кад што хо ћеш при чат (2371); или у су сјед ним сти хо ви ма: хо ће ли га из јест, 
што ли ра де? (1645); Ђе из је сти, ако бо га зна деш / ка’ ће чо вјек из је сти чо-
вје ка? (1646–1647).

18 Код ти пич них пред став ни ка сред њо ка тун ско-ље шан ских го во ра, овај гла гол ски 
об лик је уви јек без крај њег -и (код ин фи ни ти ва на -сти от па да и т) (Пешикан 1965: 179). 
Ме ђу тим, у црм нич ком го во ру би ље же се и ин фи ни ти ви на -и (че шће код гла го ла на -ћи 
не го -ти) (Милетић 1940: 244); што је мно го бли же ста њу у је зи ку Гор ског ви јен ца.
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5.2. Да у ве зи са упо тре бом ин фи ни ти ва у Гор ском ви јен цу по ме не мо и 
не ке по ја ве из обла сти син так се. Да ни ло Ву шо вић је уста но вио да ин фи ни тив 
у сти хо ви ма овог спје ва „сто ји у сло бод ној упо тре би у зна че њу мо дал ног фу-
ту ра: кр ва ва се ис кла ти пле ме на (534); враг ђа во лу до ћи у сва то ве (536); те 
сви је ћу срп ску уга си ти (537)” (…) „Пре ма ита ли јан ском је зи ку на ла зи мо и 
упо тре бу ин фи ни ти ва с пред ло гом за (умје сто за ви сне ре че ни це са све зом 
да): Са мо да сте ца ру на бје ље гу (1101), / за при ми ти од ме не да ро ве (1102)” 
(вушовић 2013: 190–191).

„Под сти цај за ши ре ње кон струк ци је да + пре зент уз во лун та тив но хотѣти 
сва ка ко је би ло и син так сич ко ци је па ње кон струк ци је хотѣти + ин фи ни тив 
ства ра њем фу ту ра, по твр ђе ног већ у 13. ви је ку” (стојановић 2010: 175). У 
том зна че њу, до пу не у пре ди ка ту овом гла го лу, кон струк ци ју да + пре зент, 
као кон ку рент ско сред ство син таг ма ма хо ћу + ин фи ни тив, на ла зи мо и у Гор
ском ви јен цу: ни ко не зна што хо ће да ра ди (2118); Хо ћу спо мен да чи ним ду-
ша ма (2649). Ина че су кон струк ци је од им пер фек та гла го ла хтје ти и ин фи-
ни ти ва (на -и или су пин ске фор ме) обич не, а об ја шње ње за упо тре бу овог 
,,по тен ци ја ла за про шлост” мо же се тра жи ти у стил ским ефек ти ма. При том, 
што се ти че фо нет ских ли ко ва, они мо гу би ти са ре а ли зо ва ним ини ци јал ним 
х: Хо ћах убит јед ну ку ка ви цу (182); ако хо ћах гла ве обра ти ти (489); те по му
тит хо ћах Цр но гор це (2217); ка да хо ћах по гра ду иза ћи (1434); коњ хо ћа ше 
у њи ма црк ну ти (1478); или ди ја ле кат ској аси ми ло ва ној фор ми (хћ > шћ): и 
шћах ре ћи љу би Цр но гор це (1637); Шћа ше ли им ми ла вје ра би ти (344); чо-
вјек па шче ту све зат не шћа ше (1479); не шћа ше се бо јат од уро ка (1628); 
шћа ше ца рев ве зир би ти (1940); ђе не рал му шћа ше би ти (1942); Шћа ше 
до ћи сер дар с гла ва ри ма (2701); по зна ти га шћа ше ка да пук не (2806); Они 
шћа ху све она ко по јат (1904). Оста ла је уса мље на у јед ном сти ху упо три је-
бље на упро шће на фор ма на ста ла ис па да њем ини ци јал ног х: сво га до ма већ 
не ћах гле да ти (1441) – то је нај че шћа ва ри јан та у при мор ским го во ри ма, 
не што ју жни је од Ње го ше вих Ње гу ша (јовановић 2005: 163); а би ље жи се 
по не кад и у го во ри ма Ка тун ске и Ље шан ске на хи је (Пешикан 1965: 171) и 
мно го че шће у црм нич ком го во ру (Милетић 1940: 478). Раз ли чи то ре а ли зо-
ва ни ли ко ви ини ци јал не су гла снич ке гру пе хт + је < крат ког јат (и код 
Ње го ша и у цр но гор ским го во ри ма) за ви си од суд би не су гла сни ка х19. 

5.2.1. Ина че је кон струк ци ја да + пре зент, као си но ним до пу ни у ин фи-
ни ти ву у је зи ку Гор ског ви јен ца ри јет ка. Вр ло је ши рок спи сак гла го ла (и не 
са мо гла го ла) уз ко је је упо три је бљен ин фи ни тив (у ли ку са -и или у су пин ској 

19 Пр во бит на гру па хћ- са чу ва на је са мо у јед ном сти ху, у ао ри сту: што се не хће у 
лан це ве за ти (264); и у овом гла гол ском об ли ку је по твр ђе на аси ми ло ва на фор ма: Не шће сте 
ли по слу шат Ба три ћа (853); ме ђу тим, ова гру па у Гор ском ви јен цу у ао ри сту нај че шће гла си 
кћ-: Не кће Ср бин из да ти Ср би на (1051); ко ји ни се не кће по кр сти ти (2600). У му шком ро ду 
јед ни не рад ног гла гол ског при дје ва, у по зи ци ја ма ис пред со нан та ј, у сти хо ви ма Гор ског ви
јен ца, у скла ду са књи жев ном нор мом, ја вља се икав ски ре флекс, а х је по сто јан глас: Ја се 
сје ћам што си ре ћи хтио (1157); че шће не знаш што си хтио ре ћи (2376).
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фор ми) – ве о ма је фре квен тан уз мо дал ни гла гол мо ћи: али ко би мо га по ми
сли ти (474); ко је ка мен мо гу рас то пи ти (903); дви је вје ре мо гу се сло жи ти 
(1020); Ко по то ке мо же уста ви ти (1109); кад мо га ше об ла га ти ду жда! (1528); 
Ни то син ко ја не мо гу зна ти (2224); би л’ ми мо гли пу шку пре ко ва ти? (2809) 
// Цр ну Го ру по ко рит не мо гу (68); с му ком је дан у њој остат мо же (851); 
мо гу жи вјет као два сул та на (1202); ра зу мјех га, ал’ пла кат не мо гу (2728). 
У ре че ни ца ма с без лич ним гла го лом тре ба ти: С њи ма тре ба ова ко ра ди ти 
(70); што сва че му тре ба на здра ви ти (2469). По твр ђе на је и кон струк ци ја 
(не)има ти + ин фи ни тив: но не ма ше ка да оста ви ти (2703). Се ман тич ки не-
пот пун фа зни гла гол по че ти упо три је бљен је ис кљу чи во са ин фи ни ти вом 
гла го ла не свр ше ног ви да20: на нос вам је по че ла ска ка ти (1141); Па по сли јед 
по че ђе ти њи ти (1640); и кад поч ну дне ви на пре до ват (2673); али ти се дри
је мат по че ло (2667). Ин фи ни тив се у Гор ском ви јен цу упо тре бља ва као до-
пу на гла го ли ма ми сли ти, умје ти, смје ти и сл.: већ уми ју под гр лом остри ти 
(119); не уми јем пла кат од ра до сти (2729); До и ста се ми слиш на бро ји ти (2234); 
ко не ми сли на ко ран пљу ну ти (2691); Не сми је мо ни шта за по че ти (296); 
Ни ко жа лит не сми је ни ко га (1485); не сми је се ов де пра во збо рит! (1494). 
До пу ну у ин фи ни ти ву, по твр ђе ну у сти хо ви ма Гор ског ви јен ца, мо гу има ти 
адвер би јал не име ни це, при дје ви, при ло зи, кон струк ци је у раз ли чи тим об ли-
ци ма ,,ко је озна ча ва ју чо вје ко во емо ци о нал но ста ње, спо ља шњи мо ме нат, или 
ста ње иза зва но спо ља шњом си лом (ште та), над чим су бје кат не ма кон тро лу” 
(стојановић 2010: 181): ве дро не бо на сми јат гро хо том (584); јер је му ка с 
бо гом ра то ва ти! (2392); А жа ми је фи шек оште ти ти (183). Ин фи ни тив 
се још у пр вим срп ским пи са ним спо ме ни ци ма упо тре бља ва и у при мје ри-
ма ка да је им пе ра тив ,,не мои” у управ ном ди је лу – „до пу на ин фи ни ти ву је 
у аку за ти ву без пред ло га или да ти ву” (стојановић 2010: 1181); а по твр де се 
на ла зе и у сти хо ви ма Гор ског ви јен ца: Ни шта ми се не мој те чу ди ти (521); 
Не, Ро га не, не мој га бу ди ти (1255); а јед на ко, не мој се ва ра ти (548); не мој 
ко ји гро зда оки ну ти! (1596); Да ну, Ву че, не мој пре ки да ти (1753); Не мој та кве 
го во рит ри је чи (1493).

6. Пра те ћи не ко ли ке је зич ке цр те у Гор ском ви јен цу по ка за ло се да је 
Ње гош би ра ју ћи из ме ђу ди ја ле кат ског и књи жев ног ли ка, а че сто ства ра ју ћи 
и осо бе но свој, тра гао за пје снич ким сред стви ма ко ја нај ви ше од го ва ра ју ду-
би ни ми сли и ја чи ни осје ћа ња, по шту ју ћи и за ко ни то сти сти хов ног рит ма. 
Ана ли за по је ди них мор фо ло шких и син так сич ких осо би на за и ста по твр ђу је 
да је ди ја ле кат ска но та у Ње го ше вом је зи ку до ста на гла ше на, али је да ле ко 
од ми шље ња не ких лин гви ста да је овај спјев на пи сан на ди ја лек ту, и то још 
пје сни ко вим за ви чај ним це тињ ско-ње гу шким го во ром. Сва ка ко, Ње гош је 
гра де ћи сво ју осо бе ну по е ти ку, у прак си не по но вљив пје снич ки из раз, по-

20 Иа ко ри јет ко, у ста рим тек сто ви ма из 14. и 15. ви је ка ја вља ју се и син таг ме ста ти/
по че ти + гла го ли свр ше ног ви да: ста ше пла ти ти, по че ше упи та ти (стојановић 2010: 176).
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што вао Ву ко ву про кла мо ва ну иде ју ко ја је би ла по ла зи ште ка фор ми ра њу 
са вре ме не нор ме књи жев ног је зи ка: ,,тре ба се окре ну ти и при кло ни ти уво 
на родьем  го во реньу” (караџић 1814: 29). Ме ђу тим, ма ло је осо би на на род ног 
го во ра ко је би би ле пот пу но до сљед не, по себ но оне ни је су ус ко ло кал не. Оста-
ло је у го во ру пје сни ко ва ужег за ви ча ја мно го је зич ких цр та ко је су у Гор ском 
ви јен цу мо гле да бу ду, а ни је су упо три је бље не. „Ства ра ју ћи сво је ве ли чан стве-
но дје ло на укр шта њу фол клор не и књи жев не тра ди ци је на род не и цр кве но-
сло вен ске кул ту ре (...) Ње гош је про ши рио окви ре књи жев ног је зи ка и за ви-
чај ног го во ра, по ка зу ју ћи ње го ве тво рач ке по тен ци ја ле” (Маројевић 2013: 
198). „За то је спјев Гор ски ви је нац че сто пам ћен на и зуст, и у срп ском на ро ду, 
на ро чи то у Ње го ше вој Цр ној Го ри, при су тан и при хва ћен као пе то Је ван ђе ље” 
(радовић 2013: 296).
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Mi o drag V. Jo va no vić

SO ME MORP HO LO GI CAL AND SYNTAC TIC FE A TU RES  
IN THE MO UN TAIN WRE ATH COM PA RED  
WITH OLD MON TE NE GRIN SPE AC HES

S u m  m a r y

The Mo un tain Wre ath by Pe tar II Pe tro vić Nje goš is as sig ni fi cant for its lin gu i stic 
fe a tu res as it is for its li te rary-ar ti stic va lue. As so me lin gu ists and li te rary wri ters ha ve 
po in ted out – it is pre ci sely in its lan gu a ge that we find the gre a test be a uty of this po em. 
This has in many ways been con fir med in our analyses of cer tain morp ho lo gi cal (gram-
ma ti cal words, use of the in fi ni ti ve, su pi ne, etc.) and syntac tic fe a tu res (ver bal col lo ca ti-
ons, so me ot her kinds of pre po si ti o nal-ca se syntag mas, ver bal com ple men ta tion: the 
in fi ni ti ve, da + the pre sent ten se, etc.). 

It has been in di ca ted that two dif fe rent le vels of li te rary lan gu a ge ha ve been used 
in Nje goš’s Mo un tain Wre ath – the Mon te ne grin folk spe ech, which is very layered, full 
of styli stic fol klo re fe a tu res, with a rich phra se o logy; and the con tem po rary li te rary lan-
gu a ge with the ad di ti ons of church-spe ci fic lan gu a ge. The po et has used both one and 
the ot her when it was mo re su i ted to the tec hni que of the ver ses, the ir rhythm and har-
mony. It wo uld be best to word the fol lo wing con clu sion: in the cho i ces that the po et 
ma de bet we en the li te rary and di a lec ti cal per so na, the po e tic mo ment was the de ci si ve 
one, and the me a su re of use of one or the ot her in the cre a tion of an idi osyncra tic and 
one-of-a-kind po e tic ex pres si on re ma ins one of the po et’s gre a test myste ri es.
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Го ран Мак си мо вић 

ПРЕД РЕ ПРЕ ЗЕН ТА ТИВ НИМ КЊИ ГА МА  
НА ПИ СА НИМ О ЊЕ ГО ШЕ ВОМ ДЈЕ ЛУ  

Ње го шев збор ник Ма ти це срп ске,  
гл. и одг. уред ник Ми ро Вук са но вић, број 3, 

Ма ти ца срп ска, Но ви Сад, 2018. 

1. Тре ћи број Ње го ше вог збор ни ка Ма ти це срп ске, ко ји је об ја вљен 
2018. го ди не, оку пио је и штам пао са оп ште ња ко ја су из го во ре на на на уч ном 
ску пу Књи ге о Ње го шу, одр жа ном у Но вом Са ду, 13. но вем бра 2017. го ди не 
у ор га ни за ци ји Ње го ше вог од бо ра Ма ти це срп ске. Основ ни циљ на ве де ног 
на уч ног ску па са сто јао се у то ме да по нов но афир ми ше не ке од нај ре пре-
зен та тив ни јих мо но граф ских сту ди ја и рас пра ва ко је су бит но до при ни је ле 
ра зу ми је ва њу и ту ма че њу Ње го ше вог дје ла и лич но сти у ра спо ну ду жем од 
сто ти ну го ди на: од по ја ве књи ге Па вла По по ви ћа О Гор ском ви јен цу (19001; 
19232), рас пра ве Бра ни сла ва Пе тро ни је ви ћа Фи ло зо фи ја у Гор ском ви јен цу 
(1908), те књи ге Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа Ре ли ги ја Ње го ше ва (1911), па све до 
три књи ге Ми ла Лом па ра: Ње гош и мо дер на (1998), О тра гич ком пе сни ку 
(2010) и Ње го ше во пе сни штво (2010). 

1.1. У увод ном ди је лу збор ни ка об ја вље на су по здрав на обра ћа ња пре-
о све ће ног вла ди ке Ири не ја Бу ло ви ћа и пред сед ни ка Ма ти це срп ске Дра га на 
Ста ни ћа, у ко ји ма је ука за но на нео дво ји вост срп ске кул ту ре и Ње го ше ве 
лич но сти и дје ла. Пре о све ће ни епи скоп Бу ло вић освр нуо се на по себ ну дра-
го цје ност ово га ску па за то што се као те ме ис тра жи ва ња по ја вљу ју „нај трај-
ни је књи ге пи са не о Ње го шу”, ко је су ство ри ли „они нај бо љи и нај ду бљи”, 
по пут све тог вла ди ке Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа, Ива Ан дри ћа, Иси до ре Се ку-
лић и Ани це Са вић Ре бац (стр. 9). У из ла га њу Дра га на Ста ни ћа по себ но је 
на гла ше на Ње го ше ва ве за са Ма ти цом срп ском и уло га Ма ти це у афир ми-
са њу и кри тич ком вред но ва њу Ње го ше вог дје ла. При то ме је ука за но на чи-
ње ни цу да је уред ник Ле то пи са Те о дор Па вло вић на пи сао пр ви кри тич ки 
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текст о Ње го шу по во дом об ја вљи ва ња ње го вог пје снич ког пр вен ца Пу сти њак 
це тињ ски (1834) и штам пао га у 39. бро ју Ле то пи са кра јем 1834. го ди не. 
„Те о дор Па вло вић је пред ста вљао нај чвр шћу спо ну Ње го ша и Ма ти це срп ске” 
(стр. 12), што се нај бо ље ви ди у чи ње ни ци да је Ње гош по стао са рад ник у 
Ле то пи су 1837. го ди не ка да је об ја вио оду „Не ла жниј знак па ме ти пра ху 
на ро до љуп ца” по во дом смр ти Лу ки ја на Му шиц ког (1777‒1837), а ка сни је је 
1845. го ди не по стао члан Ма ти це срп ске. Ста нић је ука зао и на чи ње ни цу 
да је на кон Ње го ше ве смр ти 1851. го ди не Ма ти ца до стој но ожа ли ла ра но пре-
ми ну лог пје сни ка, а по себ но је из дво јен не кро лог Јо ва на Су бо ти ћа ко ји је 
као уред ник об ја вио у Ле то пи су 1852. го ди не. 

Увод ник ака де ми ка Ми ра Вук са но ви ћа, уред ни ка Ње го ше вог збор ни ка 
Ма ти це срп ске, под на сло вом „С Ње го шем бо ље зна мо ко смо”, пред ста вља 
осврт на ви ше ак ту ел них пи та ња ко је отва ра Ње го ше во дје ло у на шем вре-
ме ну. Нај при је на чи ње ни цу да скуп озна ча ва ју би леј 170 го ди на од об ја вљи-
ва ња Гор ског ви јен ца, као и под сје ћа ње на „ве ли ки зна чај 1847. за срп ску 
ду хов ност, је зик, књи жев ност и кул ту ру” (стр. 17). За тим на чи ње ни цу да је 
од Ње го ше вог упо ко је ња 1851. го ди не на пи са но и об ја вље но ви ше од че ти ри 
сто ти не по себ них из да ња о дје лу овог ве ли ког ства ра о ца, ра чу на ју ћи при 
то ме и рјеч ни ке, мо но граф ске пу бли ка ци је и број не књи ге, че сто штам па не 
у ви ше из да ња. По ред све га то га, и на чи ње ни цу да Ње гош „још ни је из у чен 
ка ко за слу жу је”, те да је „кри во тво рен ка ко не за слу жу је”, да је кле ве тан, 
из вр тан и из о кре тан, да му је по ни шта ван срп ски иден ти тет, на ро чи то у 
по сљед њих не ко ли ко го ди на (стр. 17). На ве де ни на уч ни скуп и овај тре ћи 
број Ње го ше вог збор ни ка пред ста вља и ве ли ко при зна ње сви ма они ма ко ји 
су пи са ли о Ње го ше вом дје лу, чи је књи ге пред ста вља ју ва жне да ту ме у исто-
ри ји срп ске књи жев но сти, те ко ји ма су по ста вље ни те ме љи ње го шо ло ги је. 
Ме ђу тим ау то ри ма по себ но су из дво је на име на: Ива Ан дри ћа, Па вла По по-
ви ћа, Ми ло са ва Ба бо ви ћа, Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа, Алој за Шма у са, Ми о дра-
га По по ви ћа, Јо ва на Де ре ти ћа, Ми ло ва на Ђи ла са, Ми ше ла Обе на, Бра ни сла-
ва Пе тро ни је ви ћа, Ани це Са вић Ре бац, Иси до ре Се ку лић, Ми ро на Фла ша ра, 
Сло бо да на То мо ви ћа, Ми ла Лом па ра и мно гих дру гих. Упр кос то ме, Вук са-
но вић на гла ша ва да је још уви јек „пред на ма ши ро ко Ње го ше во по ље” (стр. 18), 
да је то већ по ка зао де се то го ди шњи ис тра жи вач ки рад Ње го ше вог од бо ра 
Ма ти це срп ске, а да ће у на ред ним де це ни ја ма тек до ћи до из ра жа ја и би ти 
са свим ви дљи ви сви по ста вље ни и ура ђе ни по сло ви. 

У на дах ну тој апо те о зи Ма ти је Бећ ко ви ћа, на сло вље ној „Све ти Пе тар II 
Пе тро вић Ње гош пу сти њак це тињ ски”, ука за но је на чи ње ни цу да је Ње го-
шев све ти тељ ски култ у срп ском на ро ду не сум њив, иа ко га цр ква ни је зва-
нич но про гла си ла за све ти те ља. При то ме се Бећ ко вић по себ но по зи ва на 
Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа и ње го ву гла со ви ту рас пра ву Ре ли ги ја Ње го ше ва 
(1911) у ко јој је из ни је та тврд ња да у срп ској исто ри ји не ма лич но сти ко ја би 
се мо гла у по гле ду сво је ре ли ги о зно сти мје ри ти са Ње го шем, на гла ша ва ју ћи 
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да је то био истин ски Ве ли ко му че ник. У да љим за па жа њи ма, Бећ ко вић се 
освр ће на број не крат ке пје сме Ње го ше ве, по себ но из два ја ју ћи пје сму „Цр но-
го рац к све мо гу ћем Бо гу”, те ма ги страл ни фи ло зоф ско-ре ли гиј ски спјев Лу ча 
ми кро ко зма (1845). Све то, уз мно ге дру ге по је ди но сти, по Бећ ко ви ће вом 
ми шље њу пре по ру чу је Ње го ша да га „при бро ји мо у Са бор све тих”, че му би 
се об ра до ва ли сви срп ски све ти те љи од Све тог Са ве и Све тог Пе тра Це тињ-
ског, Све тог Ва си ли ја Остро шког, до Све тог Ни ко ла ја Ле лић ког и Све тог 
Ју сти на Ће лиј ског, те Све тог Ву ка ши на Кле пач ког (стр. 27). 

2. Сре ди шњи дио бро ја ис пу ња ва ше сна ест са оп ште ња чи ји су ау то ри: 
Јо ван Де лић, Ра до мир В. Ива но вић, Ми ко ња Кне же вић, Ра дој ка Вук че вић, 
Го ран М. Мак си мо вић, Ли ди ја То мић, Ду шко Н. Ба бић, Бо рис Ла зић, Или ја 
Ма рић, Ду шко В. Пе ву ља, Не над Ни ко лић, Ми ло Лом пар, Иван Не гри шо рац, 
Дра го Пе ро вић, Во ји слав П. Је лић и Љи ља на Ж. Пе ши кан-Љу шта но вић. На 
кра ју бро ја об ја вље на је би бли о гра фи ја Сла ђа не Су ба шић у ко јој је по пи са ла 
„Књи ге о Ње го шу (1851‒2017), се лек тив на би бли о гра фи ја”. Са свим на кра ју 
збор ни ка об ја вљен је као при лог у фо то тип ском об ли ку „Про грам на уч ног 
ску па Књи ге о Ње го шу”. 

На гла ша ва мо да су ту ма че ња иза бра них књи га о Ње го шу за сно ва на на 
три гру пе ра до ва. Пр ву гру пу чи не тек сто ви у ко ји ма су ин тер пре ти ра ни 
есе ји стич ки по гле ди срп ских пи са ца на Ње го ше во дје ло (Иво Ан дрић, Иси-
до ра Се ку лић, Ми ло ван Ђи лас), дру гу гру пу тек сто ви за сно ва ни на књи жев-
но и сто риј ским ин тер пре та ци ја ма Ње го ше вог дје ла (Па вле По по вић, Ми о драг 
По по вић, Јо ван Де ре тић, Ми ло сав Ба бо вић, Ми ло Лом пар), тре ћу гру пу 
тек сто ва чи не рас пра ве уте ме ље не на стра ној ре цеп ци ји и ту ма че њу ком па-
ра тив них сту ди ја о Ње го ше вом дје лу (Алојз Шма ус, Ми шел Обен, Едвард 
Де нис Гој, Ми рон Фла шар), а че твр ту гру пу тек сто ви у ко ји ма су са гле да не 
фи ло зоф ско-те о ло шке рас пра ве о Ње го ше вом дје лу (Ни ко лај Ве ли ми ро вић, 
Бра ни слав Пе тро ни је вић, Ани ца Са вић Ре бац, Сло бо дан То мо вић). 

2.1. Ме ђу есе ји стич ким тек сто ви ма о Ње го шу сре ди шње мје сто за у зи-
ма де сет Ан дри ће вих рас пра ва. По себ но из два ја мо два огле да: „Ње гош као 
тра гич ни ју нак ко сов ске ми сли” и „Веч на при сут ност Ње го ше ва”, а оглед 
Јо ва на Де ли ћа, ко ји је до са да на пи сао пет огле да о од но су Ан дри ћа пре ма 
Ње го шу, пред ста вља „ма лу по е тич ку син те зу” свих де сет Ан дри ће вих есе ја 
из ко јих се очи та ва ви со ка мје ра по што ва ња и ода но сти је ди ног на шег но-
бе лов ца пре ма Ње го ше вом дје лу и лич но сти. У огле ду Ива на Не гри шор ца 
раз мо тре не су књи жев но те о риј ске иде је ко је су угра ђе не у по зна ту есе ји стич-
ку сту ди ју Иси до ре Се ку лић Ње го шу књи га ду бо ке ода но сти (1951). При 
то ме су као по себ но зна чај не из дво је не ми стич но-ре ли гиј ске иде је о пје сни-
ко вој „свје тло сној при ро ди” (иси ха зам, та вор ска свје тлост), а за тим и „те о-
ри ја ге ни ја” и „те о ри ја хе ро ја”, као и „те о ри ја ужи вља ва ња и ин ту и ци је”. У 
Иси до ри ној књи зи о Ње го шу до ла зе до из ра жа ја и до бри мит ско-ар хе тип ски 
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и кул ту ро ло шки уви ди: од Ву ка Ка ра џи ћа и ње го вог ра зу ми је ва ња срп ске 
кул ту ре, пре ко Ду чи ће вих мит ско-пје снич ких сли ка, па све до Нор тро па 
Фра ја са ко јим је ди је ли ла увје ре ња о бли ско сти књи жев но сти и ми та. У 
огле ду Ли ди је То мић ана ли зи ра не су дви је књи ге Ми ло ва на Ђи ла са: Ле ген да 
о Ње го шу (1952) и Ње гош: пје сник, вла дар, вла ди ка (1988). При то ме је ука-
за но на чи ње ни цу да је Ђи ла со ва ана ли за нај ва жни ја три Ње го ше ва спје ва: 
Лу че ми кро ко зма (1845), Гор ског ви јен ца (1847) и Ла жног ца ра Шће па на 
Ма лог (1851) ре зул тат из вр сне кон тем пла ци је, али и ве о ма про ми шље них 
исто риј ских, дру штве них и по ет ских са зна ња. 

2.2. У дру гој ску пи ни огле да, ко ји су об у хва ти ли књи жев но и сто риј ске 
ин тер пре та ци је Ње го ше вог дје ла, Ра до мир В. Ива но вић је ана ли зи рао до-
при нос Ми ло са ва Ба бо ви ћа раз во ју ње го шо ло ги је на при мје ру дви је ње го ве 
књи ге: Ње гош и сљед бе ни ци (1993) и По е ти ка Гор ског ви јен ца (1997). Не над 
Ни ко лић је ана ли зи рао сту ди ју Па вла По по ви ћа О Гор ском ви јен цу (19001, 
19232), при че му је ука зао на чи ње ни цу да је за не ма ри ва ње ме та фи зич ке 
ди мен зи је овог Ње го ше вог дје ла до ве ло до „ра сло ја ва ња мо но гра фи је” и 
по сто ја ња на гла ше не не у са гла ше но сти по је ди них по гла вља, као и од су ства 
аде кват ног за кључ ка. Ду шко Пе ву ља је ана ли зи рао књи гу Ми о дра га По по-
ви ћа Бо ник це тињ ски (1984), при че му је ука зао на чи ње ни цу да је ана ли за 
три раз ли чи та об ли ка по ет ског ис ка за (љу бав ног, ко смич ког и хе рој ског) 
би ла уте ме ље на на до бром по зна ва њу би о граф ских и исто риј ских чи ни ла ца, 
ге не зе умјет нич ког са зри је ва ња, те есте тич ко-фи ло зоф ских прет по став ки 
Ње го ше вог дје ла. Го ран Мак си мо вић је ана ли зи рао сту ди ју Јо ва на Де ре ти-
ћа Ком по зи ци ја Гор ског ви јен ца (1969), при че му је ука за но на осо бе но сти 
Де ре ти ће вог књи жев но и сто риј ског ме то да у ко јем до ла зи до кре а тив не син-
те зе кон тек сту ал ног и тек сту ал ног при сту па. Уоч љи во је то у са мом де фи-
ни са њу пој ма ком по зи ци је, пре ко ис тра жи ва ња ге не зе дје ла и по ве за но сти 
са дру гим тек сто ви ма, при је све га са Лу чом ми кро ко зма, до ту ма че ња струк-
ту рал них чи ни ла ца (од нос ди је ло ва и цје ли не, про зна са оп ште ња ау то ра, 
ди ја ло зи, мо но ло зи, си стем ли ко ва и сл.), као и жан ров ске ти по ло ги је дје ла. 
У за кључ ку је ука за но на пот пу ну оправ да ност глав не Де ре ти ће ве ис тра-
жи вач ке те зе да се умјет нич ка при ро да Гор ског ви јен ца не мо же ту ма чи ти 
„нор ма ма тра ди ци о нал не по е ти ке”, већ на осно ву кри те ри ју ма и нор ми из-
ве де них из ори ги нал не ње го шев ске по е ти ке и са мог ма ги страл ног тек ста 
дје ла. Ду шко Ба бић је ана ли зи рао књи гу Ми ла Лом па ра Ње го ше во пе сни штво 
(2010), при че му је на гла сио да је овом књи гом Лом пар за о кру жио сво је ви-
ше де це ниј ско ба вље ње Ње го ше вим дје лом, што се ви ди у прет ход ним књи-
га ма Ње гош и мо дер на (1998) и О тра гич ком пе сни ку (2010). Ба бић на гла ша ва 
да је у књи зи Ње го ше во пе сни штво Лом пар об у хва тио ско ро цје ло ку пан пје-
сни ков опус, а осла ња ју ћи се на иде ју Лајб ни цо ве мо на до ло ги је (на ко ју су 
ра ни је ука за ли Дра ган Не дељ ко вић и Јо ван Де ре тић), као ср жне од ред ни це 
за ра зу ми је ва ње Ње го ше вог од но са чо вје ка и ко смо са, из гра дио је свој „мето-
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до ло шки пан дан” ко ји му је омо гу ћио да пра ти „уну тра шњи са мо ра звој 
Ње го ше вог де ла” (стр. 113). 

2.3. Тре ћу ску пи ну чи не тек сто ви по све ће ни стра ној ре цеп ци ји и ин тер-
пре та ци ји ком па ра тив них сту ди ја о Ње го ше вом дје лу. Љи ља на Пе ши кан 
Љу шта но вић пред ста ви ла је сту ди је ње мач ког сла ви сте Алој за Шма у са по-
све ће не Ње го ше вом дје лу, а пи са не у ду жем раз до бљу (1927‒1964) и на кра ју 
об је ди ње не у књи зи Сту ди је о Ње го шу (2000). Ра ди се о сту ди ја ма ко је су 
два нај зна чај ни ја Ње го ше ва спје ва Лу чу ми кро ко зма и Гор ски ви је нац ви ше-
стру ко кон тек сту а ли зо ва ле у на ци о нал ној, али и европ ској и свјет ској књи-
жев но сти (Дан те, Мил тон и сл.). Бо рис Ла зић у огле ду по све ће ном фран цу-
ском сла ви сти Ми ше лу Обе ну, ко ји је сво ја ис тра жи ва ња о Ње го шу на кра ју 
об је ди нио у књи зи Ње гош и исто ри ја у пе сни ко вом де лу (1989), ука зу је на 
до бре по ли тич ко-исто риј ске, књи жев но и сто риј ске и ком па ра тив не уви де, 
ко ји су овог ау то ра свр ста ли у ред нај бо љих ту ма ча Ње го ше вог дје ла. Ра дој ка 
Вук че вић је ана ли зи ра ла књи гу Са бља и пје сна (1995) бри тан ског сла ви сте 
Едвар да Де ни са Го ја, ко ја је срп ској јав но сти пред ста вље на за слу гом ака де-
ми ка Све то за ра Ко ље ви ћа. У ана ли зи ра ној књи зи по себ на па жња би ла је 
усмје ре на на чи та ње Гор ског ви јен ца, али и крат ких пје са ма и дру гих Ње го-
ше вих тек сто ва, у кљу чу ан гло сак сон ске „но ве кри ти ке”. Вук че ви ће ва на кон 
па жљи ве ана ли зе за кљу чу је да је бри тан ски сла ви ста имао до бар увид у 
срп ску ре цеп ци ју Ње го ше вог дје ла (П. По по вић, И. Се ку лић, М. Ђи лас, М. 
По по вић, Ј. Де ре тић), да је пре по знао у Гор ском ви јен цу умјет нич ку сна гу 
ко ја Ње го ша чи ни ве ли ким пје сни ком, те да је то до во љан раз лог да Са бљу 
и пје сну оци је ни мо као из у зе тан ди при нос освје тља ва њу ње го шев ске по е ти ке 
из јед ног по себ ног чи та лач ког угла. Во ји слав Је лић се по за ба вио ин тер е пре-
та ци јом по зна те ком па ра тив не сту ди је Ми ро на Фла ша ра Ње гош и ан ти ка 
(1997), при че му је по себ но из дво јио „мо тив при ро де ко ја се снаб де ва оруж-
јем” (стр. 273), што је Фла шар до вео у ве зу са број ним ан тич ким узо ри ма, а 
по себ но Ана кре он том и Ци це ро ном. 

2.4. Че твр ту ску пи ну чи не тек сто ви по све ће ни ин тер пре та ци ји фи ло-
зоф ско-те о ло шких рас пра ва о Ње го ше вом дје лу. Или ја Ма рић ана ли зи рао је 
по зна ту сту ди ју Бра ни сла ва Пе тро ни је ви ћа Фи ло зо фи ја у Гор ском ви јен цу 
(1908), при че му је ука зао на су штин ска пи та ња ко ја су ва жна за ра зу ми је ва-
ње Ње го ше ве фи ло со фи је, ка ко на пје снич ки на чин од го во ри ти на фи ло зофске 
иде је о по сто ја њу Бо га, бе смрт но сти ду ше, фи ло со фи ји при ро де, пе си ми зму 
и сл. Ми ко ња Кне же вић је ана ли зи рао рас пра ву Ни ко ла ја Ве ли ми ро ви ћа 
Ре ли ги ја Ње го ше ва (1911), при че му је ука зао на из ра зи ту су бјек тив ност и 
по себ но сти те о ло шке хер ме не у ти ке, те пре вас ход ни циљ Ве ли ми ро ви ћа да 
по ну ди „сли ку ду ше Ње го ше ве” и да „ова пло ти Ње го ше ву ду шу у се би” 
(стр. 61). Ана ли зи ра ју ћи од нос из ме ђу исто ри је иде ја и ту ма че ња Ње го ше вог 
дје ла, Ми ло Лом пар је пред ста вио рас пра ве Ани це Са вић Ре бац о Ње го шу. 
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По себ но оне ко је су по све ће не ге не зи спје ва Лу ча ми кро ко зма, као и од но су 
ми сти ци зма и ерот ског у пје сми „Ноћ ску пља ви је ка”. При то ме је Лом пар 
ука зао на „пред но сти ње ног раз у ме ва ња Ње го ше вих пе снич ких сли ка у од-
но су на дру га ту ма че ња пе сни ко вог де ла”, али и на од ре ђе на огра ни че ња 
ко ја су би ла „усло вље на ње ном ме то до ло ги јом и ау тен тич ном ду хов ном 
по зи ци јом” (стр. 181). По себ но су упо ре ђе ни од но си из ме ђу гно сти ци зма и 
хри шћан ства, као и укр шта ње струк ту рал но-ти по ло шког са хро но ло шко-исто-
риј ским ме то дом, али је ука за но и на не до стат ке тог ту ма че ња због „за не ма-
ри ва ња при су ства еле ме на та спе ку ла тив не ми сти ке”, као и не у ка зи ва ња „на 
при су ство култ ско-афек тив не ми сти ке” (стр. 189‒190). У огле ду Дра га Пе ро-
ви ћа ура ђе на је ана ли за рас пра ва Сло бо да на То мо ви ћа по све ће них Ње го ше-
вој Лу чи ми кро ко зма. При то ме је по себ но из дво је на књи га Ње го ше ва Лу ча 
(1971), као и њој ком пле мен тар на књи га Ње го ше ва фи ло зо фи ја при ро де (1975), 
у ко ји ма је на про ду бљен на чин са гле да на пан ко смич ка етич ка фи ло со фи ја 
пје сни ко ва. Пе ро вић на гла ша ва да је То мо вић на сто јао да Ње го ше во дје ло 
„ра зу ми је у пре чи шће ној фи ло соф ској по тен ци ји”, због че га је оста вљао у 
дру гом пла ну оно што је „пре не се но као би блиј ско и цр кве но уче ње и ис ку-
ство” (стр. 271), те да је тек у ка сни јем дје лу Хри стос – мо ја исти на, То мо-
вић са гле дао на ста нак Лу че ми кро ко зма као Ње го ше во „оза ре ње Бо жи јом 
енер ги јом”.

3. Осврт на се лек тив ну би бли о гра фи ју књи га о Ње го шу (1851‒2017), 
ко ју је са чи ни ла Сла ђа на Су ба шић, упу ћу је нас на број не ва жне књи ге, сту-
ди је и рас пра ве на пи са не о Ње го ше вом дје лу. Мно ге од њих су ана ли зи ра не, 
а не ке су са мо по ме ну те у огле ди ма ко ји су увр ште ни у пред ста вље ни Ње го
шев збор ник Ма ти це срп ске, што нам са мо ка зу је да је ре цеп ци ја Ње го ше вог 
дје ла ве ли ка и отво ре на дје лат ност ко ја нам отва ра вра та за ор га ни за ци ју 
број них но вих на уч них ску по ва и из да ња по све ће них овом аспек ту ис тра жи-
ва ња Ње го ше вог дје ла. Са мо украт ко по ми ње мо не ке од ис тра жи ва ча чи је 
би књи ге мо гле да за ври је де по нов на чи та ња и ту ма че ња (Па вел Апо ло но вич 
Ро вин ски, Ми лан Ре ше тар, Љу бо мир Сто ја но вић, Ла зар То ма но вић, Ла зо М. 
Ко стић, Ди ми три је Л. Ма ша но вић, Жар ко Ви до вић, Жив ко Ђур ко вић, Ди ми-
три је Ка ле зић, Ам фи ло хи је Ра до вић, Јо ван Стри ко вић и др.). Ври је ди ло би 
у пер спек ти ви усмје ри ти па жњу и на тек сто ло шки при ступ и са гле да ти нај-
ва жни ја ме ђу број ним из да њи ма и ко мен та ри ма Ње го ше вих дје ла. Уто ли ко 
при је што је у но ви је ври је ме Ње го ше во дје ло из ло же но број ним кле ве та ма, 
зло у по тре ба ма и учи та ва њи ма, као и фал си фи ко ва ним из да њи ма ко ја до ла-
зе из екс тре ми стич ких бо шњач ких кру го ва или из ре до ва остра шће них ми-
ло го р ских кре а то ра по ли тич ког ин же ње рин га про мје не на ци о нал не сви је сти 
срп ског на ро да на про сто ру Цр не Го ре, Ста ре Хер це го ви не и Бо ке Ко тор ске.

На кра ју на шег са же тог при ка за увр ште них огле да мо же мо за кљу чи ти 
да је тре ћа књи га Ње го ше вог збор ни ка Ма ти це срп ске на ре пре зен та ти ван 
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на чин пред ста ви ла нај ва жни је сту ди је ко је су на пи са не о Ње го ше вом дје лу 
и пје сни ко вој лич но сти код нас и у сла ви стич ким кру го ви ма у ино стран ству, 
те да је Ње го шев од бор Ма ти це срп ске отво рио јед ну ве ли ку ис тра жи вач ку 
област ко ја ће нам по мо ћи да бо ље упо зна мо Ње го ше во дје ло и да га зна њем 
по ку ша мо од бра ни ти од не зна ња, зло у по тре ба и фал си фи ка та.





197



198



199



200



201



202



203



204



205

ЊЕГОШЕВ ДАН У МАТИЦИ СРПСКОЈ 
(фотографије са отварања; снимио Бранко Лучић)



206



207



ЊЕГОШЕВ ОДБОР МАТИЦЕ СРПСКЕ
Његошев зборник Матице српске

излази сваке трeће године почев од 2010.

Издавач
МАТИЦА СРПСКА

Матице српске 1, Нови Сад

За издавача
проф. др Драган Станић, председник Матице српске

Стручни сарадник Његошевог одбора
Јулка Ђукић

Технички уредник
Вукица Туцаков

Припрема
Владимир Ватић, ГРАФИТ, Петроварадин

Штампа
Сајнос, Нови Сад

Тираж
500

CIP – Каталогизација у публикацији
Библиотека Матице српске, Нови Сад

061.22(497.113 Novi Sad)(082)
821.163.41

ЊЕГОШЕВ зборник Матице српске / главни и одговор-
ни уредник Миро Вуксановић. – 2010, књ. 1– . – Нови Сад : 
Матица српска. – 24 cm

Сваке треће године.

ISSN 1821-4843

COBISS.SR-ID 249785863


