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ПРЕПИС БИЉЕЖНИЦЕ

Дан

ч[асова!
23

м[инута!
56

с[екунда1
4.

Година

д[ана!
ч[асова!
м[инута!
с[екунда!
365
5
48
45.
Лунина је год[ина.1 354 дана, 8 ч[асова1, 48 м[инутаЈ, 37 с[екунда1.
Дан лунин 24 уре 54 минута.
У 19ом вијеку биће јсшт на земноме шару седал
сунчаних затмјенијах пуних: 28га јулија нов[ога! стил[а! 1851, 18 јулија 1860, 31 декембра 1861, 22 декембра
1870, 19 августа 1887, 9 августа 1896 и 28 маја 1900.
Мијене 1846 године

феб[руара!
мар[та!
апр[ила1
Јануа[ра1,
су[бота! 13
в[торник! 15
ср[иједа! 13 п[етак'1 15
јул[а!
м[аја!
]ун[а!
ч[етвртак! 11
пон[едјел>ник! 13
вСторник! 11
8бра [октобра!
7бр- [септембра1
авг[уста!
в[торник! 8
н[едјеља! 8
суСбота^ 10
декем[бра!
9бр- [новембра1
пет[ак1 6.
ч[етвртак1 7

Франид Драке, бивши адмирал Јелисаветин, рођ.
1545 год.; он донио кртолу у Европу; тако исто обиша
,је први око свијета, како причају.
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ДрамСахЈ 90 хљеба,
138 меса и печења
— тј. смока,
масла, јајах,
салате 60, а граха 30
кафе с млијеком
100, управо.1

Што ће човјек на дан изјесги:
90
138
60
30
100
418

драмах хљеба,
смока,
салате,
граха,
кафе с млијеком.

Криетални палац .за углед у Лондону дуг је 563
метра, а широк 125 метСаЈрСаФ

Ве1ап§ег 22, гие с!е ТгечГзе, а Рапз.
М. 5а1уо 40, гие с!е ГИшоп, Раиђоиг§ 81 Нопоге,
Раг18.

Човјек усамјен на високу гору, ноћу без мјесеца,
небесна тијела види ђе се весело движу, море ђе се
игра н.а сребрне валове и он (човјек) како изгубјеник
на гору ћути.
Да ми није досадан ток времена, смрт бих непрестано проклињао.

Земља је наша гробница уништоженија. Природа
јој неуморно служи производећи јој жертве; луче сунчане за њено удовољство зажижу твари. животом и
произрастјенијем. Када ово ненаситимо чудовиште
1 О.д ријечи „драм[ах]“ до ријечи „управо" писано је
оловком.
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напуни њед.ра (утробу) обштијема жертвами, Бог зна
каква ће бића духовна послијед изнићи из овога ухиљенога и обширнога сокрушенија.
ПоздравлДам! те, дивна звијездо дневна, ја свагда
о тебе више чувствујем но могу изговорити, славим те
по трагу твојих бистоих струјах.

Када су небо и земља разумитељним језиком говорили, онда је човјек ћута; када је човјек произнио
свој глас, онда су се небо и земља тајним нарјечијем у
движенију почели разумијевати.

Чов.јек је минута бића, а вјечност ништожности.

Ко умије лагати, не умије вјеровати.
Обширно је хранилиште великољепија божјега.
Слово је божје зачало мирове у просторе.

Струне су моје лире зраке сунчане и свијех свјетилах.

Жубор листића и разпуцање цвјетовах, хука мора
и вјетровах су глас моје музе.
Глава је мога ума (череп) сав простор2 вообразими; у овом простору све што постоји јесу произведенија која ја не постижем од најмањега до највећега.
Страсти су магнет; њима само нама ова земља пријатна постаје.

Нешто о половима зенита и. надира.
2 Послије ријечи „простор" Његош је био написао ријеч
„што“, па је прецртао.
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Рашта нијесам ја видио, када су ттрве зраке вјечне
облаке таме на нашему истоку зажегле; рашта не знам
тајну онога сијатеља, којему на нашој земљи зрна
палају, а на друге се цвјета и вјечни плод производи?
Зора која се изкрала из обште сокровиштнице и
мрачни свод оризонта34насмијала.

Је ли вјековите облачне гомиле, зарђале својим
мртвим ћутањем, трудно било први дан проникнути?
Ја мним како први пут остараломе уму који не да к
себе просвјештенија.

Од како је могућим словом Створитеља отежала1
хаосом пространа ноћна утроба; од како су правилни
вихорови развијали кристалну прашину около престола лучезрачнога; од када бисерни облук млијечнога
пута украшава људску колијевку.5

Човјек је трунак којега ток времена једном проз
зраку непостижним намјеренијем пронесе.
Када се зраке сунчане угасе на нашему бријегу,
онда величествени символ Створитеља. у неизбројнима
пламовима затрепти у подножје њетова престола.
Да ми се са земље попети уз Даничине зраке, у Даницу, а из Данице к ономе6 свјетилу уза зраке које их
њој дава, и тијем начином путујући уза зајмне зраке,
мога бих доћи на извор7 зраках, али ђе је смртноме ла3 Пс-слије ове ријечи стајало је „на“, па је прецртано.
4 Изнад ријечи „отежала" Његош је написао оловком
„бремена". Послије ријечи „отежала“ био је написао ријеч
„пространа" па је пјвецртао.
5 Његош је првобитно написао „нашу земљу“, па је доцније, новим рукописом, прецртао ријечи „нашу земљу“ и изкад њих написао „људску колијевку“.
° Иза ријечи „ономе" било је најприје написано „огњу у“,
па је то прецртано.
’ Послије ријечи „извор“ стајало је „чудесах“, па је то
прецртано.
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коћа зраке! Ох, зраке, да умијете мислити и говорити,
бисте чудније но сте много биле. Али бадава, ви себе
сожижете на обшту жертву у великоме храму свеславија божјега.
То је ваш закон.
Атмосфера је наша сасцављена од три ствари, тј.
од ваздуха,8 водене паре и угљекислоће; ове је посљедње у висину све више, то нама покажује дување вјетра.
Теинзигоан (240 пред р. X.); ово је Омар китајски
који је сожега све учене књиге њине.

Милон, најсилнији атлет, који је мота убити вола
кулаком.

ЈБуди похваљујући прошло, желећи боље, трују9
настојеће.
Идеје су10 небесно произрастјеније, како што су
дрва земаљско. Како до опредијељене сфере израсту,
спуштају гране к земљи.

Човјек је11 умно зрно, бачен у прозрачну бразду
времена, но! бесмртност његову12 сазријевају другога
сунца луче.

Страсти су душа земна.
8 Иза ријечи „вавдуха“ Његош ј1е бир напи1сак> ријеч „у“,
па је прецртао.
9 Послије ријечи „трују“ Његош је био написао ријеч
„садашњост“, па је прецртао и изнад ње је написао „настојеће".
10 Послије ријечи „су“ Његош је био написао ријеч „умно“, па је прецртао и изнад ње написао ријеч „небесно".
11 Послије ријечи „је“ стајало је „умно, бесмртно", па је
то прецртано и изнад тога написано „умно“.
12 Иза ријечи „његову" било је написано „плода“, па је
прецртано.
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Ђе издишу волне воздушнога океана, ту се гасе
луче небесних свјетилах, е!с., с1с., е!с,
Најбјеснији урагани. не могу један трун с круга
земнога сагнати13 да се обестрви.

Они који ме пробудио с вјечнога одра ништожности; они којему се човјек у храму најтоплије моли. пред
ведром и бисерном зором.
Када се умно сјеме са земље изтреби и буде собрано великим сјејатељем, онда ће пусти шар земаљски, лишен свемогућега попеченија,14 са свогјепа, мјеста
паднути, лишити се сунчаних лучах, пустити се да тумара по мрачнима15 воздушнима волнама, као сјен блудеће тиквине што16 плута по17 мрачној дубини немирних волнах.

Бадава луче сунчане падају косо на два слеђене
полуса, не могу из њихове окамењене утробе цвијета
измамити, нити зрно клицом зачети.
Готово је небо из бистријех капаљах
како што је море.

сочињено,

Јошт идеја људска тепа у колијевци нарјечијем
ђетињским.
13 Послије ријечи „сагнати" било је написано „да по простору тумара", па је то прецртано и поврх тога, другом приликом, написано „да се обестрви“. Од ријечи „најбјесн.ији“ до
„сагнати“ Њетош је писао оловком.
14 Послије ријечи „попеченија“ Његош је био написао
„са сво.“, па је то прецргао.
15 Иза ријечи „мрачнима“ било је написано „волна“, па
је прецртано.
10 Послије ријечи „што“ Његош је био написао „ски.“.
17 Иза ријечи „по“ Његош је био написао „дуби“.
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Када су прве зраке пале на земљи и вјековите
гњилости разпириле и пречистиле на своје сребрно
брдо! (сито) разкувате глибине, може бити да су из своје нечисте и топле утробе18 излегле породе животних,
приличне својству овога шара, како на пр. што и данас неке мање видимо ђе се тако' производе.
Земља, је наша састављена од очинаках тамних
када су се19 дикстилирали прозрачни свјетови, који су
у почетку из20 мрачне ковачнице21 хаоса тмасти избуђели.
Бесмртни духови који светим електризмом22 излећу уза зраке свјетовах, како млади паук на прољетње
јутро што вјешто пуза уз своју непримјетну жицу,
која ниче из арке старога храма.

Земља је сцена (или точка) на коју једину у свесвјетију ништожност њо-ј слично дјејствије представља.

Човјек је немирни атом, трунак, занешени из некаква вишег свијета. но ништожношћу заробјен и у
н>ене вјеси постављен.
Душе су поетическе подобНе капљама, које на
проведрини падају и сносе23 у своме брилијантноме
зрнцу свијетли образ Фебов на земљи.
18 Иза ријечи „утробе“ Његош је био написао ријеч „произвеле“, па је прецртао и изнад ње написао „излегле“.
19 Иза ријечи „се“ Његош је био написао „дивдт.“.
20 Послије ријечи „из“ била је написана једна ријеч која
је тако прецртана да се не може прочитати.
21 Иза ријечи „ковачнице“ Његош је био написао ријеч
„хаосове", па је прецртао.
22 Иза ове ријечи Његош је био написао „пребјежају
све“, па је то прецртао.
23 Послије ријечи „сносе“ било је написано „у себе“, па
је то прецртано.
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Виоока планина снијежна, која облачни сарук око
главе има, а проча јој је бијела маса покрита ријеткијем и сињијем покривалом магленим, предканим на
ситно брдо сунчано.

Што си ближе неба, то је сито огњено’4
чесће и пријатнија пишта душевна.

Фебово

Вјетар који њиха јутрене зраке у капљицама росе на лишћу, потресање чувствованија, када жедна
зјеница блуди по разплама1номе нотњему своду.

Могу ли се упирати24
25 тихи зефири благоразумија
противу страстнијех26 разјечаних волнах?
Да ми може морал сасвим возторжествовати над
физиком, ја бих27 у реду ангелах био и сматрао' бих
човека и свијет баш онаквима какви су.

Од куда проистечу ова подстреканија без нарјечија?
Какво намјереније крију ови нијеми и безчислени
хорови? Ко возвишава ова восхишченија смртнијех?

Заспаше28 зраке на звијездама и цвјетови ушикани славујем на својим стаблима.
Зјеница се тек почела бјеше шггати зрачним елементом (тј. зракама).
24 Послије ријечи „огњено“ Његош је био написао „Зевсово“, па је то прецртао.
25 Изнад ријечи „упирати" Његош је написао ријеч „борити“, али |ри1јеч „упи|рап,и“ ни[ј1е прецјрггар.
20 Послије ријечи „страстнијех" Његош је био написао
„раски.“, па је прецртао.
27 Иза ријечи „бих“ Његош је био написао ријеч „се“,
па је прецртао.
28 Послије ријечи „заспаше“ Његош је био написао ријеч
,,су“, па је прецртао.
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Неко је на овај свијет дошао на пир, а неко на
сиромашку умјереност, али све је исто. Што значи један пир кад једнакост сљедује! Истинито је овако,
иако ја другојаче чувствујем.

Горе су од искарах. Које миријаде иСкарах у њинима мртвима масама спавају? Колике су миријаде
душах кроз нашу прашину пролећеле, колике ли ће
јоште? Искрама је допуштено у горама вјековати, али
душама у прашини није, него се у њој замотају и из
ње излећивају како частице воздуха занесене случајем из пучине. Ко знаде али је више искарах поглебенијех, али атомах летећијех, али играјућијех капаљах,
али звијездах у простору?
Душа. преко воздушнога океана28
29 на небо полети
како сан преКо земнога океана у когји предјел земаљски.
Даље30 се пружа јека громовах и сијевање муњах
но жице зраках.
Даље се очи једнога човјека пењу но одб.теск сва
четири океана који земљу окружавају.
Ти, који си бесмртнима лампама украсио простор,
подножје Твојега престола, Ти, који си укочио и завитлио миријаде мировах у воздуху, Ти, који си дао равноЦјесије свјетовима, Ти, којц божественом магическом вјештином вежеш зраке за свјетлости и сијеш
зраке из свјетлости.
Душа је без надежде што и олтар без кумира,
Храм је без лампе,31 или адска антикамара,32 душа
без љубави.
28 Послије ритечи „океана“ Његош је био написао ријечи
„к небу“, па их је прецртао.
30 Иза ријечи „даље“ Његош је био написао ријеч „допире“, па је прецртао и изнад ње је написао ријечи „се пружа“.
81 Иза ријечи „лампе“ Његош је био написао ријеч „душа“, па је прецрта-о.
82 Послије ријечи „антикамара" била је написана ријеч
„као“, па је прецртана.
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Геније је зраке, које свуда падају,
само на свијетлим стварима33 купе и играју.

него

се

Јозерћ Сахе, У1а 1° ргахха 1егга N 4.

2
МЕП1ТАТ1СЖ8 РОеТ1<31ЈЕ8*

М. Је БатагИпе

Ма1з Чие беН Је 1и11ег соп!ге за ЈезНпее?
Оие реи! соп1ге 1е зог! 1а га1зоп тиИпее?
. . . Ма1з роигЧио! геси1ег Јеуап! 1а уегИе?
. . . Бе гее! ез! е!гоИ, 1е роззЉ1е ез! пптепзе;

5.
Се
.. .
Ба
...

т е <Ј 11.

топс!е ез! 1е геГ1е1, Пта§е, 1е тпглг;
Е1 поз Уеих етугез соп1етр1а1еп1 1оиг а 1оиг.
1егге по!ге ехИ, е! 1е с1е1 зоп зејоиг.
Ез1-се роиг 1е пеап! дие 1ез е!гез зоп! пез?

7. т е <111.

Ое <1ие1 пот 1е поттег, 6 1а1а1е ршззапсе?
. . . (^ие1 спте ауопз-поиз ЈаИ роиг тегИег Је паИге? .. ,
8. т е <311.
Је ргерага1з 1ез (етрз зе1оп та уо1оп!е . . .

10. тесН1.
Мог1е1, 6и јоиг оп 1и гезрјгез,
Та 101, с’ ез! се Оие 1и пезпез;
Топ с1еуо1г, с’ ез! 1а уо1ир!е!
83 Код Његоша стоји омашком „страрима“.
* Одавде су три листа из Његошеве „Биљежнице’1
истргнута.
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11. тесШ.
N012, јатајз ип ает расШчие
К’ еп!ап1а сез Јгутз е1апз,3‘
. . . Ба §1о1ге еа! 1е геуе сГ ипе отђге;
12. т е <111.
Се <1и’ оп арре11е поз ђеаих јоигз
№ ез! Зи’ ип ес1ајг ћпИап! (Запз ипе пиИ сГ ога§е,. . .
13. тесШ.
Ие роиггопб-поиз јата18 биг 1’ осеап с1е5 а§е5
ЈеГег Г апсге ип 5еи1 јоиг? ...
ћЉотте п’а рот! с!е рогГ, 1е 1етрб п’а рот! с!е

пуе ...

15. т е Ј 11.
Бе с1ои1е е§аге боп ћои55о1е, .. .
16. т е <111.

17 итуегб е51 1е 1етр1е, е! 1а Гегге еб! Г аи!е1; . ..
.. . Тои! 5е 1аИ: топ соеиг 5еи1 раг1е <1ап5 се бИепсе.
. .. Се1ш Ош реи! сгеег с!ес1ај§пе с!е с!е1гшге.

20. т е <111.

.. . ћа па!иге аи ћаваШ, е! 1а 1егге аих _1угапб.
22. т е с111.

17 атоиг ез! тпосеп! диапс! 1а уег!и Г а11ите.
23. т е а 11.
С’ еб! 1а ди’ ип јоиг уаи! гтеих цие тП1е, ...

26. те<И1.

• 1сј јатаха 1е С1е1 п’е51 огадеих т зотћге;31
31 Послије стиха „ГГепЈапГа сез
написао ријеч „духове“.
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сИушн

е1апз“ Његош је

28. т е <111.
Моиз уоИа {асе а Гасе а^ес 1а уегИе!
. .. ћ’ езрасе ез( »оп зејоиг, Г е!егт1е ез! 5оп а§е;
.. . Еез 51ес1е5 еп раззап! Лгеп! раИг 1а ћл;
. . . Ош заП ои соттепСа 1еиг §1опеих сћетт? . . .

30. те<Ш.
Аћ! репззе а јатаЈз 1е јоиг чш т’ а уи паћге!
. . . С’ ез! 1е зесге! ће В1еи; је те 1а1з е! ј’ аћоге.
. .. II пе б’ ез! ран, топ ате, е1о1§пе роиг 1оијоиг5. ...
ћГОТЈУЕ1ЉЕ5 МЕШТ. РОЕТ1СШЕ8

1. т е <11 ћ

Е1 пеп п’ а §егте зиг поз 1гасез
(^ие 1а <1ои1еиг ои 1е гетогсГ
. . . Бапз Г отћге ип сћ1еп 1егосе аћо1е
Сопћге 1ен татз Чш ГопЕП поигп. . ..
2. т е ћ 11.
ћа Неиг ћог! зиг за И§е. . . .
< 4. т е а 11.

ће јоиг ргезеп! уаи! гтеих Чие тШе
Бе з1ес1е5 Чт пе боп! раз пез.

5. т е (111.
Гаи1-П §егтг? 1аи1-И сћап!ег? ...
... Аћпег, рпег, сћагћег, уоПа 1ои1е та У1е.
. . . 8оиб зез сПз аћааззез 1а1бзег ћп11ег зоп ате,
Сотте ип 1еи 1гетћ1ап1 ћапз 1а пиИ;
.. . Је уа!з ои 1е ге§агћ уоћ ћп11ег Г езрегапсе;. . .

6. т е с! 11.
. .. Моиз пе зоттеЕз] пеп ће поиб-тетез.
(^и’ ип тзтитеп! те1оШеих.
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7. т е <1 И.
N011. ћа 1уге аих Готћеаих п’ а јата1з тзиИе.

8. т е б. 11.
Саг бе 1а уегКе 1а 1ит1еге ез! Г Гта§е ...

11. т е <111.
На1опз-поиз сГ ершзег 1а соире с!е 1а уГе,
Репс1ап1 Ци’ е11е ез1 епГге поз татз.
14. те<Ш,

Ма1з 1от пе тој сез Гетрз! (Јие Г оиђИ 1ез с!еуоге!
20.

те(Ш.

ОгГ' сИгаИ Пи’ оп епГепс! 1е Гоггеп! без аппеез
Кои1ег зоиз сез агсеаих зез уа§иез ћесћаШеез, . .,
»... Је уогз тШе ВгиГиз ... та1з оп с!опс ез! Сезаг?«
24. т е (111.
Иез ап§ез атоигеих зе раг1еп! запз раго1е,
Сотте 1ез уеих аих уеих;
... Ри(1еиг, ћоп1е се1ез1е, тзНпс! тузГепеих.
25. теШ.

Еп1ге 1е с1е1 е! поиз ез!-И ип тиг (Г а!гат? ...
НАВМОГПЕб РОЕТ1<31ЈЕ8 ЕТ ВЕ1ЈСНЕ1Ј8Е8

1. Нагт.
ћ>’ ћутпе е!егпе1 Је 1а рНеге
Тгоиуега рагГои! с!ез есћоз!

2. Нагт.
АГоте ћапз Г пптепзИе,
МтиГе ћапз Г еЈегпИе,”
35 Код Његоша сгоји погрјешно „ОП1“.
30 Иза стиха „МшиГе ћапз Ге1етћ6“ Његош је написао
ријеч „човјек“.
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3. Н а г т.
8иг 1ез раз с1е 1а пиП Г аиђе розе зоп р1е3’, . . .
... СћаЧие ћеиге, б Н1еи, п’ ез! ди’ ипе аигоге,
Е1 Г еЈегпће чи’ ип таНп! .. .

8. Н а г т.
С’е81 ипе Пе ће раГх зиг Г осеап ћи топће,
Сп рћаге сГ ЈттоНаШе!37
38
10. Нагт
Ие 1И еп11атте ћи зо1еП.
1. Нагт.
Ти (Пз
*
аи 1етрз сГ епГагћег,
Е1 Г е1еггШе посПе,
Је1ап1 1ез з1ес1еб раг тШе,
ћез герапс! запз 1ез сотр!ег!

2. Нагт.
Е1 ршз П з’ е1еуаП ипе зеШе репзее,
Сотте ипе ругаткЈе аи тШеи ћи ћезег!!
•3. Нагт.
Е1 сћасЈие е!ге тог!е1, раг 1е 1етрз етрог!е,
Ез1 ипзв ћутпе с!е р1из а 1оп е1егпИе!
. .. Е1 (Запз се 1етр1е Јттепзе, оп 1е В1еи ћи сћгеИеп
Ке§пе зиг 1еб Јећпз ће Јирћег ра'!еп, . . .

4. Н а г т.
Е1 сГ оп У1еп1 се11е У1е, е! ћ’ оп реШ-е11е ес1оге,
81 се п’ ез1 пи ге§агс! оп з’ а11ите аигоге?
.. . II ез! попс аи881 дгапс! сГ е!ге ћотте ћие зо1еШ
37 Његош је изнад ријечи „р1е“ написао „ГЈ. В.“.
38 Послије стиха „Ип рћаге сИттоНаШе! “ Његош је
написао ријечи „храм божји“.
* Његош је овдје написао „сШ“.
” Мјесто ријечи „ип“ Његош је био написао ријеч „ипе“,
па је у ријечи „ипе“ слово „е“ прецјртао.
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10. Н а г т.
Е1 1е 1еи, Н1з с!и јоиг, Зезсепс! Ји Нгтатеп!!
... Роиг з’ е§а1ег аих сИеих туеп!а 1а уег!и! . ..

12. Нагт.
8иг Чиек ђогсЈз е!гап§егз, Јапз <1ие1з 1от1атз зејоигз,
Бе уеп! ће 1’ тсопз1апсе ауаИ роиззе 1ез јоигз?
.. . (^ие зег! ип јоиг а се с[ш скм! тоиггг?

13. Нагт.
Аћ! 31 ј’ ауагз ћез рагоТез,
Оез ћпа§ез, ћез зутђо1ез,
Роиг ретћге се Чие је зепз! . . .
1луге 1го1б1ете

3. Нагт.
<2иапс1 топ ге§агЈ зе р1оп§е аи гауоппап! аћћпе
Оп 1ш8еп1‘0 сез 1гезогз с1и псће Нгтатеп!, ...

4. Н а г т.
Оп ез! 1оијоигз, сго1з-то1, ћи рауз дие Г оп а1те; . . .

5. Н а г т.
Е1 1ез 1угапз, ргепап! 1а Го1 роиг сћаћете,
Оп1 скзге ђе 1оп пот 1е јои§ ђез паНопз!
... 17 оеП41 ћитат п’ ез! раз 1аИ роиг 1а риге с1аг!е!
6. Н а г т.
Беуап! 1е зепИтеп! 1е §оп! ез! пезагте; .. .
7. Нагт.
Гћеп п’ез1 уга1, пеп п’ез! 1аих; 1ои1 ез! зоп§е е! тепзоп§е!*11
40 У ријечи „1Ш8еп1“ Његош је био написао два „б“, па
је касније једно „8“ прецртао.
11 Овдје је Његош био најприје написао „Г оеш1“, па је
„и“ у тој ријечи прецртао.
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8. Н а г т.
Га §1оЈге, о1зеаи сИујп, рћетх пе с1е 1ш-тете. .

9. Н а г т.
Роигдио! топ соеиг сћап§е ће р1асе
Сотте ип та1аће ћапз зоп 1Н!
.. . ће Нгтатеп! п’ а рот! с1е ^оШез,
ћез 1еих, 1ез уеп!з Еп’опГ1
*
рот! с!е гои!ез
Ои оеП п’ а11‘2 р1оп§е сегћ &пз; . . .

БНге <1иа1г1ете
3. Н а г т.
. . . Сез рћазез, сез азрес1з, сез сћоеигз, сез поеисЈз сИуегз.
Сез §1оће5 аШгез, сек зрћегез саћепсеез,
Сез еуо1иНопк (Јек зо1е118 ћапз 1ез а1гз
8оп1 1ез по!ез ће Јеи раг В1еи тете 1гасеез
с!е зез туз1ег1еих сопсег!з!
. . . ћа р1ат!е е! 1а рјеге оп! туеп!е 1ез сћап!з!
5. Н а г т.
II 1аи1 дие 1’ ћотте р!еиге
Ои Г ехП, ои Г асћеи!
8. Н а г т.
Е1 1е соисћап!, Зе1§пеиг, ез! тотз 1от ће Г аигоге,
(}ие Г ате дш 1’ асГоге
Ое Г ате 9ш 1е 1ш1!

10. Н а г т.
ћајззопз 1е \-еп! §епнг е! 1е Но1 тигтигег; .. .
11. Н а г т.
Атоиг, е!ге ће Г е!ге! атоиг, ате ће Г ате!
. . . Еа уегНе сотр1е1е ез! 1е тггот с!и топће; . . .
. .. Сотте 1е паи!отег, диапћ 1е рб!е ез! регћи, . . .12
* Код Његоша стоји „поп“.
12 Најгфи|је је овдје стајала ридеч „ез1“, па је поврх тога
написана ријеч „аћ“.
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... ће пеап! зе р1а1п1;-11 а 1а пиИ е1егпе11е?
. . . Цп топће ез! ип аГоте а зоп 1ттеп8ће, .. .
1Јп тотеп! ез! ип 5Јес1е а зоп е(егпће, .. .

12. Нагт.

Се Иш 1и1 спте еп Г ип сћех ип аи!ге ез! јизИсе!
. . . Ба репзее ез! 1оп 1еи. Ба раго1е ез! к>п §1а1уе!
14. Н а г т.
Ке^агћег ћопс, гасе тзепзее,
ћез раз без ^епегаћопз!
Јосе1уп

1. Е р о Ц и е
Саг се Ци’ оп ћоппе а БГеи ћоћ з’ оНпг Напз 1а јоЈе.

2. ЕроЧие
ће реир1е, еп!ап1 сгие1 дш гћ еп (ЈеГгшзагћ,
(^ш п’ ергоиуе јатаГз за 1огсе Ци’ еп ћпзап!,
Е1 ћш, бшуап! Г тзћпс! с!е »оп ђги(а1 §ете,
Ие сотргепс! 1е роиуот Чие раг 1а (југате!
. . . Ауес сотђјеп Не с1еих 1е (етрз з’ езГ-Н јоие?
. . . Без геуо1иНоп8, се зоГзНсе Нез сптез?
. . . Је (гоиуе сотте 1’а1§1е,‘3 еп топ а1ге е1еуе,
Тои! се Чие 1е бези? сГ ип рое(е еп( геуе;. . .
.. . УоПа се Чие 1е с1е1 а 1аИ роиг сек НезеНз.
3. Ерочие
О1еи т’ есои1е, ћ ез! <уга1, тајз пе те геропс! раз; . . .
ће §оиИге ез! зоиз 1еигз уеих е! 1а тог! зиг 1еигз раз . . .
. .. Веаи1е! бесге! сГ еп ћаи1, гауоп, сћут етћ1ете,
(јш заћ сГоп (и ћезсепсћз]? дш заћ роигЦио1 1’оп Таћпе!
. .. Ез1-се ип спте, 6 топ Н1еи, ће 1гор аћпег 1е ћеаи?
. .. ћа па(иге ез! 1а зсепе, е-( поГге ате ез( 1а уо1Х:
‘“Послије ријечи „сотте“ Његош је био написао ријеч
„Г а!§1е“, па је прецртао и изнад ње написао исту ријеч
„Га1§1е“.
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. . . Роиг1ап1 сћадие а1оте еа!; ип е1ге!
Сћадие §1оћи1е сГ аћ? ез! ип топће ћаћће!
... Ма15 1а Мог! п’ езГ-се раз ипе е1егпе11е аћзепсе?
Оћ! 1ез ап§ез ћи с1е1 оп1-Пз сеИе уег!и?
—- Топ ге§агс1 те! 1е с1е1 зиг 1а Гегге!

5. Ероцие
ће 1етр1е запз гттзГге е! 1е топће запз Ојеи?
. . . Се Уегће ћи Тгез-Наи! дш раг!е капз еггеиг.
. . . Бершз диапћ? Је пе за1з; ћзиз тез јоигз зоп! ћез пиИз!

Сћап1 <1и засге
О1еи Чш сопћиИ ће 1’оеП 1ез зрћегез епНаттеез!
. . . СћаЧие јоиг а зоп з1ес1е аррогГе зоп Ггезог,
. . . Топ 1етр1е 1е р1из зпг ез1 1е соеиг ћез ћопз го1з!

ЕрИгез
II сћап!е, е! за ^о1х 1е сопзо1е;. ..
. . . Ламартин Казимир Делавињ.
... Е1 ех1гете јизНсе ез! ргездие 1а уеп§еапсе;. . .
.. . СотрГе ип ћотте роиг 1ои1 е! роиг пеп 1а раЈпе.

* N13. Ова је књижица владике црногорЕског] Петра Његоша. Послао ми је по смрти његовој Стеван
Перовић Цуца, његов сестрић.
Љ. П. НенадСовић].44
ООЕ8 БЕМ. У1СЕТОВ] НИСО

1дуге Јеих1ете 1822—1823
6. О а е 45
Е)а1§паИ а Њеи, тие! ћапз зоп ехЦ се!ез1е, . . .
* Одавде су из Његошеве „Биљежнице“ истргнута два
листа.
“ Ово је написао својом руком Љубомир П. Ненадовић.
45 Испред броја 6 Његош је био написао „О<1е“, па је то
прецртао.
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9. О а е
... № аз-1и аопс раз, 8е1§пеиг, аззех сГ ап§ез аих сГеих?
10. 04е
. .. Моп ате, а за зоигсе етђгазее,
Моп1е пе репзее еп репзее;
Атз1 с1и гшззеаи ргес1еих
Оп 1’ Агапе аИеге з’ ађгеиуе,
Ба §ои11е п’ еаи раззе аи §гапс1 Иеиуе,
Би Неиуе аих тегз, пез тегз аих с1еих.

46 1луге 1го1з1ете
1. Опе
Г.’ ап? уа ђ1еп1б1 тапдиег аапз Г езрасе оп 1и уо1ез!
Мог1е1з! О1о1ге, р1а1з1гз, ђЈепз, 1ои1 ез! уапИе!

2. О а е
1Јпе У1е еттеп!е ез! зијепе аих ога§ез. . .
3. оа е
Е1 ЧиеПе ез! 1а тат туГзПЛе,
(^ш §агае 1ез с1еТз аи 1отђеаи?
6. оа.е
8а тат, з’П 1оисће ип ђи! оп зоп ог§иеЦ азрпе,
ГаЦ а пие1Чие зоМа! 1’аитбпе а’ип етрпе,
Ои ГаП \-еШег аез го!з аи зеш1 ае зоп ра1а1з,
Роиг <1и’И ршззе, еп дш11ап! 1ез сотђа!з ои 1ез 1е1ез,
Ооггтг еп ра!х аапз зез сопдис1ез,
Сотте ип ресћеиг зиг зез ГИеГз!

7. оае
.. .Је ујепз, 1г1з1е, еуоЦиег 1ез 1аз1ез‘7 пеуап! тог. . .*
‘° Његош је био овдје најприје написао рицеч „!гуге“, па
је преиртао.
“ Изнад ријечи ,Јаз1ез“ Његош је написао ријеч „љетоп.“.
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БШге Циа1:г1ете

2. ОЈе
. .. Уа, 1’О1утре ез! пе с1и Рагпаззе,
Рез рое1ез оп! 1аИ 1ез сИеих!
4. ОНе
Ба У1е ез! сћеге а 1’ћотте, еп!ге 1ез Јопз ћи с1е1...
9. О а е
ЈУате

У1з-1и ћез 1оггеп1з ће 1’е1ге,
Раггт с1е ћги1ап!з зШопз,
ћез аз!гез, јоуеих с1е паИге,
З’есћаррег еп ШигћШопз;
(^иапс! О1еи, ћапз за ра1х 1есопс1е;
Репсће ће 1от зиг 1е топће,
СоШетркШ сез §гапћз 1аћ1еаих,
ћ>ш, сеп1ге соттип ћез атез,
Еоуег с1е 1ои1ез 1ез Иаттез,
Осеап ће 1оиз 1ез 11о1з?

10. О а е
Ое Бетпоз оп паЧр 1е Шппегге, •
Б’ Ата!ћоп1е оп пас[ш1 Гатоиг!
15. О с! е
Ои’ип тсепсће48 ез! ћеаи 1огздие 1а пиК ез! поГге!
ЕгозШаШ 1ш-тете еШ епсие та §1о1ге!

. .. N1 Чиапћ аи зоп ћез 1и1ћз 1е рге1е1 ћез Ва1агез
ЈекШ аих ћопз
езс1ауез,
Воп! оп ауаћ сасће 1ез сћа!пез зоиз ћез Неигз!

17. Оће
8оиз зоп аИе ће 1еи соиуе ће јеипез атез. л.
48 Изнад француске ријечи „тсепфе“ 'Његош је написао
ријеч „пожар“, а ријеч „Нерон“ написао је изнад француске
ријечи „Егоз1га1е“.
. ■
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ћдуге стЧшете
6. О ћ е
17ате а реи с1е ћеаих јоигз, та15 сЈапз зоп С1е1 ођзсиг,
17атоиг, зо1еП с!тп, реи! сЗогег сГип Геи риг
Ие“ пиа§е еггапЗ с!е 1а У1е.

11. оае
боИ 1е ргорћеЗе агсЈеп!, <}ш VII 1е с1е1 оиуег!,
Ооп! оеП, аи зет сЗез пићз, ћгШаћ сотте ип[е1°°
Латте. . .
15. ОЈе
Ј’а1 сЈез аи1е1з роиг сћаћие сћеи.
. . .Ма ГатШе езГ Гоп ћитће етрте; . . .
17. Оће
УоГге оеИ сГахиг, пнгот ће ра1х е! сГтпосепсе, ...
19. ОЈе
Сћаћие ћеиге ез! зиг та 1е1е ип §1аШе бизрепћи!
25. ОЈе
ћ’ате зе те1е аих атез,
Сотте 1а 11атте аих Наттез.
Сотте 1е 11о1 аих ИоЗз!
ћЕЗ ОЕ1ЕИТАћЕб
3. ОгЈепГ
Ггегез, р1а1§пег Маћтоисћ49
*51 N6 ћапз аа кн ћагћаге,
Оез ћоттез еЗ ће О1еи зоп роиуоћ 1е зераге.

4. О Г1 еп I.
ЕЗ поиз уеггопз зоићат сез 11§гез оПотапз
Гшг ауес ћез р1ећз ће §аге11ез!
49
69
61
цртао,

Код Његоша стоји „1а“.
Његош је овдје написао „ип“.
Ријечи „N6 ћапз за 101 ћагђаге" Његош је написао, прапа их опет написао.
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5.. О ћ е
Ба Огесе ез! Иђге, е1 сЈапз 1а 1отђе
Вугоп арр1аисћ! Иауагш.

8. О г 1 е п 1.
Ба ђе11е ЈШе, П 1аи1 уоиз 1а1ге,
II 1аи1 поик зшуге! II ТаИ ђоп уеп1.
Се п’е5! Чие сћап§ег Је соиуеп!:
Бе ћагет уаи! 1е топаз1еге.

14. ОпепЈ.
ТЈп з1ес!е ез! сотте ип По1 ћапз 1оп §оиИге е!егпе1!

Текст 15. О г 1 е п I.
ћа-АИаћ — Е11а1аћ!
II п’У а сГаи1ге сћеи Чие О1еи.
29. О г 1 е п 1.
А Јиапа 1а §гепаЈ1 пе.
бићап Асћте! сћ{ ип јоиг:
Је ћоппегахз запз ге!оиг
Моп гоуаите роиг Месћпе,
Месћпе роиг 1оп атоиг.

34. О г 1 е п I.
ће сћеуа!, Чш пе зеп! т 1е тогз т 1а 5е11е, . . .

38. Ог1еп1. |(а зићап ИоигећсИп.)
Егогздие аз1ге 1трег1а1, аих реир1ез, р1етз Ј’еНго1
Ти 1шз, 168 1го18 сеп!з Шз ћгШегћ аи!оиг с!е ћл
Сотте 1оп сог1е§е ћ’е1о11е8.
. .. Оп521ез §гапћ8 е1ерћапз, еп1ге •— сћоС1иагћ1еиг8 1оигз,
Ргеппеп! ћез сћеуаих ћапз 1еиг 1готре.
52 Послије ријечи „оп“ Његош је прецртао ријеч „1е8“,
па је опет написао.
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40. Опеп1. .
Тоијоигз 1ш! ћш раг1ои1! Ои ђги1ап!е ои §1асее,
5оп 1ша§е запз сеззе еђгап1е та репзее.
. . . Тоијоигз с1ап8 поз 1ађ1еаих 1и јеИез 1а §гапс1е отђге;
Тоијоигз Каро1еоп, еђ1ошззап1 е! зотђге,
5иг5354
1е зеиП ђи з1ес1е ез! Јеђоић
41. Ог1еп1.
Еззапп ђоге Цш п’а Ои’ип јоиг с!апз 1оиз поз јоигз.
БЕ5 ГЕЦИ-ШЕб 0’АТЈТОМКЕ

1. . . .
Моп ате ои та репзее ћађПе сотте ип топђе,
. . . ГаП ге1шге е! уЉгсг топ ате ђе сг!з1а1,
Моп ате аих тШе уо1х, дие 1е В1еи дие ј’ас1оге
МИ аи сеп!ге ће 1ои1 сотте ип есђо зопоге!

3..
..
Сотте ГоГзеаи дш уа, Јапз 1а Јоге! 1асће,
ћа1ззе 1гетђ1ег 1а 1еш11е оп зоп аПе а 1оисће,
. . . С’ез1; 1е реир1е Чш теШ! С’ез1 1а ћаи1е тагее
(^ш топ1е тсеззаттеп!, раг зоп аз!ге аШгее.
6. . ..
ће уоуа§е ИиШз ЈоШ п’а т зо1еП, т 1ипе: .. .

7. .. .
Б1еи, Јоуег Ји уга1 јоиг Јш пе 1ш1 .рот15‘ аих уеих,
Муз1епеих зо1е11 Јоп! 1’ате ез( етђгазее, . ..
. . . ће зо1еП, гшз8е1ап1 еп 1ауе зиг за пе1§е,
Сћап§е еп сга(©ге 1е §1ас1ег.
53 Иза „зиг 1е“ Његош је био написао ријеч „зеиИ", иа је
прецртао и изнад ње опет написао ријеч „8еић“.
54 Иза ријечи „(рот1“ Његош је био написао „аих уеих",
па је то прецртао и изнад тога поново написао „аих уеих“.
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10. . . .
Сотђ1еп с!е раззтпз, Не 1игеигз, де 1етре1ез,
СгопЈеп! аи!оиг с1е 101, јеипе ћотте55*аи 1гоп1 зегет.
. .. Каро1еоп, се сИеи сЈоп! 1и зегаз 1е рге!ге;
Бајрона именује Потам, Наполеоновим.

13..
..
П’е1ге Иаро1еоп, 1’етрегеиг гасћеих;
В’е1ге Оап1е, а зоп пот гепсГап! 1ез уотх тиеПез.
8апз с1ои!е Из зоп! ћеигеих 1ез ћегоз, 1ез рое!ез,
Сеих Иие 1е ћгаз 1аП го1з, сеих дие ГезргП 1аИ сћеих’
17. ...
Тои! гте1 ез! атег, 1ои1 С1е1 зотћге, . . .50

18. . . .
Кшззеаи Је 1аИ <}ш 1иИ запз ипе §ои!1е атеге,57

22. •. .
Еп1ап1! 31 ј’е!а1з го1, је <1оппега1з Гетрте,
Е1 топ сћаг, е! топ зсер!ге, е! топ реир1е а §епоих,
Е1 та соигоппе с!’ог, е! ћатз сГе рогрћуге,
Е1 тез 11о11ез, а дш 1а тег пе реи! зи111ге,
Роиг ип ге§агс1 ће уоиз!
81 ј’е!а1з П1еи, 1а 1егге е! 1’аЈг ауес 1ез опћез,
Без ап§ез, 1ез Иетопз соигћез сЈеуап! та 1оГ,
Е1 1е рго1опс1 сћаоз аих еп1га111ез 1есопс1ез,
Б’е1егш!е, 1’езрасе, е! 1ез теих, е! 1ез топЈез,
Роиг ип ћа1зег с!е 1о1!
55 Послије ријечи „ћотте" Његош је био написао „аи 1гоп1
то прецртао и изнад тога поново написао „аи

зегет", па је
1гоп1 зегет”.

8“ Послије стиха „Тои! пие1 ез! атег, 1ои1 сГе1 зотћге,...”
Његош је написао ријеч „судба“.
87 Иза стиха „КиГззеаи ће 1аИ цш 1ш1 запз ипе §ои!1е атеге”
Његош је написао ријеч „ђетињство".
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23. . . .
Е1, сотте ип те(еоге аи Јез пиЛЕзЈ Гипећгез, ..
Ие п’ауојг роиг Датђеаих, пе п’ато1г роиг еЂоПез,
Ое п’ауо1г роиг 8о1е11 9ие с!еих уеих аск>гез; ...
. . . ће ге§агс1 сТапз уо1ге ате а11итаП ипе аи!ге ате;. . .

27. . . .
Сћарие ћотте епНе ипе ћи11е оп зе ге!1е1е ип с!е1!
... Оп уа 1’езргП папз 1’ћотте? Оп уа 1’ћотте зиг 1егге?
8е1§пеиг! 8е1§пеиг! оп уа 1а (егге зиг 1е с1е1?
. . . (<)ие Ја1ге с! дие репзег? — МГег, с!ои1ег, ои сго1ге!
А 101, рет!ге, 1е топпе! А 1о1, рое!е, 1’ате!58
59*61
А 1оиз пеих 1е 8е1§пеиг!

29. . . .
Еои1е запб пот! сћаоз! пез уо1х; Нез Уеих, пез раз.
. . . Ма1е1о1з сћзрегзез зиг 1’осеап пе О1еи, .. .
30. .. .
ће зшуге сотте оп зиП ип рћаге’0 папз 1а пиП,.. .
ћ’ Еигоре пе ГаП р1из ди’ипе Егапсе §еап!е;
ВегИп, У1еппе, МапгШ, Мозсои, ЕоппгеГз], МПап,
УГеппеп! гепћге а Рапз ћотта§е ипе Го1з 1’ап; . . .
. . . Р1из §гапс! с!апз зоп Рапз Чие Сезаг сГапз за Коте.

31. .. .
Оеих у1ег§еЕз], Роез1е е! Миз1С1ие, с!еих зоеигз,. . .
. . . Саг 1’ате пи рое(е, ате сГотћге е! сГатоиг,
Ез1 ипе Иеиг пез пиПз сјш з’оиугес' аргез 1е јоиг
Е1 з’ерапош1 аих е1оПез!
58 Изнад ријечи »ћез пић[зЈ Јипећгез« Његош је написао
ријечи „нешто о љубави".
89 Изнад стиха „А 1о1, реш!ге, 1е топбе! А 1о1, рое!е, 1’ате!”
Његош је написао „Сваки своје иште на свијет“.
°° Испод ријечи „ип рћаге” Његош је написао „Наполеона“.
61 Изнад ријечи „з’оиуге“ Његош је написао ријеч „оиуге“.
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33. . . .
II а 1а11и, р1а181Г8, ИћеНе, 1ап1а181е,
ГатШе, атоигз, -кгезогб, јизди’а 1а роез1е,62
Тои! је!ег а 1а тег!

Све на овај свијет бачати до овога:
. . БеиЕх] сћозез зететегћ, 1а уоће е! 1а ћоизбо1е,

Уо!ге ате е! уо!ге В1еи!
37. . . .

. . . ћа па!иге 1а18зее
А ћезот с!с зоттеИ, ће рпеге е! сГатоиг!
Тоиз 1а188еп1 дие1дие сћозе аих ћтззопз63 ће 1а гои1е,
ћеа 1гоиреаих 1еиг 1о18оп, е1 Гћотте за уегћћ
40. . . .
Саг, ди’1трог1е а 1а аоигсе оп зоп опс1е з’есои1е?

Рос81С8 ро1Шс|ие8

2.
п/а§гат зиг Магеп§о, Сћатћаићег! зиг Агсо1е,

Рећоп зиг Озза!64
ће 1а1оп <Ји1, ћоихе апз, ерегоппа 1е топће, . . .

РгеГиће; једно само
С’ез1 реи!-е1ге 1е зо1г <Ји’оп ргепћ роиг ипе аигоге!
“а Иза ријечи „1а роез1е“ Његош је био написао „1ои.“, па,
је то прецртао.
оа Изнад ријечи „аих ђшззопз" Његош је написао ријеч
„грмове".
04 Изнад ријечи „РеИоп зиг Озза!“ Његош је написао ријеч „Наполеон".
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Еез Сћап1§ ви Сгери$си1е
..
2..
8а сћи1е“5
Јапз ГаГг ип Јоидгоуап!; зШоп; . ..
Реих сћоаез 1ш гез!а1еп1 ћапз за са§е шЕесопће
ће роНгаћ сГип еп(ап! е! 1а саг!е Ји топЈе,
Тои1 5оп §ете е! 1ои1 зоп соеиг!'0

3.. ..
Се 80Гг уа ге5р1епсћг зиг се сотћ1е ес1а1ге,
Сотте ГМее аи 1гоп1 ћи рое1е засге!
8.. ..
Сгасе а уо1ге гауоп бш регсе 1еиг пиа§е, . . .
9.. . .
Е1ге агћиз!е ћапз 1’ћегће е! §еап! сћег 1ез патз, ...
11. .. .
Рег1е ауап! ће 1отћег е! 1ап§е аргез ба сћи!е!
14. ...
Оапб се 81ес1е оп раг 1’ог 1ез 8а§ез зоп! сћзТгаИз, . . .
. . . ТаиЕИ уоиз соппаЈззех реи се Чш сопу1еп! аих атез,
. . . Н1еп сћех уоиз Шез! епсоге ес1а1ге ћи уга1 јоиг!
15. . ..
Уо1С1 Чић! ћоће аргез ауо1г р1апе!
17.. . .
Је сћегсће, б па!иге,
Ба раго1е оћзсиге
(^ие 1е уеп! тигтиге,
(^ие 1’е1оИе есгћ!
. . . Ру1ћа§оге ере1е“7 е! Мо!зе 1Ш
56 Иза ријечи „сћи!е“ Његош је био написао ,Ји1“, па је
то прецртао.
06 Испод стиха „Тои! зоп? §ете е! 1ои1 зоп соеиг!“ Његош
је написао ријеч „Наполеону“.
" Послије ријечи „ере1е‘* Његош је написао ријеч „срицати“.

161

18. . . .
С’ез1 1ш Чш Гаћ ђгШег 1оп ге§агс1 зиг 1а 1егге
Сотте ГећШе аих с!еих!
II п’ез1 г1еп зоиз 1е С1е1 Чш п’аИ за 1о1 аесгМе,
23. . ..
Ј’а1 аоиб топ 1оИ ип таиуа1б ћб!е;
. . . Е1 1ои1е топ ате епНаттее
8’еп уа ћапз 1е С1е1 еп Титее
Ои 1отће еп сепћге зоиз тез р!ес1з!
25.. ..
КеШег"8, се! осеап 81 НЧшЈе е! 81 ћ1еи,
8апз г1уа§е е! запз Јопћ, запз ћогпе е! запз тШеи, . . .

26. . . .
Р1апе аи-ћебзиз ћез аШгез Јеттез,
Е1 1а1бзе еггег 1ез уеих 81 ћеаих
Еп1ге 1е С1е1 оп зоШ 1ез атез
Е11а 1егге оп зоШ 1ез Штћеаих!
32. ...
Уоиз, топ рћаге,“’ топ ћи1, топ ро1е, топ а1тап1!
34.. ..
Еп перепзап!; зез јоигз, заН-Н се ћи’П перепзе?

36. . . .
ћа 1оиап§е ез1 запз р1ес18 е! 1е ћ1ате а пез аПез. —
ћатШе сГип §гапс! ћотте ез! ип ћ1еШаћ пез сћеих.

Се топпе согготр! 1’ате 1а р1из поћ!е.
*Его Вис. превосх. министру народ. просвјешт. дјејств. тајн. совјетнику Сергију Симеон. Уварову.
08 У ријечи „Г е!ћег“ Његош је на крају био напиеао слово
„е“, па га је прецртао.
" Испод ријечи „топ рћаге“ Његош је написао ријеч
„жене“.
* Овај се текст није појавио на фотокопији Његошеве
„Биљежнице“, стр. 45, јер је овлаш писан оловком и скоро
сасвим изблиједио.
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Ткге V. Ни§о
Ке§аг<ј је1е сЈапз ипе тапзагсЈе.
Оп ђгШе 1е ге§аг<1 дие зег! 1е сћатап!?
УоИаЈге а1огз ге§паИ, се зт§е пе §ете
Сћег70 Гћотте еп пнзбГоп раг 1е Шаћ1е епуоуе.

Мост од једнога окна на ријеци Дори у Турину дугачак је 43 метра.
Мост Риалтов у Венецији дуг 20 метарах и 3/4.
На албум Балашевим

У врстама таинсгвеним Бог природи закон споји,
Он је основ свесвјетију, свесвјетије на њем стоји,
Њим правилне коловратре наша земља хитро снује,
Њиме море кругом себе бријег диже кад бјеснује;
На таблици људске душе ови1?Ј закон свети сјеца;
Сваки закон противни му пред њим трепти, пред њим
стреца.
У чертама71 најсјајнијем пријатељство овди блиста,
Душевни је оно завјет, а небесна зрака чиста.
Да све кажем што чувствујем, то би опет оно било,
С Богом, с Богом, Балашеви, дружтво драго и премило!
Нек Вас рука свемогућа својим штитом свагда штити,
Ваша братска успомена драга ће ми в.јечно бити.
Благовијест 1851.
Сви надмени комплименти на западу што се воде,
Ријечи су сухопарне и синови- празне моде.
Славјанска је љубов прека, у простоти она блиста,
Здраво био и живио! Израза је ово чиста.
Уо1ге ћогихоп ез! етћећ
Раг 1ез ћеПез е! јоуеизез аз1гез!
70 Иза ријечи „сћех“ Његош је био написао „1ез ћоттез‘,
па је од тога направио „Г ћотте“.
71 Његош је овдје био најприје написао „у врст.“, па је
то прецртао.
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Г. НесељрГодуЗ из Беча писао сам 11га октомбра
1846 годЕине) да ми се дозволи поћи у Петербургу.

Бш§1 ВгоххоЈе, а11а Сгосе <31 Ма11а.
Комад оружја за маркиза Салво,
аих теббјеигв 1е5 Тгегев Сгап18 а Т г 1 е 5 I е роиг
гетеНге а 1а та18оп Тигпег а N а р 1 е з.

В. Импер. Вб1с. Вел. Кннзб,
Влад. черног., имћвшВ! вчера счастје представитсн
В. свиш,. особћ, дерзаетБ проситв Васт>, что 6б1, по
великодушјк) Вашему, Вб! соблаговолили писатв ктб
Август. Ваш. Брату, а моему Вбкок. Покров., о позволенш прибБ1ТБ мн1з вб С. П. Б.
И надћгосБ на мок> от-б праотцевБ наслћдованнуго
преданностБ кб обожаем. дому РомановБ1Х1> обгцему
Свитилишу нашему, надћгосв на 4-х'б вћковуго, героИскук) борвбу черногорцевЂ за честв и славу имени слав.
и Правосл, на участје, пр1емлемое черног. во всћхт> подвигах-Б и прЈобрћтешихБ единоплеменноП Р. ст> 1711-го
года по 1814-П годб, а болвше всего н надћгосв на В.
великодупие могушдП Кн., и на благород. рвшарскаго
характера, своИственнаго вћнцен. д. Ваш., что Вб1 не
дозволите, чтобБ и сталт> игрого политики, и чтобв1
холоднбш и непонитнвш фразБ1 дипломатическји обрушилисб на душу неопвпнуго, НО ПБ1ЛаГОШуК> лгобовјго кт>
отечеству и кт> свнгц. долгу моего призваша. Ч Ваша
с..., но с... силбноН и могуш,еств. Р. — Н зтимб горжусв!
Вб1 вси мон надежда; ВвкочаИшее сушество, всегда
управлнкицее В... намћрешими, привело ВасБ сгода длн
счаспн одного изб преданнћИшихБ сбшовб Август. д.
Вашего,
которБЈИ имћетБ счаспе 6бпб В. Имп. Вбјс.
предан. слугого
В. ч. П. П. Н.

Вћна, 16-го октибри 1846 года.
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Кр: Заћст! ипз ипат
ВЈсагђ. Зода с! г. I г е 5
М Б ас! зса1. 3. 4 таћ1
1адћсћ ет МеззегзрКг хи пећтеп.
ВаШшс.
А Мг МШуој РеШолћс, ЗтдегзШаззе №
81оск.

880,

2* еп

Гази Хусреф-бегова џамија у Сарајеву са три кубета и мунару; матер се његОва звала султанија Хадиџе.
1850, 5.1'оћге, N 573. Бег Мапбегег.

Его С1нт. Г. Канцл. Имп. и министру иностран. дГлтб
18-го сего мкс. и.мћлт, н честн получитџ почтеннћНшее
писмо В. С. отт> 4-го нонбрн с. г., доказивакнцее неоцкненное свнгцен. длн менн внимаше В. моего покров.,
но вмћстћ ст> тћмт> и ст. прискорбјем-в души вижу себн
вт> необходимости изложитб подробнће обстонтелБСтва,
побуждакицЈн менн ст> нова утруждатБ В. С. Вт> послћднкмг писмћ моемт н испрашивал-Б милост. соизволешн Г. Имп. на пргћздт> моИ вт, С. П.бургљ да 6б1
лично и обстонтелБнће изложитб нужди народа вћрившагосн моему управленшго и вћреннем ВсевБ1шнБ1м"Б
покровителБству великодушнаго царн правосл. РоссЈи,
народа, находншдгоси нбшГ подт> влЈншемтв тишкихш
испитанш, судвби.
Тогда какт всћ маленвше народв!, отстаивагошје
свое политическое сутцествоваше, обрашдли на себн
великодуш. сострадаше другихт> могушественнћишихтв
державт>, которшмг. они принадлежали по какимг нибудт> свнзамт>, одна Черногор. осталасБ вт> своемтн
первобштномш политическомтв ничтожествћ.
Когда вт> началћ прошедш. столћтјн, вг> зпоху борв6б1 Росс1и ст> Портого, ВалахЈи, Молдав1н, Грецјм и даже и Србјн не дерзали востатв за свиш,- дћело единовћрцев-в, черногорцБ! перввте воспринули по призиву В. П.,
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приноса вт> жертву единоплем. Рос. всћ свои сили и
кровБ, обраш,ан на себн грознв1н полчишд ОттомановБ,
одна Черногор., котороИ дћнши Великаго предрекали
лучшук) будугцноств (что видно изт> ДарОВаННБ1ХБ еИ
вБ1Соч. грамотБ отбј16-го апрћл. 1712 г. и 9-го шЈи
1715 года) одна она осталасв на произволБ судБбБ1,
СБ1ни еи, потомки отихб героевБ, славнук) смертв которБЈХБ торжественно пћли во всћхБцерквахБ Рос. Имп.,
не помрачили- свого преданноств правосл. держ., и вб
незабвеннвш воИни В. Екатеринћ (б турк. свнтостб
слова Имп. на покровит.- Россји, запечатлФни вб памнти
каждаго черногорца (грам. 29-го генварн 1769-го года
и17-го февралн 1788-го года). Вб славнук) борбу Рос. сб
НаполеономБ, по мановешк) благословеннаго, знамена
Черног. присоединилисв кб побћдоносншмБ орламБ
Росс1и, и блаженоп. импер. воздалБ справедлвивук) данв
хвали геронмБ Черногорш вбкоч. грам. и писмомб отб
5-го мајн 1804 года, какБ равно и кннзб АдамБ Чартор.
вб писмћ своемБ отб 27-го генварн 1805 года, говоритБ
именемБИмп. Теперв толбко остаетса думатБ о утвержд.
благоденствЈн народа черногорскаго.
Алексан. бл., располагавпиИ судвбами народовБ,
упрочилБ 6б1 и благоден. Черногорш. ТакБ сб 1711-го
по 1814-и, окруженнв1е отбвсјоду врагами храбрвш сбб
ни ЧерноН ГорБ1 содћ0ств’овали во всћхБ подвигахБ и
пршбрћтешнхБ Росс1и; но доселћ имб суждено житб
одними лишб воспоминашнми ГероИСКИХБ ПОДВИГОВБ
и надеждами вб будугцее.
Вб молодихб еш,е лћтахБ, призваннвШ по праву
наслћд1н кб управлешго краемБ бћднимБнародомБ необразованнимБ, гордимБ, но упрнмимБ, непостигакнцимБ
необходимости гражданскаго устроИства, готовбшб скорће предатсн анархш, чћмБ подчинитси какои 6бј то ни
6б1ло власти, ч поннлб вск) тнжеств моего бремени, но
основивансв на великодуш. Г. Имп. на единоплемен.
Россји и на заслуги народа черногорскаго, и какБ правнукБ героз, которвШ перв'Б10 восталБ вб Европ. Турцји
на гласБ В. Петра н рћшилси идти путемБ преобразоваши,
да бв! вивеств оту страну изб прежннго еи состонши
и зблизитв ее, хотн нћсколвко сб прочими народами
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Европм, руководствуисв всегда свиш,. вол& В. моего
Покров. Не смћкз судитв о слћдствЈнхт, пнтнацатилкгнихт, тншкихт. трудовт> моихт>, но изв&давт, на опитћ
силу и благоденствје европ. устроиства обшеств., врагт>
анархш и интригт>, н здћлалт. все, что вт> силахт> человћка, и противустонлт> покушен1нмт> врагомтв порндки и
СПОКО0СТВ1И.

Вт> настоишее времн голодт> вт> безплодноВ и
стћсненоИ Черногорш, способствуетт, интригамт. турецкаго правител., которое ежегодно ассигнуетт. отт> 30-40
т. # и другихт> низких средствт., какт. одеждт> и оруж1н
длн возбужт-енвш бћднћ8шихт> черногорцевт> кт> сопротивленто и кт, низверженпо правителвства вт> Черног.
ДоказателБСтвомт> всему зтому взипе предт> от&здомт>
моимт> изт> Черн. около деснтка знамент> и, наконецт>,
собственноручное ко мнћ писмо скутар. паши отт> 31-го
К)ЛН с. г. вт> которомт>, между прочимв, онт> говоритв,
что всћ зти дћИств1н происходнтт> не отт> него, но
по волћ султана. Изт> зтого В. С. поимете настонгцее положеше и причини, побуждакзшдн менн ожидатв внћ
Черногорји рћшителвнаго отвћта на мое предложеше.

В. Синт. покажетсн странвшт, таИнвш опредћлешн
Дивана, но Вамт> легко вт> томт. убћдитсн, пославт> довћрен. Вамт> особу кт> черн. границћ, когоран, увидитт>
все зто на дћлћ.
До сего времени л полвзовалсн во всћхт. отношен1нхт> благорасп. и пдедрот. Авг. мон. Теперт> же при
стечеши столб труднихт> обстонтелвствт. черног., клонншихсн кт> низпровержешго веденнаго порздка ветцеИ по
части управлешн, кт> анархш и гибели страни и народа,
вотт> причини и обстоителвства по которвшт. н просилт>
вновт, спомош,ест. или переселеши черногор. вт> Р..., но
кт> краИнћму моему изумленпо и горести и то пособ1е,
которое назначено бвмо Г. Имп. на поддержаше черног. правит. доколћ оно будетт> вт> отоИ помош,и нуждатсн, отказано мнћ.
Но никогда нуждв1 тепер. правит. Черногорш и
народа не 6ббли столб велики и тигостнб10 какт> вт>
настонш,. обстонт.
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И потому прошу В. С. исходатаИствоватћ, не лименн по жизнб мок), по краин^И мћрћ того посо61Н, КОТОрБШ-Б И ПОЛБЗОВЗЛСИ до сихт, порт>, если уже
нелБзн здћлатБ чего болће длн бћднаго кран, и да 6б1
и не 6б1л-б винуждаем-Б отправлнтсн из-б Черн. каждје
три года и непрестанно утружд. одноИ и тоИ же просб6о8 рос. правителБс. (и пр., и пр. и пр. за острове).
Сколбко просуто нашеИ кровБ1 за неблагодарнук)
нашу землк). Слишкомђ 4. стол^тјд горств черног. 6б1епл на кровавоК сцен^ ст> силбними народами, и не
заслужили до сел!> сострадашз могувдеств. и единоплем. державћ!
Но если мб1 лк>ди, как-в и проч1е, если кров-в наша
челов^ческаи, если наша жертва как-в и прочје жертви,
если наши заслуги не ниже заслугг. прочихт народов-в,
то неим^ем-Б ли мб1 полБ.чое право на покровит. РоссЈи.
Если 6б1 Россјн не могла, н 6б1 терпћл-Б, как-Б терп^ли
мои предки, но когда ВсевБ1шнБ1$ возвисил-б Рус. Державу, если теперв человћкол. сердце православ. цари
отвергнетЂ зту малуго отраслБ славнн. народа, которан
бол&е стол&тјн служила вђ трудних-в обстоит. Его Август. предкам-Б ст> непоколеб. твердостпо и предан.,
тогда н сирота, безт> отца, безт плем. и без'Б надеждББ
Ст> низпроверж. преобразовашн падаегБ и преобраз., а ст> падешемт> страдан. и посрамлеше — но судвба
мон и моего народа вт> рукт> Б. и Ц. и пр., и пр. и пр.
шитб

Вћна, 20-го нонбрн 1846-го года.

Писбмо графу Нессел. отт> 10 генварн 1847 года
Изт> В&ни
В. СЈнгелБ.!
Изт> писБма Вашего к-б графу Мед. и узналт> о
Вбгсоч. р^шенји Август. моего покров. на мото просБбу.
ЦарБ правдолк)б. не забвтлг менн. И имђ облагод^телБствованг. Великодуш. Цари вело мени до сихт> портв
72 При крају текста, у маргини, стоји: „За цркву, за
књиге“.
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спасителБНБшг путемд.. Онђ мон непоколебимаи свнт.
надежда в'б будугцности, — и все мое старанЈе бвмо и
будегв: ст> благодарностјвд и сђ преданостпо во всемтв
слћдоватБ точно держав. Его волћ. Если 6б1 обстоителвства времени не бмли со всћмв противнш моимт>
намћрен. и желашнмт,, то а исполнилђ бш свнхценнћнИ
долгт> моего призвашн и упрочилтз 6бј основанје благоденствЈн сообразно кравд и наклонности народноИ. Но
Богђ милостивђ, а великодушнвШ Николав не забудетт,
СВОИХТо.

Мое критич. полож. принужд. менн, а мон безпредћл. предан. кт> Царвд единоплем. Рос. ласкаеттв менн.
Вотт> двћ причинвр по которвштБ н уже наскучилЂ
В. С. но деликат. и благород. ВашеИ опБ1тноИ души
проникнут-в вт> мое положен. и извинитт, мени.
• На дннх-б отправлнвдсв вд> Черногорпо. ДаИ Бог-б
Госуд. многолћтјн! Авосб настанетт. дла мени то блажен.
времи, когда на дорогћ моеИ не будутт, болће воздбб
матБсн неодол. препонвц претишдн мнћ приступатБ кд>
претстолу вћнценос. ГенЈн. —
Поручан Черногор. Вашему покров., честБ имћвд
пребБшатБ и пр. и пр.
В. ч. П. П. НћгошЂ.
Дуг73
У Ива. . .
у Марка Почека
у Сава.. ,
у Ђура попа Ђика. . .
у Ива Сава Перова
у Луке Маркова. . .
У- • •
у серд!ара! Мила и Ђура Прелова
у руке Маркише Илина
У- • ■
у Мила Вукова. . .
у Петра Стефана Перкова

10
10 тал.,
50 тал.,
15 тал.,
7
7
4 тал.,
60 тал,
15 тал.,
20 тал., ,
13 дукатах.
10 дукатах.

73 Цио овај сгшсак дужника Његош је мастилом прецртао. Тамо гдје се ништа није могло прочитати ставили смо
три тачке.
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Водопад Перућића. Широк је 25—30 лакатах.74 Ови
је водопад дугачак од извора док у Зету упада 1474
клафкераЈ бечке; од извора до увора у Зету ова се сила бијеља као млијеко, готово пушкомет над њим и око
њега диже се магла од велике силе када је на јек. Око
њега више но сахат земља се тресе; ни море разјарено
кад се ломи о бреговима, ни најсилнији вјетрови кад
јече у дубравама, не издају такву страшну јеку као
ови водопад; он пада с висине у дубодолину и опет се
на 15 до 20 сахата надалеко чује, а да пада на одкрито
мјесто, чуо би се неколико дана хода. Највиша је стрменост од горе низ ксју скаче 440 клафт(ера1, 484
кл!афтера1 положитије је мало, а 550 кл1афтера1 јошт
је положитије. Вода на много мјеста по 50 и више лаката, а на једно мјесто до 150 лак(ата1 пљуском скаче.
Водопад Ниагара у СјЕеверној! Америки скаче 150
нога и чује се 15 до 20 сахата.

Многоуважаемше господа членв! славнаго. Обгцества,
Св свнтбјмв торжествомн души н имКлб честв
прошлаго года получитв дипломн, облекагошдИ менч вт>
лестное зваше почетнаго члена Императорскаго обш,ества Исторји и ДревностеН россВских-в при Московскомт.
университетћ.
Благодарго Москву за внимаше, за то, что она
вспомнила о своем-в искреннемн поклонникћ, Обитак>шемв на краго славннскаго м1ра, — за то, что она не
забвма атома, но атома, которБ1И еИ принадлежит-Б по
всему, — атома которв1И ураганами времент> занесен-в
на страдаше вт. среду чуждБ1Х-в! — О, сколб Москва
восхишаетв менн! Москва — свнгценнан скишн великаго
народа, вт> котороИ воспитвњаетсн завћт-в нашего величшн! Москва — колв1белв Донскаго, 1оанна Великаго,
Пожарскаго и РомановБ1хг! Москва — матв цареИ —
начало величјн славинскаго! Москва — столица знати
и СВНТБ1И олтарв ПравославЈа и Славинства! Москва,
Његош је својом руком писао само: „широк је 25—30
лакатах", а све је остало овдје писала друга рука.
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которан великодушншм-Б всесожжен1ем1> своимђ показала свћту имн славннское, непоколебиман скала, о которук) величје Запада Европв1 сокрушилосв! — Какт,
усладителвно внимаше Москвв1 дли души, пв1лак)ш,еИ
пламенемш величјн и гордости славинскоИ! Н ен преданншИ сбшђ; н ен поклонникш.; н в&рнБ1И поклонникт> блистателБноИ славБ1 роднаго племени! Москва — душа
души моеИ и сладостное сновидћше, исполненное свнтб1ми, великими надеждами! — Судвба мон не согласна
ст> моим-б намћрешемг; н Москвбг не видал-Б, и, может-в
6б1тб, не увижу; но она у менн всегда передт. глазами:
то вижу ее пшлагогцего жертвого на олтарћ великаго
народа; то вижу ее возрождакнцегоси изт> пепла, подобно Фениксу; то вижу свнш,еннБ1И Кремлв — свнтуго
обителБ цареИ, — сЈнгошдИ златвши главами храмовт>,
какт> державнБ1П вћнецт. царицБ1 славннскаго мхра; то
вижу ен велБмож-Б непоколебимшх-Б столповт> Трона и
Славннства. — Вот-б единственнБ1И кругг в-вчшрћ, гдћ
душа черногорца можетв торжествоватБ и откршватБ
свое примое чистосердечЈе по чувству одноплеменности!
Внимаше Москвб1 неоцћненно длн началБника горсти народа, обреченнаго рокомг на испшташе, на жертву
за ПравославЈе и за честв имени, — народа, вт> продолжеши ч-етБ1рехт> вћковт тћснимаго и истреблиемаго
государствами иноплеменнБ1ми, сохранившаго бвгпе свое
толбко вћрого и честш имени и дожившаго до блаженноИ зпохи, когда ЦарБ и Матерв величји славинскаго
вспомнили обт> немт>, - народа, надт> которвшк ломалисв
громБ1 всћх-Б ужасовт> тиранства, — народа, противу котораго ЗЛОбнБ1И ГОЛОСЂ НевћрнБ1Х1> И ИНОПЛемеННБ1ХТ>
всегда гремћлт> и гремит-Б хулешемт>. Длн вадвгки,
гордо страждушаго за честБ племени, внимаше Москвш
спасителБно, какт, длн сиротБ1 утћшеше роднБ1хт>. Москва, единственнан мон свнтбши, котороИ и жадно и
усердно поклоннгосб, какт> невинншИ сбшђ природвг
новорожденному солнцу послћ ночи, возмушаемоН адскими сновидћшими.
О, если бт> н могт> всћ мои чувствовашн кт> Москвћ передатБ бумагћ, тогда бт> успокоиласБ гонаи душа,
упоеннан фанатизмомт> одноплеменности, тогда бт> испо171

вћдаласБ она вт> своеИ искреннеИ простотћ предБ своимт> завкгнБШЂ олтаремЂ.
Прош,а8те, велвможи и прочје господа членм сего
Обгцества, лгобезнБте единоплеменники мои, и не оставлнбте Вашим-Б внимашем-Б вћчно ВамБ преданнаго
душего
Вл. черн-аго II. П. Нћгоша.
Индијанци броје од сотворенија свијета 12.000 љетах божијех, која управо на нашим годинама износе
4,320.000 год1ина1. Ове су године раздијељене на четири вијека, тј. на златни, сребрни, мједни и земни
(сГаг^Пе). Златни има 1,720.000 год1ина1, сребрни
1,296.000 годЕина), мједни 864.000 год!ина1, а земни
432.000 годГина!. По индијанском мњенију три су прва
вијека прошла, а сада настаје вијек четврти (мједени).

10 октом(бар1, 1850.
Југ завија, разјари се море,
Прекрилише небеса облаци,
Разлежу се простором громови,
Зрак пљускови густи замаглише,
Од господње силе свемогуће.
Вјетар дима, витле се облаци,
Муње снују, ломе се громови,
Земља дрхти, а јече простори,
Љето жеже, остра зима кочи,
Њом свјетови по простору миле
Ка’ што мрави по земљи пузају:
Бездне висе, а горе се висе.
Ти све биље раниш са влагама,
Ка’ свјетове што раниш зракама,
Ка’ сјемена што раниш клицама.'
Ти основа чудесне трагове
И покри их тајнссти завјесом
Којима ти мила творенија
С ништожности к слаткоме битију
И враћу се с бића к ништожности.
Слава Теби, Творче и Господи!
Ти истока немаш ни запада.
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Аменофис Ии, син Тутмозиса, УПи.фараон XVIII®
династије; његова се империја простирала до сред Етиопије и до Скитије. Овај је питао Јосифа за сне, узе
га за управитеља; овај насели Јакова са фамилијом у
Египту. Његова влада почињаше 1687 годЕине! прГије!
Хр1истаЈ; владао је 30 г!одина1 и 575 м!јесеци!; жена
му се зваше Тага1?Ј.
Аменофис Ши или Аменофис-Рамесез, на паметницима названи Рамзес Ук, син Рамезеса-Мејамуна, би
XVII11 владалац од XVIII6 династије; без сумње 1УИ фараон. Он је гонио Израилтјане, али није погинуо у Црвено Море, како каже XIV3 глава исхода, јербо је он
исти владао 19 год!ина! и по послије 1493е прГијеЈ
Хр(иста1.
Наша је земља’од сунца мало даље но 150 мЈилиона! километ!а1рах, а дебела 12 х!иљада1 килФметараЈ,
а окружност је њена 40 х1иљада1. кил 1ометара1. Њена
]е површина около 510 мЈилиона! кил1ометара1 четвороуголнијех; три су части њене покрите водом, а једва
је половина суше насељено.
Наша је земља састављена од воздуха, воде, житкостих неизмјеримије’х и од земљане и камене тврдине,
што и јест права земља. Њен је состав пет дјеловах и
по земља, а оно вода.
Зрно од топа за секунду прелети 230 клафтерах.
9га јунија у 10 часовах и 16 минГута! изјутра почиње љето свему сјевернФму! полушарију, а зима Јужноме 10, 11 и 12и јунија. Календар исто вријеме исхода и захода меће, иако ова три да га сунце не иде обично, но се једва највјештијему набљудатељу да примијетити да се шеће. С овога су ово дани сунцестајанија; с
овога се јуни назвао76 луди или млађи. Стари су нови
год од њега почињали; ради тога је и мај назван од ријечи таЈог, стари или посљедњи у години.
” Овдје је био најприје написан број 3, па је преправљен у број 5.
Иза ријечи ,,назвао“ Његош је био написао ријеч „млађи“, па је прецртао.

173

Ера (еге, љетосчисленије). Кажу неки да происходи
од арабскога (аггасћ = написати число), али је, по прилици, од латинскога (аега), број или смјета.
Ера од сотворенија свијета почиње 1га77 сетембра
5508 год1ине1 пр1ије1 Хр1иста1, по јеврејски 3761. Јевреји-имају многе ере, на пр1имјер! њин излазак из
Египта који они броје 1483 год[ине! пр[ије! Хр1иста1,
од зидања храма Соломонова 1002 год[ине! пр1ије1
Хр1иста1; од освобожденија из плијена вавилонскога
597 год. прЈије! Хр[иста1 или оц постројенија второга
храма 508 год. пр[ије! Хр1иста1 е!с, е1с, али се служе
Јевреји ером Селесидах (5е1еис1с1е8), која се почиње династијом царевах (истога имена) од Сирије, коју је еру
проузроковао бој ипсуски (сРУрзиз) 301 год[ине! прЈијеЈ
Хр[иста1.
Ера олиГмЈпијадска почиње 1га јулија 776 год!ине! пр!ије1 Христа; олимпијаде су се сваке четврте године чиниле.
Ера Набонасарова почиње 26га фебрара 747 год!ине1нр[ије1 Хр!иста1.
Ера Александра Великога почиње 1/12 новембра
324 год[ине! пр1ије1 ХрЕистаЈ.
Ера Птоломеја Филаделфа почиње 21га јунија 283
год!ине1 пр!ије1 Хр!иста1.
Ера консулска у Риму 509 годГине! пр1ије1 ХрЈиста); сна почиње са ступањем консула на власт.
Ера Јулија Цезара 45 годЈине! пр!ије1 ХрЈистаЈ.
Ера Христова 1845 годЈине!, а требало би да бројимо 1850 год1ине1.
Ера је цариградска сотворење свијета до скоро
била.
Ера арменска, која их је одвојила од латинах почиње 9га јулија 532 год!ине1 по Хр1исту1.
Ера Хиесдеџердова (Н1е§с1ес1§егс1) иста је Набонасарова; њом се и данас служе Персијани.
Ера (мусломанска) еџира, од ријечи арабске (ћефјга)
бјежање. Она почиње од бјежања МухамЕедова! из Ме77 Послије датума „1га“ Његош је био написао ријеч
„део“, па је прецртао
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ке у Медину, која почиње 15га или 16га јулија ноћу, него 16га броје 622 год(инеЈ по Хр1исту1.
Ера индијанска Ка1у-уои§ат (тј. љета несреће)
коју почињу 3101 год!ине1 пр!ије1 Хр1иста1.
Ера78 американска почиње 4га јулија 1776га, од
када су се освободили Соједињени Штати испод владе
инглеске.
Ера републиканска у Францију имала је почетак
22га сетембра 1792 годГинеЈ, а престала је 1805 год!ине1.
Републиканци бијаху сасвим на нови начин календар уредили, на пр[имјер1, продуженије обичне године од 365 данах не бјеше правилно, јербо права сунчана година составља 365 данах, 5 часовах, 48’ и 51’'.
Тако исто није им се ни уредба мјесецах и неђељах допала; ради тога су 12 мјесецах по од 30 данах учинили,
а 36 неђељах по 10 дан1а1 (сЈесасЈез). а 5 дан!а1, који
претијецаху, нијесу ни једноме мјесецу припадали, него су сами остали и звали су се (сотрШетеШањеб)
дополнителни. 5 часГова), 48’, 51” сваке 4 године состављају готово један дан и они назову годину високом
(ЈлззехШез) годином шестичастном (бехШез); њина година почиње с равноденствијем јесењим 22га сетембра.
Мјесеце овако називаху: 3 јесења — уепвегтање.
ђгитање, Гптајге; 3 зимна — шуозе, р1шпо5е, уеп1О5е; 3 прољетна — §егтта1, 11огеа1, ргаша1; 3 љетња
тебзМог, ШегтМог, ГгисНсЈог, а дневи од десетице
(сЈесасЗез) називаху: ргшпсН, сЈиосН, ШсИ, ЦиагНсП, ЦитНсН, зехЦт, зерНсИ, осНсН, потсИ и ИесасИ; посљедњи праЗноваху као неђеља обично што се празднује.
Множество других, осим овдје изложених ерах,
било би безполезно бројити.

У вријеме владања Пијастах (Р1аз1з) Пољска се
поришћанила сжоло 965 год[ине1. Болеслав Велики 1000
год(ине1 би први краљ и осниватељ државе, а посљед78 Иза ријечи „ера“ Његош је најприје био написао ријеч „индијанска", па је прецртао.
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њи од Лопиелах (Рор1е1б) насљедник Лехах (Бесћекз) би
изједен мишима (тако повјестница каже).
Ликург, законодатељ шпартански, рођен 062 год!ине! пр!ије1 Хр!иста1, бијаше од царске фамилије у
Шпарти.
Солон, законодатељ атински и један од седам мударацах, рођен на острву Саламину 638 год1ине1 прСије!
ХрГистаЈ; његов отац произлазаше од царевах кадрускијех (Саћгиз).

Пиндар, књаз поезије лирическе (како што је Хомер и Корифеј од поетах епическијех), рођен у Синосефалу, вароши близу Тиве у Беоцији, 520 годЈине!
прЕије! ХрЕистаЈ.
Сократ, најславнији филозоф, син Софроније вајатеља и мудре Фенарете, рођен у Атини 470 год1ине!
прГије! Хр1иста1.
Сенека, филозоф и воспитатељ Неронов, рођен у
Кордуи (Согћоие) у Испанији 2е или Зе' год!ине1 по
Христу.

Когеп1е(?1 (Поп Јиап Агћошо), списатељ испански
у половину У1Ј1га вијека.
Крезус, син Алијата, посљедњи и најславнији цар
Лидије, рођен около 591 год1ине1 пр1ије! ХрЕистаћ Он
је своја богатства ископао из горе Тмолуса. Адраст,
друг његова сина Атиса, убије Атиса нехотице копљем
у лову и од жалости се убије на гробу овога царевића.
Други му јђ син глух био. Крезус дава 20 милионах
храму оракула Делфа, Жрица, у име оракула, прима
златне тигле. Предриче оракул, устима Жрице, побједу над Киром завојеватељем, но га ово прорицање поведе ка коначној погибији, коју он и испита од Кира,
код Тимбре. Аполон, који овде имаше храм, не спомену
се великога прилога, који бјеше примио од Делфа.
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Импер[атор1 абисински назива се Огапа Хедиз.
Родоски колос

Овај је колсс посвећен (подигнут) био сунцу, (Нећоз
Рћећиз). Он је уздигнут окоото 300 год!ине1 пр1ије1
ХрЕиста!. Његова је маса тешка била около1 60 хиљадах оках. Висок је био 70 стопах; мајстор му је био Шарес од Линда (Сћагез <4е Бшће). 12 годЈина! је грађен.
Он је стојао на улазак у пристан; највиши му је брод
мотао између ногах проћи, али је само 56 годинах стајао и буде оборен потресом. Лежао је поваљен 894 године. Када би освојен Ројдос калифом Османом, овај га
калиф продаде једноме чифуту, а овај чифутин однесе
га на 980 камиљах.

Највиши је дијамант на свијету Радијаха Матана
на Борнео (Кафјаћ с!е Ма1ап а Вогпео) необдјелан; потеже каратах 367; имперЕатораЈ монгол 1скога1 270, важилибарах 11.723.000;рускипотеже 193, [важи! 2.600.000
франГака! и пенсију за живота од 96.000 франГака!;
австријски потеже 139, [важи! 2.600.000 фран1ака1;
франц[уски1 потеже 136 3/4, [важи! 2.500.000 фр!анакаЈ, него јошт оволико ваља.
Диамант краља од Лахоре назива се по индијански
Коћшоиг (Моп1а§пе <Де Јипнеге).
Нинивија (сТол1ица1 царст[ва1 асир[ско<га1)

Овај је старински град основао (по причању) Асур,
син Сима (бе 8ет), а Нинус I украсио, који се тамо зацарио 1968 прГије! Хр[иста1. Много којешта пишу о
Нинивији..., него, по прилици, она је заузимала 6 миљах простора, повише но шест путах је већа. била од
Париза. Житељах је имала около 2 мил1иона1 400 хиљ 1ада1.
Ниниас, син Нинусов и Семирамиде, зацари се 1874
прГијеЈ Хр1иста1. Он проведе свој живот затворивши
се у палати са својима женама и евнусима и за његово
ујединеније прости га је народ обожавао, као невидимога бога. Овај наличе Сарданапалу (који се зацарио
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797 пр1ије1 Хр1иста1) и који се сажега на огн>у (костру)
са својима евнусима, женама и богатством.
Послије је у Нинивији владао Теглат — Фалазар,
син овога Салманазар. Војске асирске која је обсађивала Јерусалим у рату са Израилтјанима, једну саму ноћ уби ангел господњи 180.000.
Сенахериб цар поврати се у Нинивију устрашен и
убију га два сина Адрамелех и Саразар. Азар-Хадон,
трећи син погибшега, излази на престол 707 прГије!
Хр1иста1. Набополасар вавилонски (с дружином) покори и разори до основанија Нинивију 625 пр!ије1 ХрГиста); данас се не познаје ђе је била.

Сиазар, цар од Медах.
Ждлост (корота)

У старих Јеврејах био је обичај да туже, да се бију по глави, да буцају аљине, да се не мију ни мажу,
да78а глибави иду, да посипају главу прашином, да не
говоре, да посте и једнониче, да загрћу лице; њина је
жалост трајала по 7 данах, неке путе и по мјесец, како
за Ароном и Мојсеом, неке путе и по 70 данах, како за
патријархом Јаковом. Неке су, пак, удовице за живота
коротовале, како Јудита и Ана пророчица.
У Египтјанах жене су заборављале стидљивост и
љепоту, главе су брљале, прсах одкритих одиле, бијући се у њих. Људц су [се1 посипали прашином и кидали косе нијесу, били се у прса, вина пили нијесу, глибаве су аљине носили. Када би умро краљ, народ би
аљине избуцао, храмове би затворили, жертвоприношенија и празнике би оставили за 72 дана, људих и женах
избрљаних образах (глибом) по 200—300 би тужјели по
два пута на дан, хвалећи принца и бројећи му добродјетељи.
У Ликијанах био је обичај за оне који би коротовали да се облаче у женске аљине.
Персијани, међу прочим, стригли су гриве коњима.
’8а Послије ријечи „да“ Његош је био написао ријеч „ка“,
па је прецртао.

178

Грци су се гребли, стригли и бривали косе, крили
се у невиђелицу, посипали се прашином, одили мотајући [се! скоро као луди и пјани. Лакедемоњани су
изгубе приватне јуначки сносили; но када би им умро
цар, би се без различија искупили, би парали лица, иглама за знак преданости и да му овом жертвом души
•олакшају. Грци, увријеђени жалошћу, богове су кривили, олтаре разурали и арали храмове.
У Риму, у вријеме Републике, носаху жене за короту црно, а носиле су бијело! у вријеме империје. Људи су тако истО' носили: црно, спуштавали косу и, браду
и остављали златно прстење, чиновници као простаци
били обучени. Скраћивало је короту рођење ђетета,
чест фамилије, освсбођење из робства, свадба, и рођење
ђетета у близике.
Жалост79 у Корејах (Сотее), у Тонкинах (Топцшп),
у Јапонезах, у Мингрелах (Мт§геНепз), у Индијанацах
Сјеверне Америке, чини смијешне обичаје: једни се
воздржавају од соитија са својима женђама! и, ђеца се
сматрају, која се овога времена роде безаконом, неки
бјеже из кућах по цијеле године и леже на, земљу, набљудајући строго всздржаније, неки, пак чине празнике на гробљу умрших, призивајући их да су им у њих
удионици, неки крију све оно пгто је служило мрцу и
почитују за немир и за преступленије споменути му
име. Има, пак„ неких, којима се чини да чествују мртве,
када полу наги неко вријеме стоје на њетовом гробу.
У Европи је жалост црна аљина, знак лишења живота, зато се употребљава, боја лишена свијета. У Тураках је боја жалостна сиња и виолетна.
У Францији жалост трагје з,а мужем 1 годину и 6
неђељах, за родитељима, 6 мјесецах, толико за супругом својом, за ђедрм и бабом 4% мјесеца, за братом и
сестром 2 мјесеца, за стрицем и стрином 3 неђеље, за
братучедом 15 данГаЈ.
Ооедин1ени1 Штати АмерЕике) жалили су Венијам1ина,1 Франклина, (који се преставио 17 априла 1790
Његош је био овдје најприје написао ријеч „корота", па
је прецртао.
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год.) два мјесеца; за Мирабо1ом1 жалила је партија
конституцГионална! три дана. За Вашингтоном је жалост једнака Франклиновој била.
Гробница је Лафаетова почашћена била жалошћу
обштом добровољном од Американах и Французах.
Придвсрна је жалсст велика од 6—2 мјесеца, а мала од 3' неђеље и 3 дана.

Филип Македонски изиде на престо 460 годЕине!
прЈије! Хр[истаЈ. Овај је цар хитар' и лукав био; његово је мито изштетило1 и покорило Грчку; он је темељ
метнуо величеству својега сина Александра.
Примјечанија је дзстојна ненавист међу њим и
филоз!офом1 Демостеном. Он каже: „У сваки град могу утнати магаре натовареио сребром“. Демсстен је говсрио: ,,Не слушајте жрице Делфове, али не видите да
сне филипизирају" (рћШрр18е), тј. да су подмићене.
Оракул делфински предриче му побједу над Персима. Фил1ип1 пређе поласка на Персе празднује свадбу шћере Клеопатре с АлексЕандромЈ царем епирским;
еваки град грчки пошаље му депутирце и по круну од
злата; но му се ово весеље на погибију обрати: његов
гардист по имену Паузаниас (Раизатаз), искао је пра~
вицу неку (суд) од Филипа и не получи је, ова!ј1 благородник увријеђен буде овим и међу свима, у скупу,
убије Филипа. 336 године пре Христа.
Остров Фаро, који се изнио међу два хрта од пристана александрискога, на овоме је острову, по зопоГвијеЈсти Птоломеја Филаделфа, саградила. се најславнија на
свијету фењерова кула, 283 годГине! прЕије! Хр1истаћ
Оградио је Гнидијен сострат. Ово је једно од 7М чудесах свјетскијех. Бјеше висока 1000 лакатах (ово је без
сумње умножено), али је потресом срушена.

Опити проповијешћу Теодота од Шио убише Помпеја Ахилас, Септимијус и Салвијус. Ова два посљедња
служили су у војску под заповијешћу Помпеја. Септимијус га први удари, па за њим прочи.
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Инахус, родом Финикијанин, основатељ царства
аргоскога, дође из Египта с једном гомилом. цастирах
финикијанскијех, египетскијех и арабскијех у Пелопонесу около 2000 годЕине! прЈијеЈ ХрЕистаГ
Давид цар и пророк

Рођен у Витлејему 1074 годЈине! пр[ије1 ХрЈистаЈ.
Кад је био пастир, он је лавовима и међедима отима
своју стоку из устах и побјеђава их. Побједитељ Голијата, Херкулеса филистијскога, побједу над Филистијанима помрачи са прељубодјејством с Бетсабеом и са
смрћу њенога мужа Урие. Он је написао 150 славних
салмах. Живио је 70, а. владао 40 годинах.
Хомер

Он је рођен близу Смирне, на бријегу ријеке Мелеса, од Меона и Критејсе. На мрамору пароскоме стоји
да је Хомер у цвијету младости био 907 гсдГинеЈ пр!ије! ХрГистаЈ, 302 годГине! по разоренију Троје. Али се
ништа о шему чисто не зна одкуда пе, но је у басне замотано његово происхожденије и житије.

Бе У1аб1ка с1е Моп1епе§го еп ргезеп^ап! нез ћотта§ез а 8оп АПевзе, 1а рпе с!е уои1о1г Меп Гјхег 1е јоиг
е! 1’ћеиге оп П аига Гћоппеиг ће 1ш ргезепГег зез сотрћтепз.

У1еппе, 1е 18 јит 1851.
Књазу Шварценбергу.
Погоп Нојев би године 2344, а по другима 3308
пр[ије1 ХрСистаЈ. Ноје, кад је уљега у ковчег, имао је
600 годинах; уљезе послије 7 данах у второме мјесецу,
7га числа.. Океани пређоше брегоие, водопади зајечаше
с небесах, дажда находи 40 данах и 40 ноћих. Вода се
диже над горама 15 лакатах, вода расте 150 данах. 7га
мјесеца 17го числа псчину ковчег1 на Арарату; вода све
спличаваше до десетога мјесеца: 1га числа виђеше врхове планинах, 40 данах послије отвори Ноје прозоре
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од ковчега, пушта врана, он не дође, чека воду док пресуши; голубица једном дође, не имајући ђе починути;
пушти је другом послије 7М данах, доноси гранчицу од
маслине, а трећом се ни она не враћа. Послије го-дине
странствовања, 1га числа, 7М данах послије голубице
земља би суха, 27га второга мјесеца земља бјеше суха
и Ноје с повељенијем божијем изиде из ковчега, направи олтар и даде чисту жертву од животнијех Богу.
Бог му рече да већ потопа неће бити и даде дугу у
облаке, знак согјуза међу њим и људима. Ноје, када је
изиша из ковчега, имаше троје ђеце, посвети себе на
обработивање земље и посади лозу.
2И потоп вселенски

По споменицима халдејскима потоп, по причању
светоме жрецах халдејских, потсп вселенски, у једно
веома удаљено вријеме. ЕвО' текст Александра полихистора (сабиратеља. времена Силина,) о овоме потопу:
„Под Ксизуструсом, 10м царем вавилонским, би
овај потоп. . . Сатурн му каза у сну да ће народ од потопа погинути, него да узме са. собом писанија од почетка средине и конца свијех стварих, да их закопа у
град сунчани Сиспарис, да гради брод да се спасава у
њему са сродницима и пријатељима. Ксизуструс брод
огради, 5 дуг, а 2 широк стадије (стадија 600 кроках).
Пошто све приправи, собра породе животне, пита Сатурна: „Куда ћу бродити?" Ова) му одговори: „К боговима“. Пошто вода неста, брод им се нађе на гору Коркуру (у Арменију). Ксизуструс провали брод, изиде са
женом, са шћером и са крмаром, благосиљаше земљу,
направи олтар, скри се самочетврти; већ га нико' на земљу не виђе. Они пгго бјеху остали у броду, зваху га
иза свега гласа, но им самО' један глас одговори и нареди на божност и пр,., и пр. и пр'., придодајући да им се
треба вратити у Вавилон, (по наредби судбине)80 и извадите писма у земљу закопата у Сиспарису, да их оообштите људима“. Они пођу и саберу се у Вавилон, из80 Послије ријечи „судбине" Његош је био написао ријечи
„и изидоше", па их је прецртао.
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ваде писма из земље; људи направе градове и богомоље
(1етр1ез) и поправе Вавилон. Комади (каже) од истога
брода налазе се и до данас на гори Коркури и богобојазници узимају по мали комадић од истога брода, те
их носе уза себе за запис од мађијах ДаИктапх).

Зи потоп
Преданија египетЕска! и сиријаска. Солон, запитивајући њине жреце о староцревности, одговоре му: „У
неко продуженије времена потоп, послани с неба, промијени лице земно;.цод је људски на различите начине
гинуо; ево рашта новоме нараштају људскоме не достаје спомениках и познанија временах старијех. У
вријеме потопа, по жрецГу! египет1скому1, Атлантиде
су насилно одпале од Африке.
4И потоп
Преданија индијанска г: китајска

По књигама индијан1ским1 прво покољеније људско истријебљено је потопом, у њиним књигама пише
да је био и да ће бити. Њихов потоп наличи: на описани Мојсејом; Сатиаврат (8а1уауга1а) игра исту ролу
Нојеву; он се спасао са седам парах светијех. У Јапону
светкују потоп, Перуна (Регоип). у јужноме Китају
славе истога Перуна са светим сводом. У историји китајској потоп, под Јао (Уао), славан је. Шу-Кинг (Сћоикт§), једна најдостовјернија књига, каже да се тада
вода до неба дизала.

5И потоп
У Грках спомињу потоп Ожижеса и Девкалиона:
Ожижесов 1832 год1ине1, а Девкалионов около 1620 год!инеЈ пр!ије1 ХрЈиста!. Ожижес је био цар Атике.
Девкалион је био син Прометеја, цара тесалијскога.
Он се са својом женом Пиром у лађицу од потопа спасао. Пошто неста вода, лађица је починула на Парнасу.
По предсказанију оракула они покрију навјесом (УО11е)
лица и почну бацати камење преко себе идући: каме183

ње Девкалионово бјеше више, од њега су људи, а од
Пирина жене, и овако, стварајући људе изнова, населе
земљу.
Приповиједају стари да је проузроковало један
потоп кад је прска Босфор и Хелеспонт.

Денис, у старо доба тиран сиракуски; овај је и
стихове писао и ко му их не би хвалио, одма би га затворио у тавницу.
Зенон филозоф, рођен у Цитиуму на острГву] Ципру годГине! прГије! Хр1иста1 340. Он је био син: ботатога трговца; сам предузме трговину и изгуби (банкрГоЈтГира!). Пође у Атину и нагоном уљезе у једну
књигопродавницу и у њој случајно нађе записке (тетоГгез) Ксенофонтове о Сократу. Оне га к науки подстрекну, те он у Атину оснује училиште стоическо.
(81оа греч1ески1 значи галареа). Он је почетак стоицизма. Овај је мудрољубац постављен више человјечества због свога здравога расудка и чистога морала.
Б1огиња] Изис

Изис је била шћер Реина (с!е Кће), а жена Озирисова. Она је мјесец, а Озирис сунце. Она је сунце, мјесец, дванаест знаковах зодиака, све скупа.81 Она каже: „Ја сам природа, мати свијех стварих, госпођа
стихијах, почетак вјековах, царица боговах и богињах
и владалица душах усобшијех; ја уггрављам височеством небесах, здравим вјетровима морскима и тишином жалостнога пакла“, е1;с., е1с., е!с.. Представљају је
ђе држи у рукама бич и магическу шибику; представљају је у лава саједињенога са тијелом женским
е1;с., е1;с., е1;с. Њој је храм уздига Тантирис фе Теп1;у1’18) у вријеме обсаде тројанске. Изис је тројица, божество вселене. Она има храм у Саису (8а'18), на којему
овај натпис стоји: Је 8418 1;ои1 се Цш а е1е, се дш ез! е!
се чш зега, е1 пи1 тог1;е1 п’а епсоге 1еуе топ уоПе.
81 Послије ријечи „скупа" Његош је био написао ријечи
„она каже“, па их је прецртао, и опет исто написао.
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С највишом су славом годишњи праздник њој светковали у Тиву Египет. (Тћећез). Кумире су тамо носили,
цвијећа, сваке мирисе. Музика је свирала и пјесне су
се појале е1с., е1с., е1с.
ћа ћоисеиг Је Гћа1еше бе сеће бее&зе зиграззаћ
1оиз 1е[б1 рагЈитз ће Г АгаМе ћеигеизе.
На једној бронзи Изис претстављају (1з1з МЕегпаМ)
као фурију грчку, ђе је су двије82 змије украсила
(сслИее) главу.
Њу су и Финикијани и Јевреји обожавали.

Сћ1-ћоап§-Н
(Ши-хоанг-ти). Овај је Китај, који је до њега био
на комате, сојединио. Он исти 247 годГинеЈ прГије!
ХрГиста! сагради велики китајски зид. Садашњи ИмперЕатор] китајски зове се М1ап Сћш§ (Миан Чинг), а
када ступи на престол, добије име Тао-Коиапд (Тао
Куанг), тј. 8р1епћеиг с!е 1а гаГзоп.
Раои-Сће (Пау Ше) 1100 годЈине! пр1ије1 ХрЕиста!
изнаша је азбуку (писмена) китајску.
Сћоо-тоо, (шоо-моо) значи китајски уеих с!и 1Мге.
Ут, човјек, ут ут, људи
ин
—
ин ин
--§0 §а1 (го га), ја, љубим.
Перзепољ

Не зна се ко га ]е основа — Кир,83 Камбиз или Дарии
и Ксерс. Краљеви су персијански при излазку на престол у овај град одили да се облаче у аљину Кирову. У
опредијељено вријеме овде суходили да дају жертве
сјајне на врх планинах, а послије њине смрти у њ су
остављали своје аљине и своје богатство. Славну палату Ксерсову у овоме граду из освете уништожи Александар.
82 Послије ријечи „двије“ Његош је био написао ријеч
„главе“, па је прецртао.
83 Послије ријечи „Кир“ Његош је био написао ријеч
„али“, па је прецртао.
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Покајнице и мртачка трпеза у старијех Грках, Римјанах (и Јеврејах).
Кераз Јипегатге. Трпеза покајничка у Грках и
Римјанах.
Они су трпезе чинили у куће и на гробје, у куће
сродници и пријатељи, а на гробје прочи. Ове су трпезе чињене за скитајуће се душе. Они су вјеровали да
богиња Тривија, њина путевоДитељница, на тој вечери
ноћно присудствује.
У Јеврејах је исто био обичај да. на гробје једу.
Тобија увјештава својега сина да једе његов хлеб
на гробу мртвога (али не с безбожницима), а пророк
Варух каже: „Кицшп! аи!ет с1атап1е8 соп1га сЈеоз
Биоз, 81си1 т саепа тог1ш.“ Ричу такођер викачи противу боговах својијех, као за вечером мртвијех.

Сћеорз (Шеопс) бијапге краљ ЕгипГтаЈ 1178 год!ине! прћгјеЈ ХрЈистаЈ. Он је велику пирамиду за. своЈу
гробницу возви1сио1. Приђе њега су владали добри
краљеви и називали су се гогз <1и реир1е ођеГззап!.
Шеопс ,је био тирјанин, безбожник; храмове је затворио, жертве прекратио, дсбра свештеническа узео; он
]е најсветије законе природе погазио1, разтливши своју
шћер.
Еоиз1ат ои Во81ат. Он 1је1 био син Залов (2а1)
књаз седжистански (ћи Зес1ј181ап). По њинима расказима 'Он је дуго живио. Ово је Херкул персијански.
Мјесец је Пекинг горио, када га је Чингис-хан запалио.

Јулијан (граф), губернатор од Цеуте, навео је Море на Испанију, зато што му је Родриг посљедњи краљ
визиготски, обезчестио шћер Кабу (Сађа) или Флоринду (исто).
Тамрлан је себе називао: зе ћеђ кегап, таћге с!и
топће.
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Мула (ти1еу), турГски! значи таЛге, шериф (по1з1е) се само назива ко произлази од Фатиме (шћере
проркжове!, јединице пророкове, тј. ко произлази
од пророка, бива).
Инглез Андерсон, слијеп, писао је о цвјетовима и

звијездама.
Француз Сабуре, рођен глухонијемим, научио је
7 восточ1них1 језиках и предавао их је.

1496 года монах шпањолски, Роман Г1ан, донио је
духан из остр[ва,1 Табаго у Европу.

Беуег а сшц, Јшег а пеи1, зоирег а стд, соисћег а
пеиГ, 1'опГ ушге сГапк попапГе — пеиГ. ОдцриГјеЈда су
Французи сл.едовали овоме.
14та марта 1'844 годЈине!. Појавише се звоници
млетачки како гиганти газећи по мору. (Плетеница од
дима и плетеница од пароходаи колах, преко мора,
прва црна и жалостна, а посљедња сребрна (весела, кипећа).
Локанда у којој смо били у Млетке зове се: Иопе
ђгапсо на Великоме Каналу.
Живописац СкјавОни, отац, син му и унука; ово су
творци нимфах, но је биједа што само на картинама и
идеално под, њин кров обитавају.
115 дуждах било је свега у Млеткама; први је био
Паулолушио Анафесто, а, пос.љедњи Лудовико Манин,
њина се влада укинула 1797 годЈинеЈ 12га маја.
Марино фаљиери (дужд) којему су одсјекли главу
1354 годЈине! на главне љествице пред палатом, зато
што је овај охтио да уништожи республ 1ичко[ правлГеније!, други пак кажу да је био жертва интригах и
лаже.
Његова портрета не има, но мјесто његово црна
завјеса покријева.
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Мој улазак у палату и примјечаније на статуе и
образе од мрамора: импер1атор1 рим.1ски! Трајан без
носа, црнога образа; имперЕатор! Калигула лежи жалостно при зиду; грабљиви Парис ћути забленут у ћошак без пб носа; Јупитер без очих; Минерва, с великом капом, мрачнога и наруженога вида; опет имперГатор! Трајан без очих; Улис сломјених нотах; Траг[едија] и КожесМадја], двије статуе, с вратах свет1ог1 Јоан1а1
од Акре, мрачне и покрите прашином; Траг\едија~\ носи
главу мртву обезображену у руке; Цибела, сломјене
круне; Минерва слсмјене капе и наружена, предсједатељствује овоме жалостноме собранију боговах и полубоговах, у великој жалостној зали.
Празна мјеста за портрете дуждевах.
Када су салон градили, тринаест су мјестах за
псртрете одвише направили.
(Ум за море, а сјекира за врат).
1м тепезРга тадгоге <11 Ра1агго с њега је лијеп поглед к мору и на пјацу <3.еГ зсћЈауот.
Роп1е (1е1 зизргп, подобан превозу чрез Ахерон.
Двије картине одпесепе Французима из оне одаје
у коју је на смрт био осуђен дужд Марино Фаљиери.
Мрачне клијети ђе су давили и мучили преступнике. (Ово им славу мрачи).
Венеција се види са звоника светГог! Марка као
гомила црних клијетаках, избачених буром у морске
лужине; оданде човјек види какву је жалостну кабаницу облачила.
Жалостни палац Ман Фринов, у њему картине:
Херкулов бој и побједа над седмоглавим чудовиштем,
рукодјели.је Францеска Мађиомо 1793 годЈинеЈ, игра
на музику Аполона и Пана, а суде ју каква је Мида и
Тимоло. Картина: „Бјежање од потопа у ковчег Нојев":
бјежи све ухиљено и устрашено од воде пар и пар; копцја с дјела РафаелФваЈ; картинја: „Антонија Оризона“, која се зове Карита романа.81 На овој картини Доји
шћер- оца осуђенога да. глађу у тавници умре.84
84 Иза ријечи „Карита романа“ на сљедећој страници при
врху, у лијевом углу, стоји оловком написано: ,Јаигођо1е“. Та
је ријеч мастилом заокружена.
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Куће венецГијанскеЈ не имају домаћих (газдах),
него су из њих утекли, а остале куће пусте, те се руше
и падају. Гондуле, као траурни гробови. Смијешна вкуса! Млетке су као да их је волкан својим диханијем запахнуо.
Балкон од куда је Наполеон гледа трку гондулах
(геда1а).

У Венецији имаде до 130 островах, 306 мостовах
Роп1е-па11о дуГ је 187 ногах, а широк 43.
Колонија азијатска, коју је довео Тројанац Антенор, населила је и оградила Венецију (81 сћсе).
Ие1Г апНсће рп§1от ћедГтЦшзИоп сћ 81а1о ће11е
р0271 пе1 ра1а2ио ех с!иса1е т уепхГа гИгоуаз! 1е зе§уеп11
гзспггош.
ИеИа рп§гоп № V а1 р1апо 1еггепо.
ИеПа рп§гопе N УПП а1 р1апо 1еггепо.
Иоп 11 Ићаг сГа1сипо, репза е 1ас1 зе Нп§ег уио1 с!е1
8р1от, тзјсће е 1ас1, П репНгН, П репНгИ пи11а §гоуа, та
ћеп ће! уаТог 1ио 1и уега ргоуа.
Ве8в сћ1 те Нћа, §иагс1ат1 Шћго! ће сћ1 го те Нћо,
те §иагћего 1о; АУ. 1а 8-1а С-за К-са В-па.

1о Ггапсезсо Аћ1о1 Магсо.
Хоанг, једанаести имперГаторЈ китајски, 2000 годинах пријед Христа оградио је велики зид. китајски,
који је дуг 300 миљах њемачких. За пет годинах га је
градио. На њ су работали од цијела његова народа 3
душе од 10.

Зид је вавилонски висок био 2 0 0,85
86 а широк 16 лакатах, имаше 250 табаљах, а 100 бронзових вратах; у
околности пак 360 стадијах87 (стадија по 600 крокахј.
Основатељ њен Нимврод.
85 Послије ријечи „<1е“, Његош је био написао ријеч „цш“,
па је прецртао.
““ Послије броја „200“ Његош је био написао ријеч „лакатах“, па је прецртао.
87 Послије ријечи „стадијах" Његош је био написао „стадија по 600“, па је то прецртао.
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Камбиз, цар (ге) персиски, погибе у
50.000 своје војске.

Сахари

су

Источник сунчани 1а јоп1а де1 зо1е.

АлексГандар! ВелГики! говораше: „Сга1еге ата П
ге, та ЕјезИопе ата А1ез8апс1го“.
Еврострат запалио је храм Дијанин у Ефесу; а Динокра? га је изнова сазидао; ова) (е прото поставио темељ Александрији на ушћу Нила.

Гранико ријека.
Исо (град).
Арбела 300.000 Персах паде један дан; приђе боја88
виђаше 1се1 мјесец вас црвен (крвав).

Перзепод,. Главни перс(иски1 град нађе АлексЕандар! 500.000 таланат1а1. И наговорен од наложн1ице1
Таиде запади својом руком у истоме граду палату
Ксерксову.
Бесо. Ово је издајник и убивалица, Даријев. Илуминација АлексГандру! учињена при улазку у Вавилонију. АлексЕандар! пошаље из Индије својему губернатГору! Леониду 500 центи тамјана и 100 центи смирне, да унапријед не буде тврдица к боговима. Они су
два заједно и учили.
Калан. Болестан волп се би спалити, него у руке медигу уљести. Част му чини Алекс (ацдар!. Обећања круне ко више попије. Прамак доби круну, но ју
животом плати: црче од пића послије 41е чаше, а најпослије од Херкулове, која је примала 6 ботиљах. Испивши ово, АлексЕандарЈ добије грозницу и умре. Архитект Стасикрат предлаже АлекФандру! да му од горе Атоса направи монумент.
„еиди

88 Послије ријечи „боја“ Њетош је био написао ријечи
се“, па их је прецртао.
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Сизигамби, мати Даријева, која је толико несреће
претрпила и којој су 80 братах од ока погинули, уморила се глађу од жалости за Алекс1андром1. (На ово> се
види како ју је држа).

Побиједи Алекс1апдар1 лафа из шумах бацарскпх
који је страшан био.
У баталији код Граника умало није непријатељ
Розатио убио Алекс1андра1 са сјекиром, но га заштити
Клит, али му дивна захвала од АлексЕандра! би.

СветГи! Марко млетачки почео се градити 976,
свршен 1071. Грађен по стилу греческо-арабскоме, дуг
је 76, а широк 51 метар; има 500 колонах мраморнијех.
Манастир СветГеЈ Марије од Фраро, данашња
Млет1ачка1 архива, која броји до 300 салах у којима
има комадах папира 10,562.115, без многобројнијех
свезаках (саЈпегз).
Св1ети] Петар у Риму почет је градити се 1506 год[ине1 под вторим Јулијаном папом; градио се више од
100 год[ина1. Висок је 487 стопах, дугачак 666, широк
284. Има 129 олтарах; над главним олтаром ђе почивају
мошти свЕетогаЈ апостЕола! Петра, вазда горе 112 канђелах.

Црква свет1ог1 Амброзија у Милану има 4.500 колонах од мрамора. Висока је 108, дугачка 147, а широка 66 метарах. ИмперГатор! Јосиф II кад је ову цркву
видио од удивљенија је викнуо: „С’ебђ ипе топ!а§пе
сГог те^атогрћовее еп тагђге“.
ММћеГАпде ВиопагоШ произлази од старе фамилије Каноса (ће Сапо88а),рођени у кастелу Капресу,
у предјелу Ареца, 6га марта 1474 годћшеЈ. Главу овога
славнога мужа троструки вијенац круни, тј.. (8си!р1еиг)
вајатеља, питура и архитекта.
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Т121апо УесеШ (ТШеп) рођени у Пиеву од Кадоре
1477 год1ине1 или 1480. Славни питур и најславнији
колорист од Италије.
Рафаел Санцио рођени у Урбино у области римској, међу 1483 год1ине1 и 1520. Овај најславнији питур само је 14 годинах живио.

СоИзее (од Со1овео — колос). Амфитеатар у Риму,
којега је основао Веспасијан около 40 годЈина! послије
Христа, а свршио његов син Тит. Окружност је његова
840% лакатах, а висина 78%. Овде су се били мачебојци
и дивљи звјерови. У њему су празанства трајала по
стотину данах. У продужењу једнога праздника 'виђало се ђе падну по1 пет хиљадах дивљи звјеровах и велико число мачебојацах. У њему је могло стати више
сд стотине хиљадах душах и сјеђети, заклоњени платном од сунца и времена.

Помпејев театар у Риму може (могаше) смјестити
у себи четрдесет хиљадах душах.
У Турину је мост на ријеци Дори дугачак 43 метра
и 2 подланице, а широк 12 метарЕа! и по и подланицу;
ово је једно окно (арка).

У Англији, у град Доуле, у гвоздени завод, господ[ина1 Хеста, јест највиши маљ и наковања; маљ тежи
120 центи, а наковања 720 центи.

Банкир Саламанка у Шпанију је Родшиљд. Он држи со80 под ћесим и 15.000 жбирах има на своју службу. Он дочекује краљицу у театар и сваки ће му пут
њен долазак стати до 8.000 руб1аља1 сребрЈних!.
Јован Процида из Салерне, отац )е Цицилијанског
вечера у Неапољу, ђе су сви Французи потучени.
88 Иза ријечи „со“ Његош је био написао ријеч „на“, па
је прецртао.
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Звоник од Собора стразбургскога у којему је сахат
који представља движења планетне системе, јест највисочији на свијету (послије сФетогаЈ Петра у Риму),
висок је 445 ногах или 222%. СГветога! Петра је височи~ји 11 лакатах, а Стефанов је у Бечу 434 ноге висок,
а Светога Марка у Венецији звоник висок је 334 ноге.
Пирамиде египетске највисочије су послије св!етогЈ Петра у Риму.
Св1ети1 Павле у Лондону висок је 330 ногах.

N10010 Сгшгоу1сћ <И Ап1ошо90 Оа1ах.

Једнака је судбина постигла Содом, Гомор, Адаму,
Зебоим и Зоар у раздољу Сидима.
Ооп Јиап Мапое1 <1е Коваб, предсједатељ конфедерације арђетинске, на просторе код ријеке Ла Плате
има својих стадах до 300.000 главах.

Магелан је први 1520 учинио путешест1в]ије около
земље, а Драка друго.
1558 магнетна игла.
Прве газете у Венецију 1563.
1582 Грегориј XIII, папа, календароуредник.
Биљард 1618.
Прва кафа у Венецији 1642.
1638 Дребел изобрјетава термометр.
1643 Торичелио барометр.
Исте год1ине1 изобретена нова Холандија.
1686 изнађена електрика у Магдебургу.
Невтон (Њутон) 1646.

8са,(1е1а1)а(1. 1е зејоиг би ђопћеиг палата шаха персискога. Ашећкћапе (ра1аГ5 <5е §гасе).
80 Иза ријечи „Ап1ото“ била је иагтисана ријеч ,ДП“, па
је прецртана.
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Свет!и1 Марко млетачки дуг је око 80 лакатах, а
око 60 лаката широк.

1633, 23 јунија, Гал1илео|1 ди Галилеи из Пизе,
(„Е риг 81 тиоуе!“) открио је теченије земље. Е1с., е!с.,
е!с. Његово је основаније данашња физика и астрономија.
Сафо, вел(ика! поеткиња, рођена у Грчкој на
острову Лезбосу 600 годГине! пред рож1денијем1 Христовим. Послије окончи свој живот скочивши са Лвукадиске литице у море (Средиз1емно1), јербо је није
ктио љубити младцћ Фаон, којега је она љубила. Али
је Фаон осветио Алцеуса, вел1иког1 лирич1еског1 поету, који је зафајду Сафу љубио, али она њега не.

Комод, римски маченосец, на јав!н1оме91 позоришту у Риму уби једним ударом копља Елона, ипопотама (ћ1рроро1ате) и ти(г1ра исти дан.
Доми!ци1ан (ОотШеп) ддва ова позоришта. Чудо
су слонови на овима позориштима престављали. На
пр1имјер1 би се по четири саставили, те би петота носили, би .јели како људи са златнијех и сребрних пљатах, би се примали уз два или један ксноп ка и мрнари.
Велики амфитеатр у Верону оградио је имп!ерагор! Август. Његов је диаметр: велики 237 лакатах,
мањи 190 лакатах. Висок је 47% лак1ата1. Фасад му је
из три реда арках, а у сваки их је ред по 72 арке.

Кекропс Египтјанин основао је Атину 1582 год(ине! пр!ије1 рождГества! Христова и приђе се звала
Кекропија.
В1 Послије ријечи „јавноме" Његош је био написао ријеч
,дгопришту“, па је прецртао и изнад ње написао ријеч „позорипггу“.
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92.. . ту1е5ћи1ап. ..*93 е ћа[111ип§8 — уег§пи§1
зеуп.

Гаманкебевоносен. . ,а шиингалогонба.

Ј. сГЕпсЈгто М., У1се соп8о1е §гесо.

Га1ге 1оигпег 11е [апиз].
Врачарит са ситом за открити крађу.

ПАРИС И ХЕЛЕНА
или
НОЋ СКУПЉА ВИЈЕКА
Еа сјоисеиг ће Гћа1еше ће се№е ћеезбе зитрабкаћ
1ои8 1ез рагГитз с!е ГАгаШе ћеигеизе.
1818

Плава луна, ведрим зраком у прелести дивно тече
Испод пол>а’ зв’језданије’ у прољећњу тиху вече,
Сипље зраке магическе, чувства тајна нека буди,
Те смртника жедни поглед у дражести слаткој блуди.
Над њом зв’језде ројевима брилијантна кола воде,
Под њом капље ројевима зажижу се роене воде;
На грм славуј усамљени армоничку пјесну поје,
Мушице се огњевите ка’ комете мале роје.
Ја94 замишљен пред шатором на шарени ћилим сједим9’
И с погледом внимателним сву дивоту ову гледим.96
82 Посљедњи лист Његошеве „Биљежнице" увелико је
оштећен.
93 Тамо гдје смо ставили три тачке текст је сасвим уништен.
94 Друга особа прецртала је мастилом ријеч „ја“ и мјесто
тога написала ријеч „он“.
95 Друга рука је у ријечи „сједим" црецртала слово „м“.
96 У ријечи „гледим" друга је рука прецртала слово „м“.
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Чувства су ми97 сад трејазна, а мисли се разлетиле;
Красота ми98 ова божа развијала умне силе.
Него опет к себе99 дођи, у ништаво људско стање,
Ал’ лишено свога трона божество сам100 неко мање;
Пред чувствијем неким слатким ход Дијанин величави
Душу ми101 је напојио — све њен в’јенац гледам102 плавњ
О насљедство идејално, ти нам гојиш бесмртије,
Те са небом душа људска има своје сношеније!
Слух и душа у надеждц пливаГјуЈћи танко пазе
На ливади движенија,, Д01 њих хитро сви долазе!
Разпрсне ли пупуљ цв’јетни али103 кане роса с струка,
Све то остром слуху грми, код мене104 је страшна хука;
Затрепте ли тице крила у бусењу густе траве,
Стрецања ме105 рајска тресу, а витлења муче главе.
Тренућ ми106 је сваки сахат, моје107 време сад не иде;
Силе су ми108 на опазу, очи бјеже свуд да виде!
Док ево ти дивне виле лаким кроком ђе ми109 лети —■
Завид’те ми,110 сви бесмртни, на тренутак овај свети.
Ход је вилин много дични но Аврорин када шеће,
Од сребрног свога, прага над прољећем кад се креће.
Зрак је виле младолике тако красан ка’ Атине,, (Паладе),.
Огледало и мазање презиру јој черте фине.
” Ријеч „ми“ друга је рука црелравила у ријеч „му“.
м Ријеч „ми“ друга је рука преправила у ријеч „му“.
” Рицеч „себе“ друга је рука препрагаиота у ридеч „себи“,.
100 Друга рука је од ријечи „сам“ направила ријеч „си“.
101 Ријеч „ми“ друга је рука препрагаиота у ријеч „му“.
102 У ријечи „гледам" друга је рука прецртала соткхво „м“.
103 Његош је овдје најприје био напмсао „пад.“, па је то
прецртао.
104 Друга је рука ријеч „мене“ преправила у ријеч „њега*..
■ 105 Ријеч „ме“ друга је рука преправиота у ријеч ,,га“.
108 Друга рука је ријеч „ми“ препрагаила у ријеч „му“.
107 Друга рука је прецртала ријеч „моје“, и изнад ње иаписала ријечи „но му“.
108 Ријеч „ми“ друга је ;рука препрааиша у ридеч „му“.
102 Друга рука је ријеч „ми“ пЈреправила у ријеч „му“.
110 Ријеч „ми“ друта је рука преираиила у ри|јеч! „му“.
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Устав’, луно, б’јела кола, продужи ми111 часе миле
Кад су сунце над Инопкж уставити могле виле.
Прелестницу како видим112 загрлим113 је114 ка’ Бог вели,
Уведем115* је под шатором к испуњењу светој жељи.п'
Под зракама красне луне, при свјећици запаљеној,
Пламена се споји душа ка душици разкаљеној,
И целиви божествени душу с душом драгом слију.
Ах, целиви, божа мана — све прелести рајске лију
Цјелителни балсам свети, најмирисни аромати
Што је небо земљи дало на устне јој стах117 сисати.
Совршенство творенија, таинствене силе боже,
Ништа љепше, нит’ је када, нити од ње створит може.
Малена јој уста слатка, а ангелски образчићи,
■Од тисуће што чувствујем118119
једну не знам110 сада рећи.
Сњежана јој прса .кругла, а стрецају светим пламом,
Дв’је слонове јабучице на њих дубе слатком мамом;
Црна коса на валове низ рајске се игра груди.
О дивото! Чудо смртни ере сада не полуди!
Б’јела прса гордија су под црнијем валовима
Но планина гордељива под вјечнијем сњеговима
На излазак кад је сунца са равнине цв’јетне гледим,12”
Кроз мрежицу танке магле величину кад јој сл’једим.121
Играм122 јој се с јабукама, два свијета срећна важе,
111 Друга рука ј1е ријеч „ми“ преправила у ријеч „му“.
112 У ријечи „видим" друга рука гје прецртала слово „м“.
113 Друга рука је у ријечи „загрлим" прецртала слово „м“.
114 Послије рифечи „је“ Његош је бад написао ријечи „Боже вељи“, па их је прецртао.
118 У ријечи „уведем“ друга је рука црецртаиа олово „м“.
118 Ри.јечи „итапуњењу светој жељи“ друга је рука прецртала и изнад њих написала „као што му арце жели“.
117 У ријечи, „стах“ друта је рука прецртала слово „х“.
118 У ријечи „чувствујем" друга је рука прецртаота слово
„м“ и написала „он ни“.
119 У ријечи „знам“ друга је рука прецртала слов „м“ и ријеч „сада“.
120 У ријечи „гледим“ друга је рука прецртала сотово „м“.
121 Друта је рука у (ријечи „сл’једим“ пренртала слово „м“.
172 У ријечи „ипрам" друга је рука прецртала слово „м“.
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К восхиштењу бесмртноме лишеника среће драже;
Зној лагани с њеном косом с занешене тарем123 главе.
Друге среће, мало важне, за њу би да’ и све славе.
Не мичу ее уста с устах, целив један ноћи ц’јеле.
Јошт се ситан не наљубих124 владалице вила’ б’јеле;
Свезала се два погледа магическом слатком силом,
Као сунце с својим ликом када лети над пучином.
Луна бјежи с хоризонта и уступа Фебу владу,
Тад125 из вида126 ја изгубим127 дивотницу своју младу^

123 У ријечи „тарем“ друта је рука прецртала слово „м“.
124 Друга рука је у ријечи „наљубих“ прецртала слово „х“.
126 Иза ријечи „тад“ Његош је био напмсао ридеч „те“ па
је прецртао.
186 Друга је рука иза ријечи „вида“ написала ријеч „он“.
127 У ријечи „изгубим" друга је рука прецртала слово „м“.
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РЈЕЧНИК
СТРАНИХ И МАЊЕ ПОЗНАТИХ РИЈЕЧИ
Адски, паклени
али, или
антикамара, претсобље
арк, свод, лук

Ђатаља, битка
безполезно, непотребно, бескорисно
безчислени, безбројан, небројен
битије, постојање, живот
благоразумије, памет, разум, разборитост
ботиља, боца, флаша
буцати, цијепати

Вајатељ, вајар
величествен, величанствен
виолетан, тна, љубичаста
вјеси, вага, теразије
внимателни, пажљиви
возвисити, узвисити, уздићи, подићи
возвишавати, уздизати, величати, славити
воздржаније, уздржљивост
возторжествовати, побиједити, ликовати
волна, талас, вал
восточни, источни
восхишченије, усхићење, занос
врачарити, врачати
вселениски, васељенски, свемирски
втори, други
Газета, новина
глибав, прљав
гондула, плитка лађица
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I
Дажд, киша
движеније, движење, кретање, покрет
двизати се, кретати се
диханије, дах
дЈествије, дјејство, дјеловање
Ообродјетељ, врлина
дражест, драж

Жертвоприношеније, приношење жртве
житије, живот
жрец, мнотобожачки свештеник

Зала, сала
затмјеније, помрачење
зачаљо, почетак, зачеће
зенит, највиша тачка на небу, врхунац нечега
зефир, повјетарац, вјетрић
Изнађен, пронађен
изобрјетавати, пронаћи
Испанија, Шпанија
испански, шпански
источник, извор
Исход, друга књига Мојсијева у којој се описује излазак Израиљаца из Мисира (Библија)

Јелинически, јелински, хеленски, старогрчки

Како, мјесто као
калиф, титула исламских владара
картина, слика
кастело, градић
качество, својство, каквоћа
клафтер, стара њемачка и аустриска мјера за дужину =6 стопа = приближно 1 м. 90 цм. (1 м. 8965)
клијет, ћелија, собица
клијетак, ћелијица
колона, стуб
колорист, сликар, који слика лијепим свјежим бојама
костер, ватра, ломача
кољоврат, ковитлац, вртлог
кристалан, који има својство кристала; савршено бистар, провидан, чист
ктио, хтио
кулак, песница
кумир, идол, кип многобожачког божанства

200

Лакат, стара мјера за дужину = различито у разним крајевима: млетачки лакат 58 цм., мали дубровачки дакат 51
цм., велики дубровачки лакат 68 цм., бечки лакат приближно 78 цм., у Црној Гори 71 цм. или 71 цм. 1 мм.
либра, ливра, фунта
лира, најстарији музички инструменат код старих Грка, символ лирскога пјесништва
локанда, гостионица
лужина, мочвара, бара
луна, мјесец
луча, зрак, свјетлост
лучезрачни, који зрачи, сјајан, блистав
-Љеточисленије, ера, рачунање времена, начин рачунања времена од неког знатног догађаја
'М.аги.чески, чаробан,
мачебојац, гладијатор, борац у арени
медиг, љекар
мир, мн. мирови, свијет
миријаде, неизбројно мноштво
мједни, бакарни
монумент, споменик
муза, мн. музе, богиње и заштитнице учености и лијепих вјештина, нарочито пјесништва и музике

Набљудајући, пазећи
набљудатељ, посматрач, чувар
навјес, вео, копрена
надир, тачка која лежи супротно од зенита, а налази се на
доњој невидљивој половини небесног свода
намјереније, намјерење, намјера
ненавист, мржња
ништожност, ништавност, незнатност
Обезображен, унакажен, нагрђен
обезстрвити, обестрвити, чинити да нешто нестане без трага
облук, лук
обработавање, обрада
образи, ликови, слике
■одприда, одраније
окончати, завршити
охтјети, хтјети
окружност, обим
опит, потстакнут, занесен
■оракул, пророк
....
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оризонт, видик, обзор
освобожденије, ослобођење
основаније, темељ, основа

Палац, двор
паметник, споменик
пир, гозба
питати се, хранити се
питур, сликар
пишта, храна, јело
пљат, тањир
повељеније, заповијест
подланица, мјера дужине која одговара ширини длана (стиснутих прста, од палца до малог прста)
подстреканија, потстицање
поетически, пјеснички
поеткиња, пјесникиња
полихистор, познавалац многих наука
полус, пол земни, стожер, осовина
получити, добити, примити
полушар, полулопта
пољус, в. полус
попеченије, брига, старање
постројеније, подизање, грађење
потезати, вриједјети
празанство, празновање, светковина
предрицати, претсказати, прорицати
предсказаније, прорицање, пророчанство
предчувствије, предосјећај
прелест, љепота, дивота, бајност, чар
прелестница, љепотица
прељубодјејство, прељуба
преступленије, преступ, кривица, гријех
придворни, а, дворски, а
приђе. прије
примјечаније, напомена, примједба
произведеније, производ, творевина
произнети, изтоворити, изрећи
произрастјеније, растиње
происхожденије, поријекло
проникнути, обухватити, продријети
просвјештеније, просвијећеност, просвјета, просвјећивањепротопоставити, први поставити
прочи, остали, други
путеводителница, путовођа
пучина, бездан, морска пучина
Равновјесије, равнотежа
равноденствије, равнодневица
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разказ, причање
разтлити, силовати, моралца покварити
разумителни, разумљиви
разсудак, расуђивање, разум
рукодјелије, рукотворина

Сарук, фина тканџна којом муслимани обавијају капу, чалма
*.
свеславије, свеславље
свјетило, зубља, луча, свјетлост
сијатељ, сијач
сињ, а, плав, а
сјејатељ, в. сијатељ
слово, ријеч
смјета, број, рачун, прорачун
сношеније, веза, додир
собор, катедрала, саборна црква
собраније, скуп, збор
сожижати, сагоријевати
соитије, полни однос
сојуз, савез
сокровиштница, ризница
сокрушеније, рушење, уништавање
сообразими, замишљени
сочињено, састављено, створено
стоическо, стоичко
су, са
сунцестајаније, дугодневица, љетња повратна тачка (љетњиг
солстициј-солстицијум) кад сунце достиже свој највиши
положај изнад екватора
Табља, кула
твореније, створење, биће
театар, позориште
теченије, кретање
тигла, цријеп
тиквина, велика тиква
тмаст, тама
траурни, жалосни
Тлесим, закуп

Убивалац, убица
увјештавати, савјетовати, упућивати
угљекислоћа, угљеник, угљена кисјелина
удивленије, дивљење
уништоженије, уништење
уничтожити, уништити
ураган, оркан, бура, вихор
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: ујединеније, удаљено мјесто, усамљеност
усобши, преминули, умрли
ухиљен, утучен, тужан
училиште, школа
ушикати, уљушкати, успавати
Фасад, предња страна, главни изглед, лице грађевине

Хранилиште, заштита, скровиште
Цеит, јединица за мјерење тежине од 100 фунти = 50 кгр
цјелителни, љековити

Част, дио
частица, честица, дјелић
человјечество, човјечанство
череп, лобања
число, број
чувство, осјећај
чувствованије, осјећање
чувствовати, осјећати

Шар, лопта, кугла, земни шар
-шибика, шиба
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ПОГОВОР
Њ е гоше ву биљежницу поклонила је кћи
краља Николе I, Ксенија Петровић. Историски институт примио је Биљежницу са захвалношћу и одлучио да је штампа као своје издање, јер је увјерен да
ће она бити корисна за ближе упознавање Његоша. У
ову Биљежницу Његош је, као гито ће читалац
видјети, уносио разне податке, мисли и запажања, затим преписивао поједине Ламартинове и Игоове стихове и тд. Свему томе, сматрамо, није било потребно давати коментар, јер ће читалац сам, без тешкоће, моћи да
схвати и разумије сваку биљешку. Редакциони одбор,

формиран од стране Историског института ради припреме за штампу ове Биљежнице, дао је у првом
дијелу факсимил Биљежнице, а у другом дијелу
препис текста. Транскрипцију је извршио Перо Шоћ,
а коначну редакцију, уз помоћ Редакционог одбора,
дао је Јевто Миловић. Француске транскрибоване текстове прегледао је и сравнио са текстовима у Б и љ ежници др Никола Банаше-вић, професор Универзитета у Београду, а руске Александар Музалевски, професор ВПШ у Цетињу. Приликом транскрибовања

текста задржан је у цјелини оригинални Његошев језик, само су допуне скраћених ријечи дате у угластим
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заградама, а најнужније напомене и објашњења стављени су испод текста.
На крају Б и љ е ж н ице, на посебном листу, налазио се оригинал пјесме: „Парис и Хелена или Ноћ
скупља вијека“. Иако ова пјесма није саставни дио
Б и љ е жниц е, Редакциони одбор сматра да је корисно објављивање њеног факсимила и транскрипције,
јер се оригинал понегдје разликује од досад објављиваног њеног текста.

У Рјечнику мање познатих ријечи дате су, углавном, само оне ријечи које ће олакшати читање Његошевог текста, а у Регистар унесена су важнија лична
имена, географски називи и неки други нојмови.
Редакциони одбор
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