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Рукопис примљен на сједници Одјељења умјетности од 16. VII 
1979. год. на основу рецензије академика Радована Зоговића и 

1 др Вука Павићевића I проф. Универзитета у Београду 



УВОДНЕ НАПОМЕНЕ 

Чиме располажемо да бисмо мо~ли утврдити критички текс~· 
Г о р ск о z в и ј е н ц а? 

Располажемо аутоzрrи/юм првоz дијела Гор с ко z а в ије н
ц а до 1528. стиха, који је нашао 1889. zодине М.енчик у Двор
ској библиотеци (HofЬiЬliothek) у Бечу, и у коме недостаје "По
света праху оца Србије."1 

Даље нам стоји на располаzањrу препис "По св ете пр а
х у оца Срб ије", који је извршио Милорад Медаковић за 
вријеме своzа боравка с Њеzошем у Бечу и који је пронашао у 
Архиву Српске академије наука и уметности у Беоzраду Перо 
Шоћ.2 

Имамо још и прво издање Гор с ко z а в ије нц а, које је 
штампано у Бечу под Њеzошевим надзором 1847. zодине. 

До ~саквих резултата долазим.о ако упоредимо сачувани ори
zинални рукопис с првим издањем Г о р с к о z а в и ј е н ц а? 

Издање Горско z а вијенца, што za је приредио за 
штампу сам пјесник, одступа од ориzиналноz рукописа. То зна
чи да ово издање није, у свему, приреhено према сачуваном ори
zmtалном рукопису. 

Медаковићев препис По св ете такоh,е се не подудара с 
П о с в е т ом из првоz издања.3 

То значи да измећу оба рукописа те ~еста и првоz издања 
Горско z а в иј енц а треба претпоставити трећу pyicy која је 
дотјеривала текст за штампу. А то је моzао бити једино сам пје-

1 Милан Решетар с..'1атра ,,да је овај рукоrшс баш први кoiщerrr 
пјесников", ,,Ру1сопис ,Горскоzа вијенца"', Стражилово, Нови Сад, 1892, 
број 17, стр. 266. 

2 Перо Шоћ, ,,Посвета ,Горскоz вијенца"', Зборник радова Инсти
тута за проучавање књижевности, Београд, 1951, С'11Ј). 317-325, и Алек
сандар Младеновић, ,,Графијске, правописне и друге одлике ,Посвете' 
у ,Горском ви1енцу'", Годишњак Филозофско~ факултета у Новом Саду, 
Нови Сад, 1972, књ: XV/1, стр. 143-169 (са осам слика). 

3 Видјети наш прилог "Нека nитања критике ,Горскога вијенца' 
(Поводом издања ,Горскога вије~ща' у редакцији Риста Ј. Драгићевића)", 
Zadarska revija, Задар, 1965, број 1, стр. 53~9. 
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сник. Он је само моzао вршити поправке приј,е неzо што је дао 
текст у штампу и за вријеме слаzања текста на листовима за 
коректуре и ревизије. 

У 1846. ~один.и била је велика суша у Црној Гори и прије
тила је опасност од ~лади. Њеzошев уzлед у земљи био је пољу
љан. и збо~ zубитка Врањине и Лесендра. Турски управитељ Ска
дарско~ вилајета Осман-паша С~сопљак искористио је ~лад која 
је од јула 1846. владала у Црној Гори и почео је да даје жита 
свакоме Црноzорцу који би се "јавним противником своје вла
сти" показао. Збо~ тоzа је моzло да доhе и до побуна против Ње
zоша и њеzове управе. Зато је владика у септембру 1846. одлучио 
да nohe у Беч и Петроzрад да лично интервенише код аустриј
ске и руске владе како би оне привољеле Турску да Црној Гори 
врати мала острва у Скадарском језеру, Врањину и Лесендро, 
која јој је 1843. на превару отела. Он је, осим тоzа, хтио да из
дјејствује код рускоzа цара Николаја I "да се Црној Гори доди
јели . .. субвенција" или да јој Русија да суму "од 80.000 златних 
дуката".4 "Да би растеретио пренасељену Црну Гору", Њеzош је 
желио да предложи рускоме цару "да дозволи Црноzорцима да 
се преселе у јединоплемену Русију".5 Он је, уз то, намјера.вао 
да тра.жи од руско~ државно~ канцелара Карла Васиљевича Не
селродеа "да се постара како би руска царска влада обратила 
посебну па.жњу ,на ниске интриzе турско~ кабинета, који је од 
неко~ времена почео да даје велике суме новца на унутрашње 
побуне у Црној Гори', са очевидном намјером ... да се код Црно
zораца поврати ,анархија' ".6 У Бечу је Њеzош такоће имао да 
посвршава важне политичке послове. Требало је да среди при
лике на црноzорско-аустријској ~ран.ици и да пошто-пото рије
иш пи·rање црноzорских непокретних добара у Боки Которс1сој.7 

Њеzош се 18/30. септембра 1846. обраћа једнџм писмом ок
ружном которском капетану Едоарду Грију. Јавља му да намје
рава "првим пароходом .. . поћи у Тријест, а потом и до Беча 
проходати се", напомиње му да ће "у прву неhељу сићи у Ко
тор" и да ће за вријеме њеzова одсуства њеzово ,мјесто по части 
лiupci-:e власти заступати" њеzов брат Перо Петровић.8 

У пратњи Милорада Медаковића Њеzош заиста, у недјељу, 
4. октобра9 долази с Цетиња у Котор, а 7. октобра полази паро-

• Бранко Павићевић, ,О неоствареној Његошевој жељи да посјет.и 
Петроград 1846.", Историјски записи, Титоград, 1969, год. XXII, књ. XXVI 
св. 1, стр. 73. 

~ lbld., стр. 73. 
6 Ibld., стр. 74. 
7 Вщјети наш чланак ,Два Његошева писма о цр.ноrорсКК\<! непо• 

кретним добрима што су остала у аустријској држави у IЬеrошево до
ба", Стварање, Титоград, 1972, год. XXVII, број 5-6, стр. 550-566. 

8 Копија Његошевог писма од 18/30. септембра 1846. Едоарду Гр.ију, 
Цетиње, Арх.ивеко одјељење Цетињских музеја, Исходјашчи журнал, IV 
(скр. АОЦМ, 1. ж., IV). 

• Све датуме наводимо по новом календару. 
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бродом из Котора за Трст.10 Из Трста иде у Беч. Стиже у аустриј
ску пријестоницу 20. октобра.11 У Бечу се задржава до 13. фебру
ара 1847. Toza дана напушта Аустрију, враћа се у своју отац.бину 
и стиже на Цетиње 8. априла 1847.12 

Милорад Медаковић, који је био с Њеzошем од 4. 01сrобра 
1846. до 8. априла 1847, ·rврди: ,,Понио је био влади~са са собом 
из Црне Горе своје ново дјело ,Горски вијенац' у рукопису и 
печата za код Мехи·rариста у Бечу. Он сам држаше друzо поправ
љање и потоње преzледање".13 

Од 1847. до 1959. Г орски вијенац је доживио велики 
број издања. Сви су се њеzови издавачи држали текс-1:а из 1847. 

Ристо Ј. Драzићевић приредио је за штампу Гор ски в и
јен ац 1959. ~:одине. Драzићевићево издање Горско z вије н
ц а "дјелимично ое разликује од свих досадашњих". ,,Није нуж
но", каже Драzићевић, ,,наводити мноzе ситније измјене у тек
сту, али одмах треба наzласити да су исправљене двије важне 
очиzледне штампарске или коре1сrорске ~решке, које су се про
влачиле још од првоzа издања из 1847. Ове zрешке јасно доказу
ју, да није тачно Медаковићево ~сазивање из 1882. ~одине, да је 
сам Њеzош извршио ,друzо поправљање и потоње преzледање' 
штампаноzа те~сста, већ је то очиzледно вршио сам Медаковић 
или неки још непажљивији коректор, пошто је Њеzош за врије
ме бављења у Бечу свршавао најважније државне послове. Баш 
почетком јануара 1847. z. Њеzошу се најмање моzло мислити о 
,коректури' Гор с ic о z вијенца, јер је тих дана био и разо
чаран и увријећен од рускоzа цара, који му на неколике молбе 
није хтио дозволити да доће у П етроzрад и изложи му тешко ста
ње Црне Горе. Али да је и у таквом нерасположењу Њеzош вр
шио ,друzо поправљање и потоње преzледање', ипак му се ника-
1::,0 не би моzло десити, да усред дана, за вријеме најбурнијеzа 
дијела народне скупштине, измећу 562. и 563. сти.ха, доће прозни 
текст: ,Н о ћ ј е м ј ес е ч н а; с ј е д е о к о о z њ е в ах и ic о• 
л о н а В е љ е м z у в н у п о ј ,е" ! И сто тако Њеzошу не би моz
ло промаћи да то~сом најживљеzа расправљања о истрази, изме
ћу 602. и 603. стиха, доће ријеч: ,Полијеzаше', иза које непосред-

10 Едоард Гриј јавља 7. октобра 1846. Губернијалном предсједништву 
у Задру да је Његош тоrа дана пошао паробродом за Трст: ,,11 Vladica 
che oggi е partito per Vienna" (Хисторијски архив у Задру, Списи Намје
снишгва за Далмацију 313 (Ь. VIIIa. с. Х/2. 1. 1846) (скр. ХАЗ). 

11 Из писма rрофа Јозефа СедлнищФr од 12. фебруара 1847. аустриј
ском кнезу и државном канцелару Клеменсу Лотару Ве1щелу фон Метер
Нf!Ху сазнаје се да је Њеrош 20. октобра 1846. дошао у Беч. (dsterreichi
sches Staatsarchiv u Becu, AbteiJung Haus-, Hof - und Staatsarchiv, St. К. 
Noten von der PolizeihofstelJe, 49, f. 83). У том писму се каже: .,Das Be
nehmen dieses am 20. Oktober v. Ј. hier eingetroffenen Fremden .. . " 

12 Едоард Гриј јавио је 10. априла 1847. Губернијалном предсједни
штву у Задру да се Његош вратио из Беча на Цетиње 8. априла 1847. годи
не: .,Il Vladica, arrivato а Cetinje li 8. corr .. . " (ХАЗ, 326 (Ь. IXa. с. Х. 1847). 

13 В. М. Г. Медаковић, П. П. Ње~ош. Последњи владајући владика 
црно~орСЈСu, Нови Сад, 1882, ст:р. 129-130. 
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но долазе познате Мићуновић.еве ријечи: ,Без муке се пјесна не 
испоја .. .' и Владичине ријечи: ,Бе је зрно клицу заметнуло .. .', 
као што не би ,wozao доћи измећу 690. и 691. стиха прозни текст: 
,Оmравише три четири друzа да поз о ву н. а с куп тур
с ic е по z л а в иц ,е', а то се, очиzледн.о, не ради ноћу. Још ма
ње би моzао послије доласка турских поzлавица казати кнез 
Јанко: ,које сте се јаде с1<:аменили, (што разzовор какав не поч
нете,) но поспасте и позамрцасте' (ст. 714--716). Да 
се све ово још дешава у току дана најљепше илуструју ријечи 
сердара Јанка, када каже: ,Како сам се с ин о ћ исмијао!' . . . "14 

Драzићевић тврди даље15: ,,Сравњивањем ориzиналноz текста 
са текстом првоzа издања види се да је сиzурно сам коректор 
(Медаковић) иоправљао на мноzим .мјестима познату особину 
црноzорск:оz дијалеtсrа о ч,естој замјени 4 и 7 падежа, те се кроз 
цио текст Г о р с к о z в и ј е н ц а налази велика недосљедност у 
овом поzледу". 

Драzићевић је приредио досад четири издања Горско z а 
вијенца: прво 1959, друzо 1964, треће 1965. и четврто 1966. 
Измјене које је извршио у првом издању остале су и у остала 
три. Своје мишљење из 1959. о издавању Гор с 1с о z а ви ј .ен
ц а Драzићевић није промијенио ни 1976. У своме краћем при
лоzу ,, ,Шта је фајде' или ,што за фајду'?", који је објавио у 
Ств ар ању за 1976. (број 8-9, стр. 1229-1230), Драzићевић 
још енерzичније заступа своје раније становиште:/ ,,Данас се мо
же слободно тврдити", каже он, ,,да радници у штам11.аријu јер
менско~ icaлyhepczcoz реда .л~ехитариста у Бечу нијесу моzли сла
zа·щ текст Гор с zc о z а в иј е н ц а по Њеzошевом ориzиналтюм 
рукопису, као и да није тачно Меда~совићево тврhење, да је 
сам Њеzош вршио ,друzо поправљање и потоње преzледање' сло
жено~ текста Горско z а в ије нц а. За 11.рву тврдњу довољ
но је 11.оzледати сачувани дио opuzuнa.;iнoz Њеzошевоz ру1сописа 
(до стиха 1528) или њеzову фо·сокопuју, а за друzу тврдњу за 
мене је сиzуран доказ само једин.а ријеч, која ое у првом изда
њу налази измећу стихова 602. и 603. То је ријеч ,Полијеzаше', 
коју су по првом издању на томе мјесту остављали сви прире
hивачи и издавачи zлав1-1.оz Њеzошевоz књижев.ноz дјела од 1847. 
zодит-tе па даље. Ја сам је са тоzа мјеста избацио 1959. ~одине и 
11.ренио иза стиха 1226, што су одмах 11.рихватили неки наши и 
страни приреhивачи и издавачи. Да је Њеzош и летимичяо про
читао сложени текст, одмах би видио да тој ријечи није мјесто 
измеhу стихова 602. и 603., јер се иза те ријечи наставља рас
прављање о истрази потурица, а то сам детаљно образложио у 
своме прилоzу уз титоzрадска издања Гор с ic о z а вијенца 

14 Петар Петровић Његош, Горски вијенац. Приредио за шта1,шу, 
предrовор и прилоге написао Риото Ј. Драгићевић, цруrо издање, Гра
фички завод, Титоград, 1966, стр. 201-208. 

15 JЬid., стр. 208. 
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1959, 1964, 1965. и 1966. z. под насловом ,Kaico је приреhен. те~сст 
овоzа издања'". 

Требало би сад видјети да ли је Њеzош, поред својих служ
бен.их разzовора, имао времен.а, у току своzа боравка у Бечу од 
20. октобра 1846. до ЈЗ. фебруара 1847. да се позабави шта.мпа
њем Г ор ск: о z а вије н. ца и да врши "друzо поправљање и 
потоње преzледање" своzа спјева. 

Године 1847. Имбро Иzњатијевић Ткалац, у Бечу, упознаје 
Њеzоша. Он нам прича да је, ,,на проласку кроз Беч", ,,упознао 
владизсу Рада" tсод наше~ заједн.ич.zсоz пријатеља Вук:а Караџи
ћа"16 "Вук: је зн.ао", саопш1.·ава Ткалац, ,,да склон.и Владику да 
у Бечу штампа драму ,Гopcicu вијенац', а мени је он [Вук.] дао 
да прочитам одобрене табаке за штампу. Ова ме дивна пјесма 
очарала и Byica сам замолио да ме представи njecнuicy. Није би
ла банална учтивост што сам с Владиком са заносом zоворио о 
њеzовој пјесми и што сам се обрадсвао што сам za лично упознао. 
Моје усхићење очито је учинило jaic утисак на тоzа озбиљн.оzа 
човје~са који је био навикао на све врсте по~итовања, јер ме 
љ у б а з н о п о з в а о д а z а п о с ј е ћ у ј е м с в а :;о z а д а н а 
з а в р иј ем е с в о z а ic ра т ic о z а б о ра в ic а у Б е ч у. К а
к о с ам би о мл ад, то ми је ве ом а пол а ск ал о и 
радо сам се одазвао томе позиву ... Морао са.м му 
при-ч.ати о Берлину и Паризу ... " [(,,Ich lernte den Wladyka im 
Jahre 1847 auf der Durchreise in Wien bei unserem gemeinsamen 
Freunde Wuk Ka1-adschitscl1 kennen. Wuk hatte den Wladyka zи 
bestimmen gewusst, das Drama ,Der Kranz von den Bergen' in 
Wien drucken zи lassen, und mir die Aushiingebogen zи lesen gege
ben. Das herrliche Gedicht entzuckte mich, und ich bat Wuk, mich 
dem Dichter vorzustellen . . . er lud mich freundlich ein, ihn wiih
rend meines kurzen Aufenthaltes in Wien tiiglich zи besuchen ... 
Ich musste ihm von Berlin und Paris, von meinen Studien und mei
nen beriihmten Professoren erzi:ihlen . . . ")17 

Стјепан Пејаковић такоће је у току 1847, за вријеме своzа 
борав~са у Бечу, био у вези с Њеzоше.м.Он је тада Њеzаша и п ,о
с ј е ћ и в а о и с њим водио дуzе разzоворе. Ш еснаестоz фе
бруара 1847. послао је из Беча један примјерак Њеzошева Гор
ск о z а вијенца Људеви-~·у Гају у Заzреб. Тада је Гају доста
вио и препис Њеzошеве пјесме "Поздрав роду на Ново љето" с 
једним подужим писмом. Навешћемо овдје један дио тоzа пис
ма18: ... Tako isto Vam posilja vladika cernogorski, koji Vas ser-

16 "Das Furstenћaus von Montenegro. Ein montenegriniscћer Se!Ьstherr
scћer", Berliner TageЬlatt, год. XXV, број 461, 10. септембра 1896 (Morgen
-Ausgabe). 

17 Голуб Добраuл:rновић с правом nретпоставља да је Вук Караџић 
зацело суделовао и у кориговању Горско~а вијенца" (Вук Стеф. Караџић, 
О Црној Гори. Разни списи, Просвета, Београд, Сабрана дела Вука Ј(ара
цића, књига, XVIII. стр. 985). 

' 8 Povijest knjizevnosti hrvatske, Заrреб, 1909, књига 6, стр. 152- 153. 
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dacno pozdravlja, jedan Ехетрl. svoje drame, zatim 8 for. da 
ти novine и Cetinje za ovu god. siljete, dakle od 1-og sijecnja po
cevsi, kano i pjesmu njegovu za D ап i с и posiljamo Vат evo и 
prilogu. Ја sат Ьiо kod njega vise putah . .. Оп о Vami s ushice
njem govori . . . Ја sат ти sastavak опај iz D ап i се, gdje Kuku
ljevic о пјети govori, citao, i mozete misliti kako ga је razveseli
lo .. . 1 kad Ьi ga Ьiо upitao, је li ти је poznato опо: ,И ilirsko kolo 
mili .. .', izgovori mi odmah cijelu strofu, veleci, da ima original 
te рјеsте s тјеsесот i zvijezdom, da su se Cemogorci radovali па 
ovaj poziv, i nisu se mogli precudit, da је cenzura propustila . .. 
Nas Bedekovic, potkancelar, otkako је Ьiо sa zenom па balu slavlj. 
(koji preko 1600 for. stoji) i s vladikom takotler se је razgovarao, 
vatren је domorodac postao .. . "] 

И др Љубомир Радивојевић имао је веза с Њеzошем у току 
1847. у Бечу. То се види из њеzова писма које fe 2/14. фебруара 
оданде упутио Сими Милутиновићу у Беоzрад. Нека овдје, новом 
т:ранс:срuпцuјом, буде наведен поч.ет:а:с тоzа писма19: ,,Јуче је 
светли Г[оспо]дар, владика црноzорски кренуо из Беча к своји
ма у Црну Гору. Пре поласка Њеzова отидем и ја да Му ,сре
ћан пут' речем и код Њеzа застанем подост:а дружине; ту бијаше 
разzовора различита, пак реч. доће и на новине; тим поводом 
каза мени Господар: ,да пишем у Беоzрад, да му се Новине ша
љу на Цети[њ]у'. Лочем ј,е било дост:а друшт:ва и доста разzо
вора, ја онда заборави запитати Ње. Светлост ,на коzа да пи-

, " 
шем ... 

За вријеме своzа боравка у Бечу Ње~ош се врло чест:о саста
јао с Ву~сом Караџићем, који је у то вријеме живио у аустријској 
пријестоници. Гроф Јозеф Седлницки јавља 12. фебруара 1847. 
ауст:ријском кnезу и државном канцелару Клеменсу Лотару Вен
целу Метерниху да се Њеzош у Бечу дружио с Вуком l(араџи
ћем, чиновником из Руске амбасаде Рајевским и учитељем тали
јанс:соzа језика Ивановићем20: ,,Das Benehmen dieses ат 20. Ok
tober v. Ј. hier eingetroffenen Fremden, dessen Umgang mit Pri
vatpersonen wiihrend seiner Anwesenheit auf dem hiesigen Platze 
sich auf den bekannten serЬischen Literaten, Vuk Stephanovich, 
auf den Caplan der hiesigen kais. russischen Botschaft, Rajewski, 
und auf den italienischen Sprachlehrer Ivanovich beschriinkte". 
V листу Под ун а вк а од 3/15. јануара 1847. z., на страни 4, 
стоји: ,,Вук се непрестано забавља са владиком црноzорски.м". 
Караџић је, нема сумње, често посјећивао Њеzоша у хотелу 
,,Лондон" у коме је наш пјесник био одсио. То потврhуџ и Ми
лорад Медаковић.21: ,,Вук Караџић долазаше често код владике". 

19 Писмо Љубомира Радивојевића од 2/14, фебруара 1847. Сими Ми
лутиновићу чува се у Архиву САНУ у Београду под бројем 14161/358. 

20 Писмо Јозефа Седлницкоr од 12. фебруара 1847. Метерних.у, Беч, 
бsterreicћisches Staatsai·chiv, Abteilung Haus-, Hof- und Staatsarchiv, St. К. 
Noten von der Polizeihofstelle, 49, f. 83. 

21 Милорад Меда.t<овић, П. П. Ње~ош, Нови Сад, 1882, стр. 127. 
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Вјероватно је да су Њеzош и Караџић заједно разzледавали и 
знаменитости Беча. Нашли су се заједно и на словенском балу 
који је одржан 27. јануара 1847. у "Софијином ~::упатилу" (,,So
phienbadsaal") у Бечу. На томе балу "бијаше највише Чеках, он
да Јуzославјанах, потом Русах, Њемацах и Французах; Пољаках 
бијаше верло мало". Било је свеzа zостију "до двије хиљаде двје
ста"22. На тај бал је био дои~ао и др Боzдан Куре·т:ић28• Њеzа је 
,,послужила срећа" 1·е је тада с Њеzошем. ,,разzоварао подуzо", 
"највише" о хрватској књижевности., ,,коју он [Њеzош] верло 
добро познаје". ,,Прије неzо се [Њеzош] крене одавле", саопшта
ва Курети.ћ, ,,пут славне наше Церне Горе, што ће за мало би.ти, 
изит ће од њеzа драм.а једн.а из хисторије церноzорске, коју је 
он сам спис'о"и. 

Као што ое ви.ди, Њеzоша су, за вријеме њеzова боравка у 
Бечу од 20. октобра 1846. до 13. фебруара 1847, посјећи.вали и 
Срби, и Хрвати, и Словенци, и он је с њи;иа разzоварао о раз
ним проблеми.ма, и то, како је ре1::ао Хрват Куретић, подуzо25• 
Би.о је и на словенском балу. Пожели.о је и да се сли.ка. Баш 
у то вријеме борави.о је у Бечу сликар и први. наш фотоzраф 
Анастас Јовановић. Он је тада израдио Њеzошев портрет. За 
вријеме портрети.сања Јовановић је морао често разzоварати с 
Њеzошем, а Њеzош му је, врло је вјероватно, показао рукопис 
Го р ci:: о z а вијенц а, који је био са собом донио. Милан Б. 
Милићевић тврди да је Њеzош писао Г орски вијенац у 
Бечу2и: ,,Што би дању написао, то би yвette чи.тао Ву!Ј(;у Караџ,и
hу, А. Јовановићу и још неким Србима, који су к њему дола
зили"27. Милорад Медаковић нам 11рича да је Њеzош читао не-

22 Dr Bogdan Kuretic, ,,Dopis о slavjanskome balu и Веси", Danica, 
27. вељаче 1847, број 9, стр. Зо. 

23 Dr Bogdan Kuretic, ,,Dopis о slavjanskome balu и Веси", Danica, 
20. вељаче 1847, број 8, стр. 32. - Вид. и чланак Љубомира Дурковић
Јакшића ,,Југословени чланови ,Бесједах славјанских' у Бечу 1846-1847. 
године", Ковчежић, Беоrрад, 1960, књига трећа, стр. 149. 

24 Danica, 20. вељаче 1847, број 8, СТ'р. 32. 
25 У свом "Dopisu о slavjanskome balu и Веси" Богдан Куретић на

води познатије личности које су биле на томе балу: [,,Bi tu Ghika, knez 
vlaski, vladajuci knez Lichtenstein ... , Schwarzenberg, Milos Obrenovic, Ьivsi 
knez serbski, knez Lambah, grof Harah, grof Cernin, grof Attersperg, grof 
Wrbna, grof Deym, grof Kolovrat, grof Festetic, grof Leo Thun, grof Кinski, 
grof Sandor, vicekancelar baron Bedekovic, Medem, roski poslanik, Metel Oze
govic, savetnik u namestnictvu Ugarske i sdruzenih kraljevinah, general Si
munic, Vuk Stefanovic Karadzic, doktor Mitklosic, i vise ... "] Danica, 20. 
вељаче 1847, број 8, стр. 32). 

26 Милан Б. Милићевић, lv-teз Милош у причама, Београд, 1881, стр. 
277. 

27 Никола Банашевић примјећује да ово причање М. Б. Милићевића 
"има иnак неке основе". ,,Шта је природније", додаје Банашевић, него да 
Његош у Бечу обавиј.ести Вука Караџића ,о свом најновијем песничком 
делу и да му прочита неке одломке, а можда и цео спев, пред ,још нским 
Србима'. Мећу њима је био Анастас ЈовЗЈНовић, ... који је тада боравио 
на усавршавању у Бечу и израдио литоrрафије мноrnх познатих личности 
тога доба, па rи самог Његоша. Он је свакако вШIIе пута посећивао вла-
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ким особама Г о р с к и в и ј е н а ц, Л у ч у м и к р о ic о з м а и 
своју драму Лаж н и цар Шћепан Мал и прије неzо су 
се та њеzова дјела појавила. ,,У Трсту је Њеzош" (1833. z.), (на 
свом путу за Петроzрад), ,,нашао вре.лФена да пријатељима про
чита и једну пјесму коју је ту спјевао и коју је тршћански учи
тељ Димитрије Владисављевић одмах по одласку Њеzошеву по
слао у npujenucy Вуку у Беч"28• Ристо Ј. Драzићевић је упозорио 
у своме прило~у ,,!<.ако је приреhен тezcc·r oaoz издања" на из
вјесне нелоzичности и недосљедности у тексту првоz издања 
Г о рс к о z а в и ј е н ц а. Па ипак се, без великоzа разлоzа, не 
смије 1шшта мијењати у Горскоме вијенцу. Изузимајући 
очи~·е штампарске nozpeшzce, све те евентуалне неправилности 

се морају објављивати у сваком новом издању Гор с ко z а в и
ј ен ца, а у примједбама испод теzсста мо-:,rсе се на њих упозо
рити. 

Потребно је овдје напоменути да и у понеким дјелш1а ве
ликих свјетсЈСUХ писаца ш~а нелоzичности и неправилности. Ево 
за то ј,едноzа примјера из Хомерове Ил иј ад е. Хомер у Ил и
ј ад и, која има 15.696 хексаметара, опјевао је дozaf,aje zcoju су 
се десили у току педеоет и једноz дана у десетој zодини ра
товања. У току трећеz борбеноzа дана појављује се два пута под
не (11, 84 ид. и 16, 777 и д.)29• Воћа Пафлаzонаца Пилемен шне 
у петом пјевању Ил иј ад е (стих. 576 ид.), а у тринаестом пје
вању (стих. 643-659) живи и оплакује своzа мр·rвоzа сина30. 

Александар Младеновић се усудио да тврди да "језичне раз
лике измећу РГ В (ру1сописа) и /ГВ (првоz издања ,Гopczcoz 
вијенца') у својој изразитој већини не потичу од Њеzоша или 
бар не директно од њеzа. Све то zовори о томе до.. 1 ГВ не ре
презентује добрим. делом. ни Њеzошеву zрафију, ни Њеzошев 
правопис, а такоће, у низу особина, ни Њеzошев језик ... С пра
вом ое може 11.омишљатu да ове разлике измећу Р ГВ и / Г В 
потичу од Њеzои~евоz секретара Милорада Медаковића који је 
био с песником у Бечу за време штам.пања ГВ"31• 

Полемишући с Младеновићем, Никола Банашевић се с пра
вом пита да ли је Њеzош, ,,као песник, допуштао да се дира у 

дику у његовој соби за рад, а некад га је ваљда затекао како чита и до· 
терује свој донесени 'PVI<Onиc Горс1соz вијенца. Много дшщије, он је 
могао испричати како је Његош за време свог боравка у Бечу ,сваки дан 
писао свој знаменити спев' ... " (Вид. ropcк:u вијенац у редакцији Николе 
Бана.шевића, Београд, 1973, с11р. IX). 

28 Пет-ар Колеидић, ,,Његошев "Глас каменштака' у талијанском при
јеводу Петра Сенmћа", Споменик: Српске академије наука, Београд, 1941, 
XCIV, други разред, 73, стр. 5. 

29 Homerova Ilijada. Priгedio i protumacio Тото Maretic. Pregledao i 
priredio Stjepan lvsic, Загреб, 1961, c'tp. XXVII, XXXIV, 210, 338. 

зо Љid., ,стр. 102 и 268. 
31 Др Александар Младеновић, ,,О рукопису и првом издању ,Гор

ског вијенца"', Годишњак Филозофско~ факултета у Новом Саду, Нови 
Сад, 1970, књ. XIII/I, стр. 331. 
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њеzов језик и сп1.л, и ко се моzао осмелити да тако нешто себи 
дозволи"82• 

Зна ое да Њеzош није поклањао пажњу правопису и интер
пункцији. Милорад Меда~совић на.м саопштава33: ,,Владика Раде 
није учио zраматику, ни произваhање слоzа, па би дава' или Ми
лаковићу или мени, да ставља.мо нуждне знаке (интерпункције) 
he треба . . . Прве ~одине мојеz доласка на Цетиње, даде ми вла
дика, да преrшсујем јуначке пјесме, које је он скупио, а неке 
и сам спјева', уз то и оне о устанку србском, давши им име: 
,Оzледало србско"'. Како је Меда~совић "био доста хвалисав кад 
је zоворио о својим дужностима и успесима, он не би крио да 
му је Њеzош поверио да мења њеzов језик и стил"34• 

Њеzош је боравио у Маинама од 13. фебруара до 8. априла 
1836. Ту ј,е добавио из Котора врло лијепе хартије и позвао је 
Вука Врчевића, тада настањено~ у Будви, да му начисто препи
ше С в об од иј ад у. Пошто је Врчевић с Њеzошевоz ориzина
ла извршио препис Св о бо д иј ад е, Њеzош је, без сваке сум
ње, препис прочщ·ао, учинио својом руком неке измј,ене и по
том za послао у Пе·т:роzрад85• 

Њеzош је волио тачност изнад свеzа. Ево какве савјете даје 
своме сестрићу Петру Перовићу Цуци у писму од 4/16. јуна 
1846.36: ,, ••• Примио сам твоје писмо ономадне, т[о] је[ст] lza 
јунија, на којему си заборавио ставити число мјесеца и zодине, 
а ·сако исто не спомињеш у којем се корпусу налазиш. Ово тво
је небре:жен.ије ја не моzу постићи од шта произлази, тако исто 
·своја празнословuја у писмо веома су ме зачудила. Ове, исти
на, маље ствари, али су на мене чудновато дјејствије учиниле. 
Требало би, када мени пишеш (а и свакоме друzому) да сваку 
·сочност строzо набљудаваш ... " 

Из сачуваних докумената се види да је Њеzош тражио до
бре коректоре за своја дјела. Кад је био припремио за штампу 
Оzледало cpncico, носио се мишљу да то дјело штампа у 
Лајпциzу, ј,ер је желио да се оно појави у "великољепном изда
њу". Али кад је сазнао да- Државна штампарија у Беоzраду 
,,11.ревосходu све оссале у којима се што досад cpncicoza печата
ло и да има добре корек:rоре"37, одлучио је да О z лед ал о об
јави у Беоzраду. 

s2 Никола Банашевић, ,,О издању Горско~ вијенца", П. П. Његош, 
Горски вијенац, критичко издање с коментаром приредио Никола Бана
шевић, Београд, 1973, Српска књижевна задруга, коло LXVI, књига 442, 
стр. XV. , 

~3 М. Медаковић, П. П. Ње~ош, Нови Сад, 1882, с'Гр. IV-V. 
34 Никола Банашевић, ор. cit., стр. XVI. 
зr; Вид. мој чланак "Владичин боравак у Маинама од 13. фебруара до 

8. априла 1836. године и постанак Свободијаде", Историск:и записи, 6/1950, 
св. 7-8, стр. 271-288. 

38 АОЦМ, 1846, копија Његошева писма од 4/ 16. 1846. Пе'ГРУ Перовићу 
Цуuи 

37 АОЦМ, ПА, 1845, коnија Његошева писма од 12/24. априла 1845. Ва• 
силију Берару. 
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Кад је Њеzош довршио Луч у м и кр о козма, послао ју 
је у Беоzрад 24. ју1-1.а (6. јула) 1845. своме учитељу Сими Милути
новићу и замолио za је да је utта..лта и да сам врши коректурузв: 
,, ... Пошаљем ти моје мало дјелце Лучу микрокозма, 
м1-1.ом састављену четири прве 1-1.еhеље прошлоzа частноzа и ве
ликоzа поста. Овијем те дјелом утруhујем и молим да ми za даш 
напечатати у тамоиtњу дивну печатњу, да лт изволиш коректо
ром ucr:oza биr:и, на лијепу хар·сију да се печт:а, да za у почетку 
украсиш каквим високим идеалним вињетом . .. " 

Да је Њеzош поклањао велику пажњу коректури своzа дје
ла Луч а микрокозма још боље се види из њеzова дpyzoi 
писма Сими Милутиновићу од 19/31. авzуста 1845. Он ту, изме
ћу осталоzа, каже39: ,,Само удостојU1:е се Ви бити коре1ссоро,11 
тоzа дјелца, јер ја мислим да ,11е Ви најбоље разумијете . .. " 40 

Јасно је да се Њеzош бри1-1.уо о издањима својих дјела и да 
је од коректора тражио да савјес1-1.о ураде свој посао. Може ли 
се и смије ли се онда и помислити да он није вршио "друzо по
прављање и потоње преz.ледање" Горск о z а в иј е1-1. ца за ври
је.ме своzа ~отово четворол1јесечно~ боравка у Бечу? Вршећи ко
реnуре сво~а дјела, Ње~ош се није моzао савладати а да не ис
пусти понеки стих који му се учинио 1-1.еважан или да не дода 
понеки стих којим је хтио истаћи неку црту појединих лица у 
своме спјеву. Говорећи о рукопису прво~а дијела Го рско z 
вијенца 1892. Милан Решеr:ар каже, измећу осталоzа41: ,,Али 
има и друzијех разлика измећу задње редакције текста у руко
пису и измећу прво~а издања (Гор с ко z а ви ј ен ца). Владика 
је наиме ~сојешта исправљао, док је рукопис штампао, а да није 
то~а у њему више биљежио; јављено ми је naLte да наш врли 
књижевник Љуб. Ненадовић има не1солюса табака, на којима 
је пјесник нешr:о исправљао прије но је дјело изашло из шr:а.м.-

38 Његошево писмо од 24. јуна (4. јула) 1845. Сими Милутиновићу чува 
се у Архиву САНУ у Београду, под броЈем 8788N. 

3g Његошево IШсмо од 19/31. августа 1845. СИ.\1:И Милутиновићу налази 
се у Архиву САНУ у Београду, под бројем 8788/VII. 

,о Милутиновић. се заиста старао о првом издању Луче мu.:рокоз,~~а. 
Био је и њен коректор. У 28. строфи трећега пјевања додао је десети 
стих: 

,,што и нарав ни у сну не снила", 
јер је тај стих, изгледа, недостајао у оригиналу. У примједби испод текста 
признао је да је тај стих он испјевао: ,,У овој строфи десетога стю,а неј
ма, и овај сам ја додао ... " (Петар Петровић Његош, Луча ,1tuкрокозма, 
Београд, 1845, стр. 43, примједба"*". Ова нам: п.римједба показује да се 
Милутиновић 1845. није усућивао да мијења Његошеве стихове као што 
је то радио са Његошевим стиховњ,ш које је 1833. објавио у својој Пје
ванији. Узгред треба напоменути да у првом издању Луче ми~срокозма и 
нема много штампарских погрешака. ,,Често" су у том издању "састав
љене по две речи, али то већином нису штампарске, него пишчеве грешке, 
односно навике" (Н[икола] Банашевић, ,,О издању Луче микрокозма с 
тумачењем неких стихова", Наш језик, Институт за орпски језик, Београд, 
1950, књ. 1, св. 5-6, Cl'p. 197. 

41 Милан Решетар, ,,Рукопис ,Горскога вијенца'", Стражилово, Нови 
Сад, 1892, број 17, стр. 266. 
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парије. Те разлике измећу рукописа и штампан.о~а текста нијесу ,, 
знатне ... 

Пос.мља се сад питање: како је Љубомир Ненадовић до
шао до неколика табака, на којима је пјесни~с нешто исправљао 
прије но је дјело изашло из штампарије"? 

V С е рбс~сом народно.м листу од 12/24. јануара 
1847, zод. XII, број 2, c-rp. 9-10, појавила се Њеzошева пјесма 
,,Поздрав роду. (Из Беч.а 1847.)". Друzи пут је ту пјесму објавио 
Људевит Гај у D ап i с i од "8. sijecnja 1848.", XIV. zод., број 1, 
стр. 5-6. Трећи пут је пјесма штампана у Шум ад инк и 1856. 
у броју 1. у Danici је Гај пјесму објавио по рукопису који му је 
"16. veljace 1847." послао из Беча Стјепан Пејаковић42• Рукопис 
те Њеzошеве пјесме пронаhен је у остмштини Гајевој, и он се 
данас ч.ува у Националној и свеучилишној библиотеци у За~ре
бу. Захваљујући Управи Библиоте~се, ја сам још 1951. добио ксе
рокопију рукописа ове пјесме и објавио сам ј,е у своме прилоzу 
,,Факсимил pyiconuca Њеzошеве пјесме, ,Поздрав роду на Ново ље
то"' у часопису Ств ар а њ е, ~од VI, Цетиње, фебруар-март 
1951, св. 2-3, стр. 155-162. Але~ссандар Младеновић је 1972. до
казао да препис Њеzошеве пјесме "Поздрав роду на Ново ље
то", -~соји је наhен у Гајевој оставштини, потиче од Милорада 
М едаковића48• 

Говорећи о заzребач.ком рукопису Њеzошеве пјесме "Поз
драв роду на Ново љето" Милан Решетар примјећуј,е "да је на 
самом листу Влаоик:а својом ру~сом записао само натпис и додао 
naic стих 59-ти, док је све остало писала дру~а рука, а тако је од 
туhе руке и потпис 'Петар Петровић Њеzош Владика Церноzор
ски' ~соји је писан латиницом"44• 

Изzледа да Решетар није пажљиво разzледао заzребач.ки 
рукопис Њеzошеве пјесме "Поздрав роду на Ново љето", иначе 
би примијетио да је Њеzош у 15. стиху подвукао ријеч ,,~руби", 
а у 16. ,,Теинзиzоан". I<o ће знати зашто је ·r:o урадио. Можда 
није био задовољан тим пјесничк:им изразима. Измећу 25. и 26. 

u Stjepan Pejakovic, Gratla za povijest k11jizevnosti hrvatske, JAZU, 
Загреб, 1909, књ. 6, стр. 152. 

• 3 У својој студији "Графијске, правописне и дру~.-е одлике 'Посвете' 
у 'Горском вијенцу' " Александар Младеновић каже: ,,Не треба заборавити 
да је у Медаковићевом препису сачувана :Његошева песма Поздрав роду 
на Ново љето, одн. Поздрав роду из Беча 1847. z." (Годишњак Филозофст,соz 
факултета у НовоАt Саду, Нови Сад, 1972, књ. XV/1, стр. 156, примједба 17). 
Младеновић је погрешно цитирао наслов fЬегошеве пјесме ,,Поздрав роду 
из Беча 1847. г.", која је угледала свијет у Сербском народнQм листу "12. 
јануара 1847". Тамо стоји у једном реду "Поздрав роду". Иза тога долази 
тачка. У другом реду штампано је: ,,Из Беча 1847.". Наслов је, према то
ме, ,,Поздрав роду", а оно друго су ознака мјеста и датум. 

н Милан Решетар: Мање пјесме владике црноzорскQzа Петра 11-oza 
Петровића Њеzоша, Београд, 1912, Српска књижевна задруга, књ. 141, стр. 
XVI. 
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стиха ставио је зна~с ,,". По свој прилици намјеравао је да ту 
нешто уметне. У 26. стиху прецртао је ријечи "она вје~је" и 
мјесто њих је написао: ,,је њено царство". Без сумње је овдје 
нашао срећнији израз. Ријеч "трудности" у 36. стиху замијенио 
је ријечју "трудови", свакако збоz тоzа и~то је 35. стих zласио: 
"Трудностима људи надвладаше". У 38. стих уметнуо је ријеч 
"оста", извјеоно да би стих попунио. У 40. стиху преиначио је 
,,душам" у "душах". У метнуо је 54. стих: ,,Осахоше самоубистве
не", а прецртао је стихове 66. и 67.: ,,Прах ће му се у хули вијати 
/ ломи вјечна родитељска клетва", јер су иза њих мало ниже сли
једили стихови: ,,Ломи вјечна родитељсtса клетва! / Прах ће ње
zов буре хуленија". У претпосљедњем стиху подвукао је снажним 
потезом ријеч "хуленија", а у посљедњем је исправио именицу 
"zробнице" у "zробницу"45• Име "Теизиzоан", које је Медаковић 
био поzрешно написао, Њеzош је преправио у "Теинзиzоан". На 
првој страни D ап i се од "8. s i је спј а 1848." Људевит Гај 
је објавио Њеzошев стих: ,,Покољења дјела суде, што је чије 
дају свј ема" из "Посвете" у Г орском вијенцу, а иза тепа 
је донио Њеzошеву пјесму "Поздрав роду на Ново љето" по Ме
даковић.еву препису. Гај је усвојио све Њеzошеве интервенције. 

Ова пјесма појавила се и у Сер бск ом нар одн ом ли
ст у од 12/24. јануара 1847. (чис. 2, стр. 9- 10). Потпис је ту: 
"Владика Црноzорски". Постоји велика разли~са измећу овоzа 
текста и текста који се чува у Националној и свеучилишној би
блиотеци у Заzребу. Какве су измјене извршене у стиховима нека 
по~сажу примјери из једне и друzе варијанте. 

Поздрав роду. Из Беча 1847. 

Зрак просв,ете пита напредно
сти, 

а напредност под њим проц
в iетаје, -
Бе' народност, живот је ду
шевни, 

he је није, без душе ~сипина. 
Храм је отпрт људско~ прос
вештења; 

вјенценосци нашеzа вијека 
свешт.ено се с Минервом вјен
чали, 

сад на свијет не смију изаћи 
жреци zруби мрачноzа ~сапи
шта .. . 

Поздрав роду на Ново љето. 

Бе, просвјета, ту су напредно
сти -
ће' просвјета, ту народност цвје
та -
ће' народност, живот је душев
ни, 

he је није - без душе кипина. 
Просвјете су 01.прти храмови, 
с крунама се вјенчала Минерва. 
Не смију се на св'јет показати 
zруби слуzе бездне демонове ... 

•~ Овдје наводимо Његошеве отихове и ријечи новом 11ранскрипцијом. 
- Вндјети о томе и мој чланак "Факсимил рукописа Њеrошеве пјесме 
,Поздрав роду на Ново љето'", Стварање, rод. VI, Цетиње, фебруар-март 
1951, СВ. 2-3, С11). 155- 162. 
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Лепо, липо, љепо и лијепо, 
бело, било, бјело и бијело, 
листићи су јед1-1.оzа цвијета, 
у пупољ се једа1-1. одњихали. 
Вријеме је мајсторско реше1:0, 
прочистић,е 01-1.0 ове ствари ... 

Липо, љепо, лепо и лијепо, 
било, бјело, бело и бијело, 
листићи су једноzа цвијета, 
у пупољ се један одњихали. 
Cumapuj,e, hецу забављају, 
трудности.ма људи 11д.двлада
ше ... 
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Ово је само један дио измје1-1.а што их је Њеzош у овом слу
чају извршио. Али и оне су довољ1-1.е да се види да он своје сти
хове стално подврzава темељитој преради. Он их допуњује, 
дотјерује, прецртава; по1-1.екад додаје цијеле нове стихове, а 
првобитне испушта. Стално .е~сст лшј,ења набоље. Ове Њеzошеве 
исправке46 најбољи су до~саз да он није ни1соме допуштао да дот
јерује језик у њеzовим пјес1-1.ичкш1 дјелима. А понајмање је за 
то моzао овластити pacuja1-1.oz и "дремљиво~" Милорада Медако
вић.а, који је био без икаквоzа духа. Добро је познато из сачува-
1-1.их рукописа Свободијад.е, првоzа дијела Горскоzа 
вијенца, једне и по странице Лаж 1-1. о z цар а Шћепан а 
Мал о z, неких пјесама и препјева да је Њеzош упорно мијењао 
свој првобит1-tи текст. Поједине ријечи замјењивао је бољима, 
пој,едине стихове је прецртавао и мјесто њих писао нове, додавао 
је са стране сасвим нове стихове и цијеле фраzменте. Глачао је 
своје стихове све до~с za нијесу сасвим задовољили. Па то је, за
право, један од путева умјеп-Lичкоz стварања. Перо Слијепчевић. 
ка.же на једном мјесту у својој студији "Одраз живота у 'Лучи 
микрокозма' " 47: ,,Или је код Њеzоша вели~со само оно на што се 
више пута враћао, док није успео да од чињеница направи песме, 
а од мисли песничюе заносе". 

Да би се видјело колико је неоправдано мијењати поједи1-1.е 
изразе у стиховима Г орско z а в иј е нц а, ми ћемо се овдје 
задржати само на неким измјенама које је извршио Ристо Ј. 
Драzић.евић у своме издању Г ор с к о z а в и ј е н ц а. 

Издање Г орс1со~а вијенца из 1847. 1-1.е слаже се у 
м1-1.оzим језичним питањима 1-1.и с ориzин.ал.ним рукописом ни с 

40 У Danici је пјесма "Pozdrav rodu па Novo ljeto" тако15е претрпјела 
извјесне измјене. У стиху: ,,Умним в'јенцем да окитиш матер" ријеч "оки
'ГИШ" за.\1.ијењена је ријечју "окруниш" (,,Умним в'јенцем да окрунmп 
матер"). Али су при 11рансюрибоваwу ћирилице настале у појединим рије
чима и извјесне дРуrачије промјене. Замијењене су ријечи "ће" са ,,гдје", 
"срце" са "сарце", ,,прса" са "парса", ,,символа" са "симбола", ,,юрвца" са 

и tl ,, ,, ,, и 
"карвца , ,,грдно са "гардно , ,,жертвенику са ,,жартвениюу итд. ма у 
пјесми и штамларских погрешака. Стих: ,,Сви у,3 једну, не б.ива тјескоте" 
гласи у Danici: ,,Сви уз један, не.бива тјеско,те' итд. У Danici је и интер
пункција у пјесми сасвим друкчија него што је у рукопису. Она код Ме
даковића готово и не постоји. 

47 Зборник радова, Институт за проучавање юъижевности САН, Бео
град, 1951, КЊ. 1, С11р. 302. 
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издањем Гор с tc о z а вијенца које је приредио за штампу 
Ристо Ј. Драzићевић. Те се промјене у текс~·у тичу мноzих фонет
ских, морфолошких и стилистич1сих појединости.48 

Нека буду овдје по реду изнесене: 
У издању Г о р с к о z а в и ј е н ц а из 1847: 

,,дан и народ како ћуку тица." 
У ориzиналном рукопису: 

,,дан и народ као ћуку тица." 
У титоzрадском издању Горско z а вијенца из 1959: 

,,дан и народ као ћуку тица." 

У случају "ка1со" ријеч је о особини Њеzошева ј,езика коју 
често среталю у њеzовој поезији и у њеzовим писмима. 

Ево неколико примјера за то из Гор с ко z а в иј е н. ца 
из 1847: 

,,Скаче старац како хитро момче ... 
како старац, на камен сједећи ... 
ублиједи како рубетuн.а ... 
Фа·симу ће Суљо држати 
како очи своје у ~лави ... 
јаребица тшtка и плашива, 
ма тијела 1са1со ватра жива . .. 
како што је шареним коњима!" 

У ориzиналном рукопису: ,,Изнијели су крсте с Ловћен.а на 
врх Црквине, па су по врху сјели, zаћу пушкама и броје колика 
пута zcoja одјекне." 

У Г о р с к о м в и ј е н. ц у из 1847: 
"Изнијели су крсте с Ловћена на врх Црквине, па су по врху 

сјели, zahajy пушкама и број,е колика nyi·a која одје1сне." 
У титоzрадском издању Горско z а в иј е нц а из 1959: 
"Изнијели су крсте с Ловћена на врх Црквине, па су по врху 

сјели; zаћају пушкама и броје колико пута која одјекне." 

Израз "tсолика пута" стоји и у ориzиналн.ом рукопису и у 
издању Горско z а вије н. ца из 1847. и оправдава се врло 
добро као особи1-tа црноzорских zовора. 

У издању Горско z а вије н. ца из 1847: 
,,А тројица само претекоше, 
под ~омиле мртвијех Тураках, 
рањене их Турци преzазили." 

48 Упор. о.sцје мој чланак "Нека rn1:тања крит.ике текста Горскоw 
вијенца", Задарска ревија, Задар, 14/1965, број 1, стр. 53-69. 
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У тито~радском издању Горско i а вијенца из 1959: 
,,А тројица само претекоше: 
рањене их Турци пре~азили 
под ~омиле МЈЛвијех Тураках." 

Тако је и у орu~иналном рукопису: 

,,А тројица само претекоше, 
рањене их Турци пре~азили 
под ~омиле МЈТl'виј,ех Тураках." 

У коначној редакцији пјесник је овдје промијенио распоред 
стихова, јер му се учинио ло~ичнији: само тројица претекоше 
под ~омилама МЈЛвих Турака, па су их Турци рањене пре~азили, 
а то представља дивну СМЈЛ. 

V издању Горско~а вијенца из 1847: 

,,Жали Иван брата једино~а, 
жалиј,е му војводе Уроша, 
но обадва да из~уби сина, 
жалије му војводе Уроша 
но сву земљу што је из~убио, 
жалије му војводе Уроша 
не~о очи да је из~убио. 
Да би очи за брата Уроша." 

V тито~радском издању Горско i в ије н ц а из 1959: 

,,Жали Иван брата једuно~а, 
жалије му војводу Уроша 
но сву земљу што је из~убио; 
жалије му војводу V роша 
но обадва да из~уби сина; 
жалије му војводу V роша 
НЈе~о оч.и да је из~убио; 
да би оч.и за брата Уроша!" 

V ори~иналном рукопису: 

,,Жали49 Иван брата једино~а, 
жалије му војводу Уроша, 
но сву земљу што је из~убио; 
жалије му војводу Уроша, 
но обадва да из~уби сина; 
жалије му војводу Уроша, 
не~о оч.и да је из~убио, 
да би оч.и за брата50 Уроша." 

4g Испред ,,жали" сrајало је најприје "тужи Ива". 
541 ПОСЈШје "брата" прецртано "сокола". 



20 Јевто Миловић 

Пјесник је у коначној редакцији мјесто четвртоzа падежа 
,,војводу Уроша" узео обичнији друzи падеж ,,војводе Уроша" 
уз ,;жао"51• Он је том приликом промијенио и ред стихова. Видо 
Латковић, пак:, мисли да је овдје "вероватно у питању коректор
ски п;юпуст." Њему изzледа као да је "ред ових стихова у руко
пису' ,,природнији неzо у првом издању"52 Тешко се сложити с 
Латковићевом претпоставком, јер се овдје ради о суптилној 
zрадацији у коју се не смије бирати.53 

У издању Г о р с к о z а в и ј е н ц а из 1847: 

,,оџа риче на равном Цетињу." 

У ориzиналном рукопису: 

,,оца риче на равно Цетиње." 

У титонрадском издању Горско z а вијенца из 1959: 

,,оца риче на равном Цетињу." 

Њеzош је накнадно промијенио израз "на равно Цетиње" у 
"на равном Цетињу". Можда је то учинио да би избјеzао друzи 
смисао: ,,риче на равно Цетиње" у смислу zрди Цетиње. 

У издању Горско z а вијенца из 1847: 

,,Љепша му је од виле бијеле. 
Нема пу н о осамнаест љетах, 
живо ми је срцг понијела." 

51 Ево неколшю стихова из једне наше народне пјесме гдје се појав-
љује други падеж умјесто четвртога: 

,,Наша Mejrpo, је л' ти жао мајке? - ... 
Наша Мејро, је л' ти жао бабе? ... 
Наша Мејро, је л' ти жао сеје? -
Није ме.ни моје сеје жао ... " 

(Вук Караџић, Пјесме, Лај~щш, 1824, юь. I, стр. 12). 
52 Видо Латковић, ,.Једно необично издање ,Горског вијенца'", При· 

лози, Београд, 1963, свеска 3--4, стр. 337. 
53 Радован Зоговић каже о горе наведеним Његошевим стиховима: 

,.Тепшо је изгубити синове, и то још обадва; још теже је изгубити земљу, 
па још сву, још једном теже: изгубити очи, што значи: свијет и борбу; 
али најтеже је изгубити брата. А погледајмо какву улогу у изражавању 
бола и губитка, у њихову постајању као поетског факта, игра понављање 
стиха ,жалије му војводе Уроша'. Тим понављањем се сваки нови елеме
нат порећења чини двос-груко новим. Без претходног понављања тај стих, 
поанта у коју улази, ,не би били онако снажни како су - у поанти он и 
закључује строфу и укључује ефекат два своја претходна понављања. У 
тим понављањима, у nорећењима, осјећа се поступак и трагика црногор
ске тужбалице, сажете у неколико стихова, градуиране, поанmране и на 
вШIШ ступањ бола и изражајности подигнуте." (Гласник Друштва за на-

r.у и умјетност Црне Горе III, Одјељење умјетности, Титоград, 1976, књ. 
, стр. 49). 
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У ориzиналном рукопису: 

Љевша му је од сва.које виле, 
нема пуне осамнаест љетах, 

живо ми је срце понијела." 

У издању Горско z а вијенца из 1959: 

,,Љепша му је од виле бијеле, 
нема пуне осамнаест љетах, 

живо ми је срце понијела!" 
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Пјесник је у коначној реда~сцији извршио у три стиха три 
измјене: дијалекатски компаратив "љевша" замијенио је књи
жевним обликом "љепша", израз "од свакоје виле" преиначио је 
у поетичнији "од виле бијеле", а "пуне осамнаест" у "пуно осам
наест". Израз "пуне осамнаест" не постоји у нашем језику. Може 
бити или "пуно" или "пуних". 

У издању Г о р с к о z а в и ј е н ц а из 1847: 

,,Не, Роzане, немој za будити, 
еон у сан ка на јави збори." 

У ориzиналном рукопису: 

,,Не, Роzане, немој za будити, 
е он у сан ка на јавје збори." 

У издању Горско z а вијенца из 1959: 

,,Н.е, Роzане, немој za будити, 
е он у сан ка на јавје збори." 

Пјесник је пак рускословенски облик седмоzа падежа "јав
је" замијенио нашим обли~сом "јави". 

У издању Г о р с ic о z а в иј е н ц а из 1847: 

,,Посланици везирски невесели одлазе . . . Одоше кавази ве
зирски." 

У ориzиналном рукопису: 

"Посланици везирски, невесели, ~срећу да одлазе . . . Одоше 
кавази везирски." 

У издању Го рско z а вијенца из 1959: 

"Посланици везирски, невесели, крећу да одлазе . . . Одоше 
кавази везирски." 
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Пјесник је у коначној редакцији н,еспретну перифразу 
,,крећу да одлазе" замијенио са "одлазе" што значи uc-r:y с-r:вар, 
јер на овоме мјесту вријеме садашње "одлазе" не мора бити у 
а~.."Туалном значењу неzо у ~сонативном "спремају се да оду". Кад 
су кавазu и стварно отишли, пјесник је рекао: ,,Одоше ~савази 
везирски." 

У издању Гор с ic о z а вијенца из 1847: 

,,И ли имам младоzа витеза, 
yzpaбuut za у првој младости; 
или имах ч.ојка за човјество, 
cвaicoza ми узе npuhe р01са; 
или имах китноzа вијенца, 
који круни чело невјес-r:ама, 
пожњеш ми za у цв'јету младости." 

У ориzиналном рукопису: 

,,Или имах младоzа витеза, 
уzрабиш za у54 првој младости; 
или имах55 чој:са за човјество, 
cвaicoza ми узе npuhe рока; 
или имах ~ситноzа вијенца, 

~соји круни чело невјес-r:ама, 
пожњеш ми za у цв'јету младос-r:и." 

У издању Гор с ic о z а в иј ,ен ца из 1959: 

,,И ли и.мах младоzа витеза, 
уzрабиш za у првој младости; 
или има;,с чој:са за човјество, 
cвa'ICOZa ми узе npuhe рока; 
или имах 'ICUTнoza витеза, 

који круни чело невјестама, 
пожњеш ми za у цв'јету младос-r:и." 

У издању Гор с ic о z а вијенца из 1847. имамо вријеме 
садашње им ам у стиху: 

,,Или имам младоzа витеза." 

Будући да је овдје ријеч о zномској употреби времена са
дашње~ им ам и времена преhашњеz свршено~ им ах, моzао је 
пјесник рукописно им ах замијенити са им ам поzотово зато 

5' Иза "у" било је најприје написано ,дв'јету", па је прецртано, а 
затим је поврх њеrа написано ,;првој". 

55 Мјесто "имах" пјесник је био прво написао ,,имам". Овдје се аутор 
колебао. 
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што иза њеzа слиједи вријеме садашње у i раб иш, такоhе у 
~номској употреби: 

,,у~рабuш ia у првој младости." 

Да је у стиху: ,,Или имам младоzа вит.еза" остало им а х, 
моzло би се вријеме преhашње свршено им ах схватити времен
ски. Ова~со је ~номска употреба уведена временом садашњим, 
па се као таква ла1сше разумије. 

У издању Г о р с к о i а в и ј е н ц а из 1847: 

,,Селим везир, роб роба свечева, 
слуzа брата сунца свијетскоzа, 
а посланик од све земље цара." 

У ори~иналном рукопису: 

,,Селим везир, ррб роба свечева, 
слу~а брата сунца свијетлоzа, 
а посланик од све земље цара." 

У издању Горско i а в ије нц а из 1959: 

,,Селим везир, роб роба свечева, 
слуzа брата сунца свијетлоzа, 
а посланик од све земље цара." 

У трећем стиху: ,,а посланик од све земље цара", иза ријечи 
,,послани~с" пјесник је био написао "свеzа свијета", па је то пре
цртао, а поред тоzа с·савuо "од све земље". Иза ријечи "цара" 
првобитно је било "од свиј,ета". Преко израза: ,,послани~с све~а 
свијета цара"56 и ,посланик цара од свијета" дошао је наш пјес
ник на~сон дуљеzа тражења до придјева "свијетс~си". Селим ве-

• . • • lt 
зир Је посланик султанов, а султан 7е цар "све~а свщета , ,,цар 
од свијета". Султан је уз то брат свеца Мухамеда, а Мухамед је 
,,сунце свијетсzсо", јер обасјава цио свијет. У Л уч и микро
к оз ма Њеzош спомиње милијуне "колах небеснијех": 

,,насија.а кола са сунцима; 
свако сунце предводи мирове 
колика си ~соме одредио, 
а мир сваки своју сферу има." 

(III, 167-170). 

se У Лучи мик:рок:озлш оретамо стих: ,,царе мира једног цијелога" (VI , 
стих 225). 
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Сваки свијет, дакле, има своје· Сунце које za предводи. И 
Мухамед је, по Селиму везиру, предводитељ читавоzа нашеzа 
свијета. 

Израз "сунца свијетскоzа" сасвим је у складу с icapanepoм 
охолоzа Селима везира. Зато ј,е пјесник у коначној редакцији и 
промијенио епитет "свијетлоzа", који се сасвим "излињао", у 
свеобухватни придјев "свијетск:оzа". Промјена "свијетскоzа" у 
,,свијетлоzа" осјећајна би ослабила стих: ,,слуzа брата сунца сви
јетс~соzа". 

У Шћепан у Мал ом Беzлербеz дозива ј,едноzа кадију бо
санскоzа и каже му да прочита "титуо султанов". ,,Кад иј а (чи
та): Ја, султан Мустафа, емир, брат сунца а роhак мјесеца ... ја, 
император над имераторима, раздаватељ земних престолах, ос
јен~са божја над објема частима свијета . .. "57 

Потребно је овдје још напоменути да наш пјесник упо
требљава у Гор с ic ом в ије нц у још једанпут израз "свијет
ски": 

,,жертвом на трон бича свијетскоzа". 

У издању Горскоzа вијенца из 1847: 

,,Хајте к мени под мојим шатором, 
ти, владико, и zлавни сердари, 
само да сте цару на бјељеzу, 
за примити од мене дарове." 

У ориzиналном рукопису: 

11 • • • 

само да сте цару на бјељеzу, 
за примити од мене дарове." 

У издању Гор ск: о z а вијенца из 1959: 

~~~ да сте цару на бјељеzу, 
да примите од мене дарове." 

Мјесто ријечи "за" у стиху: ,,за примити од мене дарове" 
стајало је најприје у ориzиналном рукопису "па". Пјесник: је од 
,,па" направио "за". 

На ~сонес-ру~сцију "за примити" наилазимо и у Св о бод и
ј ад и: 

"Књиzе с крвљу написаше 
два Ченzића, силне паше, 
за број мислит обратише .. . " 

( II I, 90-92). 
57 Петар II Петровић Његош, Лажни цар Шћепан Мали, Београд -

Загреб, 1902, Српска књижевна задруга, 65, стр. 89-92. 
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,,За довршит ово дјело .. . " 
(VII, 28). 
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На далматинском подручју та је констру1сција веома раши
рена. Ево два-три примјера из Гундулићева О s т ап а:·58 

,,Mi, za uzmnozit vece zlata .. . " 
(О s тап, I, 277) 

,,Mrem za zivjet s tvoga plama .. . " 
(Osm a n, V, 316) 

,,da jos ро toj kraljevini, 
za osvetit cara mlada." 

(О s тап, VIII, 774--775). 

У и.здању Горско z а вијенца из 1847: 

,,Не, сердаре, али што зафајду? .. . " 
,,Хоће, кнеже, али што зафајду?" 
ш . ф 'д . , " ,, то 1е щ е крити оно што Је . ... 

,,Јесам, ~снеже, није фајде крити." 

У издању Горскоzа виј ,енца из 1959: 

н д 'ф"д?" ,, е, сер аре; али што Је аЈ е . ... 
,,Хоће, кнеже; али што је фајде?" 
,,Што је фајде 1срити оно што је?" 
,,Јесам, кнеже, није фајде крити!" 

Уједначавањем zope наведених стихова из Горско z а ви
јенца из 1847. добија се плеоназам. У ориzиналном рукопису 
сретамо израз "ма зафајду". У издању Гор с ко z а в и јен ц а 
из 1847. налази се стих: 

,,ма залуду, на ·ru божу вјеру!" 

Наш је пјесник у ориzиналном рукопису написао својом ру
ко.м стих: 

,,ма зафајду, на ти божу вјеру!" 

Тако је он поправtсом "ма залуду" објаснио израз "ма за
фајду". Није у ориzиналном рукопису ни прецртао израз "ма 
зафајду" неzо је испјевао нови стих: 

,,ма залуду, на ти божу вјеру!" 

58 Civo Frano Gunduli6, Djela, za stampu priredio Duro КоrЫе1·, Zagreb, 
1938, (Osman), I, 277, V, 316, VIII. 274-275. 
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Не смију се, према томе, уједначавати поједини стихови из 
Горско z а вијенца из 1847. 

У издању Г о р с к о z а в и ј е н ц а из 1847: 

,,Три сердара и два војеводе -
са њихово триста соколовах, 

соко Бајо са тридест зл~ајевах, 
мријет неће док свијета траје." 

У издању Гор с ко z а вијенца из 1959: 

"Три сердара и два војеводе 
са њихово триста соколовах, 

с њима Бајо су тридест змајевах -
мријет неће док свијета траје . . . " 

У ориzиналном pyiconucy четврто "Коло" било је започето 
стихом: 

,,Соко Бајо ниzда мријет неће". Затим је пјесник испред ри
јечи ,соко" ставио епитет "сабља". Коначно jie једним потезом 
прецртао читав стих и "Коло" започео стиховима: 

,,Три сердара и два војеводе, -
са њихово триста соtсоловах." 

Иза тоzа је 1-шписао стих: 

,,с њима сабља Бајо Пивљанине." 
Тај za стих није задовољио, па је у њему прецртао ријечи 

"сабља" и "Пивљанине" и у проду:лсењу написао "са ·сридест 
змајевах". У првом издању Горско z а в иј енц а тај стих 
zласи: 

"соко Бајо су тридест змајевах.11 

Око распореда кола у Горскоме вијенцу Њеzош се 
доста ломио. У аутоzрафу кола нијесу ишла оним редом којим 
су штампана у првом издању спјева. Прво је коло било: ,,Боz се 
дpazu на Србе разљути", друzо: ,,Три сердара и два војеводе", 
треће: ,,Нови Граде сједиш на крај мора", четврто: ,,Љута клет
ва паде на изрода!", пето: ,,Чашу меда јошт нико не попи". Шес
тоzа кола нема у аутоzрафу јер и не допире до њеzа. НаtсНадно 
је Њеzош ставио изнад прво~ кола број "1", изнад дpyzoza број 
"4", поврх трећеzа број "5", поврх четвртоzа број "3" и изнад 
петоzа број "2". У првом издању Гор с,к о z а вијенца кола 
иду слиједећим редом: 1. ,,Боz се драzи на Србе разљути", 2. 
,,Чашу меда јошт нико не попи", 3. ,,Љута клетва паде на изро
да!", 4. ,,Три сердара и два војеводе", 5. ,,Нови Граде сједиш на 
крај мора" и 6. ,,Бјеше облак сунце ухватио". 
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V аутоzрафу ~сола су била лабавије повезана с развитком 
опјеваних дozahaja неzо у штампаноме тексту Горско z а ви
јенца. Павле Поповић је то добро ocje·ruo и изразио59: ,,Кола 
су", тако он ка:Јtсе, ,,баш умеци, баш одвојени од предмета, јер 
описују дozahaje раније од истраи, па ипак, њихов распоред ка
зује да су ушла с обзиром на истраzу. Прво коло пева о старој 
држави нашој и Косову, друzо о Иванбеzу, треће о Станиши ње
zову cw1.y, четврто о инвазији Шенhеровој (тј. Сулејманаzе) и 
битки на Вртијељци .. . , пето о опсади Новоzа и битки на Ка
меном пољу из 1687, шесто и последн,е пева дozahaj Бадњеzа 
вечера и плете венце Мартиновићима . .. распоред је њихов хро-

" нолошки . 
У cicopo по свом доласку у Беч, Њеzош је, без сваке сумње 

по наzовору Вука Карац.ића, пошао, са својим пратиоцем Мило
радом Медаковићем, у Штампарију Јерменск:оz манастира. Глав
ном опа·су саопштио је да жели да ту објави своје дјело Гор
с tc и вијенац. Управни~с Манастира је пристао да му дј ело 
штампа, али му је морао саопштити да писци лично треба да 
тра:Јtсе од аустријске полиције дозволу за објављивање књижев
них дјела. Њеzош се потом обратио беч~сој Полицијској двор
с1сој служби и замолио је да му допусти да штампа Горски 
вијенац. Аустријска цензура му је то одобрила, изzледа, без 
uzcaicвux оzраничења. Њеzош ће теtс "на Ново љето 1847." испје
вати "По св ет у праху оца Србије" и за њу ће накнадно тра
жити од Полицијске дворсrое службе допуштење за штампање. 

V бечком Управном архиву (,,Verwaltungsarchiv"), који је 
1927. z. 1-отово сав изzорио, налази се I ndex за 1847. z. Полицијске 
дворске власти (,,Polizeihofstelle") који је у пожару настрадао и 
на ~соји ,we љубазно упозорио Michael GоЫ, архивар. У тај ин
де~сс уношени су 1Wдаци о службеном испитивању списа који 
су били одреhени за штам11.ање. У јануару мјесецу 1847. z. ту 
се zoвopu и о Њеzошевом "Горском вијенцу". Ево шта о њему 
ту стоји: ,,Monat Ji:inner 1847. - Name des Verfassers oder Ein
senders: Auctor / Vladika 110n Montenegro. - Tag der Einsendung 
ст. den Censor: 19 Ј. - Titel der zи druckenden Schrift, oder des 
nachzudruckenden Werkes, Zahl und Grosse der Bi:inde: N ј e
g о s с h Ј Peter Petrovits von / Geblrgskranz V о r w о r t hiezu 
(in serblscher Sprache) 2/S. fol. - Name des Censors: Miklosich. 
- Tag der Zurйcklangung vom Censor: adm. 27/1. - Gefi:illtes 
Urtheil: adm." 

Шта. сазнајемо из тоzа њемачко~ текста? Ево шта: Полициј
ска дворска служба у Бечу послала је 19. јануара 1847. ,Дредzо
вор" Гор с ЈС оме вијенцу (,,По свет у праху оца Србије") 
цензору Францу Миклошич.у60• Миклоu,1,ич. је преzледао "По све-

5u Павле Поповић, О Горск:о.м вијенцу, Београд, 1923, стр. 63-64. 
60 У своме краткоме прилогу ,,Двије-три ријечи о цензурисању Гор

ско~ вијенца", који се појавио у Библиоzрафско.м вјесни11;у (Цетmье, год. 
IX, 1980, број 1, с11р. 139- 142), погреIIШо смо тврдили да је Поmщијска 
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-т: у" и вратио је послије не~солико дана Полицијској дворској 
служби. 27. јануара 1847. Полицијска дворска служба унијела 
је у Инде~сс да ју је добила на-т:раz од Ми~слошича. V Индексу 
није нажалост, забиљежен Миклошчев суд о По све -т: .и". 

Перо Шоћ нашао је у Архиву Српске академије нау1са и 
уме-т:ности у Беоzраду препис "По св е -т: е праху оца Србије", по 
коме је она и ш-т:ампана у првом издању Горско i а в и јен ца 
из 1847.61 "При врху прве стране -т:абака велико~ к:анцеларијстсоz 
формата, на коме је По све -т: а, налази се ознака Медаковиће
ва": ,,Das ist die Vorrede, und lassens setzen. Medakovich." (,,Ово 
је предzовор и дај-z·е ia сложи-т:и!")62• Измеhу с-т:ихова: ,,Сабљом 
му се Турци куну, кле-т:ве у њих нема друzе!-" и "Да! ви.еза 
сустопице траzически конац прати!" Медаковић је написао сво
јом ру~сом: ,,Веу die (!) Vier abgetheilten Strophen mii.ssen аис!1 
diese Punkte eigen. Raum haben. "] (,,Код че-т:ири одвојене стро
фе морају и ове тачке да имају засебан простор"). 

На четвр-т:ој страни "-т:абака велико~ канцеларијско~ форма
-т:а" Медаковић моли фак-т:ора у Ш-т:ампарији Мехитариста у Бе
чу да се припази на тачке icoje се налазе у По св е -т: и и које у 
почетку словослаzач није сложио: ,,Herr Factor, Beim ersten 
Abdruck, Setzer hat die Punkte, die statt einigen (!) Versen (!) 
eingetragen sind, ausgelassen; folglich, wie ich es schon in dem 
nii.hmlichen Original angedeutet habe, sollte verbessert und in die 
Ordnung gebracht"] (,,Господине Фaicrope, При првом о-т:ис~су 
[те~сс-т:а] словосла~ач је изос-т:авио -т:ачке 1соје су, мјесто неколико 
стихова, [биле] унесене; према томе, требало би [-т:о] исправити 
и довес-т:и у ред, icao ш-т:о сам то већ на ис-т:ом ори~иналу озна
чио").63 

дворска служба у Бечу 19. јануара 1847. г. послала на цензурисање Горски 
вијенац и "П о свет у праху оца Србије" Францу Миклошичу. Микло
шичу је тада достављен само nperшc "По свете''. Нас је збунио и завео 
наслов Горскоzа вијенца на њемачком језику "Geblrgskranz". Ријечи из 
Индекса "2/S. fol." (,,двије стране folio") помогле су нам да ОТЈ\.ријемо да 
је само "Посвета", која је била ,написана на двјема страюща."dа, била 
достављена Францу Миклошичу. 

61 Перо Шоћ, ,,Посвета ,Горског вијенца"', Зборник радова Института 
за проучавање књижевности САН, Беоу,рад, 1951, књ. 1, стр. 317 - 325. 

62 Голуб Добрапmновић љубазно нам је доставио фотокопију Меда
ковићевог рукописа "Посвете праху оца Србије" који се чува у Apx1-my 
Српске академије наука у Београду у кутији CXLVII, под бројем 9182. 

53 На основу овога Медаковићевог текста може се претпоставити да 
су првобитно постојали неки стихови у Посвети rна мјестима на којњ,1а 
се у првом издању Гopcv:oza вијенца из 1847. налазе тачке, које је Његош, 
из богзна каквих разлога изоставио. То се јасно види из реченице "die 
statt einigen (!) V ersen (!) eingetragen sind". Милорад Медаковић прича 
да је Његош Горски вијенац био посветио кнезу Милошу Обреновићу и 
да се "из неког мањег неспоразумљења то поквари, те владика окрене ту 
посвету Кара15ор15у, из које се види, да су остала нека мјеста односећа 
се на подвиге књаза Милоша" (П. П. Њеzош, посљедњи владајући владика 
црноzорс1си, Нови Сад, 1882, стр. 130). Кад се има у виду да је Медаковић 
био заједно с Његошем у Бечу од 20. октобра 1846. до 13. фебруара 1847, 
онда се његовој горњој изјави мора да поклони много већа пажња него 
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Тачно је тврhење учитеља Милорада Медаковића да је Ње
zош "понио био са собом из Црне Горе ново дјело ,Горс~си вије
нац' у рукопису у Беч.64 Поставља се питање чији је то рукопис 
био, и да ли је то био рукопис цијело~ Горско z а вијенца 
или само једно~ њеzоваz дијела. Кад је Њеzош 4. октобра 1846. 
пошао са Цетиња за аутријску пријестолницу, он са собом није 
понио ру11:опис цијелоzа Гор с ко z а в иј енц а. Свој спјев ни
ј,е још био спремио за штампу. На њему је он морао дуzо радити 
у Бечу. Из штампаноzа текста Горско z а вијенца из 1847. 
види се да је "Посвета праху оца Србије" испјевана "у Бечу, на 
Ново љето 1847. zода". Њеzош је, без сваке сумње, понио на свој 
пут за Беч и П етроzрад први дио рукописа Горско z а в и
јен ца 1соји је Ф. Менчи~с 1889. нашао у бечкој царској библио
теци и чији се сачувани дио завршава 1528. стихом. Цио тај ру
капuс писао је Њеzош својом ру~сом. ,,Овај рукопис" је "баш 
први ко1--щепт пјесников". Пошто је пјесниtс у том рукопису мно
zе ријечи и стихове прецртавао, нове са стране додавао, па их npe
влaLtuo, словослаzачи у Штампарији Јерменско~ манастира у Бе• 

чу нијесу моzли према њему слаzати те1сст. Исто тако, ни Мило· 
рад Медаковић, који је, по свој при.лици, преписао начисто читав 
текс~· Го р с к о z в иј е н ц а за аустријску цензуру и за штам
пање, није преписивао Њеzошев текст са овоzа сачувано~ ориzи
налноz рукописа. Ево доказа за то. У ориzиналном рукопису на
лазе се непрецртана сљедећа два стиха што их пјесник није об
јавио у Гор с к ом в иј е н цу из 1847: 

,,опет друzи ica' су со сијали." 
,,на шићаре јесмо ли заједно?" 

У ориzиналном ру1сопису стоји: ,,ма зафајду, на ти божу 
веру". Израз "ма зафајду" није у pytconucy прецртан. Све су то 
докази да овај рукопис није посљедњи ру1сопис Горско z а 
вијенца с којеzа је преписиван ·гекст за штампање. Преписи
вач не би сиzурно изоставио из pyiconuca стихове који нијесу 
били прецртани. У ориzиналном рукопису се не налазе стихови 
што су објављени у Горском вијенцу 1847: 

"који си се милосно склонио 
дјејателне оживит чљенове 

, д ф (( 
малом мраву ка zop оме ла у . 

што је то досад чињено. Потребно је овдје још једном споменуги Медако
вићево уnуство фактору у Штампарији МанастИра Мехитариста у Бечу: 
,,При првом оmску [текста] словослагач је изоставио тачке које су, мје• 
сто неколико стихова, [биле] унесене; према томе, требало би [то] испра
вити и довести у ред, као што сам то већ на истом ориnmалу означио." 

6
' М. Меда.ковић, П. П. Ње~ош, посљедњи владајући владика црно~ор

ски, Нови Сад, 1882, стр. 129. 
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У ориzиналном pyiconucy има стих: 

,,Овај држи Мухамеда за реп, Мухамеда! . .. " 

Њеzош је прецртао два пута име "Мухамеда". Био је у ру
копису остао крњи стих: ,,Овај држи за реп". У првом издању 
Г о р с к о z а в и ј е н ц а стих zласи: 

,,Овај држи за реп аци-Аца." 

Понекад је редослијед стихова у ориzиналном рукопису 
друкчији неzо у штампаноме издању Горско z а вијенца 
из 1847. 

У ориzиналном рукопису иду стихови сљедећим редом: 

,,Жали Иван брата јединоzа! 
жалије му војводу Уроша 
но сву земљу што је изzубио 
жалије му војводу Уроша 
но обадва да изzуби сина; 
жалије му војводу Уроша 
неzо очи да је изzубио .. . " 

УГ ор ск ом вијенцу из 1847. редослијед стихова fe сље-
дећи: 

,,Жали Иван брата јединоzа: 
жалије му војводе Уроша 
но обадва да изzуби сина; 
жалије му војводе Уроша 
но сву земљу што је изzубио; 
жалије му војводе Уроша 
неzо очи да је изzубио .. . " 

(стих. 575-581). 

Или: 

стихови из ориzиналноz рукописа: 

,,а тројица са.мо претекоше, 
рањене их Турци преzазили 
под zомиле мртвијех Тураках",-

веома су незzодно пореhани. У штампано.ме тексту Г о р-
с к о z а в и ј е н ц а они zласе: 

,,а тројица само претекоше, 
под zомиле мртвијех Тураках, 
рањене их Турци преzазили". 

(стих. 1057-1099). 
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И ово је доказ да Горски вијенац није слаzан у штам
парији према ориzиналном рукопису, ни да је прављен препис за 
њеzово штампање са овоzа ориzиналноzа pyiconuca. Требало би 
овдје споменути и све оне разлике у изразу које постоје изме
ћу стихова у ориzиналном рукопису и у штампаноме те1ссту 
Г о р с к о z а в иј е н ц а из 1847. 

Потребно је навести још неке разлике измећу ориzиналноz 
рукописа и ~итампаноz текста Г о р с 1с о z а в и ј е н ц а. У ори
zиналном рукопису споменуто је тринаест пута име лица Р o
z ан. У штампаноме тексту Горско z а в ије нц а стоји до 
1528. стиха тринаест пута за Роzана да је ic нез: ,,Кнез Ро~ан", а 
једанпут се Роzан спомиње без титуле "~снез". У ориzиналном ру
копису Драшко Поповић се назива два пута "Драшко воев.". У 
иLТампаноме теzссту Горско z а ви јен ца измијењен је ред 
ријечи "Војвода Драшко". У ориzиналном рукопису стоји: ,,Кнез 
Раде", а у ш·r:ампаноме те~ссту Гор с ic о z а в иј е н ц а речено 
је да је ~снез Раде брат владике Данила Петровића: ,,Кнез Раде 
(брат владичин)". Презимена црноzорских zлавара и њихове ти
туле већином су у ориzиналном pyiconucy с1сраћени: ,,В. Дани
ло", ,,Вук: Расл.", ,,Војвода Станко (Љуб.)", ,,Вој. Томаш", ,,Вук: 
Мићун.", ,,Боzдан Бурашк.", ,,Влад. Дан.", ,,Вук Раслав.", ,,То
маш Мартин.", ,,С1сенд-аzа", ,,Арслан-аzа Мухад.", ,,Вук Манд.", 
"Вукота М рвал. ". У штампаноме тексту Г ор с к: о z а в и ј е н ц а 
из 1847. разријешени су сва та презимена и титуле. И кратки 
прозни текстови из ориzиналноzа ру1сописа се увелико разликују 
од штампаних текстова у Горском вијенцу из 1847. 

Све те1сстолош1се измјене које су настале у штампаноме тек
сту Гор с ic о z а вијенца потичу од Њеzоша. Пјеснu~с је, сва
како, у Бечу морао начисто написати својом руком сав -гекст 
своzа спјева, а Милорад Медаковић је, по свој прилици, препи
сао посљедњи и ориzинални пјесников рукопис цијело~ Гор
с ic о z а в иј е н ц а за аустријску цензуру и за штампу. 

Њеzош се сиzурн.о одлучио, по наzовору Byica Караџића, да 
штампа своје дјело Горски вијенац у Штампарији Јермен
ско~ манастира. Он се тада у Бечу често кретао у друштву Ка
раџићевом. Карацић му је, више неzо вјероватно, помаzао при 
вршењу друzе коректуре и суперревизије Горско z а вије н
ц а. О свему томе нам је сачувао драzоцјене подат~се Имбро Тка
лац Иzњатијевић, хрватски политичар и "први наш новинар у 
европском смислу ријечи". Т~салац је 1847. ,,при проласку 1сроз 
Беч", упознао Њеzоша код Byica Караџића. У своме чланку 
,,Ein montenegrinischer SelЬstherrscher" (,,Црноzорсzси самодр
жац") он с усхићењем zовори о Њеzошу. Спомиње и Гор с к: и 
вијенац. Прича да za је прочитао у одобреним табацима за 
штампу и да је био њим одушевљен:65 "Вук је знао да склони 

65 Н. F., ,,Ein montenegrinischer SelЬstherrscher", Berliner TageЫatt und 
Handels-Zeitung, Nummer 445, XXV Jahrgang, Berlin, Dienstag, 1. September 
1896, Abend-Ausgabe. 
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Владику да у Бечу штампа драму Гор с ic и в иј ен ац, и он 
[Byic] ми је дао да прочитам одобрене табаке за штампање ... " 
(,,Ich lernte den Wladyka Rade im Jahre 1847 auf der Durchreise in 
Wien bei unserem gemeinsamen Freunde Wuk Karadschitsch ken
nen. Wuk !1.atte den Wladyka zи bestimmen gewusst, das Dra.ma 
"Der Kranz von den Bergen" in Wien drucken zи lassen, und mir 
die Aushangebogen zи lesen gegeben . . . " 

Шта се може заzсључити из zope наведених Ткалчевих ри
јечи? Ево ш1:а: Њеzош "сам држаше", како каже Меда1совић, 
,,друzо поправљање и потоње преzледање"ав Г о р с к о z а в и
јен ца. Вук I<араџић, који се "непрестан.о забавља са владиком 
црноzорс~сим, који сада у Бечу борави" и који "долазаше често 
код владике", био је, прије Ткалца, прочитао "одобрене табаке 
за штампу". То би био, унеколико, и доказ да је I<араџић пома
zао Њеzошу при "друzом поправљању и потоњем преzледању" 
Горско z а вије нц а.67 I<ако се, иначе, моzу објаснити знатне 
разлике у zpaфuju, правопису и интерпункцији које постоје у 
Медаковићевом препису "По свете праху оца Србије", који се 
чува у Архиву Српске академије нау~са и уметности у Беоzраду, 
и у штампаној П о с в е т и из првоz издања Г ор с к о z а в и
јен ца? У pyiconucy "По свете" појављује се зна~с "и", а у 
штампаној По свет и налази се слово "ы". Знак "ъ", који је у 
ру1сопису на icpajy ријечи: ,,некъ" и "алъ", замијењен је у штам
паној По св ,ет и апострофом. Ријеч "Белонине" има у рукопи
су само једно "л". У штампаној По с вет и зна~с "л" удвостру
чен је "Bellonine". У рукопису су спојене двије ријечи "штоћ"'. 
У штампаној По с в ет и оне су раздвојене "што ћ"'. Именица 
"триумфи" из pytconuca преиначена је у штампаној По све ти 
у друzи падеж ј,еднине "триумфа". У рукопису био је зарез иза 
прве половине 33. стиха: ,,Плам ће вјечно животворни." У штам
паној za По свет и нема. Има још неколико разли~са у интер
пункцији у pyiconucy и штампаној По свет u.68 

66 В. М. Г. Медаковић, П. П. Ње~ош, Нови Сад, 1882, стр. 129. 
67 Не може се одржати тврћење Николе Банашевића: ,,Ако су Вуку 

били послати ,први отисци у листовима' (Горскоzа вијенца), како каже 
Ткалац, коме се може веровати, значило би само да је он био посредник 
у послу са шта~.~:паријо.м Мехитариста, а није доказ да је баш он вршио 
и коректуру." (П. П. II. Његош, Горски вијенац, друго издање, Београд, 
1978, стр. Х). Ткалац не тврди да су Вуку "били послати ,први отисци у 
листовима'" Гopcicoz вијенца, неrо да је Вук дао Ткалцу на читање "одо
брене табаке за штампу" Горс1соzа вијенца (,, ... und mir die Ausblingebo
gen zu lesen gegeben ... "). Банашевића је завео погрешни превод Ткалчевоr 
чланка "Ein montenegгinischer Se1Ьstl1errscl1er" који је објављен 16. јану
ара 1903. у дубровачком часопиоу Срћ. 

ев Перо Шоћ је још 1951. прим.ије-г_ио да ,,постоји, пак, повЮl.Iе разлика 
измећу текста овога преписа и онога који је отштампан у Посвети." (Збор
ник радова Института за проучавање юъюкевности, Београд, књ. 1, 1951, 
стр. 318). Касније је и Александар Младеновић упозорио на графијске, 
словне, nравопионе и Юiтерпунцијске разлике које се налазе у Медакови
ћ~ом препису Посвете и штампане Посвете из првог издања Горскоzа 
вщенца. 
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Пош·со је Њеzош "на Ново љето 1847. ~ода" био испјевао 
,,По с в ет у праху оца Србије", он је задужио Милорада Меда
ковића, који је тада с њим боравио у Бечу, да је на чисто препи
ше. Медаковић је то и урадио. Пјесник тада преzледава препис 
По свете и никакве исправке у њему не чини. Али у друzој и 
посљедњој ~соректури текста П о с в е т е јављају се разне zра
фијсюе, правописне и интерпункцијске измјене. Штавише се пре
правља и ријеч "триумфи" у "триумфа". Посrавља се питање ко 
је, осш~ самоzа пјесника, интервенисао у шта.мпаноме тексту 
По свете. Па нико друzи се.м Вука Ка.рацића. Карацић, нарав
но, није дирао у Њеzошев текст, али је сиzурно, унеколико, ми
јењао zрафију, правопис и интерпункцију. Имбро Ткалац прича 
да му је Вук Карацић дао на читање "одобрене табаке за штам
пање": ,,Wuk hatte .. . mir die Aushangebogen zи lesen gegeben". 
Та Т~са.лчева изјава је најбољи доказ да је Њеzош давао на пре
zлед Караџићу друzу коректуру и суперревизију Г о рск о z а 
вијенца. Караџић није ни моzао да врши велиюе измјене у 
друzој коректури и у суперревизији већ сложеноzа текста Гор
с ,с о z а в иј е н ц а. Без велике невоље он није ни дирао у текст 
и у интерпункцију нашеzа пјесника. То с-е јасно види и из туж
балице сестре Батрићеве из Горско z а в ије нц а коју је он 
објавио новим правописом 1849. z. Само на понеком мјес·су у 
тој тужбалици промијенио је знаке интерпункције. Све зна~се чу
hења, кој,е сретамо у штампаној верзији тужбалице, задржао је . 

.Важ.но би било сазнати кад је Горски в ије нац изашао 
из штампе. 

У "Посвети праху оца Србије" Њеzош је додао: ,,У Бечу на 
Ново љето 1847. ~ода." То нам јасно показује да је ,,Посвеrа" 
испјева.на за вријеме Њеzошева боравка У, аустријској пријестол
ници. И у сачуваном рукопису "Посвете', који, као што смо ре-
11:ли, потиче од Милорада Медаковића и на коме је бечка цензура 
дала i тр r i та t и r, стоји: ,,У Бечу на Ново љето 1847. zода". 
Бечка цензорска служба да.ла је дозволу за штампање "Посвете" 
30. јануара 1847. по новом календару. Дозволу је потписао Ј. Б. 
Фрајберzер. 

У трећем броју Под ун а вк е од 17/29. јануара 1847. објав
љена је кратка биљешка:69 "У Бечу печата се књиzа под именом 
Горски в ије нац, драматически спјев, сачињен Њеzов. 
Свјетл. Високопр. Господаром Владиком црноzорс~сим. Величина 
ће бити од 7 табака на лијепо,w папиру. - Дјело је наш виспре
ни1 поета посветио сјени избавитеља Србије, дичном и велехвал
ном српском вожду, Кар а h ор 1Ј у. Мени се посвеи особи·со до
пада, а за друzе не знам ... " Ова је биљешка потписана са "М. 
М". То ће, без сваке сумње, бити Милорад Медаковић. 

69 Подунавка, Београд, 17. јануара 1847, број 3, стр. 12. 
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Љубомир Дурковић-Ја~сшић тврди у своме чланку "Сто ~о
дина објављивања Горско z а вијенца (1847-1947)"70: ,, ••• 

Онда мора да је Гор с ки в ије нац изашао из штампе најда
ље крајем јануара". У истом прилоzу Дурковић каже71: ,,Према 
томе док не би (?) добили не~си јасни и одреhени до~саз о неком 
ближем датуму за појаву Г. в., морамо по~слонити пажњу 1сон
статацији да је Г. в. изашао крајем јануара ( сви датуми до сада 
су наведени по старом стилу) или у првој половини фебруара 
по новом стилу". 

Видо Латковић мисли да је штампање Г орско z а вије н
ц а било завршено "најкасније до половине фебруара 1847. ~о
дине, јер је већ 16. фебруара те ~одине Стјепан Пејаzсовић послао 
из Беча један примјерак Људевиту Гају у Заzреб као Њеzошев 
поклон"72• 

Ми смо нашли један докуменат из коzа се види да је Г о р
с ic и вијенац изашао из штампе око 10. фебруара (по ново
.ме стилу) и да је Њеzош напустио Беч 13. фебруара (по ново,ие 
календару). Ријеч је о писму љекара Љубомира Радивојевића од 
2/14. фебруара 1847. пјеснику Сими Милутиновићу. Ево из тоzа 
писма један став:78 ,, ••• Неки дан изишла је овде из печатње 
књиzа Гор с tc и вијенац. Она је ствар ума све-т:оz владике. 
Ви ћете је без сумње скорим добити.74 По њој веје омлада~с духа 
певца Серби јанк е!" 

Ријечи Радивојевићеве: ,,Неки дан изишла је овде из печат
ње књиzа Гор с ic и вијенац" најбољи су до~саз да је Гор
с te и вијенац уzледао свијет око 10. фебруара (по новом сти
лу) 1847. ~одине. 

У овој књизи доносшш новим правописом сав текст ориzи
налноz рукописа прво~ дијела Горско z а вијенца. Вјерно 

70 "Стогодишњица Горског вије~ща 1847- 1947", прештампано из Глас
ншса службеног листа орпске патријаршије, Београд, 1947, бр. 2- 3, стр. 82. 

11 IЬid., стр. 82-83, примједба 6. 
12 Видо Латковић, ,,О Горском вијенцу и досадашњим тумаче:њv~,1а 

појединих места у спеву", Целокупна дела Петра Петровића Њеzоша, 
Београд, 1967, књига трећа, стр. 219. 

73 Пис:~.ю Љубомира Радивојеви.ћа од 2/14. фебруара 1847. упућено је 
из Беча Сш,ш Милутиновићу у Београд. Оно се чува у Архиву Српске ака
демије наvка и уметности у Београду, број 14161/358. 

74 13. фебруара 1847. r. Његош се из Беча вратио у Црну Гору. Многи 
Словени, који оу живјеЈШ у аустријској пријестолници, срдачно су га 
испратиЛЈИ. У кратком чланку А. Чаић је описао Његошев полазак из Бе
ча: [,,13. veljace u vecer oprostismo se s vladikom crnogorskim vracajucim 
se meau svoje. - Slavni ovaj шuz izrucio је za vrijeme svojeg ovdje desenja 
zanimljivu svoju dramu Gorski vijenac putero tiska svijetu, koje 50 izgledah, 
ovdasnjirn Slavljanam za uspomeпu ostavljenih, sada vec radosno uzivamo. 
NezaboraV1ljene su nam rijeci, koje је medu inim kod rastanka nam u vecem 
broju sabranim i sretan ти put u ime sYe ondasnje brace zelecirn i:uustio: 
,Sveta је st,,ar Horvatah; пе uskrati irn, Boze, krijeposti k svrsi ju prive
sti!' "] (Вид. чланак Љуб~е Кланчић ,,Шест прилога о Вуку Караџићу", 
Гласник Епюzрафскоz .музеја 1-ш Цетињу, Це11иње, 1964, IV књига, с1,р. 
76-77). 



Уводне напомене 35 

смо пренијели све ~решке у Њеzошевом писању. Саопштили смо 
све прецртане ријечи, изразе, стихове и све верзије појединих 
с-сихова.75 Покушали смо да прикажелю како су се поједини спL
хови зачињали и како су се постепено развијали док нијесу до
били коначан обли~с.76 Трудили смо се да објавимо стихове OHU/vl 

редом којим су и настали. Све прецртане ријечи, изразе и сти
хове у рукопису ставили смо у уzласте заzраде [ ]. Задржали 
смо окруzле заzраде ( ) које је пјесник у т,ексту рукописа упо
тријебио. Настојали смо да објаснимо у биљешкама, колико 
смо знали и ул4јели, зашто је Њеzош прецр·савао поједине рије
чи и изразе и збо~ чеzа је понеке стихове брисао и за.мј,ењивао 

75 Рукопис првог дијела Горскоzа вијенца дошао је, ло свој прилици, 
у бечку дЈЗорску библиотеку (HofuiЫiothek) из оставштине познатога на
шег научника Франца МиклоШИ<~а који је радио у тој Библиотеци. Ру1,о
лис је пронашао Ф. Менчик. Први је о томе Његошевом рукопису писао 
И. Броз. Он је о њему 1890. објавио кратку биљешку у Заrребачком "Ви
је1-щу" (,,Вијенац", Заq:,еб, 29. студенога 1890, год. XXII, број 48, стр. 775). 
И. Ф. Меич:ик је 1891. донио кратку забиљешку о овом рукшшсу у листу 
"Хmщка литерарии" (Брно, 1891, с11р. 128). МеН'Шк није познавао Његошев 
рукопис па је тврдио да наш пјесник 1шје vмио ни писати и да је ру;коnис 
Горс1,оzа вијенца nисао неки Његошев писар. Врсни познавалац Његошева 
дјела Милан Решетар штампао је 1892. у "Стражилову" свој краћи чланак 
,,Рук-опис ,Горскога вијенца'" (,,Стражилово", Нови Сад, 26. а.uрила 1892, 
број 17, стр. 265-269). Он је до1,азао да је ,,вас" рукопис ,)Написан је,IЈЈНом 
те истом руком", да је "на првоме листу споља друга рука испод српскога 
имена написала ово: [Geblrgs-Kranz ,ron Peter Petrovits v. Njegosch Vlad.ika 
von Montenegгo. 1 Abtheilung"] и да је тај ориmнални руколnс од почетка 
до краја лис.ао Његош. Решетар је у том свом прилоту доста исцрпно го
ворио о рукопису, о Његошевом дотјеривању појединих стихова, о зацњој 
редакцији текста у рукопису, о разликама измећу стихова у рукопису и 
стихова у штампаном издању Горскоzа вије~ща 1847. Он је, углавном, овдје 
споменуо "само оне исправке, које нам могу и мало помоћи, да боље ра
зумијемо не1,е спорне С11ИХIОВе". Касније је настојао да попише ове раз
лике измећу текста у pyкomrcy и штамланога текста. Он је о овоме обја
вио св~ј прилог "Нап омен е уз ово издање ,Горског вијенца'" 1926. на 
крају Ц ело1супних дела Петра П е·rровића Њеzоша, Београд, књига прва, 
стр. 348-355. На жалост се не може рећи да је Решетар савјесно утврдио 
и саопштио све разлике 1<.0је постоје измећу сачуваног Његошевог руко
писа и првога издања Горс,соz вијенца. Има у "Нап омен ам а" и подо
ста штампарских грешака. То, свакако, неће бити Решетарова крив.ица, 
јер је он знао да чита итекако добро ћирилске рукописе. То ће, без сваке 
сумње, бити грешка коректора Државне штампарије у Београду, која је 
1926. издала Цело1супна дела Петра Петровића Њеzоша. 

Јан Худец је такоће проучавао Његошев оригинални рукопис (вид
јети "увод чешком преводу Горскоzа вијенца и даље под С, 1897, 21-22". 

Павле Поповић је исто говорио о Његошевом рукоrrису у својој 
студији О Горском вијенцу, Београд, 1923, стр. 214-215. 

1'& М. С. Лалевић је 1951. у својој исцрпној студији "Напомене уз ру
коме Горско~ вијенца" упозорио готово на све ,разлике измећу текста 
рукописа и текста npвor издања ГорсЈСоz вијенца. Он је савјеоно слиједио 
настанак реда:кдија Његошевих стихова у оригиналном ,рукопису и повре
мено је објашњавао зашто је пјесник мијењао ријечи, синтагме у поје
диним стихови:ма, па и саме стихове. Али у Лалев0.ћевој расправи има, на 
жалост, доста штампарских грешака. (,,Напомене уз р1,1копис Горскоz 
вијенца", Питања савремено~ књижевно~ језика, Свјетлост/ Сарајево, 
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их нови.ма,ii Интервенисали смо у интерпункцији текста у руко
пису, јер Ње~ошеву интерпун~щију нијесмо мо~ли усвојити. 
Ипак смо консултовали интерпункцију у ауто~рафу и првом 
издању Г о р с ic о z а в и ј е н ц а из 1847. 

Ако се баци летимичан по~лед на о риzинални рукопис Г о р
ск о z а вијенца, одмах ће се видјети да у њему има стихова 
који су претрпјели незнатне промјене, а има их који су дожи
вјели више измјена.i8 V великом броју стихова промијењена је 
само по једна ријеч или по један израз. Понеки су стихови нак
надно прецртани или испуштени; неки су пак новима замијење
ни. У некима су прелtјеште1-1,е ријечи да би се не~ито јаче наzлq.
сило. Додавани су са стране поједини стихови или читави низо
ви стихова. Понекад је мијењан и њихов редосљед. Пјесник их 

1951, год. III, књига II, св. 1. стр. 199-224), и М. С. Лалевић, ,,О 
неким особеносrима Његошева јези.ка и прав01шса по рукопису Гор
ско~ вијенца", С-rварање, Цеиrње, 1958, год. XIII, св. 1, стр. 60---Ш). 
Лалевић је прочитао погрешно неке ријечи и .неке стихове у ори
гиналном рукопису. Код Лалевића стој-и: ,,Громе страшниј, цароубистве
ниј!" (,,Напомене уз рукопис Горског вијенца", стр. 206), а треба: ,,Громе 
страшни, цареубиствени!". Код Лалевића: .. Затро се име црноrорско" 
(lbld., стр. 208), а у рукопису: ,,затрије се име црногорско". Код Лалеви
ћа: ,,Јер је Касан брука и укљева" (lbld., стр. 211), а у рукопису: .,Јер је 
Касан брука и уклетва''. Код Лалевића: ,,На невоља како ме бољела" 
(lbld., стр. 211), а треба: ,,ње невоља како ме бољела" . Код Лалевића : 
"Нехћах пуштит да ми се потур." (IЬid., стр. 211), а у рукопису: ,,не хћех 
пуштит да ми се потур." Код Лалевића: ,,На Симуу све тро." (lbld., С11р. 
211), а у рукопису: ,,На Симуњу све тро." Код Лалевића: ,,У Стамболу 
учио си nисат" (lbld., стр. 214), а у рукопису: ,,У Стамболу учио си па
мет" итд. 

77 У своме издању Горс;саzа вијенца Ристо Ј. Драгићевић говорио је 
исцрпно о орипшалном рукопису Његошева спјева у својим расправа.V!а 
,,Како је прярећен текст овог издања" и "Оригинални рукопис" (Петар 
Петровић Његош, Горски вијенац, Титоград, 1966, стр. 199-223). Драmће
вић није у својим прилозима саоmnтио "све разлике измећу opиrmiaлнor 
и nпампаног текста" Горска~а вијенца, неrо је навео само "важније раз
лике" да би се из њих видјело ,,колико је Његош поклонио пrокње сво
ме главном књижевном дјелу". 

78 У својој зналачки пи:саној студији "О рукопису и првом издању 
,Горског вије~ща"' (Годишњак Филозофс;соz фа1сул,е:rа у Новом Саду, 
Нови Сад, 1970, књ. XIll/1, стр. 273-334) Александар Младеновић је рас. 
прављао о rрафијским, правописним:, језичним и текстолошким: раз,-r.и
кама измећу рукописа и првога издања Горскоzа вијенца. Он је указао 
,.не само на низ разЈШКа у графијском, правописном, језичком и тексто
лошком погледу измећу аутографа и nпампаног текста" Гopczcoza вијен
ца ,,већ и на недоследност у rрафијским, правописним и језичким 
интервеrщијама које се огледају" у првом издању Горскоzа вијенца. По
греШRо је пак означио словом "n" из латинице старо ниско "t", које Ње
гош обично употребљава у сачуваном рукопи:су Горскоzа вијенца. У ори
I1ИНалном рукопису стоји ,,надъяча", а никако ,ЈНаСЪ яча", како то биље
жи Младеновић. На страни 324, у примједби 118, своје студије Младено
вић nрди да у рукопису ,,долази нејасно написано: ,,оныЩонай/?/". У ру
коIШсу стоји јасно: ,,оный". Стих у рукопису гласи: ,,главу би ти они час 
посјекли", а у првом издању Горс;соzа вијенца: ,,главу би ти онај час по
сјекли". Има, на жалост, подоста шта.'1парских погрешака у Младенови
ћевој расправи "О рукопису и првом издању ,Горског вијенца'". 
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је неодступно прераhивао и дотјеривао. Није риједак случај да 
се поједином стиху више пу.а враћао. И што је најзначаније, 
стално је своје стихове поправљао набоље. Непрестано се борио 
за израз, јер је знао да "се у дикцији оzледа" њеzова снаzа, ,,си
ла ума списатељскоz"79. 

Њеzош се дос·са намучио доtс је пронашао одzоварајући на
слов за свој спјев Горс ки ви ј-е нац. На спољноЈ с.рани пр
воzа лис.а сачуваноzа рукописа он ј,е првобипю био написао у 
једном реду два и.мена: ,,Извiисzсре" и "извии искре". Њих је 
био једном линијом посебно подвукао, али их је једном излом
љеном јаком линијом накнадно прецртао, а онда је испод тих 
наслова написао "виiенацъ zopciciй" и њеzа је једном линијом 
подвукао. И на спољашњој страни задњеzа лис.а рукописа Го р
ск о z а вијенца Њеzош је био написао два назива један ис
под дpyzoza, која је накнадно превукао једном линијом. Први 
наслов је дос·са нејасно написан. Тешко za је прочитатu80• Друzи 
наслов је читко написан "вiенацъ Горскiй. У коначној редакци
ји пјесник није употријебио ниједан од ових назива. Своме спје
ву дао је име "Горски вiенацъ".81 

Шта зна•tи тај наслов "Горски вијенац"? 
Милан Решетар сматра да је то "црноzорск:а слава", ,,јер је 

[Њеzош] мислио да је најљепша слава и највећа заслуzа црно
zорсzса што Црноzорци у својим ~ора.ма сачуваше ту 'искру сло
боде' и први започеше борбу за ослобоЬење" (Пе·сар II Петровић 
Њеzош, Горски вијенац. Десето издање с уводом и ко
ментаром Милана Решетара, Беоzрад, 1940, стр. XLIV). 

Њezout је објавио на првој страни Г ор с zc о z вијенца, 
при врху, вињету која приказује ловоров вијенац у који је за
бодет-1. мач. Та вињета је саставни дио наслова Горско z в и
јенца: преко врха мача се долази до вијенца побједе. Да је 

79 И Никола Банашевић је темељито проучио сачувани рукоrшс Гop
cicoza вијенца. Он га није користио за утврћивање текста Горскоzа ви• 
јенца него за правилно тумачење и боље разумијевање појединих мисли 
у Његошеву спјеву. Он је издао Горски вијенац с исцрпним коментаром. 
(П. П. Његош, Горски вијенац, Критичко издање с коментаром прирецио 
Никола Банашевић, Београд, 1973, Српска књижевна задруга, коло LXVI , 
књига 442). 

sn Милану Решетару изгледало је да ту стоји "Архибvдни данъ" (,.Ру
копис ,Горскога вијенца"', Стражилово, Нови Сад, 26, априла 1892, C1ip. 
267). Саво Вукмановић сматра да је ту Његош написао ,,Архибадни данъ" 
(,.0 орш-иналном pyкorrn:cy ,Горског вијенца"', Гласник Цетињских му
зеја, Цетиње, 1969, књига II, стр. 161). 

s1 При овом раду била нам је од велике помоћи студија Антуна Бар
ца "О rukopisu ,Smrti Smail-age cengijica" (Mazuranic, Загреб, 1945, стр. 
274-296). Искористили смо и издање "Smrti Smail-age cengica" од Ивана 
Мажуранића које је приредио 1968. Давор Капетанић. Кориспщи смо се 
Речником уз Целокупна де.ла Петра 11 Петровића Њeioiua који су саста
вили Михаило Стевановић и Радосав Бошковић уз сарадњу Радована Ла
лића (Београд, 1974, 111 издање, књига седма). Од 011ромне помоћи биле су 
нам писмене примједбе Радована Зоговића и Вука Павићевића који су 
редиrоваЈШ оваЈ наш рад. 
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пјесник под "Горским вијенцем" подразумијевао "вијенац побје
де" (,,Siegeskranz"), то потврhују и њеzови стихови из Гор
с к о z в и ј е н ц а: 

,,Соколови пет Мартиновићах . . . 
два Новака с барјактаром Пивом 
и витеже Бориловић-Вуч.е 
~соји први удрuсте на Турке, 
1со умије вама сплести в'јенце? 
Споменик је вaiueza јунаштва 
Гора Црна и њена слобода!" 

(Гор с ic и в ије на ц, 2639-2647 ). 



РУКОПИС 

ГОРСКОГ ВИЈЕНЦА 





]. сшрана рукойиса Горског вщенца 

СК<уШIП1И1Н'а [,на]1 уочи ТrројИЧИЈНа дне \На 
Ловћен2, глухо Д:оба ноћи, сваrк оnава. 

В. ДАНИЛО (сам ообом)3 

[Ево] Вићи врага [су седам] су седам 

[кабашщах] бињишах,4 

оу два 1мача а су двије кр'\fНе, 

1 Вјероватно је овдје Његош намјеравао да напише приједлог "на". 
Можда је хтио рећи ,,на Тројичин дан", па се предомислио и ставио "уочи 
Тројичина дне" . 

z Умјесто ,,на Ловћен" штампано је у првом издању Гopcicoza вијен
ца "на Ловћену": ,,Cкymnruнa уочи Тројичина дне на Ловћену; глухо 
доба ноћи, свак спава". 

з У штампаноме тексту Гopcicoza вијенца стоји : ,,Влади1са Данило 
(сам собом)". 

◄ У очуваном рукопису Његош је био започео Горс~си вијенац сти
хом: ,,Црни дане, а црна судбино!", па је накнадно унио са стране, у 
два ступца, четрдесет два нова стиха, од којих је неке и по три пута 
преправљао и дотјеривао. Њих је ставио испред горе наведеног стиха. 
Штампан, први од уметнутих стихова гласи: ,,Вићи врага су седам би
њишах!". Али, Његош је уложио доста напора док је до њега дошао. Он 
је првобитно стих започео ријечима: ,,ево врага су седам" па је прецртао 
"су седам" и у продужењу поново написао "су седам" и томе додао 
именицу "кабаницах"; превукао је и ријеч "ево" и испред ње ставио гла
гол "вићи". Сад је добио неритмични стих са ироничним призвуком: ,,Ви
си врага су седам кабаницах", па је израз "кабаницах" превукао и у про
дужењу С'l'ИХа написао подесни турсюи израз "бињишах". У коначној ре
дакцији стих гласи: ,,Вићи врага су седам бињишах!" И у своме дјелу 
Лажни цар Ш1iепа1-1 Мали Његош употребљава турску ријеч "бињиш": 

,,једнако их .мислшt даровати, 
дароват шt црвене бињише 
од вр zлаве до зелене траве". 

(II, 131-133). 
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[Бил' сатана ово измислио?Ј5 

[Нек ,ое знаде ко је у,нук Турков-у~нук]6-l_[Ови оу стихови са 
[,унук Т'Уlрюов с ·Кораном у руке!] , _ с1'ране додани.] 

nrра'У!Н'УКЗ Т-у:рюова с КорЗЈНом! 
За њим јата проклетога кота, 

да [да]7 опусти земљу 

свуколику ка' .окакавац ш110 
пољ[е]а8 опусти. 

[Јаюи бријег ;Ца !Нема Фрмщусюа].9 

ФрЗЈНцускога да не би бријега, 
аравијсюо море .све потопи. 

Сан [сатанин]10 паклеН!И окруни 

Оомана, дарова му луну .ка' jaбyiq,. 
- [V Европу зла госта Оркана! 
Бво Орка!Н зли юст за Европу!] .11 

[Сmхови са с11ране у
-метнути.] 

5 Његош је на1<,надно прецртао стих: ,,Би л' сата!На ово измислио?"; 
прецртавао је ријеч по ријеч. Овота стиха у првом издању Горско~а ви
јенца нема. 

~ Његош је прво написао : .,Нек се знаде ко је унук Тур.ков", па је то 
накнадно једним потезом прецртао, и, вјероватно, у истом реду започео 
нови стих ријечју "унук", коју је касније превукао, затим је испод тота 
исписао "унук Тур.ков с Кораном у руке", али га ни то tНИје задовољило, 
па је и то једним потезом прецртао и вратио се С11ИХу: ,,Нек се знаде ко 
је унук Ту;рков." Најзад је изнад њега написао, дебелим словима згус
нут и хармоничан стих: ,Драунука Турк.ова с Кораном!" 

7 Њетош је накнадно прецртао ,,да" Црва реда1щија стиха тласи: .,да 
опуст[е] земљу свуколику", а друта: ,,да опусти земљу свуколику". 

е Његош је накнадно замијенио именrицу "поље" обликом "поља"; 
тако је умјесто прве редакције стиха: ,,ка' скакавац што пољ[е] опусти", 
дошла друга, обухватнија: ,,ка' скакавац што поља опусти". 

9 Његош је једним потезом превукао овај наративни crnx: ,,Јаки бри
јег да нема Француска", а затим га је прерадио: изоставио је придјев 
"јаюи", од ~ИМенице "Француска'' начинио је придјев "францускога", а 
презент ,,нема" замијенио је аористом "би", атрибут "францускога" 
одвојио је од именице "бријега" ријечима ,,да не би" и тако је добио 
сажет и динамичан cmx: ,,Фра~щускога да не би бријеrа", у коме је ин
верзијом и цезуром послије четвртога слота јаче истакао придјев "фран
цускога". 

10 Прецртан је придјев "сатанин" и rюврх њега написан јачи израз 
,,паклени": (,,Сан паклени окруни Османа" умјесто првобитног "Сан са
Та'НИН окруни Османа"). 

11 Овај је стих прошао юроз три фазе. Прво је било написано: ,,У 
Европу зла госта Оркана!", na је то једним потезом превучено, затим је, 
у истом. ~у, написано: ,,Ево Оркан, зл:и гост за Европу!", да и то буде 
Једним ЈаЈ<И!М потезом прецртано и замиЈењено преправљеним прецрта.ним 
стихом. Нови стих започет је синтагмом "злота госта", именички обл.ик 
,,Европи" стављен је на друго мјесто, а "Оркана" је дошло на крај стиха. 
ТакО' је настало драмат,ично: ,,Злота госта Европи Оркана!" То је еmm
тична реченица без глагола, са значењем: Ево Оркана. злога госта за 
Европу; страшни ли гост - у лицу Оркана - долази Европи! 
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Злога госrа Европи Оркана! 

ВиЗЭ!l-l'VИ.1ја са:ца IНИ'је друго 
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но прћија младе Теодоре; 

звrијеэда је црне оудбе над нюм. 

Пале.оооr позива Мурата 

- --~ [ Стих са ст.ране ЈIР
дан.] 

[да ископа велику гробницу,]12 

да закопа Г,рке са Србима. 
Своју М!ИСЛИ Брмm<.овић с ГертУfКО:М

[Нек се једном :и врагу захвали] 13 

[за приличну Гертуки наnращу] 

[за наr,раду што даде Герт.у:юи]. 

Мухамеде, то ·је за Герrrуку! 

Сјем Азије, ће им је rњијездо 
[вр.]14 вражје племе позоба народе: 

дан и народ, као15 ћуку тица: 

Мурат Српску, а [Илдери,"1] 16 

Бајазит Боану, 

Мурат ЕП!Ир, а Мухамед Грчку, 

-----➔ [Стих са стране до
дан.] 

два Селима Б.ипар1; и Африку; 

сваЈКЯ !Нешrо, ,не остаде снишга! 

С'ГраllЈ!И'ЛО Је слушат што се :радм! 

Ма!Лен свијет за ащова жвала, 

нм 1Најест га, ка~моrои nрејес11и! 

- Ј ањко брани Владиољава -мрт,ва, 

12 Његош је прво написао стих: ,,да ископа mелику гробницу", па га 
је једним потезом превукао и замијенио неупоредиво бољим: ,,да закопа 
1'рке са Србима". 

1з Иза стиха: ,,Своју ми= Бранковић с Герту.ком" дошла су ова три 
стиха: ,,Нек се једном и врагу захвали", / ,,за приличну Гертуки награ
ду", / ,,за награду што даде Гертуки". Прецртани су сва -гри: први и тре
ћи ријеч по ријеч, а други јед.ним потезом, па је у продужењу написан 
нови с'Гих: ,,Мухамеде, то је за Гертуку!" 

1•1 Стих: ,,вражје племе позоба народе" започет је у рукопису недо
вршеним и прецртаним "вр.". 

•~ У коначној редающји Његош је везник "као" замијеНIЮ колорит
ним и јачим ,,како" у исто.\1 значењу: .,дан iИ народ како ћуку -mща" 
(Горс~си вијенац, Беч, 1847, с11р. 1). Везник "како' сретамо у Горском ви
јенцу често: ,,скаче старац како хитро момче"-, / ,,ублиједи како ру
бетiИна", / .,како старац на камен сједећи" итд. 

16 У стиху: ,,Мурат Орпску, а ИлдерЊ\1 Босну" Његош је прецртао име 
"Илдерим" и поврх њега ншшсао "Бајазит". У коначној редающјм стих 
гласи: .,Мурат Српску, а Бајазит Босну". 

1 7 У првом издању Горскоzа вијенца умјесто "Rшхар" стоји "Ципаrр": 
,,два Селима Цилар и Африку". 
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што га брани:18, кад га не обрани?19 

Скендербег је срца [Мило.]2° 

Обилића, 

ал, умрије тужним изгнани.ком. 

А ја што ћу, али са I<Њ'¼.е ћу? 
Мало rруках, малена и онага -
јеДЈНа сламка мећу вихорове, 

[изгубљенЂ!К крај му~~на, бур1На 
тартара, у маглу тартарску ]21 

сирак тужни без ниrће ЮИ<ога. 

Моје ллеме оном мр11Ви1јем спава, 
суза моја 1Нема родитеља, 

нада мном је небо затворено, 
не прима ми вопља,22 ни молитве, 

у ад М1И се свијет претворио, 

а ови људи паклени духови. 

Црни дане, а црна судбино! 
О кукаво23 Српство угашено! 

зла надживјех24 твоја сваколика, 

1s Изгледа да је Његош у поче'tку глаголског облика "брани" погреш
ком био наrш:сао слово "г" па га је преправио у слово "б". 

1• Умјесто "обраЮi" шта..\Шано је у првом издању Горскоzа вијенца 
,,одбрани" : ,,што га брани кад га не одбрани?" 

20 Његош је застао на пола ријечи, прецртао је написано ,,Мило." и 
у продужењу написао: ,,Обилића". Тако је, умјесто стиха, који је, очи
то, требало да гласи: ,,Скендербег је срца Мило[шева(?)], настао стих: 
,,Скендербег је срца Обилића". Изразом "срца Обилића" стих је ослобо
ћен могуће двоумице о ком се Милошу ради и извјесне фамилијарности, 
постао је чвршћи и снажнији. Па и ка;1. Милоша Обилића уздиже изнад 
спартанског краља Леонида и римског јунака Сцеволе, Његош, такоће, 
употребљава презиме "Обилић", а не име "Милош", што је, rюетски гле
дано, једино и могуће: 

"Шта Леонид оће и Сцевола 
Кад Обилић стаиена поприште?" 

(Горски вијенац, Беч, 1847, стр. 9). 
21 Његош је прво написао: ,,изгубљеник крај мутна, бурна тартара", 

па је то прецртао ријеч по ријеч и no&px npeвyчel:IIO( ријечи ,,мутна, 
бурна тартара" написао "у маглу тартарску"; најзад је и то прецртао. У 
првој редакцији овај с11их. је, дакле, требало да гласи: ,,изгубљен.ик крај 
мутна тартара", у другој: ,,изгубљеник крај бурна тартара", а у трећој: 
,,изгубљеник у маглу тартарску". ' 

22 У коначној редакцији Његош је црвеноруску ријеч "вопља", ра
није употребљену у Лучи микро1созма, измијенио у ,,плача": ,,не прњ\,lа 
ми плача, IOi молитве" (Горски вијенац, Беч, 1847, стр. 2). 

23 У првом издању Горскоzа вијенца умјесто "кукаво" штампано је 
,,кукавно". 

24 У штампаном тексту Горскоzа вијенца умјесто "надживљех" стоји 
,,надживјех" . 
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а с најгорим хо.ћу да се борим! 

Да, кад главу раздробиш тије.ту, 
у мучењу [умиру]25 издишу членови. 

Куго људска да те Бог убије! 
Ала ти је [уско]26 мало по свијета 

т,е си овојом злошћу отровала, 
но си отров [вражје]27 адске своје душе 

и на овај камен избљувала? 

Мата лм је жертва сва Србиј.а 
од Ду:нава до мора сињега? 
[Држиш скиптар у крв окупани. ]28 

На трон сједиш непрааю узети, 

[мунар дуби на крст разл.] 
поносиш се с скиптром крвави:јем,2il 

хулиш Бога с светога олтара, 
мунар дуби на крст раздробљени!30 

АЈЈ'И сје!l-!!Ку urro му шће 11poвarn 
те ју31 у збјег собом унијеше 

45 

2s Његош је прво написао: ,,у мучењу умиру членови", па је прецртао 
глагол "умирv'' и поврх њега написао ,,издшnу". Коначна редакција сти
ха гласи: ,,у мучењу издишу членови". 

:1$ Његош Је накнадно превукао прилог "уско" и поврх њега написао 
,,мало". Прва редакција стиха гласи: ,,Али '11И је уско пб свијета", а дру
га: ,,Али ти је мало пб свијета". 

27 Његош је прецртао придјев "вражје", па је поврх њега ставио 
"адске". Прва редакција с11ИХа гласила је: ,,но си отров вражје своје 
душе", а друга и коначна је: ,,но си отров адске своје душе". Пјесник је 
промијеюю са.м:о израз ,,вражје" у "адске", али је и том наоко незнатном 
измјеном много постигао: израз адски (паклени) је одрећенији и неупо
редиво јачи, па је њm,1 појачан цио стих. 

28 Првобитно је Његош написао: ,,Држиш скиптар у крв окупани", 
па је то накнадно једним потезом превукао и у истоме реду написао: 
,,На трон сједиш неправо узе:rи". 

29 Његош је прецртао недовршени стих: ,,мунар дуби на крст разл.". 
Затим се вратио мало прије прецртаном стиху: ,,Држиш скиптар у крв 
окупани" и темељно га прерадио: умјесто глагола ,,држиш" употријебио 
је ,,поносиш се", којим је окарактерисао охолост турскога султана Мо
хамеда II након освајања Цариграда 1453, другу половину стиха "у юрв 
окvпани" замијенио је живописним :изразом "с скиптром крвавијем" и 
тако је створио С'ГИХ чврсте структуре: ,,поносШ11 се с скиптром крвави
јем". У коначној редакцији изоставио је непотребно "с" и та.1<,о ie стих 
постао једноставнији: ,,поносиш се скиптром крвавијем" (Горски вије
нац, Беч, 1847, стр. 3). 

30 Недовршени и накнадно превучени стих: ,,му:нар дуби на Ерет 
разл." Његош је незнатно измијенио: епитет "разл[омљени]" [крст] за
мијенио је придјевом с јачим значењем "раздробљени" - мунар дуби на 
крст раздробљени!" 

31 У шта.-..шаном тексту Горско~а вијенца Његош је енюmтику "ј.у" 
замијенио енклитиком "је": ,,те је у збјег собом у:нијеше" (стр. 3). 
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[,и 1<,оја се крвљу прекуnа!Ла] 
мећу rope за вјечну утјеху32 

[стопут твојом а стотину нашом]33 

и за опомен рода јуначкога? 

Већ је у крв она прекупата34 

стопут твоју, а стотину нашу! 35 

Вићи лосла цара опакоrа, 

:юога ћаво о свачем.у учи: 
,,Црну Гору покорwr .не моту 
ма никако да је сасвим моја: 36 

с њима треба [иначе]37 овако 

раџџп~и". . 
Па [их]38 им поче демонски 

месија39 лажне вјере nружат 

посластице. 

Бог вас [крео]40 клео, погани 

изроди! 
Што ће турска вјера мећу нама? 
Куда ћете с кле11Вом праћедовском? 

з2 Стих је у рукопису првобитно гласио: ,.и која се крвљу прекупа
ла". То је прецртано и у истом реду је нarrncaнo: ,,мећу горе за вјечну 
утјеху". 

33 Његош је прво написао: ,,стопут твојом, а стот.ину нашом", ла је 
то накнадно једним потезо).1 прецртао и у продужењу нarrncao саже11И 
стих: ,,и за спомен рода јуначкога?" 

34 Његош сад узима у обраду раюtје накнадно прецртани стих: ,,и 
која се крвљ_у прекvпала", дотјерује га и с незнатним из1tјенама склапа 
нови стих: ,,Већ је у крв она прекупата". 

35 Умјесто стихова: ,.и која се крвљу прекупала / стопут твојом а 
стотину нашом" нarrncaн је потпуно нови двостих: ,.мећу горе за вјещ-1у 
утјеху / и за спомен рода јуначкога". Његош овдје nрераћује раније 
превучени стих : ,,стопут ТВОЈОМ, а сто11ину нашом": мијења инструмен
тал "твој·ом" и "нашом" у акузатив "твоју" и ,,нашу" и добија нов стих : 
,,стопут твоју, а стотШiу нашу!" 

3" Иза ријечи "моја" био је Његош ставио знак извода (,,) па га је 
накнадно прецртао. 

37 Прва верзија стиха била је: ,,с њима треба [иначе] радити", па 
је ,,иначе" прецртано и поврх њега је написано "овако". Нова верзија 
стиха гласи: ,,с њима треба овако радити" . 

38 Његош је на почетку стиха написао: ,,па их", али је прецртао за
мјеницу "их" и изнад ње ставио ,,им". Прва редакција с-гиха гласила је: 
"Па [их] поче демонски месија", а друга гласи: ,,Па им поче демонски 
месија". 

39 У првом издању Гopcicoza вијенца именица ,,месија" штампана је 
с два "се": ,,мессия". 

• 0 Његош је омашком овдје био нarmcao "крео" па је то прецртао и 
изнад прецртанога написао "клео". Стих гласи: ,,Бог вас клео, поган:и 
изроди!" 



1. страна рукописа Горског вијенца 

[Како ћете]41 Су чим ћете изаћ 

пред Миљоша 

и i:ipeд друге [бесмртне Србове]42 

српаке витезове, 

[т.]43 који живе доклен сунца 

грије? -
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,1 Његош је почео стих ријечима "Како ћете" па је то прецртао 
и у продужетку исписао "Су чим ћете". Прва редакција стиха гласи: 
,,Како ћете изаћ пред Милоша", а друга: ,,Су чим ћете изаћ пред Ми
лоша". 

42 Прецртана је синтагма "бесмр111Iе Србове" и умјесто ње је у про
;:~;ужетку написано "српске витезове" . Прва верзија стиха била Је: ,,и 
пред друге бесмртне Србове", а друга је: ,.И пред друге српске витезове". 

-аз Прецртано је слово "т", КОЈИМ је био започет стих, па је у исто
ме реду написоо стих с леонинском римом: ,,који живе доклен сунца 
грије?" 





2. сшрана рукойиса Горског вијенца 

:КМ да!Нашњу премислим ,вијећу, 
распале ме ужаса rurаЈМови: 

иоклат.и се браћа мећу .собом, 
(а ду .)1 а крв1ИЩИ, ј01ЮИ и опаюи, 

затријеће сјеме у ОД!ИВу.

(ЦрН!И)2 Грдш:1 даlНе, да те Бог 

убије, 

који си ме дао на свијету! 

Час проклињем лански по сто 

пута.х, 

у rк:оји ме Турци не см~оше, 

да не В31рам народње н~ање.-

Во}вода Вук Мићуновић лежи IКОд 

владике и притајио се као да 

спава, али све чује диmно.3 

1 У почетку стtиХа Његош је прво написао "а ду." па је то прецртао 
и у продужењу исrшсао: ,,а крвници, јаки и опаки'. (Ду. је, сва је при
лика, почетак ријечи душмани.) Ваљда је испрва намјеравао да срочи 
стих: ,,а ду[шмани], јаюи и опаки", али га ризеч ,,душма.IО1" није задо
вољила - нашао је бољу, јачега значења: крвници (,,а крвющи, јаки и 
опаки"). 

2 Његош је започео cmx придјевом ,дрни", али је тај придјев нак• 
надно прецртао и испред њега ставио "грдни". Прва редакција стиха гла
сила је: ,,Црни дане, да те Бог убије", а друга и коначна: ,,Грдни дане, 
да те Бог убије". 

3 Његош је у коначној, штампаној редакцији прозни текст брижљи
во дотјерао: изоставио је титулу "војвода" написану уз име и презиме 
"Вук Мићуновић", јер познати црногорски јунак Вук Мићуновић није 
био војвода; ријечи из рукописа ,,лежи код владике" замијеН!Ио је по
деснијим ,,лежи близу владике" и изоставио је сувишни везник ,,и": ,,Вук 
Мићуновић лежи близу владике, притајио се као да спава, али све чује 
дивно" (Горски вијенац, Беч, 1847, стр. 4). 
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ВУК МИR.УНОВИR. 

Не, вла~ця!Ко, ако Боrа знадеш! 

КаЮ3а те је спопала 1Несре1ћа, , 
те но КуЈКаш •као кука~вица 

и та.rшш ,се у српске несреће ?4 

Да ли [цанас ]5 ово светковање 
Ш!)је 

на ,юому си сабра Црногорце 
да ЧИС'ГИ'МО земљу од HeI<!pcru? 

И без 11ога ово нам ј.е слаrва 

на коју се врани ъюмци куле 

споообноСТiИ своје да кушају, 

оилу МШIЩе и бр3ИIНУ rногах, 
[и гаћан.]6 стри;јељањем да се 

нащмаша:ју 

и ојечењем у ОПiКЛаду плећах; 
да слушају бож:у7 летурћију 
и да воде коло [и]8 око цркве, 

да [ бес.мрте српоке mrгезове,] 
витештвом [ка] прса набрецају,9 

• Његош је био написао "српску несрећу", па је наюнадно од крај
њег "у" у ријечима "српску" и ,,несрећу" направио "е". Прва редак:ц1Ија 
стиха гласи: ,,и топиш се у српску несрећу", а друга: ,,и тоmпп се у срп
ске несреће?" 

5 Његош је превукао прилог ,,данас" па је поврх њега написао замје
mщу "ово". Прва редакција с11ИХа је: ,Да ли данас светковање није", 
а друга и коначна: ,,Да ли ово свет.ковање није". 

е Његош је јамачно хтио да напише стих: ,,и гаћа[њем(?)] да се над
машају", али га је прекинуо на ријечи г,аћањ[ем(?)], прецртао је недо
вршено и у истоме реду написао: ,.стријељањем да се на:дм:ашају". 

7 У штампаном тексту Горскоzа вијенца придјев "божју" промијењен 
је у "божју": ,,да слушају божју летурћију" (с11р. 4). 

8 Иза именще "коло" Његош је написао једно ,,и", па га је преву
као и даље написао ријечи: .,око цркве". Остало је: ,;И да воде коло око 
цркве" (Горс~си вијенац, Беч, 1847, CI'p. 4). 

g Његош је иза стиха ,;И да воде коло око цркве" написао стихове: 
,,да беамрте орпске витезове" и ,да витештвом прса наоркају"; затим 
је, као неприкладан, прецртао стих: ,,да витештвом прса наоркају" и rо
тово цио претходни стих: ,,бес.мрте српске витезове", а поврх тих pиje
'DI написао је: ,,вите[ш]твом ка прса набрецају". Пото.VI је прецртао и при
једлог "ка" . Тако је најзад добио стих: ,,да вите[ш]твом прса набрецају''. 
У коначној редакцији стиха уме-туо је слово "ш" које је омашком био 
испустио у рукопису: ,,да витештвом прса набрецају" (Горски вијенац, 
Беч, 1847, стр. 4). Варијанту овог стиха им.амо у Њеrошеву препјеву "Слова 
о Игоровом походу" (.,Слово о полку Игорову"), који, према А. Гаврило
вићу, ПО'ГИЧе ,ЈИЗ млаћих година владичmrnх": 



2. страна рукописа Горског uијенца 

[да витежством прса наоркају]. 
То је [спомен]10 тамјан свети 

ју~нЭ!LЏИ!Ма, 

110 I1Воодени орца у мом.цима.
Тури [б.] 11 такве разговоре црне! 

Људrи 'DрПе, а жене наричу! 

Нема посла у IШаха главара. 
Ђи нијеси самора!На гла~ва: 

В'ИџЈЈИШ ове пет croтmi МОМЧЩЦIИ, 

[ те се данас око нас играху Ј ,12 

[ те око нас на Ловћен имамо], 
[колико је силе и ваљатства] 13 

које чудо снаге !И лакоће 
у њих данас овдеа види јесмо? 

"Запјевајмо, вељу, пјесну дивну 
од староzа cвeroz Влади,иира 
све до дана Иzора јунач~соz, 
~сојино је icpjenocr ума своzа 
божес-tвено разавио див,ю 
и виrешrвом прса набрецао 
дивним пићем духа јуначкоzа". 
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(Мање пјесме владике црноzорскоzа Пеrра II-oza Пеrровића Њеzоша. Из
дао Милан Решетар, Српска књижевна задруга 141, Београд, 1912, стр. 
212-213). 

10 У стиху "то је спомен свети јунацима" накнадно је прецртана ри
јеч "спомен" и изнад ње је написано "та.,',{јан". Коначна редакција стиха 
гласи: ,,То је т,щјан свети јунацима". 

11 Иза покрајинске ријечи "тури" Њеюш је најприје хтио да наrш• 
ше ријеч која је почињала словом "б[аци?]", али се предомисmю, па је 
то "б" прецртао и у истоме реду написао "такве разговоре црне". Конач
на редакција стиха гласи: ,,тури такве разговоре црне!" У Његошевој 
Свободијади такоће наилазимо на глагол "турити". 

12 Његош је прво написао стих: ,,те око нас на Ловћен имю,ю", па 
га је једним потезом прецртао и изнад њега написао: ,,те се данас око 
нас играху", а за ЋИМ је и то превукао. 

13 Овдје је првобиmо био стих: ,,колико је силе и ваљатства". То 
је прецртано и испод њега је, у продужењу пјесме, написан стих с опко
рачењем: ,,које чудо rанаге и лакоће". 

14 У првом издању Гopcv:oza вијенца умјесто "овде" штампано је 
,,овће": ,,у њих данас овће видијесмо?" (стр. 4). 





3. сшрана рукойиса Горског вијенца 

ВlИ15аше ли како с-гријељају, 
ка' се града вјешто изиrpallIIe, 
iI<,a!КO JGI11pO грабљаху каrпще? 
[Како]1 Тек што вучад за мајком 

памиле, 

иnрај1ућ се [све за врат хватаЈјiУ] 
страшне зубе [остре]2 своје 

већ уrми.ј,у под грлом ос11р:и:ти; 

[эна:п.['У]е треба поц грлом 
острити.],3 

тек оок,ољу прво перје НtИК'Н.е, 

он не може више миро.ват, 

неrо своје размеће rњијездо,4 

I'рабећ [сламку, стручак је.]5 

[Овај је стих са стра
не додан.] 

1 Његош је прво наrшсао стих: ,,Како вучад за мајком поi\1Иле:', па 
је прилог "ка:ко" превукао и испред њега ставио "те1< што", зати.'vt Је на 
I<pajy глагола ,домиле" повrрх забрчканоr слова које изгледа као "а" пре
ко "а" написао "е". Нова редакција стиха гласи : ,,Тек што вучад за мај
ком ломиле". 

2 Пјесник је првобитно написао: ,,иrрајућ се све за врат хватају", 
па је непоетично "све за вrрат хватају" прецртао и поврх 'I'ОГа написао 
,,страшне зубе ОС11Ре своје", потом је превукао глагол "ост,ре" и тако је, 
након зна'I\них. измјена, опет добио стих са опкорачењем: ,,играјућ се 
страшне зубе овоје". 

3 Полазећи од глагола "остре" и превучене речеюще "све за врат 
хватају" из претходнога стиха, Његош је створио стих: ,,энад[у]е треба 
под грлом острити". То је затим прецрттано и прераћено у: ,,већ умију 
под 11рлом острит:и:", помоћу прилога "већ" логично повезано са стихом: 
,,Тек што вучад за мајком пом.иле". 

• У издању Горскоzа вијенца из 1847. објављено је "гЈШјездо": ,,него 
своје размеће :пнијездо" (С11Р. 5). 

5 Његош је био започео стих ријечима "грабећ сламку" па га је ту 
прекинуо, за'ГИМ је прецртао ријеч "сламку" и у продужењу написао 
"стручак је.". Превукао је и то и у истоме реду доrшсао "сл~мку једну и 
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сла:МЈку једну и поједну 
с њом пут неба бјежи цијучући.6 

Све је ово 1Некаква наука. 

Без момчади ове те су овде7 

[јошт ти имаш шесторо их имаш 

у шесторо више]8 

шеот путах је јошт ов'Л!ИЈКо 
дома, 

њина сила [све]9 то је твоја сила. 

Докле Турци ове ших савлЗIЈЈ;ају, 
млоге ће се буле оцрнити; 

[и мом. млога код iНаС 1Нова 

момчад настанути,]10 

борби 11-ншюј краја бити 1Неће 
цо истраге т,урске оои наше. 

Нада нема npatВo Н1И у I«>га 

.п:о у Бога 1И у своје руке; 

наЈДање се наш:е за!Копало 

на Косово у јеДЈНу гробmщу. 
У добро11 је лако добро бити, 
[1На м:уооу се :познају јrу~наци;] 
мука каже цијену јунаку.-] 12 

по једну". Тако је кона'Иi.о дошао до стиха: ,,грабећ сламку једну и по 

једну"о· . . б . "'··" . 6 вд1е Је омашком ило написано ,диЈуту,ш , па Је накнадно латин-
ско "т" преправљено у ћирилско "ч": цијучући". 

7 У првом издању Горско~а вијет-ща умЈесто "овде" стоји "овће": ,,Без 
момча:ци ове те су овће" (C'I'p. 5). 

8 Како је гласила прва, а како друта редакција стиха, о томе се може 
само наrаћати. Можда је прва била: ,,јошт ти имаш шесторо их више", 
а друта: ,,јошт m имаш у шесторо више". Његош није био задовољан 
ниједном, зат,о их је накнадно и прецртао и поврх њих написао јасан 
стих: ,,шест лутах је јошт ов'лико дома". 

g Иза ријечи ,,њина сила" Његош је написао замјенш~у "све", застао 
је, прецртао замјеницу и стих наставио ријечима: ,,то је твоја сила". Ко
начна редакција глааи: ,,њина оила, то је твоја сила". 

10 Његош је испрва написао "и мом.", па је то превукао и у истоме 
реду у продужењу иcrrn:cao: ,,млога код нас момчад настанути"; затим је 
прецртао приједлог "код" 1И поврх њега ставио ,,нова": ,,млоrа нова мом
чад настанути". Али ни то га није задовоЈЫШо, па је од овог стиха сасвим 
одустао. 

н У коначној редакцији стиха четврти падеж "у добро" замијењен је 
локаrn:вом "у добру": ,,У добру је лако добар бити" (Горски вијенац, Беч, 
1847, стр. 5). 

12 Његош је првобитно написао: ,,на муку се познају јунаци", па је 
то једним потезом прецртао и у продужењу написао: ,,мука каже цијену 
јунаку". AmI је и ту варијанту превукао и изнад ње, враћајући се на пр
вобитну, написао: ,,на муку се познају јунаци". У штампаноме тексту 



3. страна рукопйса Горског вијенца 

на МlfК'У се поэнај~у ј,уrн:аци. 
Изнијели су крсте [на]18 Ловћена 

наврх Црквине, па су по врху 

сјели, 

[обидују пушке, сједе, мећу] 14 

гаћу15 пушкама и броје колика 

пута која одјекне.16 

СЕРДАР ЈАНКО БУРАШК.17 

Чудне пушке [ у Томановића] 18 

ваља [мртву] IМiYffiRY главу! 
Свака !Наш.а шест лутах оцјеюне, 
а џефердар ТомаЈНовић-Вука 
[седам] 19 девет лутах једнако 

[одјеюне] се чује! 
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Горскоzа вијенца пјесник је замијенио акузатив "на муку" локативом ,,на 
муци". Тако је добио леонкнс:кту риму ,,муци .. . јунаци". 

13 У ремарци пред друrом појавом у Горс~,ом вијенцу Његош је по
слије ријечи "Изнијели су :к,рсте" написао приједлог "на", па га је прецр
тао и у продужењу истога реда 1-1аrш:сао "с Ловћена на Цркв.ине" . 

а Његош је овдје био написао "обидују пушке", па је ту реченщу 
једним потезом прев-у;као, за тим је написао глагол ,,мећу", па је и то 
прецртао и поврх прецртаног ставио "сједе", а затЊ\i је и "сједе" прецртао 
и у продужењу истоrа реда написао: ,,гаћу пушкама и броје колика пута 
која одјекне". 

15 У штампаном тексту Гopcicoza вијенца Његош је замијенио треће 
лице мноЖШiе презента ,,гаћу", које је особина црногорских говора, књи
жевним обликом "гаћа ју". 

16 Проза измећу 138. и 139. стиха у прво1.1 издању Topcicoza вијенца 
гласи: ,,Изнијели су крсте с Ловћена наврх Цр:квШЈе, па су по врху сјели, 
rаћају пушкама и броје колика пута која одјекне". Том ремарком, добро 
композицијски усклаћеном и поетски дотјераном, IЬегош нам је дао 
једну живу слику из црногорскога ратничког живwа. 

17 У штампаном тексту Topcicoza Вијенца мјесто ,,Сердар Јанко Бу
рашк." стоји: ,,Сердар Јанко Брашковић". Ту се свакако ради о штам
парској погреnщи. Презиме треба да гласи: ,.,.Бурашковић" . 

18 Његош је прво написао стих: ,.Чудне пушке у Томановића". Тај му 
се стих, неритмичан и млитав због дугога и монотоноrа презимена "Тома
новића", није допао па је прецртао "у Томановића" и у продужењу истога 
реда додао ,,ваља мрт.ву главу". Добио је стих: .,Чудне пуШК:е, ваља мртву 
главу". Џјеоник је можда у почетку мислио на цијену што се обично пла
ћала у Црној Гори за мр'I'ву главу, према излагањима Вука Караџића, 
обично: 132 дуката, 4 цванцика и 1 пару (Montenegro und die Montenegri
ner, Stuttgaгt und TiiЬingen, 1837, стр. 37). Али ни придјевом ,,мртву" ~није 
био задовољан, па га је прецртао и поврх њега је ставио "мушку". Конач
на редающја стиха гласи: ,,Чудне пушке, ваља мушку главу". Тиме је 
вриједност пушке необИ'П!о повећана: жива мушка глава је у конюретној 
вриједности неnроцјењива. 

19 Његош је прво написао: ,,седам путах једнако одјекне", па је пре
вукао број "седам" и поврх њега ставио ,,девет"; прецртао је глагол "Од· 
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СЕРДАР РАДОЊА 

Бидrите ли чу~до, Црногорци! 

[Имам близу педе.]20 Присука' сам 

педесет ,rод:инах, 

јекне", јер га је Х претходном стих·у већ био употријебио, затим је испред 
глаrола "одјекне написао повратну замјеницу "се" а иза ње дописао 
глагол "чује". Тако је настао стих: ,.девет путах једнаке се чује". И џефер
дари осталих Црногораца, који се налазе ,1наврх Црквине", на гласу су: 
свака њихова пушка "шест путах одјекне", брдо брду додаје одјек и ја
ЧЈПiа се свакога одјека смањује. Али џефердар Томановић Вука чује се 
девет пута, и то истом јачином. Пјесник је узео матични број ,,девет" ; 
није се задовољио бројем "седам" који се као стајаћи у1ю11ребљава у 
Библији и у нашој народној поезији (,,седам небеса", ,.седам мудраца" 
итд.). 

20 Пјесник није довршио стих који је био започео ријечњ'1а: ,.Имам 
близу педе.", него га је прекинуо на окрњеној ријечи ,;педе.". Накнадно 
је једним потезом превукао "Имам близу педе." и у истоме реду написао 
снажан и оригиналан стих: ,.Присука' сам педесет rодинах" . 



4. сшрана рукойиса Горског вијенца 

на Ловћен ,сам вазда љетовао, 
излазио ~на ову врШИЈНу; 

с-ю путах сам гоодао облаке, 

ће из мара доћу на гомиле 
и прекриле ,сву ову mха~нитну, 

О11Иани ,се тамо, али там.о 

с сијевањем и с великом јеком1 

:и с ломјавом2 страшнијег 

rромавах; 

сто путах сам овдена3 сједио 
и грија' се мирно спрама оу~нца, 

а под собом [слушао громове]4 

муње и :rромове 

[радо, често гле., радо rледа]5 

гледа, слуша ћено цијепају, 

1 ~ рукопису стоји "екомъ", а у првом издању Гopci~oia вијенца 
,.6КОМЪ. 

2 У штампаном тексту Горск:о~а вијенца стоји: ,.и с ломљавом": ,.и с 
ломљавом страшнијех громовах". 

3 У првом издању Гopcicoia вијенца штампано је "овћена" умјесто 
,.овдена": ,,сто путах ca.\i овћена сједио". 

4 Његош је прво начинио С'l'ИХ: ,,а под собом слушао громове", па је 
за11им превукао "-слушао громове" и у продужењу написао "муње и гро• 
мове". Сад је стих гласио: ,,а под собом муње ,и громове". Измјеном изра
за "слу.шао громове" у ,муње и громове" настало је опкорачење. 

5 Његош је уложио много напора дОI< је уклопио стих "гледа, слуша 
ћено цијепају'. Прво је тај стих био започео ријечју "радо", коју је пре
вукао; затим је написао у продужењу "често rле.", па је и то једним по
тезом прецртао; потом је дошао стих: ,,радо гледа ћено цијепају". Ни то 
га није задовољило, па је, такоће једним потезом, прецртао прву половину 
е11иха "радо гледа" и поврх ње ставио глаголе "гледа", ,,слуша". Коначно 
је добио, СИIХ: ,.гледа, слуша ћено цијепају", којим је пластично приказао 
природне појаве. 
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глед-а' јеком граща ,с11равИtFнога 

ће с' ло:ца мном јмове облаци;
ал' овога ЧЈУда јошт не :вићех! 
В1Идите :Ј11И, акю Бога знате, 

коли1ю је мора и приморја, 

ра~вне Бооне и ХерцеговИIНе, 
Арбаније [те опет до мор.] 6 

УfЮРаЂО до •мора, 

колико је 'Наше Горе Црне, 

ове је обл~а:к rприт.иака' једнако, 
свуд се чуј-е јека и грмљава, 

овуд иапод нас муње оијевају, 

а нас Једне само сунце грије. 

И доста је добро nримарило 
ка' је ово брдо [доста хладно ]7 
вазда ХЛаЈ}ЈНО . 

ОБРАД 

Вићесте ЛЈИ чудо и знамење 

ка' ое iП.В'Ије м:уње :прек,рстш.uе? 
Једна аину од Кома к Ловћену, 

друга аину од Скадра к Острогу, 
крст од огња [дивни]8 

ЖЈИ1.В,а учИНiИШе. 

Ох [страшан]9 диван ли бјеше 

погледати! 

У овијет ra јошт rније так,вога 

6 Његош је запоqео С'Ги:х: ,,Арбаније те опет до мо.", али ra је пре
кинуо и прецртао његову другу половину "те опет до мо.", па је у проду
жењу написао "управо до мора". Коначна редакција гласи: ,,Арбшmје 
управо до мора". 

1 Стих је прво гласио: ,,ка' је ово бр:Цо доста хладно". Али Његош је 
превукао израз "доста хладно" и у продужењу написао "вазда хладно". 
Пјесник је, дакле, једну приближну каршстеристику (,,доста хладно") за
мијенио сасвим одрећеном и .константном (,,вазда хладно"). 

8 Његош је у првој редакцији стиха: ,,крст од огња дивни уqинише" 
накнадно превукао nридјев ,,дивни", који се односи на ,,крст", па је поврх 
њега написао атрибут "жива", који се у друrој реда~щији cmxa односи 
на "огња": ,,крст од огња жива учинише". Али пјеонюс се :није задовољио 
ни глаrолом "уqинише" па га је у штампаном издању Гopcicoza вијенца 
замијенио бољим ,,направише": ,,1<,рст од огња жива направише". 

9 Пјесник је првобитно сложио стих: ,,Ох, страшан ли бјеше погле
дати!", па је придјев "страшан" накнадно прецртао и поврх њега написао 
,.диван". Замјеном придјева "страшан" придјевом ,,диван" стих је постао 
садржајнији и лоmчнији. 



4. страна рукописа Горског вијенца 

Н!И: юо чуо НИТ1И ко видио. 

Помоз, Боже,10 јаднијем Србима, 

и ово је !Неко знаменије! 

ВУК РАСЛАВЧЕВИБ.11 

На што мјериш [Драшко] 12 

џефердаром, Драшко? [војвода]13 

ВОЈВОДА ДРАШКО 

X'Oliax убит једну кукавицу, 
а ~~а• ми је фишек оште11И'l1И. 

ВУК РАСЛ.1• 

Немој, Драшюо, тако ти ЖЈИВОта! 

Не вата се б:иmи: кукЭЈВИЦа, 

[а] 15 али не знаш, рћа те не била 

[е је она] 16 да су оне шћери 
Лазареве? (цара] ?11 

59 

Његош је дуго тражио подесан наслов за "Горски вијенац". На спо
љашњој страни првог листа рукописа био је најприје написао у једном 
реду два наслова: ,,Извиiскре" и "Извите искр7", зати."1 је, изгледа, у дру
гом наслову био преправио ,,искре" у ,,искра', потом је био подвукао 
оба наслова и коначно их је једном јаком кривом ЛШiијом прецртао, 
а испод њих је написао: ,,вiенацъ Горокiй. И тај је наслов потцртао. Али 
га ни он није задовољио. У првом издању његова спјева појавио се на
слов "Горскiй вiенацъ". 

10 Његош је, пишући стих: ,,Помоз, Боже, јаднијем Србима", ријеч 
,,Бож~;• почео маљим сло~, па је зат!јм од малога "б" направио вели
ко "Б . 

11 У првом издању Горскоzа вијенца стоји "Вук Раслапчевић". 
12 Прва верзија стиха била је: ,,На што мјериш, Драшко, џеферда

ром ?" па је накнадно превучено .име "Драшко" и стављено на крај ретка: 
,,На што мјериш џеферда,ром, Драшко?". У првој верзији стих има гуслар
ску, у друтој говорно-дrраматоку интонацију. 

13 Његош је овдје објаснио да је Драшко Поповић "војвода". 
14 У шта."1:паном тексту Горскоzа вијенца објављено је "Вук Раслап-

чевић". . 
15 Његош је првобитно био написао неко слово које се не може про

читати, па је, изгледа, од неког другог слова направио "а", а затим је у 
продужењу исписао стих: ,,али не знаш, рћа те не била". 

н Пјес1-1ик је започео стих ријечима "е је она", па је те ријечи пре
цртао, да у ис-гоме.реду напише: ,,,да оу оне шћери Лазареве?" 

17 Ријечју "цара" пјесник је објаснио да се овдје ради о ,дару Ла
зару". 





5. cutpaнa рукойиса Горског вијенца 

Ста;Це велика граја на!Врх Црквине 
на сјеверну страну1 внше језера. 

СЕРДАР ВУКОТА 

Што хра:јете, који су ви јади? 
А ево сте гори 1Неrо ћеца! 

ВУКОТА МРВАЉЕВИR 

Долеће 1Н!И jaro јаребицах, 
и ава,к.оју живу ухваrnсмо, 

стота граја стаде меDу 1на,ма. 

СВИ ИЗ ГРЛА ПОВИЧУ: 

Пуштите их, аманат ви бо1Ж'јtИЈ, 

[је] 2 ере3 их је невоља наrнала. 

а •не бисте њијед!НУ ~атали. 
УтеК'Ле су к вама да утеку, 

а ниј,еоу да их по:юољете. 

ПУШТИШЕ ЈАРЕБИЦЕ, И ВРАТИШЕ 

СЕ С КРСТИМА ОТКУДА СУ ИХ И 

дигли. 

' У шта,\шаном тексту Горско~ вијенца Његош је акузатив "на сје
верну ст.рану" замијенио локат~ом "на сјеверној с"tрани". 

2 Његош је био започео стих ријечју "је" [е], коју је одмах прецртао. 
3 Мјесто "ере" [ере] у првом издању Гopcicoia вщенца штампано је 

,,јере" [ере]. 
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[Ск.]4 Скупштина о Маломе 

1·оспоћину дне на Цетиње,5 

пощ ВИ!Щ)М да мире неке главе. 

- Главари су се ма~кли tна 
страну а [у коло народ поје]6 

а7 народ коло води. 

1 
КОЛО [ПОЈЕ]8 ПЈЕСНУ. 

Бог се цраг.и :на ,Gрбе разљули 

за њихова [грдна, за њихова]9 

см~р'11На саq>ешеЈЬ1а. 

Наши цари за.кон поmзише, 
и10 сташе се гонит немилосна] 

почеше се 'Кр;штi1ЧК:И rониЂИ!_ 

Једзн другом ва:дит очи Ж'И.Ве; 

забац:ише влацу и ,п;ржаву, 

за npamыro ЈIУ\ЦОСТ :изабраше. 
Невјерне им слуге постадоше 
и Цаiрском се :юрвљу окупаше. 

Великаши, душе проклете им,11 

• 4 Његош је на noчemy прозне ремарке написао па .прецртао два 
слова "ск.", да затим почне ријечју "скушптина". 

5 У првом издању Горс1соzа вијенца акузатив ,,на Цетиње" промије
њен је у лока'ГИВ ,.д-1а Цетињу". 

8 У рема,рци, послије ријечи "главари су се маклн на страну", lЬегош 
је прво написао: ,,а у коло народ поје" па је то прецртао и одмах за11ш
јенио ријечима: ,,а народ коло води". 

7 Његош је заборавио да није прецртао везник "а" па ra је још јед
ном наrшсао. У ру,копису стоји: ,,а, а народ коло води". 

8 Поврх ријечи ,,Коло" у рукопису је број 1. То се ~соло у штампа
номе тексту Горск:оzа вијенца заиста и појавило као прво. Ту стоји само 
"Коло". У рукопису је иза ријечи "Коло" било написано "поје пјесну", па 
је rлаrол ,,поје" накнадно прецртан, а и."1еница ,,пјесну" остала је непре
цртана. 

9 Пјесник је започео стих ријечи.1\1а ,,за њихова грдна", па је еnитет 
,.грдна" превукао и у продужењу написао: ,,за њихова смртна сагрешења", 
затим_је прецртао оувИШiНе ријечи "за њихова". Тако је дошао до коначне 
верзиЈе: ,,за њихова смртна сагрешења". 

10 Његош је прво наrшсао: ,,и сташе се гонит немилооно"; нак,надно је 
прецртао све ове ријечи осим везника ,,и" и са стране написао нови стих: 
,,почеше се крвнички гонити", који имамо и у првом издању Горск:оzа 
вијенца. 

11 Његош је првобитно написао стих: .,Великаши, проклете им душе", 
па је накнадно изнад ријечи ,.цуше" ставио број 1, а изнџ "проклете" 
број 2. Тако је добио стих: ,,Великаши, душе им проклете". У првом 
издању Горск:оzа вијенца lЬеrош се вратио првој верзији с11ИХа : ,,Вели
каuш, проклете им душе!" 
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на комате [на]12 раздробише 

ЦаЈРС'l1ВО, 

[своје] 13 српске силе 

грдно сатријеше; 

великаши, траг им [погинуо]14 

ое угр'о, 
[отровато] 15 распре сјеме 

поаиј:аrше DpIOO, 

те с њим [ЈЛеме српоrоо 

отрава!Ше; 

велИЈК:а.ШИ, гр)]]Не кукавице, 

постЩIЈ,оше рОIДа издајrице. 

О nроiК'Лета ,косовска вечеро, 

куд та срећа да грдне rлаваре16 

све по-грова и траг !ИМ угрије; 
сам да Милош оста на сриједу17 

са ње:юва оба побра'ГИiМа, 
те би Gрбин данас Орбом био! 
Бра~нковићу, norelJfO 1«>љено, 
[ти учини те Срби падоше,] 18 

11З1ЮО ли се служи о.тачаС11Dу! 

_[Ови су СТIИХОВИ са 
стране додани.] 

1i Иза ,израза ,,на ,комате" било је налиса\i'О једно ,,на", па је то 
прецртано и у наставку је написано: ,!1)аздробише царотво". Коначна 
редакција глааи: ,,на комате раздробяше царсnо". 

11 Његош је прво написао: ,,своје силе грдно сатријеше", затим је 
накнадно прецртао замјеницу "своје" и испред ње ставио ријеч "српске". 
Нови стих "српске силе грдно сат-ријеше" добио је сасвим: друго значење: 
не ради се више о силама српских великаша који ,,на комате раздробише 
царство", него о снал~м:а цијелог народа. 

14 Прва верзија стиха била је: ,,веЈПП<аши, -r,par им поrинуо", па је 
прецртан глагол ,,погинv:о" и у продужењу је написан глаrол "УЈ1)о", а 
изм:ећу ријечи "им" и ,,погинуо" уметнута је повратна замјеница "се". 
Тако је настао нови стих: ,,великаши, траr им се УЈ1)'о". 

15 Њег.ош је започео стих ријечју "от~ровато", па ју је прецртао и 
изнад и удесно од ње написао имен,щу "распре" да С11ИХ настави и доврши 
ријечима ,,сјеме посијаше грко". Нова и коначна редакција с1111Ха гласи: 
,,!1)аспре сјеме посијаше грко". 

16 Изгледа да је овдје било написано "грдни главари", па је, у току 
самог IШсања, то преправљено у ,,грдне главаре". 

17 Његош је у штампаном тексту Горскоzа вијенца замијенио аку
заЈЈИВ ,,!На сриједу" локашивом ,;на сриједи": ,,сам да Милош оста на 
сриједи". 

18 Пошто је стих: .,ти учини те Срби падоше" био сасвим непоетичан 
и млитав. Његош га је наюнадно једним потезом прецртао и са стране, 
у наставку, написао нови: ,,тако ли се служи отачаству!" 
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[Ал' ои доота има 
помоћниках -]19 Тако ли се 

цијени поштење? -
О Милоше, ко ти не завиди? 

Ђи ои жертва блаrг.ородног 

Ч\"ЈЗ'СТВа, 

воинствени гениј свемогући, 
[громе страшни, цареубиствени,Ј,20 

гром <:траm~:Ч'НИ, те к,руне 

разд~раба! -

19 Пјесник је прецртао једним: потезом и стих: ,,Ал' си доста има' 
помоћниках", јер је наКtНадно осјетио да је стих без икаквих умјетничких 
квалитета. Са стране, у наставку, написао је нови: ,,Тако ли се цијени 
поштење?" 

20 Његош је првобитно наЈШсао стих: ,,громе страшни, цареубистве
ни", па га је одмах прецртао и у наставку написао пјеснички мноrо 
бољи и смисаоно шири, есенцијалнији стих (Милош више није само 
убица једног цара, него рушитељ пријестола): 

,,гром стравични, те круне раздраба!" 



6. сшран.а рукойиса Горског вщ ен.ца 

Величество1 витешке ти душе 

на;цмашује бесмртне подвиге 
дивне Опарте и [вељеrа]2 

велИК;оr Рима; 

сва витештва њина [б.]3 
блистателна 
твоја горда [помрачује душа]4 

мишца засјењује.-

Шта ЛеоIШд оће и Сцеола5 

Кад Обилић стане на пonpmnтe? 
Ова МШIЩа јед•IЈ!Иiјем ударом ------➔ [Стих са стране до

дан.] 

1 У коначној редакцији стиха Његош је замијенио руску ријеч 
,,величество' именицом "величаство": ,,Величаство витешке ти душе" 
(Горски вијенац, Беч, 1847, стр. 9). Он је пак у Лучи микрокозма израз 
,,величество" употријебио на више мјеста. Али се у своме пјесншптву слу
жио и ријечју ,,величаство": 

.,види дара вшпњег сила, 

величаство душе твоје" . 
(Свободијада, I, 8-9). 

,,јесу символ земног ве:1ичаства". 
(Орао и свиња или наша браћа подмићена од Турака, СПIХ 45). 

• Његош је накнадно прецртао покрајинску ријеч ,,вељега", па је 
поврх ње написао "великог". Прва редакција стиха била је: ,.дивне Спарте 
и вељега Рима", а друга: ,,дивне Спарте и великог Рима". 

3 Његош је прецртао или забрчкао неки започетак са словом "б", да 
у продужењу напише израз "блистателна" : ,,сва витештва њина блиста
телна". 

• Првобитно је Његош на~шсао стих: ,,твоја горда помрачује душа", 
па је накнаднq превукао израз ,,помрачује душа" и поврх њега је на~шсао 
,,мишца засјењује". Нови стих гласи: ,,твоја горда миnща засјењује". 
Неприкладни глагол ,,засјењује'' уз имешщу ,,шшща" пјесник је у конач
ној редакцији стиха замијенио глаголом ,,помрачује": ,,твоја горда мипща 
помрачује" (Горски вијенац, Беч. 1847, стр. 9). 

s Његош је у првом издању Горско~ вијенца исправио по!1решно име 
,,Сцеола" у правилно "Сцевола": ,,Шта Леонид оће и Сцевола?" (стр. 9). 
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преогол срупm, [1rюземље 

уздрма!]6 а тартар уз,IЈЈрма. 
[Паде] Паще [скочи] Милош 

[жертва благородна, :свеrгиња 
ј,у~наГЧ!К.'13.] 7 чудо rвитезсmаrх, 

жер:гвам 1На "11р'ОН [rр:цна, :r,p., 
~ља]8 бича свије-юкоrа! 
ГtQрДО лежи веЛ!И!ЮИ вој'ВIОда 

под юьучеве9 1Кр:ви благородне, 
юа' м,а:љстред Ш'ОО гар.цо !И!Dаше, 

~ра~шнам. ми::шл;у' проих 

[;ра,жд€1Н!Ијех] 10 наџЈ:уmјех, 

;юроз д1-mшачне тмуше .азИЈј,а..токе, 

гут~јtућ их [ст. в·ат.реним очима, 

пла~менЈ.И!М погледма] 11 !Ват,ре!IШМ 
очим:-а; 

[Овај је ст.их додан са 
страRе.] 

- [ Сmхови са С'!'Ране до
дани.] 

е Пјесник је прво написао: ,,престол сруши, поземље уздрма", па је 
прецртао "ПЈОЗемље уздрма" и испред њеrа написао "а тартар уздрма" . 
У коначној редакцији стих rласи: ,;nipeci:oл сруши, а mpтaip уздрма:•. 

7 Њеюш је уложио доста напора док Је дошао до коначне редакциЈе 
стиха: ,,Паде Милош, чудо витезовах". Прво је било: ,,Паде Милош, жер
тва благородна", па је накнадно прецртао "жертва благородна" и у истом 
реду написао "свет:иња јуначка". Добио ,се стих: ,,Паде Милош, светиња 
јуначка". Али пјесник се !НИ шим ,није задовољио, па се вратио првој 
верзији и у њој превукао "жертва благородна", а поврх је написао ,;чудо 
витезовах". Тако је дошао до сажетог и снажног стиха: ,,Паде Милош, 
чудо витезовах". МеЬУI'ИМ, пјесник се ни сад није сwщ,ио. Желио је да 
промијеIШ смисао стиха па је накнадно у њему превукао глагог ,,паде" 
а испред њеrа је ставио "окочи.". Добио је стих: ,,Ско<ш Милош, чудо ви
тезовах". Ни то му ~шје било mпи је могло бити по вољи па је rлагол 
"скочи" прецртао и испред њега написао првобитио "паде". Та:ко је вратио 
бившу редакцију стиха: ,,Паде Милош, чудо витезовах". 

8 Пјеаник је дуто 11ражио епитет који би одговарао имеющи "бича". 
Прво је шиш.сао "грдна", затим "гр.", па је обадвије те ,ријечи једн.им 
потезом прецртао; потом је, у продужењу, написао прццјев ,;ДИВља" па 
је и њега једним потезом превукао и најзад је нашао снажни израз "бича 
свијетскога", којим је ока~рактерисао турскога султана Мурата I . ТЗIКО 
је настао 011их "жертоом на трон бича овијетокоrа". • 

9 У коначној верзији Његош је облик "под кључеве" измијенио у 
,,под кључевма": ,,под кључевма крви благородне" (Горски вијенац, Беч, 
1847, С'!'Р· 9). 

10 Његош је написао сИ1:х: ,.страшном мшшьу, проих ражденијех", па 
га је прецртао и у продужењу написао ,,надутијех". Друга, нешто боља 
верзија стиха глааи, дакле:,,<:11рашном мишљу, прсих надуm:јех". (Милош 
Обилић "гордо иЬаше" јер је био испуњен "с1'1)ашном мишљу" да убије 
султана Мурата 1.) 

11 И око стиха: ,,гутајућ их ватреним очима" пјесник се доста КОЛђ
бао. Дуго је '!'Ражио за њ подесне изразе. Cmx је започео ријечима ,;rу
тајућ их" ,и дописао је једно "ст." можда у намјери да употријеби глагол 
"с'!'Ријељају" . Прецртао је то "ст." и у наставку !Написао "ватреним 
очима"; затим је и то превукао и у продужењу нащ~:сао ,,пламеним по-
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:i<a' :малопред шоо гардо иЬаmе 
к светом гробу бесмртног 

жмоо~а, 

презирући л,у'ДОКQ iНШIITammJIO 

и ЈUiетење безу,мне c:юyirш.rmme. 
Боr се драrи на Србе [разгњеви]12 

разл.уги: 

[седмоглаву отправи аждају)1З 

се~п;моrлава изиде аждаја 

и сатрије Српство свекОЛIИЮо, 

юлевешшке гр,111Не и •кле:ве-~,у. 

[РазваuЈ:И1Не ца~р,сmва вите. 
јуначкога] .14 

На разва:ле царс-mа јуначюога 

засја .авет Милошева правда, 
оюруии: се слава вјеюо.вјеч~но 

Милошева оба побратима 

и Л1И1јепе 1КИТе Јуrовићах. 
Орпсюој ,к;amr авуд име погибе! 
Пост~оше лафи ,ра-трима, 

истурчи се Шlах!И и ЛiЗЈКОМiИ, 

МЛЈWјеко их орл.ако разгубало! 

Шrо утече иоrюд сабље ђћрске, 
шго на вјер<у пра.Ћу :не по~.rnи, 
што се не хће15 у ланце везати, 

_ [ Стихови са стране до
дани.] 

гледма". Наюнадно је и то прецртао и поново написао у истоме реду 
прећашњи израз ,,ва'I'Ј)еним очима". На крају је остала прва верзија 
стиха: ,,гутајућ их ва'I'Ј)еним очима". 

12 Први стих првог Кола Његош је у рефрену написао као: ,,Бог се· 
драги на Србе разгњеви", па је глагол "разгњеви" прецртао и замијенио
га глаголом "разљути". 

~з Пјесник је прво написао: ,,седмоrлаву отправи аждају". Тај стих. 
је једним потезом превукао и у продужењу написао: ,,седмоглава изиде 
аждаја", како је остало и у щтш,mаном тексту Горско~ вијенца. Треба 
овдје напоменути да је пјесник 14/26. марта 1844. у своју Биљежницу упи
сао о Венецији, измећу осталог, и ово: ,, . . . Жалосни палац Ман Фринов, 
у њему кариmе: Херкулов бој и побједа над седмоглавим чудовиштем" 
(Њеzошева биљежница, Це'l'ИЊе, 1956, стр. 117). 

14 Прва верзија стиха била је: ,,Развали,не царства вите[шкога]", а 
друга: ,,Развалине царства јуначкога". Његош је у току uисања обадвије 
прецртао и од друге је, с неэнапюм измјеном, створио с11их: ,,На развале 
царства јуначкога". 

15 И у !рукопису и у штампаном тексту Горс1,оzа вијенца Његош "не
хће" пише као једну ријеч. 
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то [утече] 16 се збје.жа у ове 

планине, 

да ГИ1немо и крв проливамо, 

да јуначки ама,нет чувамо

дивно име - и свету свободу. 
Све су наше главе изабране! 

Момци ;:щвни [ка' што су]17 

исто ка' звијезде, 
[сви панули у крваве 6орбе] 18 

што су досад ове горе дале, 

ови падали у крваве борбе, 

пали за част - име - и 

свободу. 

И наше су [се сузе] 19 утирали 

сузе 

вјешти звуци дИD:нијех гусала..х. 

Просте наше жертве20 свеr<олю<е 

кад је наша [грдна]21 тврда 

постојбина 

силе турске несита гробница! 

16 Његош је накнадно глагол ,,утече" прецртао и поврх њега написао 
,,се збјежа". Прва редющија ст.иха гласи: ,,то утече у ове планине", а дру
га: ,,то се збјежа у ове планине". 

17 Пјесник је прецртао израз "ка' што су", па је поврх њега написао 
"исто" и поновио "ка'". Прва редющија стиха гласила је: ,,Момци дивни 
ка' што су звијезде"; друга: ,,Момци дивни исто, ка' звијезде". 

1s Његош је прецртао стих: ,,сви панули у крваве борбе", испод њега 
је од.,,1а:х написао: ,,што су досад ове горе дале" и испод тога, с незнат
ном измјеном, поновио претходни, прецртани стих. Измјена се састоји у 
томе што је умјесто свршеног глагола ,,панули" дошао несвршени "пада
ли": ,,сви падали у крваве борбе". Несвршеним глаголом стих је добио 
други смисао (црногорска "борба непрестана"). 

19 Пјесник је написао стих: ,,Наше су се сузе утирале" . То га није за
довољило - прецртао је ријечи "се сузе", испред "наше" ставио је вез
ник "и", а од слова "е" у глаголу "утирале" направио је јаким потезом 
слово ,,и" и иза њега поновио ријеч "сузе". Кад се стих: ,,И наше су ути
рали сузе: • веже с наредним, добија се дивно оnкорачење: ,,вјешти зву
ци дивниЈех rусалах". 

20 Можда је Његош ријеч "жертва" нашао у црногрским говорима. 
Радован Зоговић је слушао 1941- 1942. како старији људи из Подгорице и 
Пипера у говору употребљавају жертва'. 

21 tьегош је, пишући стих, прецртао придјев "грдна" и у продужењу 
наппсао друrн, неуnоредиво бољи - ,,тврда". Прва верзија стиха гласи: 
,,кад је наша грдна постојбина"; друга и коначна: ,,кад је ната тврда по
стојбина". Шта заправо значи израз "грдна постојбина" у првој верзији 
стиха? Значи: 11есрећна, страшна постојбина. То потврћују и стихови: 

,,О прm,лета земљо, пропала се! 
Име ·ru је C'tpaumo и onaico". 

(Горски вијенац, Беч, 1847, стр. 37). 
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Што је ово ево неко доба 
те су наше горе умучале, 

не разлежу ратнијем [алаком] 22 

клици_vrа? 

Почину ни рћа на оружје, 

остаде ни земља без главарах. 
[Оџа] 23 Некршћу се [земља] 24 

горе усмрћеше! 
Уједно су овце и курјаци! 

Здружио се Турчин с Црногорцем, 

оџа риче на равно 25 Цетиње! 

[Све погибе нико не]26 Смрад 

ухвати лафа у кљусама, 
[ут.]27 затрије се име 

црногорско, 

не остаде крста од три прста! 

69 

Његош 18/30. октобра 1850. r. пише Георгију Николајевичу: ,Да је лије
па Црна Гора, не би се Црна Гора звала него млијечна или медена" (Ар
хив Српске академије наука и уметности у Београду, број 745). 

22 Пјесник је првобитно написао стих: ,.не разлежу ратнијеы алако.м" 
па је ријеч "алаком", која овдје нарушава свечано-трагични смисао стиха, 
прецртао и у продужењу написао ,,клицима". Коначна редакција стиха 
гласи: ,,не разлежу рапmјем ктщима". Тим је пјесник дао и објашњење 
за израз "ала ком". ,,Алак" овдје значи клтс, поклич. У Њеrошево:1.1 сти
х.у : ,,и Новака поради халака" (Горски вијенац, Беч, 1847, стр. 110) .,ха
лак" означује ipajy, вику. 

23 Његош је започео стих ријечју "оџа" . Можда је хтио да овдје смје
сти стих: .,оџа риче на равно Цетиње" па се предомислио. 

24 Накнадно је превучена ријеч ,,земља", па је изнад ње напиеано: 
,,горе". Прва верзија стиха гласила је: ,,Некршћу се земља усмрћела". 
Пошто је њ,,1еница "земља" замијењена именицом "горе", ваљало 3е крај
ни слог "ла" глагола "усмрћела" преправити у "ше" (.,усмрћеше") . Друга 
и посљедња редакција гласи: ,,Некршћу се горе усмрћеше". 

2~ У штампаном тексту Горскоzа вијенца овдје стоји: ,,на равном Це
тињу". Промјена је учињена можда и зато да би се избјегао други сми
сао: ,.риче иа равно Цетиње" у смислу: грди Цетиње. 

26 Његош је превукао недовршени стих: ,,Све погибе нико не" и у 
продужењу наm1сао: ,,Смрад ухвати лафа у кљусама". 

27 Пјесник је започео стих са "ут". То "ут." је прецртао и v проду
жењу исписао: ,.затрије се име црногорско". 





7. сшрана рукойиса Горског вијенца 

ВОЈВОДА [ТОМАШ МАРТИНОВИВ]t 

МИЛИЈА 

Чујете ЛЈИ .коло [шrо rовори?]2 

КЗЈЮО пјева? 

Ка' је она пјесна ~изведена? 
Из глате је цијела народа! 
И им:ЭЈју ,разлог Црню,rорци 

иа нас дићи проюлету Ј'ОМiИЈ'ЕУ, 
Не смије.мо Н!ИiШТа эапоче-I1И 
што би народ rк витешmу 

заж.егло, 

што би свете :КОС'I1И n:раћеДIОВОКе 
оnрануло, да у гроб шра~ју,-
а ка' гуоке све нешто ћу;ка1МЈ0. 

Ущри ;в,ра~га, iНе остав' му 11paira, 
аЈ1!И ·губи обадЈВа овијет,а! -

ВОЈВОДА СТАНКО (ЉУБ.)S 

Имаш разлог, војвода Томашу!' 

1 Његош је овдје био написао "Војвода Томаш МарТ!ИНовић", па је 
то накнадно превукао и поврх превученог написао ,,МИлија". 

t Пјесник је накнад;но прецртао израз ,,шго говори", па је поврх ње
га написао далеко боље и тачније: ,,како пјева". Прва редакција стиха 
гласи: ,,Чујете ли коло што говори?"; друга: ,,Чујете љи коло како пјева?" . 

.s У првом издању Горскоzа вијенца овдје је штампано: ,,Војвода 
Станко Љуботињанин". 

4 Стих: ,,Имаш разлог, војвода Томашу!" био је, сва је прилика, на
IШсан прије но је војвода Милија замијенио војводу Томаша Мартино-
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И да Боr да траr нам се затро, 

кад под овом живјел:и марамом! 

Што ће ћаво у юршћену земљу? 
Што гојим:о змију у њедрима? 

Каква браћа, ако Боrа знате, 

када rазе образ црногорски, 

[када пљују на вјеру Христову,] 5 

ка.ца јавно на крст часни пљују! 

[,на крст часни ка.ца јавно 
пљују!]. 

[ВУК РАСЛАВ.)6 СЕРДАР ИВАН 

Што би ово те јошт не доћоше 
Озринићи, наши крај'ИЧН'ИЦИ? 

А без њих се пословат не може, 

наједно се боље разбираrмо. 

ВОЈВОДА МИЛИЈА 

ОтИ!ШЛи су на станак Турцима 
да некакrво робље мијењају; 

ема сам им посља' поклисара: 

тек се врате да овамо иду, 

да хитгају да не дангубимо, 

е овоме већ трајања није. 

вића. У штампаноме тексту Горск:о~а r;ијенца Његош је исправно оно 
што је у рукопису пропустио да исправи: ,,војвода Томашу" у "војвода 
Милија" : ,,Имаш разлог, војвода Милија!" 

5 Његош је прво написао : ,,када пљују на вјеру Христову", па је то 
накнадно једним потезом прецртао. Потражио је нешто неалстрактније, 
појединачније, у народу живље - нашао је израз "крст часни", којим 
је замијенио ,,вЈеру Христову". Тако је настала нова верзија cnixa: ,,на 
крст часни када јавно пљују" . У тој верзији му се сад није допао ред 
ријечи, па је и њу превукао и поврх превученог написао: ,,када јавно на 
крст часни пљују". 

6 Пјесник је првобитно овдје ставио: ,,Вук Раслав[чевић)", али се 
накнадно предомислио па га је замијенио "сердаром Ивано.-.~". И у пр
вом издању Горскоzа вијенца овдје стоји "Сердар Иван". ,,Сердар Иван" 
није измишљена личност. Ои се у историјским документима из 1700. спо
миње као црногорски главар. Пише писма, заједно с Марком Вучетиним, 
Станишом Поповим и Радем Шћепчевим, изванредном провидуру Бортолу 
Мору и потписује се: ,,поп Иван" (упор. мој Зборник докумената из исто
рије Црне Горе (1685-1782), Цетиње, 1956, стр. 11, 12, 13). 
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ДОБОШЕ И ОЗРИНИБИ. 

ВУК ТОМАНОВИБ 

Које јаде дангубите људи? 
Погибосмо овде1 чекајући, 

нестаде ни харач у торб~ще, 

а нестаде духан у тобоце,2 

врат искривих уз поље гледећи 
да ако се низ њем3 помолите. 

СЕРДАР ВУКОТА 

Хиталиt смо да пријед доћемо, 

ма никако не могасмо брже: 
но [Балета с] Пециреп 
[Лазаром с. ] и стари Балета5 

1 У коначној редакцији Његош је измијенио прилог "овде" у "овће": 
,,Поrибосмо овће чекајући" (Горски вијенац, Беч, 1847, стр. 12). 

2 У коначној редакцији стиха Његош је извршио заатне промјене : 
од номинатива им:енице ,,духан" направио је генитив парmтив; ријеч 
"духана" премјестио је из средине на почетак ст11ха да би јаче истакао 
њено значење; дужи облик аориста "нестаде" замијенио је краћим и 
упечатљивијим "неста" . Тако је добио сажет и динамичан стих: ,,а духа
на неста у тобоце" (Горски вијенац, Беч, 1847, стр. 7). 

3 У штампаном тексту (Горско~а вијенца мјесто "низ њем" стоји 
,,низ њег"': ,,да ако се низ њег' помолите". 

• Изгледа да је пјесник у почетку написао слово "т", па је од тоrа 
,.т" накнадно направио "х" и написао ријеч "хитали". 

5 Прва верзија стиха била је: ,,но Балета с Пециреп Лазаром", ал.и 
је Њеrош превукао "Балета с" и "Лазаром", па је у продужењу истога 
стиха написао "и стари Балета". Коначна редакција стиха гласи: ,,но Пе
циреп и стари Балета". 
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са:куmши :ц,вздест тридест другаос, 

[па запали с четом у ] 6 па у 

Д~угу с чеrом западнули, 

дочекали кар'ван од Никшића,7 

поюољи се· на друм оа Турцима, 
Ч611рШlест ilIOCjeЦJИ Тура:юах 

и ;у3М!И им седамцесеr кон.ах 

и двије т,ри ухвати робиње; 
па ни доће кнмга од Ни:ки..wћаос, 
[на, у Пољане да се саст.]8 

и у књигу9 десет побратимствах 

на Пољане да се састаыемо, 

да им дамо робје на 011Юупе, 

па смо бИiЈ'Ш яа станак Турцима, 

стога смо се Ма!Л!О задоцни.rm. 

КНЕЗ SAJIК:O 

Шrо збораше Хамза (:к.апеmн) 
и Никшићи?10 

Шћаше ли им МIИЛа вјера бити 
да издижу мирну11 у Рудине?11а 

6 Пјесник је недовршени стих: ,,па запали с четом у" накнадно пре
цртао и у истоме реду написао crnx: ,,па у Дугу с четом западнули". 

7 У првом издању Горскоzа вијенца стих гласи: ,,дочекали карван 
од Никшићах" (стр. 13). Овдје се генитив множине "Ниюuићах" односи 
на град "Никnшћ" који се ,у !Народном говору зове и "Никшићи''. И у 
Оzледалу српском употријебљен је назив "Никшићи" за град "Никшић": 

,, ... од Никnmћах и юрвава Опужа"; / ,,од крвава Спужа и Никши• 
ћах". Али Никшић није само назив за град него и за његова сrановника. 
У Рјечнику Вука Караџића s. v. HИКlllliћ стоји: .,Никшић, m. Einer von 
Никшићи. Никпmћи, m. pl. Gegend an der Grenze von Montenegro". 

8 Изгледа да је Његош овдје био написао: ,,у ПоЈЬа1Не да се саст.", па 
му се приједлог "у" није допао - прецртао ra је и испред њега ставио 
приједлог ,,на", да на крају све то једним потезом превуче. Одмах затим 
испод тога недовршеног и прецртаноr стиха написао је: ,,и у књигу десет 
побратимствах", а затим је дорадио превучени стих, који у коначној 
редакцији гласи: ,,на Пољане да се састанемо". 

9 Пјесник је у коначној редакцији акузатив "у књигу" замијенио 
локаmвом "у књизи": ,,и у књизи десет побра'l'ИМсrвах" (Горски вијенац, 
Беч, 1847, е11р. 13). 

10 У штампаном тексту Горскоzа вијенца Његош ни}е објавио објаш
њење ,,капетан" које се у рукопису налази иза личног имена "Хамза": 
,,Што збораше Хамза и Никшићи?'' (стр. 13). 

11 Његош је овдје омашком написао ,,мирну". 
11а. У првом издању Горскоz вијенца овдје се поткрала штампарска 

грешка: ,,да издижу мирно у Рудm1е?'' Слово ,,н" појавило се мјесто сло
ва ,;r'. 



8. страна рукописа Горског вијенца 

СЕРДАР ВУКОТА 

То знаш, Ба:јко, би И!М мила 

била, 

од добра се јошr бјежаЈЮ 1Н1Ије; 

ка' не жеЈI.е Турци добровање, 

·да 'У ммру рашируј.у овце? 

РОГАН120 

[Би ли каква на станак (из.).] 13 

Рtијечања би ли мећу вама 

0100 ~робља ал' око другога? -

КНЕЗ ЈАНКО 

Би, Рогане, грдна разговора! 

Да :ли не знаш Ту~рке од 
Никшића?14 

У малу се длЗЈк,у не ю:жла-амо, 

да пас пасу15 довијек кажује 

за крваво наше саставање. 

ВУК МАРКОВИБ. 

А с чеса се [имасте поклати]16 

то мало свадисте? 
Ко најпрви смути на састанак?17 

75 

12 У штампаном тексту Горско~а вијенца објављено је ,,К,нез Роган". 

13 Стих је недовршен; прекинут је на ријечи која је, изгледа, почи
њала словњ-,1а "из". 

14 И у народу и у Његошеву језику, како смо већ рекли, Никшић се 
звао и Никшићи. 

15 У првом издаюу Горскоzа вијенца Његош је поврх именице ,,пас" 
и "пасу" ставио дуги силазни акценат ( ) : ,,да пас пасу довијек кажу је" 
(Горски вијенац, стр. 14). 

1е Његош је накнадно прецртао израз ,;имасте поклати", па је изнад 
ње.га написао "то мало сва.ди:сте". Прва редакција стиха гласи: ,,А с чеса 
се имасте поклати?", а дrpyra: ,,А с чеса се то мало свадисте?" 

17 У првом издању Горско~а вијенца Ње.гош је акузатив "на саста
нак" замијенио локаmвом ,,на састанку": ,,Ко најпрви смути на састан
ку?'' (Горски вијенац, Беч, 1847, стр. 14). 
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КНЕЗ ЈАНКО 

Ка' из руге то би у почетак:18 

Вук Мандушић и Вук 

Мићуновић 

започеше с Хамзом капетаном 
[ка' из руге] 19 око вјере 

нешто поповати, 

док ()IДједном они загустише, 

уљегоше у крупне ријечи. 

Рече Хамза Мићуновић-Вуку: 

"Ја сам бољи, чуј, Влаше, од 
тебе, 

боља ми је вјера него твоја! 
Хата јашем, бритку сабљу 

пашем, 

капетан сам од царева града, 

у њем владам од триста годинах, 

ћед ми га је на сабљу добио 
[да у њему вазда господу.]20 

ће су царство сабље дијелиле, 
те му трагу оста за 1·осподство". 

18 У коначној редакцији стиха пјесник је зюшјенио акузатив "у по
четак" локативом "у почетку" : ,,Ка из pyre то би у почетку' (Горски ви
јенац, Беч, 1847, стр. 14). 

1
• Његош је започео стих ријечима "теа' из руге". Те је ријечи накнад

;ю прецртао и поврх њих је написао: ,,око вјере". Прва редаю1ија стиха 
гласи : ,,ка' из руге нешто поповати"; друга: ,,око вјере нешто поповати". 

20 Не довршивши га за један слог, пјесник је застао у писању стиха 
"да у њему вазда господу.", прецртао је написано и у продужењу петога 
реда исписао: .,ће су царство сабље дијелиле"; испред њега је, умјесто 
недовршеног и прецртаноr стиха, написао: ,,те му трагу оста за господ

ство". 
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Распали се- Мићуновић Вуче, 

па се Хамзи попрњ"1аче близу: 

,,Какво Влаше, крмска потурице! 
Бе издајник бољи од витеза? 

Какву сабљу кажеш и Косово? 
Да л' на ње.."'1у заједно не бјесмо, 
па ја рва и тада [као]1 и сада? 

Ти издао пријед и послијед, 
обрљао образ пред свијетом, 

похуmю вјеру праћедовску, 
заробио себе у тућина. -
[Што градове и господство 
кажеш],2 
Што [ми кажеш]3 се лЈЗалиш 

[Овај је стих са стра
не додан. ] 

1 Његош је првобитно написао стих: ,,па ја рва тада као сада", али 
њиы с правом, није био задовољан - прецртао је "као", а поврх њега 
ставио везник "и", затИ1't је уметнуо "и" измећу ријечи "рва" и "тада". 
Тако је добио полисиндетон : ,,и тада, и сада" да би што јаче и понаособ 
истакао рвање Црногораца (Мићуновићево: ,,ја" овдје значи и ми, Црно
горци) с Турцим:а у прошлости и у садашњости: ,,па ја рва и тада и са
да". Његош у ово111 стиху полази од црногорске народне изреке: ,,Био 
рват' на Косово". (,,Рекне - у Подгорици - Турчин Србину, кад га чује, 
ће се тужи на тежак живот; а он му кашто - ако није Турчин какав 
велики господар - рекне: ,Кад смо рвали на Косово, онда смо једно 
били'"). (Вук Караџић, Народне српске пословице и друzе различне, као 
он.е у обичај узете ријечи, Цетиње, 1836, стр. 14). · 

2 Пјесник је прво написао: ,,Што градове и господство кажеuт?", па 
је то једним потезом прецртао и испод прецртаног, на мјесту за слије 
дећи редак, написао: ,,Што ми кажеш". Ту је застао, превукао израз "ми 
кажеш" и поврх њега ставио глагол "се хвалиш". 

1 Коначна редакција стиха гласи: .,Што се хвалиш градом и господ
ство.ми. 
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г,радом 'И оосподстоом, 

[сви градови турски]4 сви 
rрадови што су до нас [сви]5 

турски [градови],6 

[ ђ7 нm~и је г:рада, Н!И 
rосподства;]7 јесам8 ли [ти]9 их 

опсуо iМpa'М'Opje.'vf, 

те :нијооу за људе ~,радови 

[но тав.] 10 

но тавнице за [несрет.] 11 

НОООIЉНе оужње? 
Бич сам божји ја сплетен за 

тебе, 
[ те да знаш ер12 си Богу 

згрюјешио, нек знаш што је 
Боrу зrријешити-],13 
да се С'ImШ,З1П nrro ои 
урадио!-14 

• Прва верзија стиха гласила је: .,сви r,радови турски што су до 
нас". Али пјесник није био задовољан овом верзијом, у којој је ред ри• 
јечи одиста натегнут, па је прецртао први дио стиха до цезуре "сви rоа

дови турски" и дописао иза дРуг.ога дијела ,,што су до нас" иэраз "сви 
т,урск.и градови" добивllШ тако стих: ,,што су до нас сви турсюи r;ра.цови". 
Ни та варијанта му се није могла свидјети - превукао је ријечи "сви" и 
,,11радови", а затим је израз "сви градови" ставио испред дРугоrа дијела 
сrиха ,,што су до нас турски". На тај је начин настала коначна редакци
ја сти.ха: .,сви градови што су до нас турски". 

5 Ријеч "сви" прецртана је снажни..>.1 потезом. 
6 Именица "градови" такоће је прецртана. 
7 Иза стиха: ,.сви градови: што су до нас турски" било је написано: 

,,ту НИl'И је града, ии господства", али је то накнадно једним потезом пре
цртано, а са стране, у продужењу, написано је: ,,е сам ли их опсуо мра
морјем", с једним у настајању отиха прецртаним "11И''. 

в У штампаном тексту Горскоzа вијенца стоји ,,€самь". 
9 Пјесник је коси падеж замјеНЈЩе "ти" преву,као са два потеза. 
1~ Његош је tИЗа стиха: .,те нијесу за људе градови", у истом реду, 

написао једно ,;но тав.", па је то прецртао. 
11 Пјесник је ријеч "несрет[њеl" прекинуо на слову "т", прецртао 

је недовршено и у продужењу написао: ,,невољне сужње". Коначна ре
дакција стиха rлаои: ,,но тавюще за невољне сужње". У рукопису стоји 
,;еутне", а у првом издању Горскоzа вијенца "суж1Нt" . 

12 Његош је у рукопису написао "еръ". 
13 Пјесник је овдје прво написао: ,,да знаш ер си Богу згријешио", 

с ј('ЩНИ.\f дописаним "те" ;и:сmред ретка. Све је то затим једним потезо.м 
прецртао, да у продужењу истога реда напише: ,,нек знаш што је Богу 
згријешити". И тај је стих наюнадно једним потезом превукао и поврх 
прве прецртане верзије написао коначно: ,,да се стављаш што ои ,ура

дио!" 
14 У рукопису иза стиха: ,,да се стављаш што си урадио!" стоји тач-

ка, црnща, знак извода, и поново цртица (. - ,, -). 



9. страrна рукописа Горског вијенца 

МНОЗИНА 

Мићу.новић и зоори и твори! 
Qрпюиња ra jourr раћала !Н'Ије 
од Косова, а ни прИiјед њега.-

КНЕЗ ЈАНКО 

Jonrr IН!Wјеса.м ЛIИјепо казао 
око шта се [имасмо поклати]15 

на ата~наrк noIOiaoмo: 

уrrркмиомо ВУ!Ка с 11«lпета1НОМ. 
Знате нашу момчад озринићку:16 

Ье rощ цоћу, свуд за:мећ:у :шаипу. 
Враг донио на са-станак бјеше 

и старога [1Брунчеви.]17 оџу 

Брунчевића, 

и 'У њега некаква I.IIiИ[llaiRa, 

[лакат и по не бјеше дугачка]18 

објеаио пушк'У о рамену, 
па чецу~ка 'ГЭiМО 1И овамо, 

оо пољаЈНIИ, као сви остали; 

а одовуд неки од наuщјех, 

у!М!ИМОilред покрај оџе МИ!НИ 

И 'ГИСНИ М,У ОД ЛЈЗ!КТа роЖ!ИН!у 

[spxroм, ТWJCI<Oj 1Кipamoj у -грлић 
шишани]19 његовојзи у rрлић 

lШJJillaнiИ. 
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15 Његош је прво исписао: ,,око шта се имасмо поклати", па је нак
надно превукао израз ,,имасмо поклати" и поврх њега нarmcao "на станак 
покласмо". Нова редакција rлаои: ,,око шта се на станак покласмо". 

16 Изгледа да је овдје у рукопису стајало црногорско юворно "озри
:ни[ц]ку", па је то н~юiадн:о преправљено у "озринићку". Испред стиха с 
том риЈечи написан Је знак навода. 

17 Његош је nреюшуо недовршену ријеч "Брунчеви.", затим је пре
вукао и у продужењу написао "оџу Брунчевића". Коначна редакција 
стиха гласи: ,,и старога оџу Брунчевића". 

18 Прва верзија стиха гла:сила је: ,,лакат и по не бјеше дугачка", па 
је то накнад.11-ю прецртано и поврх прецртаноr је написан неупоредиво 
живљи и боrаmји стих с леониноком римом: ,,лакат у њој бјеше ал' не 
бјеше". 

1• У овом ретку је исписано: ,1врхом, турској краткој у грлић шшuа
ни", па је све то прецртано и изнад другог дијела прецртаноr написано: 
,.његовој зи у rtрлић шишани". 





10. сiйрана рукойиса Горског вијенца 

Боже [драп1]1 један, три стотине 

друrах, 

све попада мртво од смијеха! 

А оџа се чуди шетајући, 
што се ращи од толико људих, 

докле виће у пушку рожину. 
[Ту се опет грдно по.Ј,2 

Ту се одма3 помутисмо грдно, 

побисмо се огњем из пушака.х; 

направи смо петнаест носила.х, 

шест нашијех, девет њиховијех.

[ Сад чујете ка' се раздвојисмо].4 

БОГДАН БУРАШК5 

Вријеме је да се окупимо, 

в-ријеме је да шго углавимо. 

Наш се поса' свуда проћукао; 

кад опазе браћа некршћена, 
неће они ка' ми растезати. 

1 Његош је прецртао пр:идјев ,,цраги" и замијенио га је ријечју "је
дан". Прва редакција стиха гласи: ,,Боже драги, три стотине друrах", а 
друга: ,,Боже један, три стотине друrах". 

2 Недовршени и прецртани стих "Ту се опет грдно по." преиначен 
је и у цјелини исписан у наредном ретку: ,,Ту се одма помутисмо грдно". 

э У првом издању Горск:оzа вијенца умјесто "одма" стоји "одмах". 
4 Стих: ,,Сад чујете ка' се раздвојисмо", као слаб и неизражајан, 

накнадно је прецртан и нема га ни у првом издању Горскоzа вијенца. 
5 У штампаном тексту Горскоzа вијенца објављено је "Богдан Бу

рашковић". 
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СЕРДАР РАДОЊА 

Овак је доша' ко је од потребе 
ал' нијесу лет· МартИ!Iювића:х; 

и није им без неке новине, 

а без и.их. се rника!К.о не м~оже.-

[РОГ.]6 КНЕЗ БАЈКQ 

Хајте, људи, да што посщтјеМЈО, 
али дома хајте да идемо,7 

да се с нама ћеца не ругајlу! 
Па с Ту,рЦ!ИiМа како -юоји може, 

а ја зна1дем, ће .ми шаке [Iад;не. 

А ево омо као они !МШПИ 

1-+ 
----~ 

те за маЧЈ_rоу звоно 

приrюрављаху. -

ДОБОШЕ [ПЕТ БРАТАХ] МАРТИНО

ВИБ.[АХ] ив 

ВУК MИfiYHOBИfi 

Ево и ви, Ј3ећ се начеюаомю! 
А ево се, људи, окупљасмо9 

ка' сва-гови пјЭIНЈИ, што се прича; 

·110 је вама доиста ора~мот,а, 

ер10 је вама понајближе доћи. 

[ Ова два с11иха су са 
с11ране додана.] 

6 Његош је овдје прво написао "Рот[ан?]", па је то прецртао и на
писао ,,кнез Бајко". И у штам.паном тексту Гopcv::oza вијенца кнез Бајко 
је на овом мјесту замијенио кнеза Роrана. 

1 Послије и мало ниже од глагола ,,идемо" пјесник је написао и пре
цртао "па с". По свој прилици погрешком је кренуо да ту уметне сmхо
ве: ,,Па с Турцима како који може, f а ја знадем, ће ми шаке падне". 

8 Пјесник је накнадно прецртао ,,пет братах", а "Мартиновићах" је 
измијенио у "Мартиновићи". Дидаскалија у коначној редакцији гласи: 
,,До ћоше Мартиновићи". 

9 Изгледа да је Његош овдје био написао rлаr,ол "окупљасмо", па је 
тај облик накнадно измијенио у "окупљамо". 

10 Његош је овдје написао "еръ". 



10. страна рукописа Горског вијенца 

ВОЈВОДА ТОМАШ11 

Немој, Вуче, и oc:raiлa браћо! 
Давно бисмо ми на станак12 

д'OllIЛIИ, 

но се нешто ружно догодило, 

те омо ви се мало одоцни:ЈЈи. 

РОГАН13 

Јел.и IВИЈНО ,га.сте посвадило, 

[Е а су се rости посвадили],14 

ка' [славите]15 је вама ово крсно 

име? 

ВОЈ. ТОМАШ16 

Није сваће мећу госте било, 
но НIИ Турци жену угра6Ш11е. 

ВУК МНБ.УН." 

Как.ву жену, rрУЈ1аш ли се збИЉ'а? 
Дану18 причај што се догодило, 

а не бо,ј се, ОВа!К ће те слушаm; 

'I'Э!КВе после сваоо rра:цо слуша. 
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11 У штампаном тексту Горско~а вијенца пјесник је изоставио титул'\i 
војвода која је стајала поред имена Томаш, јер Томаш Мартиновић није 
био војвода. Тамо стоји само "Томаш Мартиновић". 

12 У коначн~ редакцији стиха Његош је изми)енио именицу "станак'· 
у "састанак" : ,.Давно бисмо на састанак дошли' (Горски вијенац, Беч 
1847, стр. 17). 

1·' У првом издању Гopci,coia вијенца објављено је ,,кнез Роган". 
14 Његош је прецртао стих: ,,Е а су се гости посвадили", па је умјестс 

њега и изнад њега уписао: ,,Је ли вино госте посвадило?" 

15 Пјесник је написао: ,,ка' славите"; одмах је прецртао "славите" } 
у продужењу наставио ријечима: ,,је вама ово крсно име". Коначна ре 
дакција стиха је, дакле: ,,ка' је вама ово крсно име". 

16 У штампаном тексту Горскоzа вијенца Његош је опет изоставио ти 
тулу војвода поред имена Томаш. Објављено је: ,,Томаш Мар11ИНовић". 

17 У првом издању Горскоzа вијенца стоји "Вук Мићуновић". 
18 Њеrош је, омашком, умјесто ,,дану" написао ,,дано" па је накнадЈ-11 

преправио "о" у "у": ,,Дану причај што се догодило". 
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вшв. томлш.1° 

Причаћу ви за тога ћа.вола: 
ми играсмо у коло20 с гостима, 

рећаа~,ю се наоколо вином, 

доюrе пушка извmпе Пшnтета 
[вода] 
пуче једна, и човјек покличе: 
"Ко је Rитез, [ако Бога знат.]21 

ко је добри јунак! 
Поведе се робље црногрско!" 
Поюшчи се QlfIOj наругасмо: 

[ опио ]22 какво робље сасред 

Горе Црне? 

Пјан,23 рекосмо, па мисли да 

поје! 

19 У штампаном тексту Горскоzа вијенца пише "Томаш Мартиновић". 
И овдје је изостављена титула војвода. 

20 У коначној редакцији првог издања Горскоzа вијенца пјесник је 
замијенио акузатив "у коло" локативом "у колу": ,,ми играсмо у колу с 
гостима". 

21 Пишући стих, пјесник је ставио: ,,ако Бога знат."; прецртао је ове 
три ријечи и у продужењу написао: ,,ко је добри јунак". Прва верзија 
стиха требало Је да гласи: ,,Ко је витез, ако Бога знат[е]", а друга, много 
боља гласи: ,,Ко је витез, ко је добри јунак!" 

22 Његош је започео стих глаголом "оmю", који је одмах прецртао, а 
зап-1.м је у продужењу истога реда написао: ,,какво робље сасред Горе 
Црне?" У аутографу није сасвим јасно да ли је Његош ријеч "сасред" 
написао раздвојено или спојено. 

23 Иза ријечи "пијан" пјесник је написао неко слово које је добро 
замрљао, па је у продужењу исписао "рекосмо, па мисли да поје". Тако 
стих гласи: ,,Пјан, рекосмо, па мисли да поје". 



11. сшрана рукойиса Горског вщенца 

Докле двије је,п;на иза друге: 

[так! так!] 1 цик! цик! опет 

издушит не даше! 

И кликује човјек ка:о пријед. 

Оно ще без нека.кве муке! 

Уr,рабисмо пушке, по::11рчаомо. 

Кад онамо, имаш ппо вићети: 
Мујо Алић, [пашин]2 турски 

кавазбаша, 

одвео нам Ружу Каса~нову 
и утека' с братом иајмлаћијем. 

Ево И!Ма више ;но rоДИ1На 

отка' нешто мећу собом главе, 

али ко би мога' пом!ИСЛИ'I1И 
да ће узет Српкиња ТурЧШiа ?-

РОГАН3 

Ћуд је женска смијешна работа! 
Не зна жена к.о је какве вјере; 
стотину ће промlИ!јенит вјерах, 

1 Његош је nрво написао: ,,так! так! опет издушит не даше!"; ово, 
за овај смисао неуобичајено и банално "так! так!" накнадно је једним 
потезом превукао и поврх њеrа написао далеко изразитије и ефикасније, 
уобичајено и ономатопејско "цик! цик!" 

2 Пјесник је, сва је прилm<.а, хтио да напише: .,Мујо Алић, пашин 
кавазбаша", али је придјев ,,пашин" одмах прецртао и стих наставио ри
јечима "турски кавазбаша". Коначна верзија стиха гласи: ,,Мујо Алић, 
турски кавазбаша". 

3 У првом издању Гopctcoia вијенца штампано је "кнез Роган" . 
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- да ,учини што јој срце 

туди. -

ВОЈВ. ТОМАШ.• 

[Јошт]5 Нијесам ви све јошт 

иакаваю : 

[истина је да је Касан брука,]6 

[Ружа бјеше кэ:о гарака ,вила]. 

Ксуку rоној души задовијек, 
те је Ружи 1Нарок mгубила, 
те је дала Ружу за Касаном7 

затворила :ВИЛУ у ~aro-mцy, 

јер8 је Касан брука [и 

уклетва-]9 неваљала. 

----- --+ [Овај, је сти:х уметнут 
са стране.] 

И чујте ме добро, Црноnорци: 
траг по трагу мене погинуо, 

да ју 16 бјеше Србин уграбио, 

4 Умјесто "Војв. Томаш" у штамnаном тексту Горс1иzа вијенца сто
ји "Томаш Мартиновић". Томаш је, у ствари, био 1<,нез. Ристо Ј. Драгиће• 
вић наводи зarmc: ,,Сију књиrу приложи кнез Томаш от Черне Горе хра
му рождаства пресветије Боrороцице на Цетињу. Даде за њу 10 цеки
нах" (Чланци о Њеzошу, Цешње, 1949, с11р. 153). 

5 Његош је, у д:,ЈХУ народног пјевача, започео стих прилого~ ,,јошт", 
али је то одмах прецртао и у продужењу написао овако: ,,НиЈесам ви 
све јошт исказао", како је и у штампа!Ном тексту Горскоzа вијенца. 

6 Пјесник је прецртао два слаба наредна С1'иха: ,.Истина је да је 
Хасан брука, / Ружа бјеше ка:о го;рока вила", па је одмах прешао на 
управни говор и тиме у великој мјери оживио приповиједање: ,,Куку 
оној дуurи задовијек . .. "' Али, пјесник та два прецртана стиха није са
свим одбацио. Он је касније у причању Томаша Мартиновића компара
цију "Ружа бјеше као горска вила" претворио у живописну метафору: 
"затворила вилу у тавницу", а од прознога ст1-1ха: ,ЈИстина је да је Касан 
брука" створио ритмичан и црногорски оштар стих: ,,јер је Касан брука 
неваљала". 

7 У штампаном тексту Горскоzа вијенца стој,и правилно ,,за Касана" : 
,,те је дала Ружу за Касана". 

8 У рукопису је Његош направио словну грешку "еръ". У штампа
ном тексту Горскоzа вије,ща објављено је правилно "6ръ". 

е Првобитно пјесник је написао непотпун десетерац : ,,јер Касан брv
ка и уклетва", затим је уметнуо енклитику "је" измећу "јер" и "Касана'' , 
прецртао је ријечи "и уклетва" и поврх њих наоосао "неваљала". Коначна 
редакција СТИ,-Ха гласи: ,,јер је Касан брука неваљала". ,,Брука" значи 
овдје ,,ругоба", а атрибут "неваљала" ,,ein nichts wi.irdiger Mensch, homo 
nequam" (Вук Караџић, Рјечнюс, s. v . .,неваљалац"). 

10 У првом издању Горскоzа вијенца пјесник је енклитю<у "ју" з&"IИ· 
јенио енклитиком "је": ,,да је бј.еше Србин уграбио" (стр. 19). 
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ако хоћах11 главе обратити, 
[ње невоља како ме бољела],12 

та не:ваља како ме бољеЈiа. 
Вма кад чух е оде у Турк,е, 

[rне хћех пуш11Ит да ми се 
потурч.],13 

већ 1КЈуд tюамо не би размицања, 
но за њима у [поточ]Н поћер 

rюћо:смо; 
на Симуњу [гора] 15 [све тро.] 

стигосмо, сватове,16 

[поајекоомо] те убиамо оба:цва 
Алића,17 

а проз18 Турке несрећну невјесту; 
------
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ту смо 11рД1Но образ ОЦрн!ИЛ!И 

и од Бога дио 'И3губњли. - 1 

[Ови су стихови умет
- нути са с-гране.] 

-------' 

11 Његош је, вјерова11но омашком, овцје иаnисао ,,хоћа[ш], па је 
н=адно исправио "ш" у ,,х": ,,ако хоћах главе обра11Иги". 

12 Прва верзија стиха гласила је: ,,ње невоља како ме бољела". То је 
накнадно једним потезом прецртано и одозго је ,написано: ,,та невоља 
како ме бољела". Ова редакција стиха појавила се и у првом издању 
Горскоzа вијенца. 

13 ПјесЮП< је једним потезом прецртао и сасвим одбацио стих: ,,не 
х.ћех пуnп,ит да ми се потурч[и)", у коме је изостављено посљедње слово: 
,,потурч.". 

14 Ријеч ,,поточ" Његош је накнадно превукао, а поврх ње је написао 
"поћер". Прва верзија стиха била је: ,,но за н.њv~а у поточ поћос..м:о", а 
друга: ,,но за њима у поћер поћосмо". У првом издању Горскоzа вијенца 
опет се појавила именица ,доточ" из прве верзије: ,,'НО за њима у поточ 
поћосмо" (Горски вијенац, Беч, 1847, стр. 19). 

16 Поврх имеюще "Оимуњу" Његош је ставио "гора", а прецртао је 
недоречени 1ИЗраз "све тро." 

16 Прва варијанта стиха гласи: ,,на Симуњу све тро[је] с-гигосмо", а 
дl)ута, већ саркастична: ,,на Симуњу стиrосмо сватове". 

17 Стих је започет глаголом ,,посјекосмо". ,,Посјекосмо" је прецртано 
и у продужењу је настао стих измијењеноr садржаја: ,,те убисмо обадва 
Алића". 

18 У шта,,шаном тексту Горс:со~а вијенца стоји "к,роз" умјесто овога 
,,проз" : ,,а юроз Турке несрећну невјесту" (с111). 19). 





12. сшрана рукойиса Горског вијенца 

КНЕЗ ЈАНКО 

Боже драги, чудна доrовора! 
Би ли ово ћеца1 пословала? 

Не смијемо ЧИ1Н!ИТ ш'l'о чинимо, 
не смијемо [главит ] 2 јавит што 

је ја1Вно; 

[што ће мисли] 3 неке мисли 

на врат товаримо, 

ка' да посла до миСЈiiИт немамо, 
ка' да ЧИ!НИТ што треба не 
знамо! 

Кащ сам годе много размшшьава', 
вазда ми се поса' по:вук:ова'. 
Ко разгаће, - у нас-не погаће.4 

Владика Даюmо виће да су се 

окупили сви, па и ан изиде 

мећу њима.5 

1 Његош је у ријечи "ћеца' појачао слово "ћ". 
2 Пјесник је прецртао глагол "главит" и изнад њега написао "јавит". 

Прва редшщија стиха гласи: ,,не смијемо rлавит што је јавно', а друга: 
,,не смијемо јавит што је јавно". Овом измјеном пјесник је промијенио 
смисао стиха и створио експресивну иrру ријечи које имају заједничко 
етимолошко поријекло (,,јавит што је јавно") . 

3 Стих је започет ријечима ,,што ће мисли", али је то одмах прецр
тано и у продужењу је, у истоме реду, дошло: ,,неке мисли на врат то
варимо". 

• Стих: ,,Ко разrаће, - у нас - не поrаће" штам.пан је у првом из
дању Горскоzа вијенца са незнатном измјеном: ,,Ко разrаћа, - у нас -
не погаћа" (стр. 19). Обје редакције стиха имају леонинску риму: разrа
ће . . . погаће; разrаћа . . . погаћа. 

5 У штампаном тексту Горскоzа вијенца Његош је замијенио ,, ... он 
изиде мећу њима" правилним обликом: ,, ... он изиде мећу њих". 



90 Петар II Петровић Његош -------------- -----------------
ВУК МИБ.УНОВИБ. 

[В., Не др.]6 Не држи не7 овако, 

ВЈЪа:ДИiКО, 

но отршај оволико љуства;8 

свако гледа9 што ће чут од тебе, 

а т:и ои се !Неш,r,о замроио, 

нит' што збор:ш:п, ~нити нЭ!с 

о-q>шаш, 

у образ ои као оомља доша'; 
сам се шеташ [не зовеш] 10 

пољем без 1IИIOOra, 
НIИТ' 1ШГО једеш, 1Н1И11И заспат 

можеш, 

крупно нешто учиш [на па.] 11 

у памеrn, 

[збио ти се санак] 12 збили 

m се :анови на Турчина. 
А ја [се бојим]13 зебем од 

М!НОГО iММ'ШЉен,а.-

ВЛАДИКА ДАНИЛО 

Слушај, Вуче, и остала бра:ћо! 

Ништа ми се :немојте чудити 

6 Пјеснш< је започео стих сюраћеницама "Б., Не др.", па је то у два 
потеза прецртао и у истоме реду написао: ,.Не држи нас овако, ,владико!" 

7 У првом издању Горскоzа вијенца Његош је измијенио дијалекатски 
облик личне замјенице ,;не" [нас] у акуза11ИВ ,,нас": ,,Не држм нас овако, 
владико!" (crrp. 20). 

е У штампаном тексту Горскоzа вијенца стоји ,,људства": ,,но отршај 
оволико људства" (стр. 20). 

9 Пјеаник је, омашком, овдје написао облю< ,,гледај", али је затим 
сувишно "й" (,,ј") прецртао. 

10 Прва верзија стиха гласи: ,.сам се шеташ не зовеш никога". Нак
надно је израз "не зовеш", који је довео до плеонастичносm (,,сам ... не 
зовеш никога"), прецртан и поврх њега је написано ,,пољем без". Тако је 
добијен стих: ,,сам се шеташ пољем без никога". ,,Без никога" је овдје 
појачање за.1\fјенице сам. 

11 Првоби11по је овдје написано: ,,на па."; то је одмах превучено и у 
продужењу је написано "у памети": ,,крупно нешто учиш у памети". 

12 Пјесник је започео стих ,ријеч.има "збио ти се санак", па их је од
мах превукао и у истоме реду написао: ,,збили ти се снови на Турчина". 

13 Прва ,верзија стиха гласи: ,,ја се бојим од много мIШIЉења". Дот
јерујућм је, пјесник је испред замјеюще "ја" ставио везник ,,а", а за11ИМ 
је прецртао глагол "се бојим" и поврх њега написао "зебем": ,,а ја зебем 
од много мИU1Љења". 
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што ме Цр1Не растеза:ју мисли, 

llПO ми прса кипе оа ужаоом. 

Ко на брдо, ак' и маоо, с11ајrи, 

више BJWI 1rю онај ло;д брдом. 
Ја naв.иnre 1Нешrо од вас видим

то је орећа да'ла, ал' !Несрећа. 
Не бојим се о~ц вражјега IК<Ота, 
нека га је ка, на rорун листа, 

но се бој1И1М од зла домаћега. 

Бијеона се братства пстурЧЈИла; 
тек IЦ'Ом.аће нападнемо 'Гурке, 

сво~ својега ~НIИКа:ц IЈIУШтат неће; 
[удари се]15 разлучи се земља 

на племе:на, 

юрва1Ва се М'ОКлати племена, 

враг ћа~вол,у доћи у сва·т:ове 

те[и] 16 свијећу српску угасити. 

Зло се '1рП!И од С'Граха горега. 

Ко се топи, xЋarn:t юе за пјену, 

на;ц rЈШВом се -нщцодају ру~ке. 

КНЕЗ РАДЕ17 

Што се мрчи када коват нећеш? 

[Што не]18 Што збор купиш 

кад зборит не ·смијеш? 
[Ланих]19 Преће си им с коца 
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14 У лр.вом издању Горско~а вијенца акузатив "на гору" замијењен је 
локативом ,,на гори": ,,Нека га је ка' на гори листа". 

•~ Његош је прво наm1сао стих: ,,удари се земља на племена"; наI<:Над
но је прецртао глагол .. ,удари се" и поврх њега написао ,,разлучи се". Ко
начна редакција гласи: ,,разлучи се земља на племена". 

16 У првој верзији стиха било је: ,,и свијећу орпску угасити", па је 
накнадно везник ,1и" прецртан и испред њега је написано "те". Нова ре
дакција стиха гласи: .,те свијећу српску угасити". 

17 Иза "Кнез Раде" у првом .изда~у Горско~а вијенца стоји примједба 
,,(брат владичин)" . Зна се и из историЈских докумената да се брат владике 
Данила Петровића звао Раде и да је био кнез њеrушюи. 

18 Пјесник је започео стих ријечима "Што не" па је то одмах прецртао 
и у продужењу написао: ,,Што збо.р купиш кад зборит не смијеш?'' 

19 Стих је nрвобитЈ-10 гласио: ,,Ланих си им с коца утекао (Турцима)". 
Пјесник је "ла.них" замијенио са ,,приће" можда и стога што није оигурно 
знао кад су Турци ухватили и мучили владику Данила. Коначна редаIЩИја 
с11иха rлаои: ,,Приће ои им с коца утекао (Турцима)". 
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утекао (Т•урцима), 

дабогда и~м скапа на чеmеле! 
Жалиш нешто, а не знаш 

што жаљиш; 

с Турцма ратиш, а Турке 

свој~аш, 

[ те (?) Ј20 домаћима тобож 
да с' умилиш, 
а једнако, [на ти божу вјеру! ]21 

немој -се варати! 

Како би им запа' да те могу, 
главу би ти онај22 час посјекли, 

ал' 11и живу руке савезали, 

да те муче, да срце насладе. 

Вра!На враЈНIИ ОЧIИ не извади! 

Брат је ТурчИIН овуд један 

другоме. 

Него удри 1докле махат можеш, 

а не жали ништа на свијету! 
Све је пошло ћавољијем трагом, 

заудара земља Мухамедом. 

20 Рекло би се да је стих започет ријечју или слогом "те" (?), па је то 
одмах превучено и у продужењу је написано: ,,домаћима тобож да с' 
умИЛЈШ1". 

21 Прва верзија стиха гласила је: ,,а једнако, на ти божу вјеру!", али 
пјесник је накнадно прецртао ријечи "на ти божу вјеру" и у продужењу 
написао "немој се вара11И": ,,а једнако, немој се варат:и!" 

•• У штампаиом: тексту Горскоzа вијенца Његош је задржао "онај": 
,.главу би ти онај час посјекли". 



13. сшрана рукойиса Г орете ог ви; енца 

ВОЈВ. БАТРИБ. (К КНЕЗУ РАДУ)~ 

Имаш разлог, али не толико! 
То се могло све љевше2 казати, 

да му тако ране не вријећаш 
и грком га не отрујеш тугом. -
Сви муче, нико ни у нос. 

4 

КОЛО (ПОЈЕ)S 

[Сабља, Соко Бајо нигда 

мријет неће].4 

Три сердара - и два војеводе, -

1 У штампаном тексту Гopcicoza вијенца стоји: ,,Војвода Батрић (кне
зу Раду)". У Драгоманским списима Хисторијског архива у Задру нашли 
смо једно оригинално писмо војводе Батрића Мартиновића. На писму 
датум није обиљежен, али млетачка власт у Котору примила га је 7. ок
тобра по новом стилу 1682. Из овога писма види се да је Батрић Марти
новић заиста био војвода. У њему стоји: ,,от мене во[ј]воде Батрића". То 
је доказ да Његош није напамет дао Батрићу Мартиновићу титулу 
војвода. 

2 У првом издању Горскоzа вијенца штампано је "љепше": ,,То се 
могло све љemne казати". 

3 У рукопису Његош је поврх ријечи "Коло" ставио број "4". У штам
паном текс1•у Гopcicoza вијенца ово ,,Коло" је и објављено као четврто, 
али без ријечи "поје". 

• Стихом "соко Бајо су тридест змајевах" rrјесник се дуго и непо
пустљиво бавио. Првобитно је написао: ,,Соко Бајо нигда мријет неће", 
затим је испред именице "соко" ставио имеmщу "сабља". Незадовољан и 
једним и дРУ,ГИМ, прецртао је цио стих и написао нови: ,.Три сердара и 
два војеводе ' и испод њега нову верзију претходног, nрецртаноr: ,,с њим:а 
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са ших.ово триот,а соколсmах,5 

с њима [сабља] Ба!јо 

[Il!иrвташте] су '11рИ)Дест эмЭЈјев~ 
мријет iНеће док овијета траје: 
дочекаше Шенћера .везира 
уа31рх равне горе Вр11И1јетке 

и клаше ,се љетни дан до подне. 

Не !Кће Србин и.эда'11И СрбИ!на 
iI]ia га ов,и,јет 'Мори пријекором, 
11раг :Ца му се по iПрСђ7 1Кrажује 
!Юа' :невјерној кући Бр01НК,авића; 

но сви пали један rюод дру11ога, 

пјевајући !И Ту;рке бијући, 

а 11ројi1Ща оамо претекоше, 
рањене их Турци [прегазили]6 

прегазили 

под гомиле мрвтијех Тураках.-7 

Дивне Омр11И, [Б<>i" и:м душу 
прости]8 просто им млијеко! 

сабља Бајо Пивља1:1ине". Ни то ra није задовољило па је прецртао ријечи 
"сабља" и "Пивљанине" и дописао "су тридест змајевах". Сад је добио 
стих: ,,с њима Бајо су тридест змајевах". У коначној редакц~ији и то је 
измијенио. У штампаном тексту Горскоzа вије1ща појавила се нова, ко
начна редакција стиха: ,,соко Бајо су тридест змајевах". 

~ Изrледа као сиrурно да је стих: ,,са њихово 11риста ооколовах" нак
надно уме"Гнут измећу првоr и трећеr стиха Кола. 

6 Првобитно је Његош овдје написао rлаrол ,ЈПРеrазили", па ra је 
прецртао и - !Не нашавши бољи ИЛIИ накнадно осјетивши да је п овај 
добар - опет га у продужењу написао. Стих је остао непромијењен и у 
штампаном те:к;сту Горскоzа вије1-ща: ,;рањене их Тwци прегазили". 

7 Стихови из рукоrшса: 
"а тројица само претекоше 
.рањене их Турци преrазили 
под гомиле мртвијех Тураках", -

били су незrод.но порећани. У штампаном тексту Горскоzа вијенца wихов 
ред је промијењен, природније и логичније: 

,,а тројица само претекоше 
под гомиле мртвијех Тураках, 
рањене их Турци. прегазили". 

(Горски вијенац, Беч, 1847, стр. 41). 
Слична сцена налази се и у Његошевој Свободијади: 

,, .. . и 11роС"Груке страже турске 
посјекоше у мах први, 
па њих мртве прегазише ... " 

(VIII, 951-953). 
8 Њеrош је превукао други д)ИО стиха ,,Боr -им душу прости", па је 

у продужењу написао "просто им млијеко". Прва редакција стиха гласи: 
"ДШ!не смрти, Бог им душу просm", а друга неупоредиво непосреднија 
и боља: ,,Дивне смрти, просто им млијеко!" 



13. страна рукописа Горског ~зијенца 

Јrу~наЦ!ИМа Бог ће учИН!ИТIИ 

опом.ен дуuш, а прекащу гробу! 
Три ::юиљаще момка једна1кога 

на Шенћера wчmше везира 
~ зоре на поље IК!рС~ач~ко. 
[Бог м.]9 Прегаоцу Бог даје 

махове! 

Раскрхаше aиuiy Шенћерову. 

Бљаго томе ,юо се ту :наг.нао, 

већ га ра!Не не боле кю.соваке, 

већ Т~урЧIИ'На ни за шrо :не 
юриви. 

Вm-еоови, Срби вртијељоюи, 

луча ће се вазда призира11.И 

на гробницу вашу освештену! 

95 

9 Стих је започет именицом ,,Бог" и ријечју која је прекинута на 
слову ,,м"?; обоје је прецртано и у продужењу је написан снажан посло
вични с-rих: ,,Прегаоцу Бог даје махове!" 





14. сшрана рукойиса Горског вијенца 

ВУК МИRУН-1 

Без муке <;е пјеана не И-ОIЮја, 

без мvu<e се сабља 1Н.е сакова! 
Јунаumво је цар з:ла свакојега, 
- а и пиће најслаће душевно, 

којијем се пјаЈНе покољења. 

Благо2 томе ко довијек ,юи:ви, 

имао се рашта и родит-и:! 
- Вј.ечна зубља вјечне помрчине 

нит' доrори нити свјетлост губи. 

ВЛАД. ДАНИЛО МЕБУ СВИМА КАО 

ДА ЈЕ CA.iv:13 

Бе је зрно [најпре прокn1щало]4 

клицу за:метнуоо, 

онде нека и плодом поЧИЈНе. 

Је ли инстинкт, - ал' духовни 
воћа? 

Овде људско залиrре поооање. 

1 У првом издању Горскоzа вијенца објављено је пуно презиме: ,,Вук 
Мићvновић". 

2 Његош је у рије'Ш "благо" (,ради исправке неке омашке?) накнадно 
појачао слово ,,r". 

3 У штампаном тексту Гopci::oza вијенца стоји: ,,Владюса Данило (ме
ћу свима као да је сам)". 

• Пјесник је прво написао: ,,Бе је эрно најпре проклицало", па је 
ријечи "најпре проклицало" једним потезом прецртао и у продужењу 
написао: ,,клицу заметнуло" (,,ће је зрно кл,ицу заметнуло"). Тако је стих 
пост~о и неусиљенији, и мелодичн:ији, и живописнији, и смислом б◊;
гатиЈи. 
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Вук на овцу [неко]5 овоје право 
Њ'1а 

ка' ти:рјЗЈНИн rна с.лаба човјека.-6 

Ал' тсИрјанству стати !Нотом за 
врат, 

довести ra к познанију пра:ва, 
то је људока ду)Wност најсветија! 

Аrю сабљу пољубиш крва'Ву 

и запловиш у ноћне7 валове 

[~ноћи], 

сљедује ти праху светковање. 

Жрец Европе8 с светога 

[олтара]0 аЈ\1ВОна 

х~ули, пљује на олтар Азије, 

ло1"1И тешки rопуз азијаrоки 

свете 1куле под сјен распја'ГИја! 

Крв праветна дими на олтаре, 

ћиво11и се у прах развијаше. 

Земља стење, а небеса ћуге. 

Луна и крст, два cтpa.uma 

символа-

њихово је rна 11робюще царство. 

- Сљедоват им р:ијеIЮМ КрВЭЈВОМ, 

у лаћици грдна страданија, 

то је бити једно 'ИЛИ друго. 
Али хуља :на свештени ћивот, 

1<соји га је млеком одран!И'о, 

то ми прса у тар-тар претвара. 

Чвор не треба на праву младИh.-у! 

[Ови су стихови умет
-нути са стране.] 

5 Прва верзија стиха била је: ,.Вук на овцу неко право им.а". Нак
надно је прецртана ријеч ,,неко' n поврх ње је написано "своје": ,.Вук 
на овцу своје право има". 

6 Иза стиха: ,.ка' тирјанин на слаба човјека" пјесник је био ставио 
зарез и цртицу па нх је прецртао и ставио само цртицу. У штам.паном 
тексту Горско~ вијенца на крају овога стиха је зарез. 

7 Прва верзија стиха била је: .,и запловиш у валове ноћи", ла је 
,.ноћи" накнадно прецртано и измећу приједлога "у" и именице ,,валови" 

_ у~етнут је придјсв ,,ноћне". Тако је стих к~ји је при крају губио дах и 
д]еловао као усиљен, од ове, наоко мале измЈене, постао у сваком погледу 

бољи: ,.и запловиш у ноћне валове". 
8 Име "Европе" је накнадно уметнуто измећу именице "жрец" и при

једлога "с". 
9 Његош је прецртао ријеч "олтара" и v исто.м реду написао рјеое, 

nоетичније "амвона": ,,Жрец, Европе с светога амвона". 
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Што ће луна 1На ,к,рст страданија, 

ш-го л' би~јела оуrнцу на 
зјеющу?-

В јеро права, кукава 10 сирото! 

Стrраrшно ШЈеме, доклен ћеш 
спавати? 

Неки - један - то је ка' 
ниједаа-1, 

нако да је 'В'И:Ше муче.нија. 
Вражја сила одовуд оклопила. 

Да је иrће брата у свијету 
да ЈЈ1ожа.mи, .ка' да би помога'. 
Помрчшrа !Нада М!НОIМ царује, 

мјесец М1И је оу~ще заступио. 

[- Младо жито на.] .11 

Ух, што мrисл:им, куд сам 

запливао? 

Младо жито навијај класове, 

преће рсж.а дошла 11И је 

жњетва! 

Дивне жерТ!Ве IВИЩИМ на гомиле 

пред олтаром цркве и племена; 

чујем лелех12 ће горе пролама. 

Треба служит чести и имену. 

Нека буде борба непресmна! 

Нека буде што бити iНе може! 
Нек ад прожде, покоси сатана! 

На гробље13 ће изнићи цвијеће 
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10 У првом издању Горско~а вије1-ща објављено је "кукавна": ,,Вјеро 
права, кукавна сирото!" (с-гр. 24). 

11 Његош је написао и одмах прецртао ријечи: .,- Младо жито, на.". 
О=ледно, хтио је да наnише: ,,Младо жито, на[вијај класове]" . Али, од
мах је морао уви,Dјети да овом стиху, који одлучно позива на борбу и 
жртве, није мјесто непосредно послије стиха "мјесец ми је ~е засту
пио", у којем је достигла врхунац дуга јадиковка владике Данила над 
тешким, рекло би се, безизrледним положајем Црне Горе. Требало је да 
се владика тргне из осјећања безнаћа и сумн,е, што и чини драматичним 
самокритичI<Им С11ИХОм: ,,Ух, што мислим, куд сам запливао?", па да тек 
онда доће позив на акцију и жртве: ,,Младо жито, навијај класове!" 

12 Пјесник је омашком на крају ријеч.и ставио слово "х" умјесто "к" : 
,,лелех". У штампаном тексту Горскоzа вијенца је правилно ,,лелек': ,,чу
јем лелек ће горе пролама" (стр. 25). 

13 У првом издању Горскоzа вијенца употријебљен је ов,Dје локатив 
,,гробљу" умјесто акузатива "гробље" : ,,На гробљу ће изнићи цвијеће" 
(стр. 25). 
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{за некоје, ,некад] за далеко 
неко покољење. 1·• 

СЕРДАР ВУКОТА 

Бог са нама и анћели божји! 

А ево си удрио, вл:ади1ко, 

у некакве смућене вјетрове, 

ка' о ма,рчу км удри вјештица, 
а:л' у јесен мугну вједогоња. 

14 Пјесник је првобитно написао: ,,за некоје некад са.", па је једним 
потезом прецртао ,,за некоје некад", а прекинуту ријеч "са." преиначио 
је у приједлог ,,за" и у продужењу написао: ,,далеко неко покољење". 
Тако је настао стих: ,,за далеко неко покољење". 



15. сшрана рукойиса Горског вијенца 

Влад. [Дан.] трза се 1<:ао иза 
сна.1 

ВЛАД. ДАН.2 

[Влад.]3 Удри за крст [и],4 

за образ ју.начюи, 

юо гоћ паше свијетло оружје, 
ко гоћ чује срце у цраима! 
Хулитеље ~Имена Христова 

да :юрстимо водом али крвљу! 

Тријебимо rубу из торине! 
Нек [у.]5 пропоје пјесна 

од уж-аса, 

- олтар прави на кам[и]ен6 

[кукави]7 крвави! 

1 У првом издању Горскоzа вијенца стоји: ,,Владика се трза као иза 
сна" (стр. 25). 

2 У штампаном тексту Горскоzа вијенца објављено је "Владика Да
нило': (стр. 25). 

3 Пјесник је омашком још једном написао "Влад.", па је то прецртао 
и у продужењу написао стих: ,,Удри за крст . . . " итд. 

• Његош је прецртао везник ,,и" и тако створио звучну фигуру асин
дет: ,,Удри за к,рст, за образ јуначки". 

6 Пјесник је, пишући стих, прецртао слово "у", којим је био започео 
неку ријеч. 

• Ријеч ,,кам[и]" исправљена је у "камен" . 
7 Придјев "кукави" замијењен је у сваком смислу бољим придјевом 

,,крвави". Прва редакција стиха гласи: ,, - олтар прави на кам[и] кука
ви"; друга: ,, - олтар прави на камен крвави!" У првом издању Горскоzа 
вијенца стих гласи: ,,олтар прави на ка.v~ен крвави" (стр. 25). 
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Сви главари ок.оче 1На ноге с 
Ве.ЈЂИ1КОМ грајом: 

Таrко, већ tН!ИIК.ако! 

ВЛАД. ДАН.з 

Не ... не ... 9 сједте да и јошт 

зборимо! ' 
- Ја бих, браћо, с оmптег 

ДОГО'В:Оiра 

да главаре браће ис-гурчене 

дозооемо на оЈШЛему окупу, 

да им даIМ.о вјеру до раста1Нка, 

еја би се ка-ко обра,тили 

и ·крвави 1ПЛамен угасили. 

СЕРДАР ЈАНКО 

Х:ајд, владико, и то об~о, 

ма зафајду,10 на ти божу11 вјеру! 

Што се црним задоји ћаволом,12 

обешта се њему [задовијек]13 

дОЈ3Ијека. 

Они ће rнам и без вјере доћи, 

мећу нама стати надебља11И; 
ка~к:ве су ти они поrлавице, 

називљу се цареm синови! 

Оmра:В:ЈШ.Iе три четири друга да 
позову на скупу турске поглавице. 

8 У штампаном тексту Горск:оzа вијенца: .,Владика Данило". 

9 Иза одричне ријечи "не", која је двааут употријебљена, Његош 
је два пута ставио по четири тачке (,, .... "). У првом издању Горскоzа 
вијенца ту су дошле по двије тачке. 

10 Његош није у рукоrшсу прецртао ништа у стиху : ,,ма зафајду, на 
ти божу вјеру!" У првом издању Горскоzа вијенца тај се стих појавио 
унеколико измијењен: ,.ма залуду, на ти божју вјеру" (Cl'p. 26). 

11 У штампаном тексту Горскога вијенца објављено је, како смо вид
јели, ,.божју". 
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15. страна рукописа Горског вијенца 

Нови Гра;це cje)ЩlI.l на 1<.patj 
мора, 

[бројиш сиње морске тал.]15 и 

валове бројшп низ путmну, 

како старац на камен сједећи, 
шго набраје сво,је бројанице. 
Дивна санка што си [једном 

снио] 16 онда снио! 
Млечићи те морем подузеше, 
Црногорци rором опасаше, 
састаше се у твоје зидове, 

nо1<ропише17 [водом] крвљу и 

ВОДИ!ЦОМ-

те отада не смрдиш неr<ршћу.18 
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11 У првом издању Горско~а вијенца стоји "ћаволом" . Ради се, очито, 
о штампарској грешци. 

13 Његош је прецртао прилог ,,задовијек", па је у продужењу напи
сао ,,дов»јека". Прва редакц»ја стиха гласи: ,,обешта се њему задовијек", 
а друга и коначна: ,,обешта се њему доnијека". 

1' Поврх ријечи ,.Коло" Његош је написао број "5". И ово ,.Коло" је 
у штам.паном тексту Горско~а вијенца објављено I<ao пето. 

1~ Пјесник је био написао: ,,бројиш сиње морске тал.", али је све то 
једиим потезом прецртао и у продужењу написао сликовити стн:х: ,,и ва
лове бројиш низ пучину", у коме се крије дивна персонифи:кацнја. 

15 Његош је накнадно ријечи "једном снио" прецртао и замијенио 
ријечима "онда снио", којимаје мало поближе одредио вријеме "сна". 
П_рва редакција стиха гласи: ,,дивна санка што си једном снио!", а друга: 
,,Дивна санка што си онда снио!" 

11 Његош је био написао ,,покропише", па је прво ,.п" прецртао, на
писао је ријеч ,,водо,'1", па је и њу превукао и у продужењу написао 
"крвљу и водицом". У коначној верзиЈи стих гласи: ,,окропише крвљу и 
водицом". И владика Данило, говорећи "као иза сна", каже: 

,,Удри за крст, за образ јуначюi .. . 
Х улитељс имена Христова 
да крсти.мо водом али крвљу!" 

(Горски вијенац, Беч, 1847, стр. 25). 
18 Од дана кад је пошкропљен "крвљу" и "светом водицом", град не 

смрди некрwћу. 
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Топал-паша су двадест хиљадах 

да поможе Новоме ићаше,1 

орет.оше га млади Црнолорци 

на Камено поље поузда!НО; 
ту.рак.ој кзпи ту име nог.ил-rу; 

сва утону у једну Dробницу; 
мюж и ~анас вићет ,коurrу,рницу. 

Доооше [ седам осам поглавицах 
турских, свак мучи и ]2 поглавице 
'ГУ,РОКе, около седам оса~м, и 

ПЈООиједаше с Црногорц., ови 

муче и гледају пред собом.3 

КНЕЗ ЈАНКО 

Које сте се јаде [ска.]4 

окаменили? 

1 У првом издању Горскоzа вијенца стоји глагол ,,хиташе" : ,,да по
може Новоме хиташе" (стр. 47). Глагол "хиташе" много је адекват-I-Шји и 
поетичнији у овоме случају од глагола "ићаше". 

2 Његош је био написао: ,,Доћоше седам осам поглавицах турских, 
свак мучи и", па је то са два потеза прецртао и поврх "седа,\1 осам поrла
вицах турских" исписао: ,,поглавице турске, около седам осам, и посије-
даше с Црноrорц.". · 

3 У штампаном тексту Горск:оzа вије1ща реченица ,,и гледају пред 
собом" промијењена је у: ,,и гледају преда се". Слика састанка турских 
поглавица и Црногораца живописнија је у првом издању Topci::oza ви
јенца него у ];?укопису: ,,Доћоше поглавице Т\'!)СКе, около седам осам, и 
посиједаше с Црногорцима, сви муче и гледају преда се" (стр. 27). 

• Пјесник је првобитно написао "с ка." као двије ријечи, па је то 
одмах прецртао и у продужењу исписао цио глагол "скаменили" . И у 
рукопису и у штампаном тексту Гopczcoza вијенца С1'ИХ гласи: ,,Које сте 
се јаде скаменили?" (стр. 27). 
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Што разговор кака'В не почнете, 

но поопа;сте и позамрцасте? 

АЏИ-АЛИ, КАДИЈА МЕДОВИfi5 

Баш аферим, кнеже озрИ!Н!Ићюи! 

Ја ћу почет, када друг.и G-Ieћe: 
стотина ,се окупило гла<варах, 

нас ТураЈКах и Црноrор.ацах. 

Ја знам ДИIВ!НО што ,смо 

о:купIЬffi-Ш: 

да миримо крви мећуообне. 
Него хајде6 од земље главари, 

за Радула да начин видимо7 

и смиримо дlВИје породице, 

Перовиће и наше Абдиће,8 

па Бајице [и Турке Абдиће]9 

и братство Алиће, 

да радимо да их помирњvю, 

а:л' од мяра вјеру ухва11ИМ0! 

5 У првом издању Гopcicoza вије~ща измијењен је ред ријечи "Аџи
-Али, кадија Медовић" у "Аџи-Али, Медовић кадија". Тако је стих свакако 
течнији. 

6 У штампаном тексту Горскоzа вијенца стоји глагол "хајте": ,,Него 
хајте, од земље главари" (стр. 28). 

7 Стих: ,,за Радула да ,начин видимо" није се појавио у првом издаљу 
Гopcicoza вијенца. Измијењен је у: ,,мећу собом да начш-1 видимо" 
(стр. 28). 

8 Његош је у посљедњој редакцији промијенио стих: ,,Перовиће и 
наше Абдиће" у "Велестовце и Турке ћеклићке" (Горс~щ вијенац, Беч, 
1847, стр. 28). Видо Латковић претпоставља да се у с11иху: ,,за Радула да 
начин видимо" подраз·~шијева погибија Радула Перовића, који је, по на
родној пјесми "Перовић Батрић" (Вук Караџић, Српске народне пјесме, 
књ. четврта, стр. 1-5; Оzледало српско, Београд, 1974, стр. 20--24) погубио 
Османа Ћоровића, и да би "на овом месту смрт Радулова била анахрони
зам, јер по сцени са покајницама један од браће Батрићеве тек има да 
освети погинулог Батрића .. .'' (,,Објашњења уз Горс1си вијенац", Пета~ II 
Петровић Његош, Горски вијенац, Луча л1икрокозма, Београд, 1974, стр. 
265). Из стиха: ,,за Радула да начин видимо" ,не може се mшако заюьучити 
да је Радуле Перовић погинуо. Прије би се могло рећи да је ријеч о уми
ру стога што је Радуле Перовић убио Османа Боровића и тиме осветио 
свога брата Батрића. Његош је знао из пјесме "Освета Батрића Перови
ћа", КОЈУ је објавио у Оzледалу српском, да Радуле Перовић прије овог 
састањка није био поrnнуо. 

9 Прва верзија стиха била је: ,,па Бајице и Турке Абдиће", али је 
пјесник једним потезом прецртао "и Турке Абдиће" и у продужењу додао 



16. страна рукописа Горскоr вијеIЩа 107 

Ја ћу први поћи пред кумама, 

ја за главе братак:о мито дат. 
Тек СМ!ИЈРИМО, ДИЈНар преКИ!НIИ!М'о 

и крвнице пушке објесимо. 1

- [Ови су сrnхови дода
ни са стране.] 

- - ---' 

РОГАН10 

Ефендија, ти не уго.нета 
око ш:та се .ово окуmшо, 

но ои с краја почео тањега; 

а му1дар ,аи и кн.ижевник, ,кажу. 

[Скита' си се к ћаби и к 

Стамболу. Ј 11 

[У Стамболу] Учио си [памет] 12 

к:н:;игу у Цариvрад, 

[у] 13 на некакву ћабу притврдио. 

Аљи 11И се јошт хоће паме11И-
потежа је ова наша [ско.] 14 

школа. 

Мучи ,ооета сва'К и гледа пред 
собом.15 

"и братство Алиће": ,па Бајице и братство Алнће". У штампаном тексту 
Горскоzа вијенца из 1847. стоји: ,,па Бај~ще и братство Алијће" (стр. 28). 

10 У првом издању Гopczcoza вијенца објављено је "Кнез Ротан". 
11 Његош је прецртао и коначно одбацио груби и непоетични стих: 

,,Скита' си сек ћаби ик Стамболу". 
12 Пјесник је најприје написао: ,,У Стамболу учио си памет", затим 

је прецртао ријеч "памет" и изнад ње написао "ю,ь:игу"; прецртао је и 
израз "у Стамболу" и умјесто њега исписао "у Цариград". Прва верзија 
стиха гласи: ,,У Стамболу у<шо си памет", а друrа и коначна: ,,Учио си 
књигу у Цариград". Пјеснm< је nрво хтио да каже да је Аџи,Али, Медовић 
кади Ја, био у Стамболу ,,да стече памети", па се предомисзшо и преиначио 
је "памет" у "књигу". А ,,учити I<ЊИГУ" значи ,,као нћи у !.Ш(.Оду". ,,Зна 
ю:ьиrу'' то је исто ~то и "читати и писати" (Ф. Ивековић и И. Броз, 
РЈечниzс, s. v. ,,књига ). 

11 Стих је започет приједлогом "у" и првобитно је гласио: ,,у некакву 
ћабу притврдио". Касније је "у" прецртано и испред њега је написано 
"на'. И у штампаноме тексту Горскоzа вијенца стих гласи: ,,на некакву 
ћабу притврдио" (стр. 28). 

14 Његош је почео да иcmtcyje ријеч "скола", па ју је на слову "о" 
прекю~уо. Стих је требало да гласи: ,,потежа је ова наша ско[ла]". Може 
бити да се ријеч "скола" употребљавала у црногорским: говорима. Заби
љежена је и у Ивековић-Брозову Рјечни1,.,-у хрватскоzа језика. 

15 Ова ремарка у штамnа1:1ом тексту Гopctcoza вијенца гласи: ,,Мучи 
опета свак и гледа преда се" (стр. 28). 
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ВЛАД. ДАН.16 

Боже драги, који све управљаш,1; 

који сјед'ИШ на :прес110л небеани 
те могућим з,а.жижеш nоrледом 

ова ов:иrјетља кола у проо-гору! 

Тм који ои раэвИ!ја' праппmу 

иапод твога трона ави:јетлоrа 

и назва ју18 твојим [миро.]19 

мировима!, 

те ои прашак оваюи оЖ~ИВИо, 

насњј.а' га у:м~нијем сјеменом; 
'ГИ, те юьигу држ1иш миробИ11ну, 
у коју су [метнуте с.]2° 

судбе упи.сате 

мировима и умним тварю..~:а,-21 

проведри ми више Горе Црне, 

уiКlюн' ощ ње муње и громове 
и омућени облак градонооНЈИ ! 

Да, :НЈИјесу ни криви ТОЈВWКО, 
премаЈМЈи их -невјера на вјеру, 

[но. ]22 Улови их[на]23 у 

мрежу Ь.а,воту. 

16 У првом издању Горскоzа вијенца: ,,Владика Данило". 
17 Главна идеја у монологу владике Данила заправо је: ,,Боже .. . про

ведри ми више Горе Црне". Она је изражена у једанаест парентеза. Али 
пјеснику ни то није било довољно него је у коначној (штампаној) редак
цији уме-гнуо још три стиха: 

"који си се МИЛОСНО склонио 
дјејателне оживит членове 
малом мраву ка гордоме лафу". 

(Горски вијенац, Беч, 1847, с-гр. 29). 
18 У првом издању Горскоzа вијенца Његош је енклитику "ју" за~1ије

нио енкли'I'ш<Ом "је": ,,и назва је твојим мировима" (стр. 28). 
19 У истом стиху пјесник је послије ријечи "твојим" написао "миро.", 

па је то одмах прецртао и у продужењу исписао "мировима". Коначна 
редакција стиха гласи: ,,и иазва је твојим мирови:ма!" 

20 Пишући стих, Његош је послије ријечи "у коју су" ставио ,,:.1ет
нуте с.", па је то одмах прецртао и у продужењу написао неупоредиво 
бољи израз "судбе уnисате". Тако је иастао стих: ,,у коју су судбе уm~:
сатен'~ 

2 1 Послије овога ретка су за прво издање Горс1соzа вијенца уметнута 
три горе цитира:на стиха (,,који си се милосно склонио ... " итд.), КОЈИХ 
у рукопису нема. 

22 Његош је, изгледа, био започео стих са "но", али је то одмах пре
цртао. 

23 О.вдје је, по свој прилици, била ријеч "на", али је, у току писања 
стиха, и она прецртана и замрљана. 
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Што је човјек [но (?) ]2~ 
ка' слабо живинче! 
[Ту.]25 Погледују [се] Турци мрко 

испод очих један друrога.25 

109 

24 Пјесник је овдје био написао ријеч или два слова која се, услјед 
прецртавања, не могу сигурније прочитати. Изнад замрљаног је накнадно 
уметнута ријеч "ка". Тако је настао познати стих: ,,Што је човјек ка 
слабо живинче!" 

25 Његош је прво написао "Ту гледају се"; прецртао је "ту" и "се", 
испред глагола "гледају" ставио је слог ,;по", запш је слово "а" у ријечи 
"гледају" преиначио у слово "у". Тако је настала ремарка: ,,Погледују 
Турци мрко испод очих један другога". 

26 У првом издању Горско~а вијенца ремарка је још сажетија: ,,По
гледају се Турци испод очих" (с-гр. 29). 



.. 
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Мед за уста и ХЛ0ДНЭ. nри:оња 
а камоm1 млада и ватрена! 

Слатка мама, но би на удицу:1 

,,Пиј шербета из чаше ,свечеве, 

ал' ој.екм,ру чека1 мећу уши!" 
Страх животу [б.]2 каља образ 

ЧОС'ГО; 

-----➔ [Овај је стих накнад
но додан са стране.] 

слабост' . .ма смо земљи привезаЈНИ, 
ништава је него тврда веза.3 

[Једне] тице Али [само] 
[што] те су најслабије4 

лови свјетлост [лисијех]5 

1 Његош је стих: .,Слатка ма_>.1а, но би на удицу" накнадно додао са 
стране да би му послужио као увод у мисао која је изражена у наредним 
сиrх:ов:има: ,,Пиј шербета из чаше свечеве, / ал' сјекиру чекај мећу 
уши!" . . . 

2 Ово слово "б." је вјероватно почетак глагола "брља", кој/'1 је пје
сник прекинуо и слово прецртао, јер се одмах сјетио бољега глагола 
,,каља". У Свободијади (IV, 151) пјесНИI< тш стих: ,,Страх је слабост, 
брат ништавства". 

3 Његош је накнадно са стра.не уметнуо стих: .,ништава је, него тврда 
веза". Њим је желио да допуни своју мисао изражену у стиховима: 
.,Страх животу каља образ често; / слабост'ма смо земљи привезани". 

• Његош је упорно прераћивао и овај стих. Прва верзија била је: 
.,Једне тице што су најслабије", па је пјесник прецртао ријечи "једне" 
и "што" и испред "Једне" ставио прилог "само", а изнад "што" ријеч "те" . 
Тако је добио стих: ,,Само тшже те су најслабије". Није га ни то задо
вољило - прецртао је ријеч "само" и испред ње ставио "али". Коначна 
редакција стиха гласи: ,,Али тице те су најслабије". 

5 Првобитно је било ,наnисано: .,лови свјетлост лисијех очих". Тај 
стих је имао девет слогова. Пјесник је прецртао ријеч "лиоијех" и поврх 
ње написао nрIЩјев "лиаичијех". Сад је добио десетерац: ,,лови свјетлост 
лисичијех очих". 
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лиоич.и:ј,ех очих. 

[али]6 него орла кријући 

rл,е,дају. 

[За мили:јем]7 За врснијем 

братом али аиЈНОМ 
[пусти гласак милост умножава] 8 

nус1,:и: гласи М!Илост угроструче; 

наћено је драже неrубљено; 

иза туче ведрије је небо, 
[ка.]9 иза туге бистрија је душа, 

[иза туrе]10 иза плача веселије 

појеш. 

Ох, да ми је очима вићети 

Црна Гора изгуб :ца намири! 
Тад би ми се управо чиНtило 

да ми свијетли круна Лазарева, 

- е слеmо Милош мећу Орбе -
душа би мм тада мирна била 
[ка. спокој]11 како мирно 

југро у прољеће, 

кащ вје'11рО'ВIИ !И муmи облаци 

дријемају у морску12 тавницу. 

Турци се мрко погледају13 испод 

очих. 

1

---+ [Ови су стихови са 
стране додани.) 

- ---

6 Њеrош је започео стих везником "али", па ra је прецртао и испред 
њеrа ставио "него": ,,неrо орла кријући rледају" . 

7 Стих је започет ријечима ,,за милијем", па · су оне одмах превучене 
и у продужењу је написано: ,,За врснијем братом али сином". 

8 Прва верзија стиха, који је Његош наюнадно прецртао, гласила 
је: ,,пусти гласак милост умножава", а друта: ,,пусти гласи милост угро
струче". 

0 Стих је започет неком прекинутом ријечи "ка"(?) - то је одмах 
прецртано. 

10 Његош је започео с1111х ријечима "иза туте". Накнадно их је пр(> 
вукао и испред њих написао: ,,иза плача". Друrа и коначна редакција 
rласи: .,иза плача веселије појеш". 

11 Стих је започет ријечима "ка спокој". То је у току писања стиха 
прецртано и у продужењу је написано: .,како мирно јутро у прољеће". 

12 У штампаноме тексту Горскоzа вијенца објављено је "У морској 
тави.ицн": ,,дријемају у морској тавишtи" (стр. 30). 

13 У првом издању Горскоzа вијенца стоји: .,Турци се мрко погледају" 
(стр. 30). 
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СКЕНДЕР-АГА 

Ја се чудим, Ј11Ијепе ,ми вјере, 

КЗ1кав .п:аваш приrовор, вшщико! 

Вид,ије Л!И су:ца од два пића, 

али кале за по двије главе? 

Ма~њи поток у виши у~вире, 

ко;:~, увора своје име губи, 

а на бријег :морски свиколици.14 

[Мислиш]15 оли челе хватат у 

каrmцу 

да уљаник [код]16 у ropy17 

заметнеш? 
Нико меда отле јести ,неће. 

Гониш <каЈ.,rен баща~ва уз гору. -
Старо дрво сломи, не иопра:ви. -
И звијер,щ су исто као људи, 

[сваки пород] 18 род свакоји 

свој,у вјеру има; 

за кокошку и орiЛа не ПИifам, 

но llПO cтpemr лаф од гуске, 
I(ажи!-

[Овај је стих са стра
----~ не додан.] 

" У штампаном тексту Горскоzа вијенца стих је много бољи: ,,а на 
бријег морски обојица" (стр. 30). 

15 Његош је започео стих ријечју "мислиш", па ју је прецртао и 
поврх ње написао "оли": ,,оли челе хватат у капицу". 

10 Приједлог "код" Његош је у току писања стиха превукао, да на
стави ријечима: ,,У гору заметнеш". 

17 У штампа.номе тексту Горскоzа вијенца акузатив "у гору" замије
њен је локативом "у гори": ,,да уљаник у гори заметнеш". 

18 Његош је, чим је написао, прецртао ријечи "сваки пород" и у про
дужењу написао: ,/род свакоји своју вјеру има". 
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РОГАН1 

Ја се ово.ј и чудим работи! 
Поп греШНlИКа за грехове пита: 

да ra ћа~во није превласmо, 
а ћаво,ла јопп нијесам гледа' 
да се попу [иде испов'једат]2 

исповијед~ао!-

КНЕЗ ЈАНКО 

Кад !Ме жен-а пита ће с.ам био 
[пита] ,3 

казаћу јој [на мједено гумно] 4 

да сам сб сијао. 

Куку њојзи ако 1Не вјерова! 

КНЕЗ БАЈКО 

Са~ц !МИ паде на ,ум о.на прича 

ка;д онога m јаме ващшnе: 
пб 'Мf'{ Л1ИЦа црно, пб бијело. 

1 У штампаном тексту Горск:оzа вијенца: ,,Кнез Роган". 
• 

2 Пјесник је прецртао израз ,,иде испов'једат" и у продужењу испи
сао глагол "исповиједао". Прва редакција стиха гласи: ,,да се попу иде 
испов'једат"; друга: ,,да се попу исповиједао!' 

3 Прва верзија стиха била је: ,,Кад ме жена ће сам био пита". Овај 
натеrну'I'и ред ријечи преиначен је тако што је ,,пита" уметнуто изме
ћу ријечи ,,жена" и "ће", а на крају стиха прецртано. Тако је настао 
стих: ,,Кад ме жена пита ће сам био". 

• Прва редакција стиха гласи: ,,казаћу јој на мједено гумно", а дру
га, много боља; ,,казаћу јој да сам сб сијао" . 
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ОБРАД 

Улеће ми једна муха у нос, 

штета ће ме нечесова нали. 

ВУК РАСЛАВ.; 

Како су ме длан;и заазрб~иљи, 
да се оће6 ко ће лосвадити, 

6И1Омо глобе големо узел,и. 

ВОЈВОДА МИЛИЈА 

Тешке пушке, игће ли; икога! 

[Марко] Ка' је8 носиш, Бог ти 

брато~а [Мар,ко? Бајко?] 
Станко?9 

{КНЕЗ БАЈКО]'" ВОЈВ. СТАНК011 

[Само]12 Теке, брате, ш:о се 

дерем њоме, 

ево неко доба [не ваља ми] 13 

не ваља .ми . 

31). 
5 У штампаном тексту Горскоzа вијенца: ,,Вук Распапчевић" (стр. 

6 У првом издању Горскоzа вијенца шта.1\Ulано је "хоће" : ,,да се хоће 
хо ће посвадити" (стр. 31). 

7 У рије<щи ,,пи" пјесник је, можда преко неког дpyror слова, поја
чао слово ,ЈИ". 

8 Његош је написао неко слово које се не да прочитати; накнадно 
је од тога замрљаноrа слова направио "е' (је). 

• Пјесник је започео стих именицом ,,МЭЈрко", али је нашао боље рје
шење па је ту именицу прецртао и у наставку написао: ,,ка је носиш, Боr 
ти братска, Марко?" ,,Марко" му није одговарало, па ra је прецртао и у 
продужењу замијенио са ,,Бајко" . Прецртао је и "Бајко" и опет у проду
жењу ставио "Станко". Коначна редакција је, дакле: ,,Ка је носиш, Боr 
ти братска, Станко?" 

10 Прво је овдје било написано "Кнез Бајко", али је то лице накнад
но замијењено војводом Станком. 

11 У првом издању Горско~а вијенца: ,,Војвода Станко" (стр. 31). 
Ј 2 Стих је започет ријечју "само" - она је одмах прецртана и у про

дужењу је написано: ,,Теке, брате, што се дерем њоме". 
13 Његош је прецртао ријечи "не ваља ми", па их је у продужењу 

опет исписао. Стих је остао какав је био у првој верзији: ,,ево неко до
ба не ваља ми". 
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СЕРД. ЈАНКОн 

Како сам се синоћ исмијао! 
[На] У кућу ми [доћоше] 
однекуд доћоше15 

два момчета, те красна, бјеличка; 

[стадоше] почеше се [ ругат] 
шалит ка' умију:16 

как·о оу :им 1Неки о:ц старијех 
оr.ра;!ЈјИли негће •воденицу 
ће Н!И'Ј)И је опљаке ни потока, 

кащ l'LЈ)IИГРадlИ, спази се за воду! 
[Опет други ка' су сб сијали].17 

ВУК МАНДУШИfi 

Бјеше мrи се анаха помамила, 
без nутах ју18 ншuта одржати! 

[свуд ју19 води по манастири:ма],2° 

[и чита' јој масла и бденија], 

14 У првом издању Горско~а вијенца: ,,Сердар Јаико" ·(стр. 32). 
15 Стих је започет прије,rџюгом "на"; приједлог је одмах прецртан, 

па је у продужењу написано "у кућу ми доћоше"; ,,доћоше" је такоће 
прецртано и у продужењу је исписано: ,,однекуд доћоше". Коначна ре
да~щија је: ,,У кућу ми однекуд доћоше". 

16 ПЈеоник је написао: ,,стадоше се ругат", па је глагол "ругат" пре
цртао и у продужењу ставио: ,,шалит, ка умију". Накнадно је прецртао 
почетну ријеч "стадоше"; замијенио је ријечју ,,почеше'' . Тако је добио 
стих: ,,почеше се шалит ка умију". 

17 Стих: ,,Опет други ка су сб сијали" једним потезом је прецртан. 
Тај стих и стих: ,,казаћу јој да сам сб сијао" по смислу су у врло тијес
ној вези, па је и то, јамачно, био разлог што га је пјесник прецртао и изо-
ставио - није хтио да се понавља. . 

1s Енклитика "ју" преиначена је у штампаном тексту Горско~а вијен
ца у "је" : ,,без путах је ншпта одржати!" (стр. 32). 

19 И овдје је енклитика "ју" у првом издању Гopcv:oia вијенца пре
иначена у "је": ,,свуд је води по манастирима" (стр. 32). 

20 Свих пет наредних стихова Његош је на овом мјесту прецртао, да 
их, с незна'I'Ним измјенама, да мало ниже у истом говору Вука Мандуши
ћа. Редослијед им је само промијенио и тај редослијед је остао и у пр
вом издању Горс1со~а вијенца. Њим је начин лијечења помахнитале "сна
хе Анћелије" приказан поступно, у логичкој градацији: 

,,отвара јој књиzе на пророке .. . 
Свуд је води по мш1астирима, 
и цита јој масла и бденија, 
к:у.ми вра~а у све манастире 

да остави снаху Аиhелију .. . " 
(Горс1си вијенац, Беч, 1847, стр. 32). 
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[куми врага у све мЭЈНастире] 
[да остави младу21 Анћелију], 1

--;, [Стихови са стране до
дани.] 

- -------' 

[ оmвара' јој КЊiИГе на пророке], 

отвара' јој књиге на пророке; 
неюи каже: ,,На сугреб је стала", 
неки каже: ,,Сплеле ју22 .маћи је". 

Свуд ју23 води ло манастирњv1а 

и читај јој :масла и бдеЮ1ја, 
куми вра•га у •све манаС11и.ре 

да остави анаху А:нЬелију, 
куми вра!Га, НiИШТа :не помаже! 

Те ја узми троструку канџију,24 

ужени ј01ј •у месо кошуљу: 

[ваистину када рук.]25 враг 

утече некуд без обзира, 
а оздрави [ми]26 снаха АнЬелија. 

[ВУК MИRYHOBИii] ВОЈВ. БАТРИR.27 

Турци 6ра:ћо, - у :rоам удаlрИЛо! 
Што ћемо !ВИ крIП1И у куч,ине? 

Земља мала одсвуд стијешњена, 

с муком један у њој остат 
[живјет може]28 остат може 

К,ЗЈЮВе силе пут ње зијевају, -

!t У штампаном тексту Горскоzа вијенца пјесник је из1шјенио поиме
НИ'Iени прицјев ,,младу" у именицу "снаху": ,,да остави снаху Анћелију" 
(стр. 32). 

22 У првом издању Горскоz вијенца Његош је промијенио енкли
тику "ју" у "је": ,;неки каже: ,,Crmeлe је маћије"' (стр. 32). 

23 И овд1е је у штампаном тексту Горскоzа вијенца енклитика "ју" 
промијењена у "је": ,.Свуд је води по манастирима" (стр. 32). Поставља 
се питање зашто је пјесник у изразима "без путах ју", ,,свуд ју" и "Спле
ле ју" то чинио. Јамачно ради благозвучности. 

и Његош је појачао крајње ,,ю" (ју) у ријечи ,,канџију". 
!.'S Стих је започет ријечима ,,ваистину када рук." - то је накнадно 

прецртано. У прощжењу је наrmсан cmx: ,,враг утече некуд без обзира". 
26 Његош је овцје био написао ријеч "ми" па ју је накнадно прецр

тао. 

!
7 Пјесник је накнадно прецртао "Вук Мићуновић", а у продужењу 

је ставио "Војв. Батрић". У првом издању Горскоz вијенца стоји "Вој
вода Батрић" (стр. 32). 

u Прва верзија стиха била је: ,,с муком један у њој остат може". 
Пјесник је накнадно прецртао глагол "остат" и поврх њега написао "жи• 
вјет"; потом је прецртао глаголе "живјет може" и у продужењу опет узео 
"остат може". Коначна редакција стиха је: ,,с муком један у њој остаг 
може". 
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за двострукост ,НЈИ м:ислит не 

треба, 

'НО прима!јте вјеру праћедовоку, 
да бранимо [име бесамртно-] 29 

образ ·отачаства! 

Ћуд лисичја не треба курјаюу! 
Што јастребу оће30 наочали? 

Но ломите мунар и џа!М.Ију; 
па бадњаке српоке налаrајте 

и шарајте ускрсова јаја, 

119 

211 Стих у првој редакцији гласи: ,,да бранимо име бесамртно"; у 
другој: ,да бранимо образ от~~.частва!" 

зо У штампаном тексту Горскоzа вијенца остало је "оће": ,,Што ја
стребу оће наочали?" (стр. 33). 
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часне Д,Воје постах да постите, 

[за остало чини ка']1 за остало 

ка:ко вам је драrо ! 
Не хћесте2 ли послушат Батрића, 

кунем 1ВИ се вј ером Обилића 
и оружјем, моји-јем уздањем, 

у крв ће .нам вјере заl.П.Ј'БИВа'I1И, -
[нек је]3 биће боља која не 

потоне! 

[Зар не знате Божић оа Ба;јрамом 

ће ое овате, схвате, чим се 

полагају-?]4 

Не с:лоЖЈИ се Бајрам ·са Божићем! 
Је л' овако, браћо Црногорци? 

Сви из гласа: 

Тако, већ никако! 

1 Његош је започео стих ријечима ,,за остало чиш:1 ка"; те је рије
чи одмах прецртао и у продужењу написао: ,,за остало како вам је дра
го!" 

2 У првом издању Горск:оzа вијенца објављено је: ,,Не шћесте ли по
слушат Батрића" (стр. 33). 

3 Стих је започет ријечима: ,;нек је"; то је одмах прецртано и изнад 
прецртаноr написано "биће". Прва редакција стиха гласи: ,,нек је бо
ља која не потоне"; друга: ,,биће боља која не потоне!" 

4 Овај слаби и нејасни двостих Његош је прецртао, а поврх и мје
сто њега с десне с-гране уметнуо: ,,Не сложи се Бајрам са Божићем!" 
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МУСТАЈ-КАДИЈА 

Што зборите? Јесте ли при 
себе?5 

Т1р~н у здраву HOiJ:1Y забащате! 
КаЈЮВа jaija, посте и бадњаЈКе 
ви на лраву ваеру товарите? 
Ращ ноћи се зубље [са,вијају, 
пре(вијају)] увијају ,6 

аЛIИ ш1ю .ће у су~нча~не зра1ке? 
Алах, море, мудра rразгавора! 

Крст и некрст све им је 'На уста; 
аније.вају што [ би rра:ц,и биЛ!И, се 
не уrаће Г бити не може. 
[Боrу]8 Богу шућур, двјести 

су ГОД!ИЈНах 

отка nаћи вјеру прихва11Иомо, 
измећари дину [IОСТадоомо! 

R.або ,света, нема у !Нас Х!Иле! 

lli'Гo ће слабо раокрш.ће .1виrюво 

пред остrротом виrога че.ЈIЯ-Ка? 

Светац nрави Мах!Не ЛЈИ топузом, 
од удара заигра му земл;а 

к:<111ю п~разна rювrр,х воде ТIИЮВа! 

Мало људство, што ои 
засл'је:rтло? 

Не позн,ајеш чистог ра;ја сљасm, 
а б◊tриш се с Богом и с људима, 

_[Стихови са странедо
дани.Ј 

5 У шта~mаном тексту Горскоzа вијенца стоји "при себи": ,,Што 
зборите? Јесте ли при себи?" (стр. 33). 

6 Његош је овдје био узео глагол "савијају", па га је прецртао и 
замијенио глаголом ,,лре[вијају]". Најзад је ,,пре[вијају]" преправио у 
,,увијају" . Прва редакција стиха гласила је: ,,Рад ноћи се зубље савија
ју", друга: ,,Рад ноћи се зубље пре[вијају]", а трећа и коначна: ,,Рад 
ноћи се зубље увијају". 

7 И овај стих је прошао 11ри редакције. Прва: ,,снијевају што би ра
ди били", друга: ,,снијевају што се не угаће", и трећа: ,,снијевају што би
ти ,не може". 

s Пјесник је започео стих ријечју ,,Богу" с рћаво написаним "у" . 
Ту је ријеч прецртао и у продужењу написао: ,,Богу шућур, двјести су 
,го;цинах". 
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без нащања живиш и умиреш! 
Крсту служиш, а Милошем 
ж,.и:виш! 

:К.рст 1е ријеч једна оухоnарна, 
Милош баца у 'Несвијест л,уде, 
ал' у пја~нст.во неко прећера~но. 
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Ћише ваља дan-I клањања једаЈН, 

[ја сам вот1 један даlН клањати, 
кла,њања],1 

но rкрштења четири године! 

[једаЈН nотлед беСМ1ртне хурије]2 
[О хуријо дшmа, те ме чекаш]3 

[да заје,Ј,1Но] О хурије, очих 
ллаветнијех, 

,е мислите са .м,ном вјековати! 

Ђе та сјенка [ко ју, што ју може . 

дићи] 1 што је дићи може 

да ми стане пред вашим очима? 

1 Пјесник је прво написао: ,,ја сам воли један дан клањати"; зю~и:м 
је прецртао глагол "клањати" и у продужењу написао имеющу ,,.клања
ња". Друга верзија стиха била је: ,,ја сам воли један дан клањања". Али 
пјесник није био задовољан ни овом верзијом - прецртао ју је и изнад 
свега прецртаног написао нови, пословичан с11Их, који је добио ,,значење 
општег правила": ,,Више ваља дан клањања један" . 

• 2 Његош је написао и прецртао стих: ,,Један поглед бесмр11r1е ху
рије". 

з Прецртао је и одбацио и други покушај о хуријама: ,,О хуријо 
дивна, те ме чекаш!", као и његов наставак на почетку наредног стиха: 
,,да заједно". Најзад је, у продужењу иза овога, написао алос11РОФУ: ,,О 
хурије, очи плаветнијех" која је пуна полета и изражајности. Зна се из 
Корана (сура 55, 56-78) да су хурије, по муслиманском вјеровању, · не
беске лијепе дјевојке с црним очима и вјечитим дражима, које у рају 
заслаћују живот вјериидима. Његош спомиње у Свободијади (VI, 269-270) 
њихове "црне и rолубје очи". У Горском вијенцу хурије су "очи плаветни
јех", ,,које камен могу растопити, / а камоли слабога човјека" (стр. 34). 

• Прва верзија стиха била је: ,,Бе та сјенка ко ју може дићи", па 
.су ријечи "ко ју" прецртане и поврх њих је написано ,,што ју". Добили 
смо стих: ,,Бе та сјенка ш110 ју може дићи". Али ни то ,није пјесниха за
довољило, па је прецртао ријечи "што ју може дићи" и у продужењу на
писао: ,,што је дићи може": ,,Бе та сјенка, што је дићи може". 
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nрещ оч:и~ма 1Юје стријељају, 

које юамен моrу раС11ОПИ'I1И, 
а 11<,М.Юли [јЩЦ1Нога]5 слабоm 

чавјека, 

[те је] ,роююrа6 да се од њих 

11опи; 

пред ОЧЊ'v[а воде пребистрене, 

ће у двитје свештене ,:каmмще 

пре.цјел ШIИЈрИ ВИ1[1ЈIШI божје оиле 

ню с планшЈ:е у п,рољеЈ1Ње југро 
што га видиш над бистром7 

пучином! 

О Стамболе, зем,аљско весеље! 

Купо меда, ropo8 од шећера, ~ 
бањо [дивна]9 слатка људскога [С 

- тихови 
Ж!И!ВО'Га, стране.] 

ће се rвиље у шербет купа:ју. 
О ·СтаtМболе, свечева пала110, 
источниче силе и светиње! 

Боr из тебе [теке]10 само беrенйmе 
чрез пророка [з.] 11 са земљом 

владати! 

Што ће мене од тебе [одврћи] 12 

одбиmи? 

додани са 

5 При,пјев "јаднога" пјесник је накнадно прецртао и поврх њега на
писао "слабога". Прва редющија стиха била је: ,,а камоли јаднога човје
ка", а дРуrа: ,,а камоли слабога човјека". 

6 Његош је прво нarrncao: ,,те је роћен да се од њих тorrn", па је први 
дио стиха одмах преправио: превукао је ријечи "те је", а "роћен" је про
мијенио у "роћенога". Тако је добио десетерац: ,,роћенога да се од њих 
тorrn11 • 

7 Њ~~ош је, преко неког дРуrог слова, појачао слово ,,о" у ријечи 
,,бистром. 

8 На самом почетку ријечи "гора" било је написано неко слово, од 
кога је накнадно направљено "г". 

~ Пјеснш, је на~mадно прецртао придјев ,,дивна", па је поврх њега 
ставио "слатка" . Прва редакција стиха гласи: ,,бањо дивна људскога жи
вота"; друга: ,,бањо слатка људскога живота". 

10 На~mадно је прецртана ријеч "теке" и поврх ње је стављено "са
мо". Прва верзија стиха била је: ,,Бог из тебе теке бегенише", а друга, 
много боља: ,,Бог из тебе само бегенише". 

11 Ов,пје је прекинута нека ријеч на слову "з", и оно је накнадно пре
цртано. 

12 Његош је замијенио глагол "одврћи" пр.и:кладнњv1 "одбити'. Прва 
редакција стиха гласи: ,,Што ће мене од тебе одврћи"! друга, боља: ,,Што 
ће мене од тебе одбити". 



20. с11рана pyкorrnca Горског вијенца 

Сто .путах сам у !Мојој младосm 
!ИЗ М!ИiНдера у зору [ЈСОДИО, 
трчао] 13 хитао 

на 11ВОј ПО1'0К би!с-Dри И чудеони!, 
над којијем [ти] 14 огледујеш1s 

лице, 

љепше16 сунца, зоре и мјесеца, -
у небо17 сам, у море,18 гледао 

твоје куле и ос11ре мунаре, 

с којих су се к небу подиза.mи 
у свануће, у дивну тишину,19 

ХiИЉаЩ01ма свештени глаоови, 

[који небо са вјештином молеЈ,20 

[који]21 гласец небу име 

свемогуће,22 

эемти :иrме с11рашнога пророка. 

Каюва ~јера да се с овом МЈјери? 
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13 Стих има три редакције. Прва је: ,,из миндера у зору ходио', друга: 
"из миндера у зору -грчао", а трећа: ,.из миндера у зору хитао". Пјесник 
је упорно тражио и најзад нашао прави израз ,,хитао", којим је окарак
п~рисао фанатизам Мустај-кадије. 

а lЬегош је прво написао: ,,над којијем ти огледаш mще", па је за

тим прецр;;ао з~јеmщу "ти", ~ово •:~" у ријечи,, ,,огледаш" измијенио 
у слово "у и нарад измећу "у и "ш уметнуо "е . Након свих тих не
знатних ,измјена добили смо стих: ,/Над којијем оrледујеш лице". 

1 ~ У глаголу "огледујеш" накнадно је појачано слово "у". 
16 Дијалекатски компаратив ,,љевше" измијењен је у "љеmпе", како 

је изишло и у првом издању Горско~а вијенца: ,,љепше сунца, зоре и 
мјесеца" (стр. 35). 

17 У штампаном тексту Горскоzа вијенца Његош је замијенио аку
заmв "у небо" локативом "у небу": ,,у небу сам, у мору, гледао" (стр. 35). 

1s у првом издању Горскоzа вијенца пјесник је употријебио локатив 

,,у мору" умјесто акузатива. 

JQ Овај је стих накнадно уметнут измећу стиха: ,,с којих су се к не
бу подизали" и с11иха: ,,хиљадама свештени гласови". 

20 Стих: ,,који небо са вјештином моле" пјесник је одмах пренртао -
није било тешко осјетити да је стих неспретно састављен и без пјеснич
ке снаге. 

21 И наредни стих је, замишљен можда као варијанта претходног, 
прецртаног, започет замјеницом "који". Алп и она је прецртана и у про
дужењу је написан друкчији стих. 

22 Овдје је омашком написано "гласец" (,,гласец небу име свемогу
ће"). У штампа.ном тексту Горс1соzа вијенца: ,,гласећ" (стр. 35). 
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[Који]23 Какав олтар24 ближе неба 
стоји? 

КНЕЗ ЈАНКО 

Еф~ја, овако ти хвала! 
(подиже каnу) 

Лијепу ни mnчwra предику, 

ШТО 'Г_РажИ'ЈIIИ, О.НО ОМО И (На!ШЛИ ! 

ВУК МИRУН.2° 

Крст и топуз нека се ударе, 

коме прсне чељо, куку њему! 

Јаје здраво [зароби]26 добије 

сл:амљено. 

Што узмогнем, чућете хоћу ЛIИ! 

КНЕЗ ЈАНКО 

Ема нећу, божа27 ви је вјера, 
више слушат оџу28 у Беклиће 

ће гугуће сврх оне стуrлине 

к,а' јејина сврх т.руле бу:к,вине! 

[Ту му НЈИје мјеста, зла м•у 

срећа!29 

[Свако јутро с киме се дозива?Ј 30 

[Стихови додани са 
-стране.] 

----
2~ Најприје је написано: ,,који омар ближе неба стоји?"; одмах је 

прецртана ријеч "који" и испред ње написано "какав"; ,,омар" је промије
њено у "олтар". Тако је настао стих: ,,Какав олтар ближе неба стоји?" 

24 "Омар" је промијењено у "олтар" тако што је од друге половине 
слова "м" направљено "т", а прва половина слова "м" остала је за слово 
,,л". И у штампаном тексту Горско~а вијенца стоји "олтар" (стр. 35). 

25 У првом издању Горско~а вијенца: ,,Вук Мићуновић (стр. 35). 
и Прва верзија стиха гласи: ,,Јаје здраво зароби сломљено"; друта, 

много боља: ,,Јаје здраво добије сломјено". 
27 У првом издању Горскоzа вијенца штампано је "божја": ,,Ема не

ћу, божја ви је вјера" (стр. 36). 
28 У штампаиом тексту_ Горскоzа вијенца стојя "оџе" : ,,више слушат 

оџе у Rеклиће" (ст,р. 36). Пјеоник је овдје накнадно унио друти падеж 
једнине (,,оџе") умјесто четвртога (,,оџу"), јер се ради о одрицању. 

29 Његош је написао и - с правом - одмах прецртао стих: ,,Ту му 
није мјеста, зла му срећа!" 

~0 То исто урадио је и са с11ихом иза прецртаноr: ,,Свако ј,у11ро с киме 
се дозива?" 



20. стра-на рукописа Гор◊коr вијенца 

[Ко.]3 1 Kora зове уз оне главице, 
свако јутро каrко зора оине? 
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Ја мним ra је [већ]32 дозвао 

[од'ИСТ., доиста] доиста, 

ер33 ми није лакши [то]34 

_ [ Ови су стихови са 
стране додани.] 

што ћу криги:, 

него да ми На!ВрХ главе стоји. 

РОГАН35 

Лијево ми ухо86 сад запоја, 

ја се на:цам веселоме гласу. 

ВУК МАНДУШИfi 

Да,ну, Бajll<!o, пуХ!НИ ми у око, 

ере3• ми се грдно натрунило! 

(ВУ.)38 СЕРД. ЈАНК039 

Укрешите те[ ?]40 који да 

пушим,о! 

То је [М!ИЛю] душа вјер[и)е 

пророков[ој]е,41 

неће бИЈ'11И жаю ефендији. -

3 1 Наредни стих започет је ријечју или слоrом "ко.". То је прецртано 
и ·у наставку је написано: ,,Коrа зове уз оне rлавице". 

32 Прва верзија стиха била је: ,,Ја мним ra је већ дозва одиста". За
тим су извршене измјене: прецртано је ,;Већ" и поврх њеrа написано ,,до
иста"; превучен је прилоr ,.доиста" и изнад њега је опет написано ,,доис
та" ; додато је "о" на глагол ,,дозва". Након свих ових промјена настао је 
стих: ,,Ја мним ra је доиста дозвао", који имамо и у штампаноме тексту. 

33 Његош је овдје написао "еръ". У штампаном тексту Горс1Соzа ви
јенца објављено је "еръ" (јер): ,,јер ми Н1Ије лакши, што hy крити" (стр. 
36). 

34 Пишући овај стих, пјеанrик је употријебио ријеч "то", па ју је пре-
цртао и у продужењу написао: ,,ШТ? ћу крити". 

35 У првом издању Горскога виЈенца: ,,Кнез Роган" . 
36 Пјесник је, вјероватно преко некоr дPYror слова, појачао- слово "о". 
3' Овдје стоји: ,,ере". У штампаном тексту Горскоzа вијенца стоји 

,,ере" (јере). 
38 Прво је написано и прецртано једно "Ву" . Иза тоrа долази: ,,Сер-

дар Јанко". 
з9 У првом издању: ,,Сердар Јанко". 
• 0 Оно што је овдје прецртано не може се са сигурношћу прочитати. 
41 Прва писмена верзија стиха била је: ,,То је мило вјер[и] проро-

ков[ ој], а дРуrа: ,.То је душа вјере пророкове". Пјесник је у првој вер-
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ТОМАШ МАРТИН•2 

Гавранови грачу и бију се,43 

цијене ће брзо меса бити!-44-

СКЕНД.-АfА'5 

[Шrо ће, људи, такви 
приговори?] 46 

[Цар честити био нама здраво,]47 

[којега смо припрсни48 синови!] 
[Па ко омије за душу му -није.] 

ВУКОТА МРВАЉ.49 

Не пре:лаз' ми преко rryI.l.I!Кe, 

Бајко, 

но се !Натраг пре.1<;0 ње 11юв1р:ЭЈ'Ги! -

зији qrецртао ријеч "мило", па је изнад ње написао ,,душа"; именицу 
,,вЈери' из~шјенио је у ,,вјере", а придев ,,пророков[ој]" у "пророкове". 
У првом издању Гopcicoia вијенца вратио је верзију "вјери пророковој'': 
,,То је душа вјери пророковој" (стр. 36). 

4 2 У штампаном тексту Горскоzа вијенца: ,,Томаш Мартиновић" (стр. 
36). 

•s Послије стиха: ,,Гавранови rрачу и бију се" долази зарез, а изнад 
њега нешто налик на зарез али кратким потезом прецртано. 

44 Иза овога стиха Његош је ставио узвичник и цртицу, а поврх цр
тице је нешто као недовршено и с два !<ратка потеза прецртан узвичник. 

45 Скраћено од "Скендер-ага". 
' 6 Пјесню< је с правом прецртао и сасвим одбацио сљедећа четири 

неуспјела стиха. 
" 7 Иза прецртаиог стиха "Цар честити био нама здраво", а изнад за

реза, пјесник је, као и иза ријечи "меса бити", с два кратка и танка по
теза прецртао нешто што би могао бити недовршен узвичник. 

48 Пјесник је појачао крајње "и" у ријечи "припрсни". 
49 У првом издању Горскоzа вијенца: ,,Вукота Мрваљевић" (стр. 36). 



21. сшра,ю рукойиса Горског вијенца 

Вук Мићуновић (шапти1 на ухо 

сер1дЭЈРУ Ј а1Н:КУ) 

Овај држи [Мухамеда] за реп 
[Мухамеда ... ] 2 

и rrуш'l'ит га задо.вијек неће 
док полине кучка, али жр:вни. 

СКЕНД.-АГА3 (ВИДИ ВУКА БЕ ШАВТИ•) 

Што је ОIВО, браћо ЦрнагорЦ!И? 

Ко је о-ва;ј ruiaмeн распалио? 

О'ГКУ'д доће та неорећна миса' 
о превјери нашој [да зб.]5 

да се збори? 

Нијесмо ли бpalia и без rora, 
у бо.јеве јоомо ЈШ заједно? 

1 У rлаrолу "wаnти" било је написано "в" умјесто ,,п", па је то нак
надно поправљено. У издању Горскоzа вијенца из 1847. стоји "шапти" 
(стр. 37). 

! Прва варијанта стиха гласила је: ,,Овај држи Мухамеда за реп", а 
друга: ,.Овај држи за реп Мухамеда". Накнадно је у објема варијантама 
прецртано име "Мухамеда". Стих је у рукопису остао ок_рњен. Попуњен 
је у коначној редакцији у штампаном тексту Гopczcoza вщенца: ,,Овај др
жи за реп Аџи-аџа" (стр. 37). 

3 У првом издању Гopczcoza вијенца: ,,Скендер-ага" (стр. 37). 
4 У коначној редакцији Његош је, у првом издању Гopczcoza вијен

ца, проширио ову реченицу: (,,види Вука ће шапти; није му мило)" (стр. 
37). 

5 Ријеч је преюmута на слову "6.": ,.да зб.". 
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На [ударце] шип.аре јесМЈо ли 
заједно?6 

[Пјевамо]7 Зло и добро братски 

ДЈИјељиЈМО. 

Коса млаща на гробље јусНачко 
сипље ли се булах ка' Српкињах?8 

СЕРДАР ВУКОТА 

О проклета земљо, пропала се! 

Име ти је c'Гpa.IILЊO !И опако. 
Или имах9 младога витеза, 

уграбиш га у [цв'јету] 10 првој 

младости; 

или има[м]х11 чајка за човјество, 

св-акога ми узе :приће рока; 

иљи 1ИМ0Х китнога вијеНЈЦа, 

ко1и круни чело 'Невјеста:ма, 

пожњеш ми га у цв'јету 
м.ладоС11И! 

У крв си ое мени претвориља! 

6 Пјесник је ријеч "ударце" прецртао и поврх ње написао 1шеницу 
,,шићаре". Прва редакција стиха rласи : ,,На ударце јесмо ли заједно?' , 
а друта: .,На шићаре јесмо ли заједно?" Иако овај стих није у рукопису 
прецртаи, ипак се IШје појавио у првом издању Гopcicoza вијенца. Његош 
га је с правом изоставио - осим осталога и зато IIПO је у претходном: 
"у бојеве јесмо љи заједно?'' већ речено што је било потребно да се о 
томе каже. 

7 Стих је започет глаголом ,,пјевамо" - то је одмах прецртано и у 
продужењу је написано: ,,Зло и добро братски дијелимо". 

8 У штампаном тексту Горскоzа вијенца: .,Србскињах". 
9 У првом издању Горскоzа вијенца упо11ријебљен је презент "имам": 

,.Или имам младога витеза" (стр. 37). Ту се ради о гномској упо-греби пре
зента ,;има.'lf" и аориста ,,имах", и пјесник је, у коначној редакцији, за
мијенио ,,,имах" са ,.имам", поготово зато што иза њега слиједи презент 
,,уграбиш", такоће у гномокој употреби: ,,уграбиш га у првој младости" 
(стр. 37). Мећутим, у стиху: ,,или имах чојка за човјество" пјесник је био 
првобитно написао "ИМ&\.1" па је затим од слова ,,м" направио слово "х" . 
ном гордошћу". 

10 Прво је овдје било "цв'јету", па је то накнадно прецртано и поврх 
прецртаноr наrmсано ,,првој". Прва редакција стиха гласила је: ,,уграбиш 
га у цв'јету младости", а друга: ,,уграбиш га у првој младости". Иако је 
пјесни:к измијенио "uв'јету' у ,,првој", он ипак није жртвовао метафору 
,,у цв'јету младости" него ју је касније УIШО у стих гдје је још изражајни
ја: ,,пожњеш ми га у цв'јету младости:". 

н Прва верзија стиха гласи : ,,или имам чојка за човјество", а друта: 
,,или имах чојка за qовјество". 
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Истина је, ово није друго 

до гомиле КОСТIИ'Х и мраморах, 

на којима младеж сЗ!МОIВољна 

показује -гаржест.во ужаса! 
О Косово, [к Содому отишло!] 12 

грдо13 судилиште, -

насред тебе Содом [п.Ј 14 

заr11ушио! 

ВУК МИR.УНОВ.10 

Пи, сердаре, грдЈНа разговора! 
Што су мюмци [ орца јуначкога, 
срца јуначко.]16 прсих ватренијех, 

у којИЈМа срца пре:гуца:ју 

крв YЖ\дffily [lИ'ОК'рОМ 
блаrородном] 1• пламе,юм 
rор:n.ошћу? 
Шт0 су они? - Жертnе 

благородне 
да прелазе с бојнијех пољанах 
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у весело ца~рство поезиЈ·е, _______ _., [Овај је стих додан са 
· стране.] 

12 Њеrош је овдје био наnисао: ,,к Содому отишло", па је то прецр
тао. Прва редакција стиха била је: ,,О Косово, к Содому отишло", а дру
га: ,,О Косово, rрдо судилиште" . Историјску алузију на град Содом пјес
иих је употријебио у наредном стиху: ,,насред тебе Содом запушио!" 

13 У штампаном тексту Горско~а вијенца објављено је "грдно суди
лиште": ,,rрдо" је измијењено у "грдно". 

14 Пјесник је, пишући стих, започео неку ријеч и преюrnуо је на сло
ву "п". Прецртао је тај почетак и одмах у наставку написао: ,,запушио". 

15 У првом издању Грско~а вијенца: ,.Вук Мићуновић" (стр. 38). 
16 Пјесника је задовољила тек трећа редакција овога стиха. Прва је 

глаоила: ,,Што су момци срца јrуначкога?" - ,,срца јуначкога" је прецр
тано, па је у продужењу написано "срца јуначко." . Превучено је и то и 
у наставку замијењено са: ,,проих ваrренијех". У коначној редакцији стих 
гласи: ,,Што су момци прсих ватренијех?" 

17 Прва верзија стиха гласи: ,,крв уждену ис.к,ро."' благородном?"; 
друга: ,,крв уждену пламеном гордошћу?". У првој верзији је, дакле, пре
цртан израз "искром благородном" па је у продужењу написано: ,,пламе
ном гордошћу". 



• 
• 

• 
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како [капље] 1 росне свијетле 

каruюще 

уз веселе зраке [к]2 на небеса. 

[Зар и старост није бреме 
rрдно?]3 

Куд ће више бруке од старости? 

Ноге ·клону, а очи издају, 
[а и изводн. ]4 узблути се мозак 

у тиквину,5 

поћеТИЊ'И чело на~мрштено, 
rрдне јаме нагрдиле [главу ] 6 

љ:ице, 

1 Пјесник је овдје био наЈШсао именицу "капље", па ју је превукао и 
изнад ње написао "росне". ,,Капље" му није одговарало већ и зато што је 
у Лучи микрокозма (I, 103) rимао стих који је почињао истим ријечима: 
,,Како капља росе са цвијета". Употријебио је, дакле, два живоIШона при
дјева ,,росне" и "свијетле", затим диминутив ,,капљице" и прилог "ка
ко" и од њих створио компарацију: ,,како росне свијетле капљице". 

2 Његош је овдје започео неку ријеч која је почињала словом "к" 
па ју је превукао. 

з Стих: ,,Зар и старост није бреме vрдно?" пјесник је одмах једним 
потезом прецртао и у слиједећем ретку написао његову неупоредиво 
снажнију варијанту: ,,Куд ће више бруке од старости?" 

4 Његош је започео стих pиje'Uh\.!a "а и изводи."; то је прецртао и у 
продужењу •наrшсао: ,,узблути се мозак у 11иквину". Прецртани глагол 
,,изводн[и]" увелико помаже да се правилно схвати израз "узблутити се". 
Средњолатински глагол "Ьlutare" може значити ,,покварити се (вино)". 
,,узмутити се", ,,узбуркати се", али Његошев израз "узблути се мозак" 
може једино значити "разводни се мозак", ,,водни мозак", ,,изводни мо
зак". ,,У Васојевићима се рече: ,узблутило ми се', кад се узмути желудац 
и иде вода на yc:ra" (Радован Зоговић). 

6 "тиквина" аутментатив од тиква. ,,Каже се погрдно и за главу". 
~ Његош је прво написао ,,главу' па је ту ријеч прецртао и у проду

жењу ставио: ,,mще". Прва редакција стиха гласила је: ,,грдне јаме на
грдиле главу", а друта, конкре-гнија и боља: ,,грдне јаме нагрдиле лице". 
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мутне ОЧ!И утекле у rљаву, 

смрт се 11а)]!но испод чела смије 

како жаба !Испод овоје коре!

Што спомюьеш Косово, Милоша? 
Ови омо rна њем срећу изгубили! 

ал' !ОУ МИI.I.Ща, име црноrюрок:о 
[воск.]7 ускрснули с косовске 

гробнице 
над облаком[у],8 у витешко 

царст,во, 

[над којим је Обилић окруњен] 9 

ће ОбиЈ]И)ћ над ојенима влаща. 

СЕРДАР ИВАН ПЕТРОВИЋ 

С Мухамедом и глупост у глаrву! 
[БиЈiо, Т1урци, ове о вашој 
души.)10 

Тешко [куку] 11 , Турци, вашијем 

дyuraiмa, 

што обЛ'Исте ·земљу њеном юрвљу! 

Малене оу јасли за ~а хата. 

ФЕРАТ ЗАЧИР. КАВАЗБАША12 

Јок, ,сердару, не уrаћаш пуюм! 

Вјера турака nоД!Нијет не може 
да се13 хаба докле rлава скочи. 

----➔ [Овај је стих уметнут 
са стране. ] 

; Стих је започет дијелом неке ријечи: ,.воск." То је прецртано. 
8 Њеrош је био нamrcao ,;над облако у" па је слово "у" прецртао 

и изнад њега ставио "м", а потом је у продужењу исписао "у витешко 
царство". Тако је настао стих : ,,над облаком у витешко царство" . 

• СПIХ: ,,над којим је Обилић окруњен" пјесник је једним потезом 
прецртао и у сљедећем ретку, од исте мисли, створио с11их мноrо пуни
јег значења: ,,ће Обилић над сјенима влада". 

10 Стих је једним потезом превучен и у сљедећем ретку замијењен 
неупоредиво бољим. 

11 Боља верзија овоrа стиха настала је овако: прво је радни прицјев 
,,било" замијењен nрилоrом "тешко", затим је изнад ријечи "тешко" Тур
uи" нахmсано ,д<уку" па је и тај узвик прецртан. Остало је: ,,Тешко, Тур
ци, вашијем душама". 

12 У ријечи "кавазбаша" Његош је појачао слово "з" . 
13 Измећу ријечи ,,да" и "хаба" накнадно је уметнута повратна замје

ница Ј,с" .. 
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ИаЈКо је земља поуздана, 

двије вјере могу се СЛОЖ!ИТIИ 

ка' у сахЭЈн што се чорбе сла)rоу. 
Ми Ж'И1В:им:о ка.о досад браТОК!И, 

па л,;убОЈВИ 'ВИШе не 11ребује. 

КНЕЗ ЈАНКО 

Бис.-.rо, Ту.рци, аЈ11и се не МЈОже, 
смијешна је ова наша љубов! ioi 

Гр:ц,ню На!М ,се очи oyopemjy, 
не МЈОГу се бра-гоки погледа11и, 
но крвнички и некако дивље,15 

очи зборе што им веЛ!И орце. 

ВУК МАНДУШИБ. 

Ала, људи, лијепа сарука!16 

Бе га !Кули, ага, ама,наm? 

АРСЛАН-АГА МУХАДИНОВИR 

Нијеса,м га, Вуче, куповао, 

!fIO М'И га је IВеЗИ!р ПQКЛОНИО 

кад сам љеrос у ТрЭПЗ1Ник ходио. 

ВУК МАНД." 

Љубави18 ти, [до.]19 набави ми 
та,кви! 

-----+ [Овај је стих са стра• 
не уметнут. ! 

14 У штампаном тексту Горско~а вијенца стоји ,,љубав": ,,смијешна 
је ова наша љубав" (стр. 39). Али у том истом штампаном тексту, у сти
ху 1023, имамо "љубови": ,,па љубови више не требује" (стр. 39). 

16 Иза зареза (,) Њеrош је био ставио и цртицу (-) па ју је два лута 
превукао. 

16 У првом ·издању Горскоzа вијенца стих гласи: ,,Глете, људи, лијепа 
сару.ка!" (стр. 39). У штампаној редакцији стиха Његош је замијенио 
арапско-турску ријеч ,,ала", коЈа у нас има и поспрдно значење, нашим 
народним изразом "глете". 

17 У штампаном тексту Гopczcoza вијенца: ,,Вук Мандушић" (стр. 39). 
18 У првом издању Гopczcoza вијенца штампано је "љубави": ,,Љубави 

ти, набави ми такви!" (стр. 39). 
19 Започета је и прекинута ријеч која• почиње са ,,до[бави(?)]". 
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[Одма ћу ти паре избројити.)20 

Даћу во01а за њега из јарма. 

АРСЛАН-АГА МУХАД.21 

Ја ћу m га поклонити, Вуче, 
тек а~ко ћеш да се окумимо, 
мюю ми је с та.ювијем јrун~анrом. 

ВУК МАНд.22 

Нема ,кумства без кршrена 
кумства,23 

ако [желиш]24 хоћеш и 

четворос1,ру,ко. 

АРСЛАН-АГА МУХАД.25 

Шишано је исто ка' кршћено.26 

ВУК МАНД.27 

Кум ћу бити, а прик.умак •НИ11Да! 

Велика граја и правдање ме}уу 
ТурI.ЏИМа и Црногорцима, него 
мудри раз:двајају да се не 

покољу.- [Све ућута]28 Све 

ум:уча, НЈИЈКО нюпта. 

20 Стих: ,,одма ћу ти паре избројити" пјесник је с правом одмах пре
, цртао, да ra у сљедећем ретк_у замијени неупоредиво с~жајнијим, ка
рактеристичнијим и бољим: ,,Даћу вола за њега из јарма'. 

21 У првом издању Гopcicoia вијенца: ,,Арслан-ага Мухадиновић" (с-гр. 
39). · 

22 У птампаном тексту Гopcicoia вијет-ща: ,,Вук Мандушић" (стр. 39). 
и Иза овога стиха Његош је ставио цртицу (-), а испод ње оу два 

кратка и танка потеза юојима је, изгледа, прецртао зарез. 
24 Пјесник је прво написао глагол ,,желиш", па ra је прецртао и 

поврх њега написао "хоћеш". Прва редакција cmrxa гласи: ,,ако жеЈШШ и 
четвороструко"; друта: ,,ако хоћеш и четвороструко". 

40). 
25 У првом издању Topcicoia вијенца: ,,Арслан-ага Мухадиновић" (сгр. 

и Његош је у ријечи ,,кршћено" слово "ш" појачао. 
27 У штампаном тексту Горс,со~а вијенца: ,,Вук Мандушић" (стр. 40). 
28 Његош је iИЭраз "Све ућута" прецртао и замијенио ra јачим: ,,Све 

умуча". 
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з 

коло1 ПОЈЕ 

Љута 1<Лет~ва паде на изрода! 
Прокле маn1 од •невоље ОИ!На, 

(е)2 те књеrиња Иванбеrовица, 

[она]3 прокле Мара своr сина 

Станишу, 

проq:>Изе јој оису у поса~ње, 

[и млијеко]4 рајско пиће просу 
уње~щр:има.-

Стиже ћецу родитељска клетва: 
Станиша је образ ·оцрнио, 

похуЛIИО IН'а ~јеру Христову, 

на ј;у~нач.юо rmeмe Црнојево, 

обука' се у вјеру к,рвнтичку 
и бра(ц)тске5 је крви ожеднио. 

1 У штампаном тексту Гopci::oza вијенца умјесто ,,коло поје" објав
љено је само "Коло". Ово се коло у првом издању Гopci::oza вијенца по
јавило као треће (стр. 26-27). 

2 Прва верзија crnxa гласи: ,,е књегиња Иванбегошща"; друга: ,,те 
књеmња Иванбеrовица". 

3 Прво је Његош написао: ,,она про:кле свог сина СтаЊШllУ" , затим 
је прецртао ријеч "она", а измећу ријечи "прокле" и "свог" уметнуо је 
им:е ,,Мара". Стих у коначној редакцији гласи: ,,про.кле Мара свог сш~а 
Станишу". 

4 Стих је започет ријечима ,,и млијеко", затим оу оне прецртане и 
у процужењу је написано: ,,рајско пиће просу у њедрима". 

• Првобитно је било написано "брацке", па је накнадно тај придјев 
измијењен у "братске". У штампаном тексту Гopci::oza вијенца опет има
мо "брацке": ,,и брацке је юрви ожеднио" (стр. 27). 
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Грдне [ треске Ј 6 треске поврх 

Љешкогюља! 

Два се брата боре (н. на 

пољани]7 око вјере, 

а око њих хиљаде [бојниках]8 

ра IЧ·l'И:Ках. 

С11Иже ОИ1На материна к,лет.ва, 

погибе му :војака сваЈКол-ИЈКа. 
БјеЖ1И: Ст.ЭЈНКо управ Бај,азиту, 

да с њям: једе маџарске нюссхве. 

О гнмјездо ју;наЧЈКе свободе, 
често љи те Бог нагледа ок10м, 

МЈНОге ли ои муке прени1ел<>, 

многе љи те чекају побједе.-

Доход1И десет кав·азах [од 111аше] 

из Под~орице од везиrра новога, 
који облази царство, и дају влад. 

ДаЈНiИ!Лу пиюмо. Вла:ц . га чита 
[забринут] замишљен.9 

[СЕРДАР] 10 ВОЈВОДА БАТРИБ 

Каж', 1ВЈiаџЩ1ко, шго I1И .везир 

IРИШiе ! 

Већ нећемо да се крије tНIИШТа, 

6 Пјесник је овдје био написао именицу "треске", па ју је о;џ.~ах 
nрецртао, да поново Jiamnue "треске". Коначна редакција стиха гласи: 
,,Грдне треске поврх Љешкопоља!" 

7 Прво је написаr1-10 и прецртано једно [н], затим је написан и пре
цртан израз "на пољани". 

8 Њerow је овдје најприје наnисао именицу "бојниках", па ју је 
прецртао и умјесто ње написао "ратниках". Коначна редакција стиха гла
сила је: ,,а око њих хrиљаде ратниках". 

• У овој рема,рци Његош је у штаЈ;mаном тексту Горскоzа вије1ща 
допунио двије скраћенице "Влад." - Владика. ,,Доходи" је измијенио у 
,,доходе". Ријечи "од паше" су изостављене (стр. 41). 

10 Пјесник је био написао "Сердар", па је одмах ту титулу прецртао 
и ставио ,,војвода". Наша народна пјесма "Српск.и бадњи вече (око 1702. 
rод.)" такоће пјева о Батрићу Мар11Иновићу. Она ra, као и Његош, назива 
војводом. Спомиње и његову браћу: Марка, Милоша, Томаша и Ива~на. 
У запису о истрази потурица у Црној Гори, ,;Који је преписао 1861. из 
једне црквене књиге на Цетињу" учитељ Никола Мусулин, и у који не 
треба сумњаnr, не наводи се име Батриl'iево. 
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сви ако ће окрилатит [кр.] 11 

Турци! -

Вла•дика чита писмо од ријеЧЈи 
до р~њјечи. 

,.Селим везЋр, роб роба свечева, 
слуга брата сунца свијетлоrа,12 

а посланик [свеrа свијета]13 цара, 
од све земље цара [од свнјета]! 14 

На знање ви главари с владиком: 
[силн.] 15 цар од царах мене је 

спремио 

да облазим земљу свуко-Щ11~, 
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На спољашњој страни задњег листа рукописа Његош је био исписао 
три назива за свој спјев. Све их је нак,надно прецртао. У прва два је 
развукао и забрчкао поједина слова. Због тога их је тешко прочитати . 
Трећи наслов је јасан: ,,ИзвiянЂ искре". 

Мислш,, да се први назив Гор ског ви ј енц а састоји од три 
дијела. Први дио а .r ch i (gr. а r с h i) означује, као што је познато, 11 рв и. 
Његошу је, свакако, била позната ријеч "archiepiskopos". У свом дјелу 
Ла жн и цар Ш ћ е n ан М ал и употријебио је ријеч "архистратиг" 
која је грчког поријекла . 

Други дио наслова Горско r в и ј е нц а гласи, по свој прилици, 
n ад ши. То је руска ријеч "падший". Она значи пали за слободу или 
пали ~юраmю. Његош употребљава "падщи" у Свободијади: 

,,по држави падшој Срба ... " 
(I 79). 

н Започета је и прекинута нека ријеч која почиње са ,,кр.". ,,Кр." је 
прецртано. 

12 У штампаном тексту Горск:,оzа вијенца придјев "свијетлога" проми
јењен је у "свијетскоrа": ,,слуга брата сунца свијетскога" (стр. 41). 

13 Његош је, изгледа, најприје написао стих: ,,а посланик свега сви
јета цара", затим је прецртао "свега свијета" и иза ријечи ,дара" додао: 
,,од свијета"; прецртао је и то и поврх прецртапих ријечи "свега свије
-та" написао "од све земље". Тако је добио стих: ,,а посланик од све зем
ље цара!" 

14 Преко израза: ,,посланик свега свијета цара", ,,посланик цара од 
свијета" и ,,посланик од све земље цара" пјеОНШ<. је дошао до придјева 
"свијетскога", којим је у претходном стиху накнадно замијенио придјев 
"свијетлога". Селим-везир је посланик султанов, а султан је цар "свега 
свијета", цар "од све земље", цар "од свијета". Султан је уз то брат ове
ца Мухамеда, а Мухамед је "сунце свијетско", јер обасјава цио свијет. 
Израз "сунца свијетакоrа" сасвим је у складу с карактером фана11И:Ка 
као што је Селим-везир. Зато је пјесник у коначној редакцији и проми
јенио епитет "свијетлога", који се сасвим "излињао", у свеобухватни 
придјев "овијетскога". Промјена "свијетскоrа" у "свијетлога" ослабила 
би и у осјећајном и у смисаоном погледу стих: ,,слута брата с~а сви
јетсI<.Ога" , који се појавио у првом издању Горско~а вијенца (стр. 41). 

15 Пјесник је започео стих одломком "силн.", али је то прецртао и у 
продужењу написао: ,,цар од царах мене је спремио". 
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И у Лажном цару Шћепану Мало,и има ријеч ,,падши": 

,,за слободу падшим јунацима." 

(I 19). 

Трећи дио наслова Горско r вијенца гласи : ,,дагъ", а никако 
,,данъ". D а g је турска ријеч. Она значи: сељачки клипан, сељачки звркан. 

Према томе, један од наслова Г орског ви ј енц а значио би: први 
морално пали сељачки клипан (,,Архипадши дагъ". Тај би се назив могао 
односити на најмлаћеr сина Ивана Црнојевића Станишу који је у зрелим 
годинама примио ислам и под именом Скенде,р-бег владао Црном Гором 
ОД 1514. ДО 1528. ГОД01Не. 

Сјетимо се овдје Његошевих стихова из Лажно r цар а Шћепа
и а Малог: 

.,архистратиг кад први сагреши, 

ка ће слаби човјек да не зr'јеши?" 

(IV, 533-534). 

Пошто је Његош био написао и прецртао наслов "Архипадши даrъ", 
он је други дио тога израза ,,Падши" написао почетним великим словом. 
Тако је добио други наслов за свој спјев "Падши дагъ". Тај би назив 
могао значити морално пали сељачки кл.илан (отпадник). Зиа се да Његош 
назива Сатану у Лучи микрокозма отпадником: 

.,на Сатану грдна отпаднш<а .. . 
на Сатану неба отпадника .. . 
хиљаде се кроз отпадну војску ... " 

(Луч а, 1845, стр. 67, 68, 69, 70). 

Црногорци који су били примили муслиманску вјеру били су за Ње
гоша отпадници попут Сатане из Луче микрокозма. 
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да уредбу видим како стоји, 
да се вуци не преједу меса, 

да овчица кој а не занесе 

овоје руно у 11рм покрај пута: 

да подстрижем што је 
предутачко, 

да одлијем: ће је nрепуна~но; 
да прегледам у младе.жи зубе, 

да се ружа у трн 1Не изгуби, 

да !Не mне бисер у бу.ниште, -

_(Ови су стихови са 
стране додани.] 

---- ....: 
и да [ја]1 раји узду поnрите11llем,2 

е је раја ка' остала марва. 

Па са:м чуо и за ваше горе: 
nород~ща света Пророкова 

зна јуrнаnп:ву nрЗ!Ве11ЈIУ3 цијену! 

Лажу људи шго за лафа кажу 

да ,се мюnа и најмање боји. 
Хајте к мене4 под мо јим 

шатQром, 

'11И, ВЛЭд'ИКО, и ГЛаЈЗIIШ: сердари, 

само да cre цару на бјељегу, 

1 Прва верзија гласи : ,,да ја раји узду попритеrпем". 
2 Његош је накнадно у овом стиху прецртао за.¼јеmщу "ја" па је 

на почетак стиха ставио везник "и". Тако је настала друга верзија сти
ха: ,,и да раји узду попритегне~1". 

3 У штампаном тексту Горс,::о~а вијенца пјесник је измијенио "nра
ветну" у ,,праведну": ,,зна јунаштву праведну цијену" (стр. 42). 

4 У првом издању Горс,::оzа вијенца стоји ,,мени": .,Хајте к мени под 
мојим шатором" (стр. 42). 
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[па]5 за приМ'Ити од мене дарове. 

па живите као досле што сте. 

[Ја,ки]6 Јаюи зуби ,и тврд ора."'< 

c;ю.vic, 

добра сабља топуз иза врата, 
[како сл.абу главу од куауса-] 7 

а ка.~'¼ОЛ'И rла~ву од ,купуса. 

Ко [би дао 011важност -грокама]8 

што9 би било одучи.ти трске 
да [се о.] 10 не чине поклон пред 

оркапюм? 

Ко потоке може уставИ11И 
да к сињему мору не хитају? 

Ко је11 изиде испод [ст.] 12 

;:~:пвне сјеЈ-:Гс!{е 

Пророкова страшнога бар јака, 

сунде ће га сnржrит како муња. 
Песницом се нада не растеже! 

Миш у тикв[у]иЈ3 [је ли ро6?] 14 

s Пјесник је започео стих ријечју ,,па", затим је ,.п" преправио у 
. .э" (,,за''). И у рукопису и у ш~шаном тексту Горскоzа вијенца стих гла
си: ,,за примиm од мене дарове". На конструкцију ,.за при.'1Иm" наила
зимо и у Свободијади. На далматинском подручју та је конструкција ве
ома раширена. Имамо је 1'!. у Гундулићеnу Ос.ману, нпр.: .,Ми, за умножит 
веће злата ... " (I , 277) / ,,Мрем за живјет с т-Вога плама" (V, 316) / ,.да 
још по тој краљевини, / за осветит цара млада" (VIII, 774-775). 

6 Њеrош је започео стих ријечју "јаки'', па је тај придјев прецртао 
и у продужењу написао стих: ,.Јаки зуби и тврд орах сломе". 

' Пјеснm< је једним потезом прецртао цио стих, али га није сасвим 
жртвовао него је одмах од њеrа створио миоrо јачи елиптични стих: ,.а 
ка:-юли rлаву од купуса". 

8 Прва редакција стиха била је: ,.Ко би дао отважност трска.\fа", 
а друга је: ,,што би било одучити 1ЈРСКе". Друга редакција је и овдје ја
ча, јаснија и сликовитија. 

• У штампаном тексту Горскоzа вијепца стоји: ,,шта" мјесто "што": 
,.шта би било одлучити трске" (стр. 42). 

10 На почетку стиха написано је ,.да се о"; .,се о" је прецртано и у 
продужељу је написано: ,,не чине поклон пред орканом?". То је и конач• 
на редакција : ,,да не чине поклон пред орканом?" 

11 Чини се да је Њеrош, умјесто "ко". написао "кое" (,,е" је). 
12 Ријеч је nрекииута иа слову "т", па је "ст." прецртано. У штамла

нос11 тексту Горс"оz вијенца стњ"- rласи: ,,Ко изиде испод дивне сјенке 
(стр. 42). 

13 Пјесник је овдје првобитно нarmcao "тикву", ла је од лрецртаноrа 
слова "у" појачавањем направио ,,и" . Изнад "и" стоји кратка усправна 
цртица, превучена, као и слово "у", с два кратка потеза. 

1• Његош је прецртао друrи дио ретка: ,,је ли роб?" па је у проду
жењу написао: ,,што је него сужањ?" Прва редакција гласи: ,.Мшu у тик
ву је лн роб?" а друга ,,МИШ у ти:кви што је него сужањ?" 
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што је него .оужањ? 

Узду глодат [те] 15 - да се 

ломе зуби (-) .. ... 
[молит Бога да свеже громове,]16 

[фукара му име заборави].17 

Небо нема без rрома цијену. 
- ----- -+ [Овај је стих уметнут 

са стране.] 
У фу~каре очи од сплачине. 

Пучина је стоЈКа јеД!На r,pД!l-la, 

добре душе, ,ка:ц ј<>ј ребра пучу. 
Тешко земљи куда nроће војака!" 

КНЕЗ ЈАНКО 

Трговац ти лаже са смијехом, 

жена лаже сузе просип.wући, 
нико 'Юруmю ка' Турчин не 

лаже! 

СЕРД. JAHK01s 

Не држимо ове покљисаре, 

него да се брже отршају, 
да им 1ПЗШа mroroд не двоуми. 

Нек зна пријед, па чиН'И што 

може! 

ВУК МИRУН.19 

ОтПИIШИ му Ка!КО энаш, ВЛЭi!ЈЈИ'КО, 
и чувај му образ ка' он теби20а 

_ _ _ _ [Стих са стране умет

нут.] 

15 Прво је ту била наIШсана ријеч "те", па је одмах прецртана и стrих 
је, у D!родужењу, друкчије !1астављен: ,,Узду глодат - да се ломе зуби". 
ПослиЈе стиха у рукоIШсу Је прецртана цртица и пет тачака. 

1s Стих: ,,молнт Бога да свеже 11ромове" није се појавио у првом из
дању Горскоzа вијенца. Пјесник је у коначној редакцији направио од 
њега далеко снажније: ,,Небо нема без rрома цијену". 

17 И стих: ,,фукара му име заборави" није штампан у Горском вијен
цу из 1847. Тамо се појавила нова, много садржајнија и јача верзија: ,,У 
фукаре очи од сплачине". 

18 У штшшаном тексту Горско~а вијепца: ,.Сердар Јанко" (стр. 43). 
19 У првом издању Горскоzа вијенца: ,,Вук Мићуновић" (стр. 43). 
20 Пјесник је појачао К,рајње слово "и" у ријечи "теби" . 
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ВЛАДИКА ДАНИЛО (ОТПИШУЈЕ) 

"Од В'ЈI'ЗЩ;И)Ке и свијех ГЛЭ!Варах 
Сеmmнrаши опюздрав :на пиамо! 
Тврщ је орах .воћка чу~вата, 
не сломи[та]21 га, ал' зубе поломи! 

Није вино пошто приће бјеше, 
[м.]22 није свијет23 оно што 
мишљасте24 

БарјЭЈКтарrу дариват Eвp.onry, 

~та је о том и МIИСЈLИmИ! 
Веља крушка у грло запане.25 

К.рв de људска ра!На 1Наоnа~ка, 
-на нос вам је почеља скаrкаrrи, 

nperFy!НilIOТe мјешину гријеха! 
Пуче !Колан [овечеоој] [зеленој] 
свечевој26 кобили. 

Леополдов храбри војевода,27 

Со.бије&ЛGi, војоода савојоюи, 
саrюмише демону рогове. 

V ћитаmу 'Не ПЮllе једнапю 
за два брата једноимењака.28 

Мухамед П. и Мухамед IV. 

_ [Ови су стихови са 
стране додани.] 

21 Његош је започео стих ријечју ,,веслом.ита"; накнадно је ово "та" 
прецртао и поврх њега написао замЈtшицу ,;га". У рукопису није jaQJO 
да ли је "га" одвојено од ,,несломи", а у штампаном тексту Горскоzа ви
јенца Је одЋојено. Прва редакција стиха у рукопису гласила је: ,,несло
мита, ал' зубе поломи!", а друга: ,,не сломи ra, ал' зубе поломи!" 

п Чини се да је на почетку ретка, као почетно слово неке ријечи, 
било написано једЈНо ,,м.". Оно је добро прецртано и у продужењу је на
писан стих: ,,није свијет оно што миwљасте". 

23 У ријечи "свијет" пјесник је, преко неког друоrог слова, појачао 
слово ,јВ". 

2
• У првом издању Горско~а вијенца умјесто ,,мишљасте" штампано 

је "мисљасте" (стр. 43). 
2s У штампаном тексту Горско~а вијенца Његош је ИЗМЈИјенио глагол 

,,запане" у ,,запаДЈНе": ,,Веља крушка у грло западне" (ст,р. 44). 
28 Његош је најприје овдје написао придјев "свечевој", па га је пре

цртао, а изнад њега оrавио ,,зеленој"; превукао је и то и коначно је, ис
под прецртаноr придјева "свечевој", опет написао "свечевој": ,,Пуче ко
лаи свечевој кобили". 

27 У првом издан,у Горскоzа вијенца аутор је у продужењу стиха 
,,Леополдов храбри војевода" дао објашњење: ,,(Лотарингски)" (стр. 44). 

' 8 Иза стиха: ,,за два брата једноимењака" Његош је ставио знак за 
примједбу (,,1"), а у примједби, испод л,иније, објасmю је да су та ,,два 
брата једноимењака" ,,Мухамед II и IV". У штампаном тексту Горско~а 
вијенца напомена стој,и у продужењу стиха: ,,Мухамед 11. и IV)". 
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Пред Бечом [се] Бурак 

[спотакнуо] посрнуо ,2~ 

обрнуше .кола Шf!За с-грЗ11fУ. --------➔ [Овај је crnx са с,:ра
не уметнут.] 

Не требује царство нељудима, 
на~:ко iЦа се nред свијетом руже. 

Дивљу памет а ћуд отрован[и]у30 

дЈИВЉlИ вепар има, а не чоојек. 

КЮ1ме закон лежи у топузу, 

т.раrови му смрде нечовјес'I1ВОМ. 

2~ Прва верзија овога стиха била је: ,,Пред Бечом се Ву.рак спотак
нуо": накнадно је глагол "спотакнуо" замијењен јачим и садржајнијим 
глаголом ,,посрнуо", повратна замјеница "се" замијељена је у Горском 
вијенцу из 1847. енклитиюом "је". Тако је настала коначна редакција: 
,,IlptЩ Бечом је Бурак посрнуо". 

so Изгледа да је пјесник, омашком ваљда, овдје написао придјев "ОТ· 
ровани", па је слово ,/И" преправио у слово "у". 
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Ја се сјећам што си рећи хтио. 
,Т~раrови су [до] 1 многи до 
пећиЈНе'-

за гораке се госте не nр,ипра~вља! 
У њих оаща друге мисли 1Нема 

до ш110 ост.ре зубе за оуоједе, 

да чуваrју ста:цо од звјера:ди. 

[ Сј еа<'ИЈ)а је спраВ!На за 
мећеда.]2 

Тијеана су врата УЉЭll-lИ!КУ, 

за мећеда :скована сјекира. 

Јошт 'И!М'ате земље и овацах, 

па ха~рајте и коже гуmrге! 

У вас стење на свакоју стра,ну 
зло под горим, као добро под 

злом. 

Спуштаtвах се ја на ваше уже, 

умало се уже не претрже; 

отада смо .вшnи при.јатељи, 

у главу ми памет ућерасте". 

- [ Ови су стихови са. 
стране дода.ни.] 

1 У стиху "Трагови су многи до пећnне" пјесник је иза ријечи "су" 

био написао ,,до", али је то прецртао и наставио је са "многи". 

2 Његош је цио стих једним потезом прецртао. Али, није га одбацио 

него ,,прекројио" : изоставио је копулу "је", ријечи ,,за мећеда" премје

с11ио је на почетак стиха да би их јаче истакао, глагол "справна" зами

јенио је јачим и садржајнијим "скована". Тако је настао стих: ,,за ме
ћеда скована сјекира". 
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Cвpum: :rmcм:o и чита ra наглас 
пред свијема.3 

РОГАН4. 

Ero, mюмо, па сад пут за уши! 
Дајте ~му га да се разговори. 
[Т~урци \Невесели сви крену да 
одлазе]5 Послающи везироки, 

невесели, •к~рећу :да о;:щазе. 

ВУК [МУ]6 МИВУН.7 

[На]8 Држ, риџале, узми овај 
фишек, 

понеои га на поклон веэцру 

и ,каж~и му да је ro 1..ЏИ1јена 
које дра~о tГЛа'Ве црноrороке! 

РИЏАЛ ОСМАН 

КЗЈКа1В фишек на поклон везиру, 
СЗЈМОВОЉНIИ ка;вуроюи хэјдуче! 

Не збори се тако с rезњрима, 
[но пред њи.ма, од њих 11реСе 
народе грозница,]9 

3 У штампаном тексту Горскоzа вијенца стоји: ,,Сврши писмо и чита 
га наглас пред свијема (Црног. и Турцима)" (стр. 45). 

4 У првом издању Гopcicoza вијенца: ,,!(!Нез Роrан" (СЦ>. 45). 
5 Њеrош је је,п;ним потезом прецртао цијелу ремарку, а изнад ње је 

написао: ,,Посланици везирски, невесели, крећу да одлазе". У штампаном 
тексту Горскоzа вијенца замијенио је неспретну перифразу ,,крећу да 
одлазе" презентом "одлазе", са истим значењем, јер .на овоме мјесту пре
зент не мора бити у актуелном значењу него у конативном: ,,спремају 
се да оду". Да су кавази и стварно ОТШIIЛИ, пјеоник би рекао: ,,Одоше 
кавази везирски" или сл. 

о Пјесни:кова омашка у IШсању. 
7 У штампаном тексту Горскоz вијенца: ,,Мићуновић" (стр. 45). 
8 Чини се да је Његош претходно био написао узвик ,ЈНа", којим је 

хтио замијенити глагол, па га је прецртао и испред њеrа ставио ош11рије 
,,држ". Прва верзија стиха била је, по свој притщи: ,,На, риџале, узми 
овај фишек'; друта: ,,Држ, рщ~але, узми овај фишек". 

• Пјесник је започео стих ријечима: ,ЈНО пред њима". То је одмах 
превукао, а затим је, у продужењу ретка, написао: ,,од њих тресе народе 
грозница". Ни тај га стих није задовољио па ra је једним потезом прецр
тао. Уложио је поново пјеснички напор да што боље и прецизније изрази 
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но Ье !дЈОћу доносе 11роЗН1ИIЦу, 
су.зе IОК!ачу саме -на очима, -
и захучи земља [са]10 од кукања! 

ВУК МИБ.УН.11 

Да нијеси у кућу дошао, 
знао [б.] 12 бих ти одrоворит 

ДИ!ВНО! 

Ема хоћу нешто [и укратко] 13 

ОВЗIIЮјЗЈКО. 
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своју мисао и створио је стих: ,,но ће до15у доносе грозницу". Тај с11их 
је тако изишао и у штампаном тексту Горскоzа вијенца ~с11р. 45). 

10 Приједлог "са" преиначен је у "од". Прва редакција с'l'иха гласила 
је: ,;и захучи земља са кукања"; друга: ,,и захучи земља од юука.ња". 

11 У рукопису Његош је презима Вука Мићуновића написао скраћено 
,,Мићун". У штампаном тексту Гopcicoza вијенца појавило се ,,Вук Мићу
новић" (стр. 45). 

12 Пјесник је написао састављено ,,знаоб." па је слово "б." прецртао 
1И у продужењу написао "бих". 

13 Прва верзија стиха била је: ,.Ема хоћу нешто и укратко", а друга 
је: ,,Ема хоћу нешто свакојако" . ,,Свакојако" је накнадно доrm:сано. 
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Зар ООЩ!ЈјВа НЈИјесмо ха;јдуци? 

Он је хајдуtк робља свезанога 
он је бољи е више [шићари]1 

уграби. 

Ја Са!М ха~јдук те ЮН'И\М хајдуке, 

гласнија је моја [шићарина]2 

хај дучина. 

Ја не пржим. земље и народе, 

ама МНIОГИ грдни мучите.rыи 

на нос су се преда [маом]3 

побили; 
[ваше] [М!Ноrе(?)] [буле у плач 

и кукање]4 

м.ноrа, буле ваше, кука;јући, 

за мном црна !Ј<:ЛУЛ!Ка размотале. 

1 Његош је персијско-турски глагол "шићари" прецртао и замијенио 
нашим и конкре1'нијим, .,уграби" . Прва редакција стиха: ,,он је бољи е 
вшпе шићари" много•је слабија од друге: ,,он је бољи е. вшпе уграби" . 

2 Прва верзија сти.ха: ,,гласнија је моја wићарина" много је непо
етичнија од друге: ,,гласнија је моја хајдучина'! . 

3 Његош је прво написао "мыом". Касније · је "мном" преправио у 
,,ме". Прва редакција стиха гласила је: .,на нос су се преда мном поби
ли", а дРуrа: .,на нос су с.е преда ме побили". У штампаном тексту Гор
с1соzа вијенца пјесник се вратио првој редакцији: ,,на нос су се преда 
мном побили" (стр. 46). 

4 Пјесник је првобитно написао: .,многе (?) буле у плач и кукање"; 
накнадно је испред ,многе" (?) ставио ријеч ,,ваше", а затњ\4 је читави 
ред једним снажним потезом прецртао и испред њега, учинивши прет
ходну пјеоничку мисао широм, сликови'I'Ијом и осјећај1Но богатијом, на
писао два нова стиха: ,,многа буле ваше кукајући / за мном црна клупка 
размотале", тј. буле су ваше кукајући многа црна клупка за мном раз
мотале. 
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Одоше ка.вази везирски. Бију ое 
два IЮОКОТа код ОI~иtНе. 

РОГАНР. 

Видите ли ова два ћююла! 

Око шта они два поклаше,6 

један :IJipyIOM ОЧIИ иакопаше? 
[Око њих]7 За њима су тридест 

юокошаках, 

могу ЖЈИВјет као два оулта1На -
да им д,аще некак~ва неорећа. 
И nпо ми је 'ДО њих.ове ова.ће, 
а воли бих да надјача [млаћи]8 

м,а~нм; 

а -ги, ата, бра:це ти авечеве? -

СКЕНДЕР-АГА 

Ја волио да [да] 9 надјача виши, 

рашта га је Бог вишега дао, 
[правије је да на.] 10 кад је виши, 

нека је и јачи.-

Ноћ је мјесеЧЈНа; оједе око 
оmьевах, а !Коло на веље гувно 

поје. 

6 У штампаном тексту Горскта вијенца: ,,Кнез Роган" (С'Ј'Р. 46). 
6 Његош је при писаљу испустио из овога стиха поБратну замјени

цу "се". У првом издању Гopcicoza вијенца стоји: ,,Око шта се они два 
поклаше" (стр. 46). 

1 Стих је започет ријечима "Око њих". 
8 Најприје је написано: ,,а воли бих да надјача млаћи", затим је 

придјев ,,.'4ла5и" прецртан и умјесто њега написано ,,маши". Дl}ута верзи
ја стю<:а гласи: ,,а воли бих да надјача мањи". 

9 Његош је омашком још једа!Н.Пут написао ријеч ,,да" па ју је пре
цртао. У штампаном тек-сту Горскоzа вијенца унеколико је измијеНЈИО 
стих. Започео га је везником "а" који овдје изражава контраст: ,,А ја 
воли да надјача Биши". Употријебио је коt.-mаратив ,,виши" због алите
рације и ш,ре ријечи: 

,,А ја воли да надјача виши, 
рашта га је Бог вишега дао, 
кад је виши нека је и јачи". 

10 Стих је започет ријечима: ,.правије је да на.". То је накнадно јед
ним потезом прецртано. 
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Чашу !Меда јошr IШКО не попи 
што [ју, ју]12 је чашом 

жучи не13 загрчи; 

чаша жучи иruпе чашу меда, 

СМ1Иј.ешане најлакше се ПЈИ1ју. 

Бег Иван-бег, јунаЧЈЮО кољено, 
бораше се као лаф с Турцима 

на све С11ра1Не у горе -крваве; 

полу земље Турци му узеше, 
но пошто [ју]14 је сву [крвљу] 

облише :юрвљу -
и пonrro му брата изгубише, 
змаја љута вој1З1О1Ду У.роша, 

[на Б. Еемовско]15 на широком 

пољ~у Еемовско..)Ј{е 
[Тужи Иво]16 Жали Иван брата 

ј ед!И!НО'Ј'а ! 
Жалије му војводу17 Уроша18 
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11 У штампаном тексту Горскоzа вијенца прво коло почиње стихом: 
,,Бог се драги на Србе разљуги" (с11р. 8), а друrо: ,,Чашу меда јошт нико 
не пorm" (стр. 22). 

12 Два пута је Његош 1НаIШсао енклитик,у "ју" и оба пута ју је пре
цртао па изнад другог "ју" ставио "је". Ова и друге сличне исправке у 
рукопису још један су доказ о неодрживости хипотезе да је исправке ове 
врсте у коректури Горскоzа вијенца вршио неко друти а не сам пјесник. 

13 Пјесник је, вјероватно преко неког дpyror слова, појачао слово ,;н" . 
14 И овдје је Њеrош био употријебио еикли'I'ику "ју" па ју је наю1ад

но превукао и изнад ње наIШсао "је". Прва редакција стиха rлаоила је: 
,1но пошто ју сву крвљу обmппе", а друга и коначна: ,;но пошто је ову 
облише крвљу". У њој је rлаrол "облшпе" дошао испред именице "крв
љу". Том инверзијом је ријеч "облише" истакнута, а ·стих је постао у 
ритму одсјеченији. 

15 Стих је започет ријечима: ,;на Б. Б.емовсоо". То је једним поте
зом прецртано и у продужењу је ыапистr стих: ,,на широком пољу fiе
мовскоме". 

i t Његош је почео стих ријечима: ,,Тути Иво", па је то одмах пре
дртао и у наставку ретка налисао : ,,Жали Иван" итд. Хмпокористик "Иво", 
фамилијарност коју он уноси, одиста нијеоу одговарали осталом, херој
ско-трагичном, тексту; чак би га знатно слабили. 

17 Пјесник је у првом издању Горско~ вијенца умјесто че:гвртоr па
дежа ,,војводу Уроша" узео други (,,војводе Уроша"), обичнији уз глагол 
,,жао": ,.Жалије му војводе Уроша" (стр. 22). 

18 У штампаном тексту Горскоzа вијенца стихови 575-582. другачије 
су распорећени него 'У рукопису: 
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но ову земљу IIПO је изгубио; 

жал1Ије М1У ВО1јв~оду Уроша 

НЈО оба~два да изгуби сина; 
жалИiје М1У :вој,в(>~ду Уроша 

него оЧЈИ да је изгубио, -
да, би очи за брата [сокола]19 

Уроша! 

- Ј,у\Наtк.у се чешће лутах 

[можеЈ20 хоће21 

ведро небо насмијат rрохотом.22 

Ива~н чашам: 1Наздра~в:и освете, 

све11И!М пићем, Багом закршћен.им. 

Б'јеле в·лосе mrз плећи Щ>асуо, 
б',јела браща :вије до пQjaroa, 

ру~ке старе, у њиос мач и аюпље, 

крв-а~ве м,у ру~ке и оружје, 
корацима броји турско [тр.Ј2з 

труnје, 

,,Жали Иван брата јединоrа! 
Жалије му војводе Уроша 
но обадва да изгуби сина; 
жалије му војводе Уроша 
но сву земљу што је .изгубио; 
жалије му војводе Уроша 
него очи да је изгубио; -
да би очи за брата Уроша!" 

(ст.р. 22). 

Овим редослиједом Његош је дошао до логичније градације: за Ива
на је његова земља важнија од његових роћених синова, а за човјека 
не.ма ништа важније и драrоценије на овоме свијету од очију (упоред. 
о тим Његошевим стиховима и: Радован Зоговић: ,,О пле.'1:ену у Горском 
вијенцу и тим поводом", Гласник Друштва за науку и умјетност Црне 
Горе III, Одјељење умјетности, књ. I, Титоград, 1976, стр. 49). 

19 Пјесник је снажним поrrезом прецртао епитет "сокола" и у проду
жењу написао . ,,Уроша" . Замјена овога еrmтета је, осим свега осталога, 
оправдана и зато што је раније, у 573. стиху, поред Иванова брата став
љен јач.и епитет ,,змаја љута": ,,змаја љута војводу У:роша". 

20 Прва верзија стиха гласи: ,, - Јунаку се чешће путах може", а 
друга: ,, - Јунаку се чешће путах хоће". Ово ,,може" помаже нам да пра• 
вилно схватимо значење Његошева стиха: ,,Јунаку се чешће путах хоће": 
често се може десити јунаку да му се "Ј1Рохотом" нас.>Ј.ије срећа (,,ведро 
небо"). 

21 Иза овога стиха као да је био написан узвичник, па је усправна 
линија прецртана, а тачка продужена у зарез. 

22 Пјесник је овдје иза двије тачке био ставио знак из.вода па та је 
накнадно прецртао. 

23 Нюшсана су и прецртана слова "тр" . 
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с.каче старац како хитро момче. 

Боже драги, [је л' му се 
приснило! ]24 да ra сан не вара 
[Ема није но се доrодило]25 

те [жалосни]26 овако старац 

узлетию? 
[Није]27 Срећа се је стара 

пробудiИ!.llа: 

у Каруче на :к:ра:ју Црмнице, 

од пеЋНаест хяљащах Тураках 

не nynrrишe жива ниједнога; 

и да!Нас је побјено мраЈМЈОрје 

юшне слаlВе Црнојевић IК!Неза! 
Бог да npocm Урошеву душу! 
Краане жертве шrо јој учинЮllе! 

Полијеrаше. 

_[С11ихови са стране у
метнути.] 

24 Прва верзија стиха била је: ,,Боже драги, је ли се приснило". Пјес
ник је за'l'ИМ измећу ријечи "је љи" и "се" yмernyo замјеницу "му". У 
даљем дотјеривању стиха превукао је реченицу "је ли се прионило", а ри• 
јеч "му" није. Најзад је у продужењу истога реда написао нову другу 
половину С11Иха : ,,да га сан не вара". Прва редакција стиха била је: ,,Бо
же драги, је ли се приснило!"; друга: ,,Боже драги, је л' му се nриони
ло!"; трећа: ,,Боже драги, да га сан не вара". 

•:; Стих је, као веома слаб, у рукопису превучен и у продужењу је 
написано: ,,те овако старац узлетио". 

•& Умјесто "овако" у првој верзији стиха било је "жалосни": ,,те жа
зтосни старац узлетио", па је то накнадно прецртано. 

27 Стих је започет ријечју "Није", која је накнадно прецртана, а у 
продужењу је написан стих: ,,Срећа се је стара пробудила". 





27. сшрана рукойиса Горског вијенца 

Вук Мићун.1 (лежи саједно са 

серд.2 Јанком) 

Куд, сердаре, [мислиш]3 хоћеш 

С 1.'ОМ ПасиЈНОМ? 

СЕРДАР ЈАНКО 

Да [ју]4 је метнем озгор5 

сврх аљинах.6 

ВУК МИБ.УН.7 

Које ће ти јаде сврх аљинах?8 

СЕРД. ЈАНК09 

1 У штампаном тексту Горскоzа вијенца: ,,B)fl( Мићуновић" (стр. 23). 
! У првом издању Горскоz вијенца: .,сердаром" (стр. 47). 
3 Његош је прво нЗ1ПИсао глагол ,,мислиш", па га је прев_у:као и по

више њега написао ,,хоћеш". Прва редакција с1'иха била је: ,,К,уд, серда• 
ре, мислим с том пасивом?"; друта и коначна: ,,Куд, седаре, хоћеш с том 
пасином?" 

• Његош је најприје 1Написао "ју", па је то превукао и поврх преву
ченог !Написао "је". 

5 У шталmаном текс'l'У Горскоzа вијенца умјесто "озrор" стоји "одз
гор": ,,Да је метнем одзгQр сврх хаљинах" (стр. 47). 

6 Умјсето ,,ал,инах' у првом издању Горскоzа вијенца објављено је 
,,хаљинах" (ст,р. 47). 

7 У штампаном тексту Горскоzа вијенца: ,,Вук Мићуновић" (стр. 47). 
8 И овдје је пјесник у првом издању Горскоzа вијенца измијенио. 

,,аљинах" у "хаљинах" (стр. 47). 
9 У nпампаном тексту Горскоzа вијенца: ,,Сердар Јанко" (стр. 47). 
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Несрећна ме мора све притиска, 10 

К01Ко заОПЈИМ, не да ми 

KptКllfiYl.'И !-

ВУК МИRУН.11 

КаЈЮва мора и ка.юва зља орећа! 

Ту НIИТИ је море, Јi!И вјештице, 

но ои ето юа' чабар дебео, 

па те caaro ка:ц ле.жеш защу:ши! 
Мене 1НШ<аЈД јошт при1'ИIС'Ла није. 

СЕРДАР ЈАНКО 

А мени је ана додијала; 
вазда12 носим хрјена13 [у ћесицу ] 1·1 

уза себе, 
и трнову драчу [у колијер] 15 

у овтоку; 

али од ње ништа боље ,није 

но пас пружит озrор сврх 

аљинах.16 

[Кн.]17 Кнез Јанко с Роrаном 

лежи.18 

10 И у издању Гopcicoza вијенца из 1847. пјесник је у овоме стиху све 
ријечи испремјештао: глагол ,,притиска" ставио је на почетак стиха, за
мјеницу "сав" послије ,,ме", именицу ,,мора" на крај. Тако су двије глав
не ријечи дошле на почетак и на крај и тњ'dе довољно истакнуте, а од 
тога је цио С11ИХ постао изражајниј!И: ,,При11Иска ме ·све несрећна мора". 

11 У првом издању Гopcicoza вијенца: ,,Вук Мићуновић" (стр. 48). 
12 У истом издању Горскоzа вијенца прилог "вазда" замијењен је при

логом "свагда" (стр. 48ј . 
,з Овцје је "хрјена", а у првом издању Горско~ вијенца "рена" (стр. 

48). 
14 Израз "у ћес~щу" у рукопису је прецртан, а умјесто њега је у про

дужењу стиха написано: ,,уза себе". Прва верзија стиха гласила је: ,,ваз
да носим хрјена у ћесицу", а друга : ,,вазда носим хрјена уза себе" . (О тре
ћој, штампаној,. верзији види у напомени 9.) 

1~ Пјесник је прво написао: .. у колијер", али је то превукао и у про
дужењу налисао: ,,у овтоку". Прва редакција стиха гласила је: ,,и трнову 
драчу у колијер", друга је: ,,и трнову драчу у овтоку". 

10 У изрању Горскоzа вијенца из 1847. стих гласи: ,,но пас пружит 
оздrор сврх хаљинах" (стр. 48). Ријеч "оздгор" треба наравно да гласи 
.. одзгор". Ради се, свакако, о штампарској ПОf1РеШЦИ. 

17 Написана су и прецртана два слова "кн.". 
18 Ова дидаскалија преиначена је у првом издању Горскоzа вијенца 

и гласи: ,,(Кнез Јанко лежи с кнезом Роганом)" (стр. 48). 



27. СЧ)ана рукоIШса Горског вије~ща 

КНЕЗ ЈАНКО 

Како [базде]19 смрде ове 

ПОђТ,р'IЩе! 

[Мо.]20 Опажаш ли ти штогод, 

Pora1-Ie? 

РОГАН21 

Ка у зли чэ;с, 1юнеже, не опажам! 

Кад близу њих сједим 'У 
окушптину, 

ја нос [ти]22 држим [скривен]23 

ваз:ца у рук.ема, 

д,а не држим, бих се избљувао. 
Ја сам стога [с краја]24 на 1<рај и 

утека', 

е бЛЈИву [ilЬШС лежат не бих 
моrа']25 њих не бих освануо; 

ево видИ111 како смо д,але-к,о; 

и опета она тешка [атта]26 воња 

од некрсти овде зау.дара. -
Mpmo је доба ноћи; ове опава. -

161 

19 Пјесник је написао: ,.Како базде", али му се "базде" није свидјело 
па га је прецртао и у продужењу стиха написао "смрде": ,.Како смрде 
ове потурице!" 

20 На почетку с11ИХа наЈШсан је и прецртан слог "мо.". 
21 У првом издању Горскоzа вијенца: ,,Кнез Роган" (стр. 48). 
22 НаЈШсан је и прецртан слог "ти". 
23 Прво је овдје била написана ријеч "скривен", па је прецртана и 

язнад ње написано ,,вазда". Прва редакција cmxa гласила је: ,,ја нос 
држим скривен у рукама", а друга је: ,.ја нос држим вазда у рукама". 
У шта.,шаном тексту Горско~ вијенца тај стих rлаои: ,,ја нос држим сваг
да у рукама" (стр. 48). 

24 Прва верзија стиха била је: ,,Ја сам стога [с краја] и утека"', а 
друга: ,,Ја сам стога на крај и утека"'. У штампаном тексту Горско~а 
вијенца тај је стих унеколико измијењен: ,,Па сам стога на крај и ут~ 
ка"' (стр. 48). 

25 Стих је прво гласио: ,,е близу њих лежат не бих мога'". Накнадно 
су ријечи "њих лежат не бих мога"' једним потезом прецртане и изнад 
њих је написано: ,,њих не бих освануо". Тако је добијен стих: ,,е близу 
њих не бих освануо". 

26 Прва редакција с11иха била је: ,,и опета она тешка апа", а друга 
је: ,,и опета она тешка воња". 
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28. сшрана рукойиса Горског вијенца 

Неко збори проза сан. Ди.Ј\НИ 
се кнез Ј~о и Роrа:н. Кад они 

онамо, али [се] Вук Мап-rдуIШ11i 

[ю:,пр~ио] говори [опо па · 
rовори :као будан о] као на 

јавје.1 

РОГАН' 

Који су m јади, МаЈНДушићу, 
те се сву ноћ [собом]3 с неким 

разrова~раш ?' 

КНЕЗ ЈАНКО 

Не, Рогане, немој га буд:ити! 

Е он у сан ка на јавје4 збори; 

е ћемо га urroroд раопитати, 

да се баре ~добро исмијемо. 

1 Ова ремарка измијењена је у првом издању ГQрскоzа вијенца ова
ко: ,.(Мртво доба ноћи, све спава. Неко збори к,роза сан. Диrн.и се юнез 
Јанко и кнез Роган да виде ко је, кад онамо ал' Вук Мандушић говори 
као на јави.)" (с11р. 49). 

2 Штампаио је: ,.Кнез Роган". 

3 Његош је прецртао ријеч "собом" па је изнад ње написао "с не
к.им": ,,те се сву ноћ с неким. разговараш?" 

4 У штампаном тексту Горскоzа вијенца ријеч "јавје" замијењена 
је бољом "јаэи": ,.е он у сан ка' на јави збори" (стр. 49). 
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КНЕЗ ЈАНКО 

ДЗЈну, Вуче, што сто збораше 

за нашега бана Милоњића? 
Је ЈШ чегрст каюва мећу вама? 

ВУК МАНДУШ.• 

- Није, брате, ништа мећу 
нама! 

Но му нешто око снахе збор:ш,r 

КНЕЗ ЈАНКО 

А што је то, кажи ми натајно! 

ВУК МАНДУШ.6 

љевша7 му је од свакоје виле!8 

Нема пуне9 осамнаест љетах, 

Ж!ИiВО ми је орце пОНИЈјела. -

КНЕЗ ЈАНКО 

Зашто10 ти је срце понијела? 

ВУК МАНДУШ.11 

[Како зашто] 12 Има зашто,13 

ругаш ли се збиља? 

[Овај је стих додан 
-+ са стrране.] 

5 У првом издању Горскоzа вијенца: ,,Вук Мандушић" (стр. 49). 
6 У првом издању Горск:оzа вијенца: ,,Вук Мандушић" (стр. 49). 
7 УмјеС'Ю "љевша" објављено је у ,првом издању Горск:оzа вијенца 

,,љепша": ,,ЈЬеnша му је од виле бијеле" (стр. 49). 
8 У штампаном тексту Госкоzа вијенца израз ,,од свакоје виле" за

мијењен је изразом "од виле бијеле" (стр. 49). 
• У првом издању Горс;со~а вијенца промијењено је ,;нема пуне" у 

,,нема пуно": ,,Нема пуно осамнаест љетах" (стrр. 49). 
10 Прилог ,,заппо" замијењен је у штампаном тексту Горскоzа вијен

ца прилогом ,1рашта": ,,Рашта ти је срце понијела?" (стrр. 49). 
11 У nрвом издању Горскоzа вијенца: ,,Вук Мандушић" (ст,р. 50). 
12 Његош је прво написао: ,,Како зашто, руташ ли се збиља?", затим 

је прецртао ријечи "како зашто", па је изнад њих написао ,,има зашто". 
13 Нови стих: ,,Има зашто, ругаш ли се збиља?" 1с1ије га задовољио: 

у првом издању Горс1соzа вијенца прилог "зашто" за мијењен је звучни
јим и поетичнијим ,;рашта": ,,Има рашта, р.уташ ли се збиља?" (стр. 50). 



28. страна рукописа Горског вијенца 

[- Зашто друг.]14 Под небом јој 

нигће друге нема! 15 

Да НИiјеса<М с баlIЮМ Милоwићем 
[·седаЈ\,1 пута,х моюрим ·кумrством 

свезан,]16 деветоростручно 

Кrу'М!ОВаО, 

бих м;у мла!Пlу снах,у у•грабио, 

па с њом бјежа' гла,вом по 
свијету. 

КНЕЗ ЈАНКО 

Не ће11ињи, кукала ти мајкс1! 
[Рашта са]17 Збиља ти је памет 

csy поrmла! 

ВУК МАНДУш.1s 

Ал' је ћаво, али су маћије!19 

Кад је вићу ће се смије мљада, 
свијет ми се [врти] 20 око 

главе !Врти! 

Ј.65 

" Пјесник је почео стих : ,,Зашто друг.", предомислио се не завршив
ши другу ријеч, прецртао је обје и у продужењу написао: ,,Под небом 
јој нигће друге нема!" 

1~ У издању Горскоz.а вијенца из 1847. овај осредњи стих изгледа знат
но друкчије: ,,Рашта друге нема на сви.iету!" (стр. 50). Пјесник је и овдје 
прилог "зашто" за.~,шјен,ио прилогом ,,paw.ra". Добио је алитерац:ију са 
сугласником "rp" : 

,,Има рашта, руzаш ли се збиља? 
Рашта др-уте нема на свијету!" 

16 Пјесник је једним потезом прецртао цио стих и изнад њега је на
писао: ,,деветоростручно кумовао". У штампаном текс-гу Горскоzа вијен
ца: ,,деветоросrруко кумовао" (стр. 50). 

17 И овај је стих започет прилогом ,,,рашта": ,,рашта са", па је то пре
вучено и у продуже:њу је написано: ,,Збиља ти је памет сву попила!" 

18 У прво:м издању Горскоzа вијенца: ,,Вук Мандушић" (1..тр. 50). 
19 Иза овога стиха долази у штампаном те1<сту Горскоzа вијенца стих: 

,,али нешто теже од обоје"?" (стр. 50). 
20 Прва верзија стиха гласила је: ,,свијет ми се врти око главе!", а 

друга: ,,свијет ми се око главе врти!" И овдје су двије главне ријечи 
дошле на почетак и на крај стиха. 
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[Па све и то ]21 Па све могах 

с јадом прегорети, 

но ме ћЭЈВо је,DЈНу вече нагна, 
у колибу ноћих Милоњића: 
Кад пред зором и ноћ је мјесечна, 

(ватра rори насред сјенокоса),22 

она млада од некуда доће,23 

уюрај &тре сједе д-а се ·rрије, 

{чује, види, спава]24 чује да свак 

спа-ва iy rкоЛЈИбе; 
она млада вијенац расплете,25 

па~де коса до ниже појЭЈОа! 

Поче косу низ прса чешљати, 
а танкијем [потужујем(?)]2б 

нарицати гласом,27 

како славља са [јелове]28 дубове 

ГраiНС! 

Тrу;Ж!И мла1да ћевера АЈ1-11Дрију, 

мила оина Милоњића ба.на, 

к;ојrи '"МУ је ЛЭ!НИIХ ПОflИlнуО 

од Т~урЗ!Ках у Дугу кrрва-ву, 

па се онrоои не дао остри.ћи, 
жалије му [њезин]29 снахин 

в\је:нац бил.о 

21 Стих је започет ријечИlма: .,Па све и то". То је прецртано и поврх 
прецртаног је уметнуто: ,,па све", а у продужењу написано: ,,могах с ја
дом прегореm" (,,Па све могах с јадом прегорети"). 

22 На овоме мјесту појавио се у првом издању Горскоzа вијенца 
стих: ,,Кад пред зору, и ,ноћ је мјесечна", а испод њега штампан је стих из 
рукоIШса: ,,ватра гори наср~щ сјенокоса". 

•3 У штампаном текс-гу Горскоzа вијенца овај стих гласи : ,,а она ти 
однекуда доће" (C'np. 50). 

! 4 Стих је започет ријеч.има: ,,чује, види, спава". То је прецртано и 
изнад прецртаног је у,мет.нуто: ,,чује да", а "спава" је стављено иза 
,,свак": ,,чује да свак спава у колибе". 

25 У првом издању Горскоzа вијенца стих је незнатно измијењен: ,,та
да она вијенац расплете" (стр. 50). 

:!6 Глагол ,,потужујем" прецртан је, а изнад и,еrа је уметнуто ,,нарица
ти" . Друга рукопиона редакција =ха је: ,,а танк.иј ем нарицати гласом" . 

.., У издању Горск:оzа вијенца из 1847. rлаrол ,,нарицати" појавио се 
на крају С'11ИХа: ,,а та:нюијем rласом нарицати" (стр. 50). 

28 Пјесник је био написао придјев "јелове", na га је прецртао и изнад 
њега уметнуо ,,дубове". Тако је остало и у штампаном тексту: ,,како слав
ља са дубове !1ране" (Горски вијенац, 1847, стр. 50). 

29 Њеrош је био употријебио замјеницу "њезШi", али ју је прецртао и 
изнад ње наIШсао "снахин". Прва верзија стиха rласила је : ,,жалије му 
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[но синовњу rлаву изабрану-ро 

него главу своr сина Анщрије. 
Тужи 11шада за срце дохвата!31 

Очи горе ж1ив,је од nЈiам:ена, 
чело јој је љевше32 од мјесеца, 

и ја ПЈiачем ка' мало дијете. 
[РоrаЈН Ша!В11И кнезу Јаюку: ,,Не 

ПIИТа1 га за такrве сrва'Ј)'И ама:нати. 

Срамота је о томе, 'кад је ова~ко, 
rоворити"].33 

Блоою Ан:дри ће је поrтинуо! 

Д'ИВIНе ЈЈ(И ra очи оплакаше! 
Дивна ли ra уста [от.]34 

ожаЛЈИШе! 

Роган шавти35 кнезу Јанку: ,,Не 

питај га, кнежс,36 аманати за 

1'Э1К1Ве сrгв-а~ри, [,може почети што 

да прича што није лијепо ]37 

док се IНИје што изблеја' ". 
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њезин в'јенац било", а друга: ,.жалије му снахин в'јенац било". Овом ма
лом исправком поетски се добило врло много. 

30 Прву редакцију с'I'иха: ,,но синовњу главу изабрану" пјесник је, 
сасвим оправдано, прецртао и у наставку истога р~а написао: .,него 

главу своr сина Андрије". 
31 Пјесник је непрецизни глагол ,,дохвата" зт.mје1-шо у издању Гор

ско~а вијенца из 1847. народскям "уједа": .,Тужи млада за срце уједа!" 
32 У штампаном тексту Горскоzа вијенца Његош је дијалекатски об

лик ,,љевше" промијенио у "љепше" : ,,-чело јој је љепше од мјесеца" (стр. 
51). 

51). 

зз Пјесник је, ист.иt1а не сасвкм уредно, прецртао цијелу ову ремаркv. 
34 Написано је и прецртано једно "от.", иза кога долази "ожалише;'. 
3' У првом издању Горскоzа вијенца стоји: .,Кнез Роган шапти" (стр. 

36 Ријеч ,,кнеже" изостављена је из штампаног текста Горскоzа ви• 
је11ца. 

37 Његош је прецртао све што је овдје стављено у угласте заграде. 
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Зара de. Буде се (И IПЈИЖУ. 

ОБРАД 

Да :в,и причам што ми се 

npиoюmro: 

народа се бјеше МiНОГО д'И!Гло, 
као некуд да крсте tноо:им:ю; 

сунце пече да очи испану,1 

и 11Врћа је (КуД1ијен иде.мо; 
док сидемо [баш]2 ка' на ово 
поље, 

ПОЧИЈНеМО под једЈНIУ јабу,ку, 

испод које и поточић враше. 

Ови се у хлад под њом сабијемо, 

уберемо зрељијех јабу~Ках, 
као цукар св0.1К:а бјеше слатка; 

поп ОЧ!ИТа под њом ева~нћеље. 
У то доба пет [п.е. (?) ]3 
Марпmювићах 

дигоше се је;цан за другијем 

и за њИ1Ма -r,ри четири друга. 

1 Умјесто глагола "испану" појавио се у првом издању Горс1соzа ви
јенца јачи глагол ,;искоче": ,,сунце пече да очи искоче" (стр. 51). 

2 Пјесник је прво написао прилог "баш", па га је прецртао и изнад 
њега написао "ка". Прва редакција стиха гласила је: ,,док сидемо баш на 
ово поље"; друга је: ,,док сидемо ка' на ово поље". 

3 Пјесник је, изгледа хтио да наrшше ријеч "пе[т]", па ју је преки
нуо на слову "е". 
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Са1В их народ rле-да куд одоше! 

А ,онм ти С'I'убе, те уз цркву: 

на олтар се од цркве примише4 

и ,на њему 'lq)CT ~лаТtНИ ме'I'нуше. 

Крст засија ка' на ropy сунце. 
И саrв rнарод на 11-1ore устаде, 
часноме се [кр.]5 крсту 

поклонимо. 

У томе се разбудих од страх,а. 

ВУК МИБУН.6 

Срећан био, диlВ!Но ли ои а.нио! 

На чу,до сам: и ја на са~н био, 
браrнећи се од неЧ1Rјех пасах, 

и пет шест сам мачем пресјекао; 

да ,сам ћеrоћ у чету кренуо, 

до.иста се бwх покла' с Турцима. 

СЕРДАР ЈАНКО 

Ја сам ноћас био у сватове! 

[Бјесмо Јанка булом оженили] .7 

И са булом жеаmо Боrдаrна -
у црюву је 'Нашу п0,крстисмо, 

тr<Љ."'I)С11ИОМО, па rих при,вјенча~смо. 

Ту;рци један за д:Р'уrnјем сви одоше, љуто 

сјеТ!НИ. 

• Пок,рајЮ1ско ,,nримшnе" замијењено је у тексту Горскоzа вијенца 
-из 1847. књижевним "попеше": ,,на олтар се од ц,ркве попеше" (стр. 52). 

5 Написана су и прецртм~а слова "кр.", иза којих долази ,~крсту". 
6 У првом издан.у Горскоzа вијенца: ,.Вук Мићу;новић" (стр. 52). 
1 Стих: ,,Бјесмо Јанка булом оженили" наюнадно је прецртан, а изнад 

њега је написано: ,,и са булом женио Богдана". 
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СЕРДАР ВУКОТА 

Ја сам Озра н.оћас 1На са~н гледа'! 
Бјесмо пошли двјесrо1 Озрштћзх, 
и толИ1Ко поћерали коњЭЈХ,] 

[Овај је стих додан 
-+ са стране.] 

д,а [ћерам.о]2 узмемо nуње арЭЈНDеЛСКо; 

и вра'11И се с пићем из Koropa. 
Поју људи, [мећу Р гаћу из пушаках. --+ i~l~e!j С11ИХ додан са 
Кад доћосмо на~врх Поточ~и,нах, 

[двјеСЋИ ~оњах су двјеота, а ДiВјес-m је 

ЈЫУ'ДИО<:]4 

али оједе око триста [љуД1ИХ]5 д1руrах, 

1На rова~кота зелена долама, 

на сВЗЈКоrа токе и оружје. 

ПомИОЛiИамо: 'КО ne оно би'11И? 
Какви гости? - Није им ,вријеме! 

Кащ алЈИ је ово стари Озро 

н бирани за Њ'ИIМ Озринићи. 

,у првом издању Горскоzа вијенца стоји ,.двјеста": ,,Бјесмо пошли 
двјеста Озриниnах" (стр. 52). 

t Прва верзија с11Иха гласи: ,,да ћерамо пуње аранћелско". Наюнадно 
је "ћерамо" прецртано, па је ,изнад њега уметнуто "узмемо". Друга и ко
начна верзија стиха гласи: ,,да узмемо пуње аранћелско". 

3 Пјеоник је прво написао ријеч ,,мећу", затим је изнад те ријечи, 
слабо прецртане, написао "rаћу". У издању Горскоzа вијенца из 1847. 
штампано је ,,га!,у" : ,,Поју људи, raby из пушаках" (с11р. 52). 

• Овај "измучени" стих Његош је једним потезом с краја на крај 
прецртао. 

5 Прва верзија crnxa :гласила је: ,,али сједе око 11риста људих". 
Друга је: ,,али сједе ок.о триста друrах". 
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(Није од 1ЊИХ и-mједноrа жИ!Ва.)6 

Пуче !На :нас сваке rрiПЈНе јаще 
што у Чево7 цркву не градимо 

АраRћелу, да :њи св,уд помага. 

Овдена се ма:ло !Не хюклаом.о, 
и сад дрхтим8 од њеrова страха. 

ВУКОТА МРВАЉ.• 

Ја по сву ноћ nртљаЈМ и ан!И!је.ва~м, 
док се д'И!rнем, ја све забора:вим. 

Кнез Бајrко је сјетан <И Ву~к Мандушић; ан.и 

два не хо'ће 1НИШТа да пршm;ју. 

КНЕЗ ЈАНКО 

Кrнеже Бај!ко, m ои rнешто сјет-аЈН! 
Шrо ће бити, ;го не може проћи, 

него прИ1Чај, да и :НИје миљо. -

КНЕЗ БАЈКО 

Хоћу, 1ЮНеже, све .ми јеД1Но бива. 
Ја СЭ!М ноћас rрдЭЈН сан ВИ\)ЏЮ: 

ове оружје св:оје у комате. 

Без зла ми се обићи !Не .м1оже 
и без неке брацке10 погибије, 
јер кащ rод сам таЈЮВи СЭЈН гледао, 

припраrвља' сам што мрцу требу~је. 

РОГАН11 

Манщушићу, што оо :невесео? 

Шт.о не причаш, шт.о си ноћас ОНЈИО? 

6 Стих се налази у заrради. 
7 У првом издању Горскоzа вијенца акузатив "Чево" замијењен је 

локативом "Чеву": ,,што у Чеву цркву не градимо" (стр. 53). 
в У штампаном тексту Горскоzа вијенца стоји "дркти:м": ,,и сад дрк

тим од његова страха" (стр. 53). 
g У издању Горскоzа вијенца из 1847. штампано је цијело презиме 

,,Мрваљевић" (стр. 53). 
tQ У првом издању Гopcv:oza вијенца стоји "братске": ,,и без неке 

братске погибије" (стр. 53). 
11 Ни у urraмnaнoм тексту Горскоzа вијенца није означено да је Ро

ган "кнез" - и тамо пише само ,,Роrан" (стр. 54). 
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вvк млндvш.12 

Ни шт.о аmю '1-1!И причат у,ммјем, 

но сам ову наћ као за~клан спава'. -

РОГАНtЗ 

Ја ћу причат, кад сви остаВИЈСте: 
виьех на сан Драшка Поповића! 

А мени се ка' у заrрок стјеца, 

и ,река' бих, ето га низ поље! 

СЕРДАР РАДОЊА 

Гледај чуда, (слијеп ли је)Н што је јадни 

чаэјек! 

Ми се досад ништа ;не сјећаомо 

најбољега нашега всфюде. 
А ће [досад дангубио Драшко?]15 А ће био 

Драшко ПопОВ:ићу? 

СЕРДАР ВУКОТА 

Ходио је до у Мле11К.е Драшко. 
Када Шенџер16 на Котор удари,17 

ста [ra]18 град бити топом буковијем. 

Поп Шћепм1 се тад у Котор житна, 
годи једном: тоrпом ,оа Кю11ара, 

12• У првом издању Горс1еоzа вијенца: ,,Вук Мандушић" (стр. 54). 
1з Штампано је: ,,~нез Роган". 

173 

14 Његош је прво написао: ,,Гледај чуда, слијеп ли је човјек", затим 
је једним потезом прецртао ријечи "слијеп ли је" и поврх њих написао 
,,шго је јадни": ,,Гледај чуда, шго је јадни човјек!" 

15 Прва верзија стиха гласила је: ,,А ће досад дангубио Драшко?" 
Накнадно је пјесник једним потезом прецртао ријечи • .досад дангубио 
Драшко", па је у истоме ретку написао нови с1'<ИХ: ,,А ће био Драшко 
Поповићу?" 

16 Умјесто "Шенџер" у првом издању Горск:о~а вијенца штампано је 
,,Шенћер': ,,Када Шенћер на Котор удара" (c'Ilp. 54). 

11 У штампаном тексту Горско~ вијенца: ,,удара" . 
18 Иза rлаrола "ега" а прије именице "град" написана је и прецртана 

замјеница ,,ra". 
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Шенџерову19 погоди лубарду, 

у грло јој зрнам угодио, 

сломи му је у триста коматах; 

т.ад задоби плат.у у пршщи!Па, 
на гаДЈWюу стотину цеооинах. 

Поп је пао л,уто оц старости, 
па је Драшко у МлС'11Ке ХОд'И-О 

да :цонесе од .Млечића wra11y. 

РОГАН (ГОВОРИ НЕКИМА)20 

Навртите те лет шест овнов-ах, 

да ручамо да ~цома ццемо! 

19 У издању Горскоzа вијенца из 1847. Његош је изЛ1ијенно "Шенџе
рову" у "Шенћерову": ,,Шенћерову погоди лубарду" (стр. 54). 

211 У издању Цорскоzа вијенца из 1847. штампано је : ,,Кнез Роган" . 
У рукоrо1су су прецртане ријечи ,.rовори некима". 
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Доће Драl.IЖ() вој,вода, па се са 

свиdема -r:рли 

и целива [и сједе],1 па сједе мећу њима. 

РагАН2 

Причај шrогод, Драшко, од Млетаках! 

Какацэ IНЩ'Юд бјеше на те ст,ране! 

ДРАШКО ВОЈЕВ.з 

Какав !Народ, питаш ли, Ро.гане? 

Ка' остали - не бјеху [рот.]4 рогати. 

РОГАН5 

Знамо, чоче, 11Юјесу ,рогати, 
1НО бјеху ли згодни и богати? 

ДРАШКО ВОЈЕВ.6 

Бјеше, брате, доста_ ляјепијех, 
а r,рДНИiјех десет •лутах (8Ј{Ше, 

1 Ријечи "и сједе" Његош је прецртао. 
• У првом издању Горско~а вијенца: ,,Кнез Роrан" (стр. 55). 
3 У шта.,шаном тексту Горско~а вијенца прво долази титула na име: 

.,Војвода Драшко" (с11р. 55). 
• ПјесНИiК је, вјероватно омашком и вјероватно умјесто "роrати", 

написао "рот,", па је то одмах прецртао и у продужењу написао "pora
FИ": ,,ка' остали - не бјеху рогати". 

• У првом издању Горско~а вијенца: ,,Кнез Роган" (ст.р. 55). 
8 У штампаном тексту Горско~а вијенца и овдје прво долази титула 

па ,име: ,,Војвода Драшко" (стр. 55). 
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ад брУ!Ке се гледат не мoraxiy. 

БоrаТ1Иdех бјеше поrолемо, 
од боrаrrства бјех~у полућељи, 
ће'I'И!Њаху исто -као бебе. -
Сви ћошкови7 пунани празновах, 

[ те трчаху] 8 мучаху се да им очи :прсну, 

да одеру кору леба суха. 

Гледао сам: оо :два мећу 1ообом 

ће упрте какв'У же:нетИ'Нiу, 
тјелесине М!р'11Ве и лијене, 

потегла би по С'ГО11И\Нiу ок.ах, 
па [ју ]9 је носе [ тамо и овамо] проз 
град,сже .утще 

у,сред nодне т.амо ,и овамо, 

[не стал.]10 не боје се части,11 ни 

поrшењу -
тек да стеку да се ками ране. 

КНЕЗ ЈАНКО 

Бјеху ли им как,ве куће, Драшко? 

ВОЈВОДА ДРАШКО 

Бј~ куће на овијет диrвота! 
Ама [бјеху на дивно rрдило] 12 бјеше муке 

и !Невоље: 

ће.окота 1И1Х несрет.ња дављаше, 

смрад :велики !И тешка заnар-3:, 

те .немаху крви у образу . 

• 7 У првом издању Горскоzа вијенца, умјесто баналног и тућеr "ћош-
кови", стоји ,,нуrлови": ,,Сви нуrлови пунан-и празновах" (стр. 55). 

8 Прва верзија стиха гласила је: ,,те трчаху да им очи прсну". Нак
надно су прецртане ријечи "те трчаху", па је изнад њих написано ,,му
чаху се": ,,мучаху се да им очи прсну" . 

1 Пјесник је прво наrшсао: ,,па ју носе тамо и овамо", затим је пре
вукао еикл:итиюу "ју" и изнад ње Гf!аписао "је"; прецртао је и ријечи: ,,та
мо и овамо" и изнад њих написао ,,проз nрадске улице": ,,па је носе проз 
градске улице". 

10 На почетку стиха написано је: ,,не стал.". То је прецртано и стих 
је друкчије настављен. 

11 У штампаноум тексту Горс-ко~а вије,ща објављено је "чести": ,,не 
боје се чести, ни поuпењу" (стр. 56). 

12 Његош је прво написао: .,А.ма бјеху на дивно грдило"; с правом је 
прецртао ријечи "бјеху на дивно грдило" и изнад њих написао: ,,бјеше 
муке и невоље": ,,Ама бјеше муке и невоље". 
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ВУК МИRУН.1 

А какоко,2 збиља, дочекаше? 

ВОЈВ. ДРАШКОЗ 

Ко :м' у ЭЛLИ час дочек.ива', Вуче? 
Ја Н1И1јесам Н1И позна' Н!И!!Фrа, 

а камоЈПI да ме rко дочека', 

н:о ми она ружна мјешавина 

не дав,аше 1ИЭ IКЈУће изаћи. 

Свагда гра:ја бјеше око мене 

каща хоћах по граду •изаћи, 
к-ао у ,нас бизјеле :нећеље 
к,ад се ,крену момчад у машкаре. 

Да 1едноrа не би пријатеља, 
главом сина Зана Грбичица, 

овога дома већ :не ћах гледат.и, 
него 1ЮОС11И тамо остаmmи; 

а он ,ме је братски дочекао, 

[и проз Млетке]4 водио ме свуда по 

Млеткама. 

1 У издању Горско~ вијенца из 1847. штампано је: ,,Вук Мићуно
вић" (с-гр. 56). 

2 Ријеч "ка.коко" је свакако пишчева омашка. У првом издању Гор
скоzа вијенца стих гласи: ,,А како те, збиља, дочекаше?' (стр. 56). 

3 У шт,шпаном тексту Горско~ вијенца: ,,Војвода Драшко" (стр. 56). 
' С-гих је започет ријечима ,,и проз Млетке", али пјесник је једним 

потезом прецртао ове ријечи и у продужењу написао: ,,водио ме свуда 
по Млеткама". 
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ВУК МАНДУШ.• 

А бјеху ЛiИ јуtн:аци, војвода? 

ВОЈВ. ДРАШК()е 

Не, божа7 ти вјера, Мандушићу! 

О ју;нашmу ту не бјеше збора. 
Него бјеху к себе8 домамили, 
домамили, па их похваталти, 

[Далма[н]тинце и јадне Хорвате],9 

јадну ~нашу браћу соколове, ----\-+ (Ови су с-mхови дода-
Далматинце и храбре Хрвате, ни са стране.] 

па бродове њима напунили 
и тиока' их у свијет бијели, 
[те б.]10 те довукуј благо из свијета 

и пркrискај земље и r,ра,дове. -

СЕРДАР ИВАН 

А судови бјеху ли им [прави?] 11 [какви]12 

прави? 

ВОЈВ. ДРАШКO13 

Бјеху, брате, да те Бог зачува!14 

Мал.о бољи него у ТурЧШiа. 

Бјеше једна кућа превелика 

5 У првом издању Гopcicoza вијенца: ,,Вук Мандушић" (стр. 57). 
6 У првом издању ГорсЈСоzа вијенца: ,,Војвода Драшко" (стр. 57). 
7 Умјесто "божа" штампано је "божја". 
8 Умјесто "себе" објављено је "себи". 
а У поrреппю написаној ријечи "Далма[н]тинце" Његош је 1!I)ВО 

прецртао слово ,,н", затим је једним потезом прекрижио цио стих: ,ЈЈ.ал• 
ма[н)тинце и јадне Хорвате", да га, с малом измјеном, употријеби мало 
касније: ,,Далматинце и храбре Хрвате". 

10 На почетку стиха написано је "те б." . То је прецртано и у проду• 
жењу је написано: ,,те довукуј благо из свијета". 

11 Прва верзија стиха гласила је: ·,,л судови бјеху ли им прави?" 
12 Његош је у овом стиху најприје преву1<ао ријеч "прави" и у про

дужењу написао ,,кажви"; затим је прецртао и ,,прави" и ,,кажви", па је 
изнад прецртаноr "прави" опет написао ,,прави". 

13 У штампаном тексту Горс1Соzа ви;енца: ,,Војвода Драшко" (стр. 57). 
14 Пјесник је омашком написао ,,зачува"; у првом издању Гopcicoza 

вијенца омашка је исправљена: ,,Бјеху, брате, да те Бог сачува!" (стр. 57). 
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у којој се 11раћаху бродови; 
ту хиљаде бјеху 1НевољНИ!Ках 
[у синџире љуте] 15 сви у љута гвожћа 

попутаrни:, 

те граћаху принципу бродове; 

ту од плача и драге16 невоље 

не МЮLИ се уљесm: човјеку. 

Једни сужњи бјеху [заковани]17 приковани 
у путима на веље бродове, 

те возаху по мору бродове; 
-гу !ИХ љетње rоријаше сунце 
[и бија.]18 и давјаху кише и времена, 

не могаху !ИЗ везе шенути, 

[ка ни па.] 19 но ка пашче20 кад га за тор 

свежеш, 

ту[ћа]21 чамају и дневи и ноћи. 

Најгоре rим пак бјеху та:внице 
под дворове ће дужде стајаше, 
у најдrубту јаму коју знадеш 

:н:ије горе яо у њих cтojarn, 

Коњ хоћаше у њима цр:кнути, 
човјек пашче22 ту свезат не ћаше,23 

а камоли чојка несрећњега; 
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15 Прва верзија стиха била је: ,,у синџире љуте попутани". Накнадно 
су прецртане ријечи "у синџире љуте" и поврх њих је написано: ,,сви у 
љута гвожћа": ,,сви у љута гвожћа попутани". 

10 Његош је, по свој прилици, овдје ,направпо омашку: хтио је, може 
бити, да напише ријеч ,,друге". У издању Гopcr:oza вијенца из 1847. овдје 
се појавио придјев ,,љуте": ,,ту од плача и љуте невоље" (стр. 58). 

17 Прва верзија стиха гласила је: ,,Једни сужњи бјеху заковани", али 
пјесник је прецртао ријеч ,,заковани" и у продужењу написао ,,прикова
ни". Друга и коначна верзија стиха гласи: ,,Једни сужњи бјеху прик~ 
вани". 

18 На почетку стиха написано је: ,,и бија.". То је прецртано и стих 
је настављен ријечима ,1и давјаху кише и времена". 

19 Стих је започет: ,,ка' ни па.", али је то прецртано и у продужењу 
је написан стих: ,,ио ка' пашче кад га за тор свежеш". 

20 У првом издању Горскоzа вијенца штампано је ,,пасче": ,,но ка' 
пасче кад га за тор свежеш" (стр. 58). 

21 Ту је био написан слог "ћа" па је прецртан и у продужењу написан 
глагол "чамају". Коначна верзија стиха гласи: ,,ту чамаЈу и дневи и 
ноћи". 

2t У штампаном тексту Гopcr:oza вијенца: ,,пасче" (стр. 58). 
23 У првом издању Горскоzа вијенца: ,,не сћаше". 
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[они људе у њима везаху, мучаху]24 

Они људе све тамо везаху 

и дављаху у мрачним избама. 
Сав протрнем, да их Бог убије, 
КЭIЦ помистrм за оно страшило. 

Нико ,юалит не смти>је ник.ота, 

а камоЛ!И да му urгo поможе. 

[Када 'В!Ићех ону вјечну муку] Када вићех 
[ону грдну муку] витешку невољу,25 

забоље ме срце, проговорих: 

,,Што, пога1НИ, од л,уд.их чините? 
[Што им муке такве ударате?]26 

Што ју~начки људе не с.макяете? 
Што им [грдне]27 такве муке ударате?" 
Док Грбичић мене попришавта:28 

,,Немој таwзе rоворwг ријечи, 
не омије се овде право збор:ит. 
[Срећа твоја е те.]29 Твоја срећа - не 

разумјеше те". 

24 Једним потезом Његош је прецртао цио овај стих и умјесто ње
га написао: ,,они људе све тамо везах:у". Иза "они људе" био је ставио 
зарез па га је касније прецртао. 

25 Прву верзију стиха : ,,Када вићех ону вјечну муку" Његош је јед
ним потезом прецртао, затим је у истом ретку написао другу верзију: 
,,Када вићех ону грдну муку". Превукао је ријечи · ,,ону ГРднУ муку" и 
поврх њих нarrn:cao "витешку невољу". Посљедња редакција стиха гласи : 
,,Када вићех витешку невољу". 

26 Прва редакција стиха била је: ,.Што им муке такве ударате?" Пјес
ник је тај стих једним потезом прецртао. 

"' Прва верзија стиха била је: ,,Што им грдне муке ударате?" У њој 
је прекрижена ријеч "грдне", па је изнад ње написано "такве": ,,Што им 
такве м.уке ударате?" 

28 Умјесто ,,попришавта" објављено је у првом издању Горс1соzа ви
јенца ,,попришапта" (стр. 58). 

• 9 Прво је написано: .,Срећа твоја е те". То је прецрта ио и у проду
жењу је написано: ,,Твоја срећа - не разумјеше те". 
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И чујте ме што вам данас кажем: 
[и] 1 познао сам на оне тавнице, 

да су божу2 грдно преступили 

и да ће им царство rюrинуvи 
и људима3 у руке уљести. 

ВУК MИfiYH.4 

Будили се 11И тако проричеш, 
[ћаса~ ли] мишљаху ли у свијет [од] за 

кога5 

ВОЈВ. ДРАШКО6 

Нема тота ко с' не боји чега, 
да ·ничега шо свога хлада. 

1 На почетку стиха написано је и прецртано једно "и". Прва редак
ција стиха гласила је: ,,и позна' сам на оне тавнице". Пошто је послије 
прецртаног "и" настао деветерац, пјеснпк је додао слово "о" на радни 
дридјев глаголски ,,позна" . Тако је настала коначна редакција стиха: 
,,познао сам на оне тавнице". 

2 Умјесто "божу" у првом издању Гopcv:oza вијенца пише "божју" 
(с11р. 59). 

3 У издању Горскоzа вијенца из 1847. умјесто "људима" стоји "бољи
ма": ,,и бољима у ,руке уљести" (стр. 59). 

• У првом издању Горскоzа вијенца: ,,Вук Мићуновић" (стр. 59). 
3 Прва редакција стиха била је: ,,ћасаху" ли у свијет од кога?" Али 

пјесник је прецртао мало необични глагол "15асаху" (од hасати, бојати 
се), па је изнад њега написао: ,,мишљаху ли"; затим је превукао пријед
лог ,;од" и поред њега написао ,,за". Коначна редакција: ,,мишљаху ли у 
свијет за кога?" У њој глагол мислити Њ'dа, као и у црногорским говори
ма, нијансу значења бојати се, прибојавати се (зато Драшко и може да 
у одговору каже: ,,Нема тога ко с' не боји чега"). 

6 У првом издању Горскоzа вијенца: ,,Војвода Драшко" (стр. 59). 
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Они страха другога немаху 
до од жбирах [д.]7 и до од шпијунах, -
од њих свако у Млетке дрхташе.8 

Кад два зборе штогод на улицу, 

трећи ухо обрне [и]9 те слуша, 

па [онај]10 они час трчи судницама, 

кажи оно што они [два]11 збораху 

и поnрида,ј штогод и поглади. 

Суд они12 час она два ухвати, 

па на муке с њима у галиј,у. 

Од тога ти бјеху П10ГИЈНУЛИ, 

мећу собом вјеру изгубили. 
:Колико су с юраја у :к.рај Млеrке, 

ту не бјеше ниједнога чојка 

један другог који не држаше 

за тајнога жбира и шпијуна. 

Грбичић се18 мене14 кунијаше 

да [ у ]15 су једном жбири и шпијуни 

облагали једнога прИ!НЦШ1а 

пред сенатом и свијем народом, 

и да су му главу отюmули 

7 Прекинута је ријеч која почиње словом ,,д.". Коначна редакција 
стиха гласи: ,,до од жбирах п до од шrmјунах". 

8 Умјесто ,,дрхташе" штампано је у првом издању Горскоzа вијенца 

,,дркташе": ,,од њих свако у Млетке дркташе" (стр. 59). 
а У стиху "трећи ухо обрне и слуша" пјесник је прецртао везник "и" 

и изнад њега написао "те": ,,трећи ухо обрне те слуша". 
10 Колико се може видјети, Његош је овдје прво написао ријеч "онај" 

(.,онай"), па ју је прецртао и изнад ње написао "они час": ,,па они час 
трчи судницама". 

11 Овдје је пјесник био написао ,,- два", па је затим то прецртао. 
Прва верзија стиха гласила је: ,,кажи оно што они - два збораху", а ко
начна: ,,кажи оно што они збораху" (Горски вијенац, 1847, стр. 59). 

12 У тексту Гopci:::oza вијенца из 1847. умјесто ријечи "они" штампано 
је "онај": ,,Суд онај час она два ухвати" (стр. 59). 

13 Измећу ријечи "Грбичић" и ,,мене" наюнадно је уметнуто "се". 

14 У првом издању Гopci:::oza вијенца овдје умјесто "мене" стоји "ме
ни": ,,Грбичић се меIШ кунијаше" (стр. 59). 

15 Пјесник је, колико се од прецртанога може видјет.и, овдје омаш

ком био написао слово "у". 
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[таман]16 баш на праrу од његове кућеУ 

Како их се друrи бојат неће 
кад могаше облагати дужда? 
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16 Прва верзија стиха гласила је: .,таман на npary од његове куће" . У 
њој је прецртана ријеч "таман" и испред ње је написано "баш"; уз ријеч 
"праг" доrшсано је слово "у". Тај стих у другој варијанти rлаои: ,,баш на 
прагу од његове куће". Његош уноси у своју Биљежницу 1844. податке о 
ум:орству млетачког дужда Марина Фалијерија: ,,Марино Фаљиери (дужд) 
којему су одсјекли главу 1354 rод[ине] на главне љествице пред палатом. 
зато што је овај охтио да уништожи республ[ичко] правл[еније], дРУГИ 
пак кажу да је био жертва интриrах и лаже" (Њеzошева биљежница, из
дао Историјски институт, Цетиње, 1956, стр. 114, 115). 

17 Пјесник је касније преиначио читав овај стих. У издању Горс"оzа 
вијенца из 1847. стих гласи: ,,баш на стубе његова палаца" (стр. 60). 



i:) 



Уво д н:е напом е н е .. 

Рук оп и с Горс1Со~ вијенца 

САДРЖАЈ 

Фа к с им ил рукописа Г о р с ко г в и ј ен ца Петар II 
Петровић Његоша . . . . . . . . . . 

5- 38 

39-196 

1-ХХХШ 





Црноzорска акадеАtuја наука и умјеrнос.и - Тиrоzрад 

Народна књиzа - Беоzрао 

"Вељко Влаховић" - Беоzрао 

ЈЕВТО М. МИЛОВИfi 

РУКОПИС 

,,ГОРСКОГ ВИЈЕНЦА" 
ПЕТРА II ПЕТРОВИfiА ЊЕГОША 

За издаваче 

ЖАРКО ПЕРОВИЋ 

RИДАК ПЕРИЋ 

ДАНИЛО КАЛЕЗИfi 

Ликовна опрема 

БОЛЕ МИЛОРАДОВИЋ 

Лек:rор 

РАДМИЛА БРАЈОВИfi 

Графичка опрема 

СЛОБОДАН ДЕВРЊА 

Тираж 

3000 примјерака 

Штампа 

ГРО "Просвета", Београд, Б. Баковића 21 







1 







--

tJ_v<,,,. (/'~4/.') ·LJ., ~ ~ ... ..,.~-~ ,,,~ ј 

~ 4,/ ~--и, ~J-;,.,,__,ic:Y~~) 

-t-.--~-и-.:!1.· н. +l·Y« ~--~~ .... -~~~-а~,?- ~7,:Р ~~ ? 

/4~~ aR..-◄ .. 1•4 ~ ~~/.. ~ 4,..,(,.,0\/сtь ... '-< ~ ~~,Jl~ ~v-l- ~...ц-,--: ......... 

1 



~ ~ ~r~~---.. ~ ~~ 
~;т.:;.. ~ ,.,..,.;,, с? о/'----- 9;;'.,џ.,, ..... ~в,,.,..,. -

/1 ГЈ ...,_, - ~ - - r-' ;t.,:,~ .,ц..., и. ц «,'/"..о.,,,.,.__ .,С-~; ~џ~, 

s,. п~ ~ ~~ ~ ~ vri"..:-.:...r----.,,._ 

~-~~~~~~~~
~.,'ff=,.-. ... Ј.-~ 3/4 ~);.,,~ 

;с_--.. ,._.,. .,._ ~ _,,,_. d~ ~ / 

r2-.u, ~~~~ .. ~к~~ ;,_ac,{4m.4c.~. 
. ~- ,,. 

~,4(4'А, --~ 17~-~ r~<A~~l<v~, 

~ 4-ц ~ ..t.v?,.., ~J.~..rl, 4и,~_..,_.,_,__r1. -

-~.Ј..... •~),-Jvt, Ј.ч-.~Тi---· •• ✓-~ .~ ... -14,,.Ј ћ.л1..ЈА.~, ~. о/ ,~~ .... Q,, 

-/А(,,, .. ~, . ~--- r,,,..,.,~., (), .. -<.t,. <h- ~" ~~-. .&-,-.,, 

'ћ?-~6 ~~~ 

,/-ч,, -ћ~~,.-~ а..4<'-с, d~ '}-~..,Ј..,., .. ~. ' 

·~ ,,Z (: l-7•-и-r,,,..,.,..._ -~ ';,r4-"C::: f 

✓z.. -,..,,, ~ ~ 
"/·-~- ,,у __ ,~ 

м ~<~~ ~7 ~~,,~~~ 
ьL- А А . • ? ..:...... ;_.., ...... ~~v4c-.~" ,~...,,_ 

.,1 
~С-6. ,,,к,,,,,,.,,_ ... l ......... c,,~r -~· ~...__. 
tl"' /l....d.., ,.,.,....,, ·;>-~ ...... ~ ~ -J<.V17-" •t.,, -

"' /.,._ d.,п...,. ~ ~.-.а € ~ 

ј ~.., -
-Ј<.. , Јџ,п <А. ~r,<,/~ ~с,--~~ -•~<Ј<_. 

~ ~~ ~ h 7~ 

~~~~,.с,.·~ ,-,-..,.,.~, 

-~ ,~-1-..:у, .... dr~"'""~,_,..., -9--4'<Јоо. ~ЈЈ~и..--~ 

А.. ~,.,,:f.A.~1,.,.._~ с?- ~к~._ј,)?' _.,,~_..,,;(.;..у~ --

? <.~~ ~~ -../~~ 

,,._ $'-... ,,€-.Jk '1<-v~ .., .. <,--Y..u ,A-;Jr..~-,, 
~.f~...w1 ,....._ ,;:;:;~<- .,._ ... ~crn -

с1- /4/ c..,,;._r (~-~~.,е...,.d,,.;;,ь,.:.д"-, 

J-~P~~~~-N 
/-~ 

'2.., ~ 6,щr,pk . -~. d..и/4.., ~r ~ , 
,1,., ~~ ,:У.✓ ~~~..-:- .--

~ ;d:. ~-~c-r-tt.·,.,~-

"~ ~, c,,. ,-~J.,4--..Q ,-Ј-~~ .' 
... , . 

f-<A---. '11-,с, (✓ ,,,,~ Q..,,,.,,J/c.,, --

~ ~-,А С,,.,. ~ о,,(А.,,<Л./' 44,~ ~,eg,· l!,.j _, 

~-<A/l, (),& .-?-l.d~W?. .... <~ч..,,) ---, 

~ ц, Џ.t,-.. ,~ с, Ку ,ц.._~ 
~ -.., µ;...,__,4.~~~-~~VСЦ~) . , 

2 



?7·..,Ј:.,,-т;; ~~~- ~4·;, 4-= ,.:е~ ~ ('._._.,.~ ~~ А.о ~))7 / 

C,i, ~ .,,,..,,__,q. ~ --,..,,_ Ј~ Ј}.,,-;,?~~ .:r.,;y -~, 

·-z-' ~ ~ ..... ~.з."' ~ /'JR. ---~ с,- -tZ Д_.,, . 
м.,А. <./~ 17-j-·L~,4. (!.: ,t~~r~ <Ј l½Ј,и.,~ ј v.,.4',._p,u 

(_~~ 7~ 7<,, x;,~,-4.~~--,kaж-,'f.-.F·-r. А :-t,. ,_..::.:.~7,,е,с.::..с.v,::,_,.,l'яз 

~и .. _____.. ~ ...,...... c.,/f,,_ 4"' ~ ,;7. L'._.,!{ (; .. , <Л.IА/ -

IJv--,<:',_....,. /5:l""J;~ G/... ~ ..... ~'?, c,,,,Jl,,v;,,..5JQ4, 

' "71'· г7 -# 
~ ~ ·.-:... (Ј.:. ;;~ <.,•~·/',.,,,,.//,.-;,-. 

~ 
~ .v(, ,.., ..,, • ~ .... ·"- 4"..с.~--4~~ ~ ·~....,,,- -~(7·-~~-4-~7-а / 

;, 
~ ,,у.,и,_,с.,..е_._,,? ~.,-,,. rt.rџ[,,_,,.,.ol / 

_, . - ) ,...Ј ,/ 
-1:.~~".//"'....,' f' .л "'--7.:-v h"</,.., ,.,;-.ft,. '. . ,:;п.-,, ... ,,.. .. ,<иА, · 

(7t/ . ::х,я.. ~~,;, U!. ~?t' • . . d 

~~~еа:--п ~!! , ~ _:::-- -(7-'-С • ,-,.с,,/:--- ~~ -~ • • • "7 . -

1~->4-.... ~ ... ~.... ~ ~,с::4,. _,.._. ~ ~~c.:7;;._~-v:,. / 4-<..- д,,..,~ р.,,-~1..,,,-"-'Я~ ~.<';,. ~ ·,?L_YY, c,r_.A. 
o,..._Q с 

t, с~•3:>-·· .s5 •.. «, .... ~ if::? a..<,<.....·r)·. ,.~~-,.:::-~ ~ с~-- ,fG.., ..м"-к- ~~ 4е,..,,_,$, ~.,.lJ,. ~~ 

о/ h..~ . .}._,, -v,--..,., ~;;-0.,«А,??. 
. {!. <.<~,.,.,,..,':.;' 

~..А ~ь_...-к.,, сЈ _ ....... ,, ф~~~-.✓,_,,...,.._,._ ~~Т~7 l'l,A.e--7 I 

d....,r- .-,.~ ,Ц,Ј...-<4& t'7o;,/?--J"-,, с:Љ 1--к.-, ..... ~....,., 

а. -1/~в..,,-?, ~~--,..с.о._~ .tj.~,-..J 
~4 r:::L._ (Jl . 
ц . ., <t. '?,т--/4- С-.9-1-<..R,._-,-:::-џ ~ ..., "8-... --

с_ z.!..'l~)., r...tt•L.. ~:-S--..:_ 

<ђ~~.м. (~-1/r?-<лЈ~~~? 

ь..,. = ··~ cr: •.• 'tl -~ ~r~c.....~ ~~~.ic4,-6 ,,...,~ 

3 



~ ~ц~ ,А_.,, с.,'-~ .Lт-~ -<"-"7-.( 
e,d., 7"~ Gr,.--ч4 '1.-<.,-i-.~,.v ~~...tt-; 

~ Ll ~ ~-v--r J..v "4···:?--. •7,ис,tџ..,,. ~ 
,е,. ~7"tt.?'.p4..c.,t.Jt, °'l с--1!--1 r"h.....a:,,-4.A.~ 

{уL,с,,.-с?--щ ~ ~ .,,_,_, sJi. .,(,~ а_;,,..,м.,и 
. I . / 

I . 
С;?, C<At ~'--RAI~ А c:.,t, ~-~---N~ fл{...џv.~ 

;(,,с ~ (:. 4-<..IИ<.с ~.А~ • ·

~(, :1~ ~ ~Ј!.,..,.;:ј:;;;-~- ,.-

:!fJ~• # Ј'юl. fч}1-7 ~,r-,,..__L,._,.,4J'I , 

~ ~~ ,.Ал,. е- ~ .... tvIO<, ~,м,.,,-1J-w'L 
r7~4, ~~~-

?<'я .._А~""')т,_ь.,f,uЛ,(_"3 //.....л<,._, ,~ r,--f_.,,,I..__/ .,' 

'f-..,R д,,, .. ~f.9'. « ~ ,,,-J .. /L 3/--/..,.,..о..е.....,., 

, 

~~..А.- /Ј;~'}--1- ... ,,,.м,.//, /1- :-iJA. ~f( d""1{.,.._J1,J 

z-4?--_ _,__ Р--✓ ~ ~.7tr~ .,(Rё? _~,.,,, (vry 

4 



c~-:7.)l~ t?>j-r.~d " 

AJf~ ;-7~/4 -r7 :L м~ ? 

а . . JZ,,e...,.c~·c-··L-. ,,r,,,,._/'~,. .. .,7 "ј.~,,.--•,џ ~;_._, { 

.J'>,-~-...r1 .. -:т,1(,,.,,.-п .. ✓~ -~ : 

~.,А.~л .!Ј..-~> ~-l.y/4 , 

16( ~.с>41 o/'c.,e,,.71p,-?l'~-L (' .. ~, 

С!~ /,Z.,,t..., ~-- -Я е4~ -~ -~ 4~....«.,._о....,, 

c.L~ ..... ~ .'/.,;: t':' ....... l?«-v·J!,...,')I 

il"-i;~~ ... ~ ,,А,,._У-~ е. ,А. ... 4-_..._4-~ ~ - я;~у(·. -
1ff lr~ ,,,...;~ ~ ,,,.,<L.,t:,.,._~ 4-~.,..4.---....,,,._,,_--: 

q ~/4 ~__;7-~ ~~ -~-~~ 
?~~~~-~ д~ -.Q;/d'~ 
~ ~;;, i--~ ;~-,<,u..:,.,-п,.,/.,,___.,. -

.,,, г . 
q;,,--/,l'-~ 7..-r . .u-...;)""; .А.•+--✓~ .... _. а.> ~~ (k/"~,4__~ GIQ~?~~ ~и-_., 

-----

5 



6 



~ ... A...JL 
.~:'~ 1/ke,taг.,-_,.,,_ ~d~ 

----- · - 11'. -~/')'t.,;,,....._.. 

~1( ,,.:t .,,.,_ /141.А,,Џ ~,ге d,. 4 , t,µr-- -~' 

, . - п ~ 
,?{~ 6' џ-"1 ... ~ ~~-<.АА ~~.Av ~ 

. , 
~ ~-- ~~..,...... -~Jl.-.,, 

11.. л~ ~ ~ ~ -~711'1--., 

µ_. ~ -~ --~r-к-.,._,с/~ <?.<.>-~7 ~ 
k~.м.-с.<~~~ ... ., 

~4~~~~ruг~., 
~,.,.,,,-/ф d ~ -~,,.../4 ,,,~Јџ-4,,,ч.:, 

о~~~, 3/~ ~-
а ~'1;~ e-/Lsi -?-~ ~~-

lJ;r ~ -~ сч/.t..,.,/4 ·~ ~ 
~~~ ~Ј4 -~.;,-

Ј!., ... ·Q.-=!,,,.. d~~ rw;:. Ј 
А~ У'Ј.,.;.;-.,.,,., ...e .... ~.:L.2«. ~,А,,.А~ .! 

/ _ У') ' 

44 ~ ~и-:~- ~~ ?<А.~ & ~ь/411""° ., 

~ ~Ј-ь ~.,с..4·~~ ~-~<ANl. _ . ., 

~~/{'~ /'~ -~.ААЏЛ1 ? 

~.~.-А ? .л-и,,п с9 -?-~,_....«.. ..... ? 

~ ~ ~- ~~ ~ ! 

~~-~~~~: 
0 · · ~ A:z ,Ј(! ,,- , fe ;ct;:l'f,li :>Jvr,;.. . У7 t ;e,f.;f.J 

y'~k ~ 1-и,,, ,,.!,, /ULIA_цµ,,.~ ,~. - , 
•. •' ' "Ј • • 

/в,,. <rr. ~ 4 •• ,с, 41;;, ,zL,. о - :wt:f.lGJ" ~ - , :,-.... .. ✓ , ... ,Q 

"'!t4'4 , .• _ •. , .. 4. е,_~ rzJ.~ 
. ~ ~ 

~;l-~/L~~_:f-~ 

~~~-'? 

~ / ~ 11c,k.L'11 Gr., "7t., ~ 4 <.R_ о,(,М,-_7<.Lј 

. - о_ - Ј - - - ,.?_ • . I 
д....~СА. ~.,,.,џ-е~~~ ·-

..:, .,,,~ ~~~ 
~~;-~~ -~7/1.,(-Jlv 

? ~.Ј'..,, ~JA'l, ~~, 

~ е.с о/~ ~. c..f1«~ -4-;)' 
? -1{.✓1.,,,:, Q....· .. ~ k,.,,rJAc.,. -· 

t v-1!..~~ .C..v'f:;.;. ~~~~9t--k,~--,~~ • ~ .. 

7 



,к,._,Ј> .РЈ!.,, ~{. ~ ~~-
'7-ц;t'l,, . ...,,_т:,,, ...._, ~ ~ • .,,,.-А..ђ ~ 

8 



? ... ~- ..,ь;.., <fl ,А,,,,,,.;;(4-4,џ-/f_;,,~ 5i~-
~ Ul. ~-~ ~,,,,~~"ЧL ~--;;-7: 

/У-..~ Д~«.<Јl.. #~ ,/-<-<4Си. ~,.,.~ ! ._, ,-, . / Q. ,ik./4 ' r< 
/ ~ ~~ •• ~~~ pu~ о-и7, ")-.А. • 

~,:~ (,е,..Ј:.,,,,,_,, r?~<.L -t.u4 м 4Сс ~ : 

jA.,,.,.v-a. ,,,....,,. ~ ,,,,,.;, g-.... / ~ .д,,~ ~ /4 ~ ._.с.....о . ? 
,,<-. А... 

?r.z. ~ ~-t!-. 4..,,,._,Qc,, /.Л-,, ~L,. 14--~, 

~~ 1,[,._ (? ,,,. .. ')., ,? с 4;; с,...:Ј е, Ц"V',,• l' с,,. ~-~ .... 1 . ...G<~ ~ - л. •Pt, ,о~~, с.-<~д,, .~,.,.7и-, .. ~~ . .,.,. 

(Ј-< ~ :, ? ·• ... и-, 9_,,_ ~]и-д,.... ?--4-.Р~ 

4t.. ~ј-6 -?.- ·r4 ~Af-v-.,._~'7'•Я-d?~-?'• ... ·"· 

/w._,t. &•.,С../4, er:Jr,,A-• я (',~ ..,u,/LP~ .':џ•, ~ ~Г:_, 
Ј}.- ~._ vk.lf"ц9,, t.с.Љ д,._.1/,., џ.. ,;j,-r~ . - '/ -~ 

/7 " ~ (/ • . . 
"'6.::.,,-~t',a'--"J?<"""·' q, ~.,,....,,._..,LA-r--'-6-u7··~ ~---";17-<.'Я'.':Јt~ 

.. µ~-~ ~ц.,..~ ..... ;;,4, _.1,. ,-;, ,.r.;::.r·· --<-- ~~.,._.,,. 

~,,6....c •. ?, • . ,,i 'l_.,,,_ - ~ /"',,,._~e,.,UZ,. ~<-Ul ; 

~ .,?<:.,~,._~ ... ,Q,. 4-<А... ?у .. ~я...?о ~..,. 

ri:..,љ.:./4 4..__ ~ ...<,,.~ , ·< -~ -~с ... /fr.Jl•~-....., 

,?-<Ј• ,.,,L,,.,...,.,.,n..✓.-t, fh,,v-,<.AA f .,Ц..U 

о ?(:,r., .ь..,.,-2" с:. • . ;е,.. ..,.,.,..,~~-.... ,.~,._,,. r2:--. 

7d-,,-џ...с-,.~ј...,ю ~ ..... с.~ • . -р-~;,:;.~.А~.,, 

',, ~R-- -,~,._м.:..7 . ~ • .џ.~.,,. Jl, ,r,,~~ ... 'fi-5 

,L.,. -1 ~~~ 4 ..,.,, ~::-..r__д,,. ~....д,.....z..,~..-_.,., 
С7 -'· ,, ,Ј . ~~.Л~ t7 ~,.... cf ,,......_д. ео .ц. 'Ас.,(, ,џ.....~- , 

~ -~ ~--~'-<!~~~ 
.7 

о d.,., <,<..-С.1 ~ ~~?. и )" .... Q ~ ,,./ . 

а o~~l, ~("....~.., ~~/f.ь r/~A~•--t.;,,.h_, 

✓ ,.,(.,,.A,,,.,A._cr~rJ!Jl, rJ-t....,,.,.,Cre~,<,., ,q-'f,Q. Ј.,,у< ... ,-~~-: 

,(,. 4.... С4-ц. ~"7 џh ".-v.~.+<.A. .. ?.џ7vе.;-,.,,.-;; _,,_ 
~, .. ,,.,_.. • ....с-,., .... ·;}<,- ј) r'27, ,,.,.,.д'\, ,(-<.-.A,t_..._,,_,_/ 

о/ r"' с ~, ~ .Ј '7~--;Ј; ''7 ;;.,х·~~._,е-о, ., .... ~ 

9 



Ј(Ј 



, . , 
- 4•-vr itГ-~ ~._,,_,,.tFGr~• <-.с~ • • 

1 /lr..:~ri. <,~ /?~"~, ~,-,~.оц•.-..,_., .' 

4С-.... ~ .,..,,.J'..,.,.L,,..c, м.А-~,.<- ~ -4• L;f~: 

"',;J ",:f..,~ - С:•') • .,ј-,,./Ј'.,.,.,(А.,а, ~ -~~ .. ц,~-:t.lC.. ., ... ,,. ._ 

f/4. ,✓• ··"'""" L ..... ""'..... ,,:,_..,,_., rLo,. ~ ·-•' 

- r t1л. •..• ,с,,•, .€., .. -~ .. .:..:· ~ п,а,.,,.-

4~ .. ~ .. //. ,,. :i, ..м.А,Я«..,а 

;;с 4er. -~ ..е.,. -~ ;> ~f ... ,4.....->? -
·€ L ?• -~~ .~ ..... 1 
~ ~ o/r,C,:-.,_ ,.,._;Ј ,,€v•J$.•. -

..., :) 

А у/4 --ro/...., °/1'• '...г-и,,./'У"' . , 

,z~ l'ho~~ ~-.Jt$ ........ ~~, 

? ~ -r!f.~ .~----љс/~Ј;ю, 

. d.4('.,.., ~ ~~-!'-"~ ~с <"-<-~../4.,, 

~ ~~ ~-4(..,, ~ иZ-----
f.c.A dzc&z.x:..A ~,С,., - r~--

<~· -к-~-~ ~ :".7 ~/ 
?-4'-ie.A~-k-~.,~~ .. 

L~ ~ 4'...я...,(""1 ~L. /<A'1~•~Jl" 
V ('?t.~~ 

",Ј.,..,._, -;},-'"" ~,,с.,.""""' tft' ..... ~ ~~~, 
tц,;- . 

4,ие,. е,.,. '✓~ .. ,. ..-А', ~ ~ <'/4,.t?,CJ('.,,(,,,.,4 d6..r?.. ... ·.e-, 

1 ! 



,,...~~,.,.2 . .Я,k.,,-,GJ • 
zU?✓._ • ~~::,~ n А . , 

_ ;r- 7 v ....-.. --,..~r-tA,...c....,и~-

/4~ .,.L,, F~ '71-.,c:,~I! ... ~ ! 
7--иг ('-~~А,...,.~~), ,, .... , L,., 4...._.,.__ .. ....,..,._ •• ' 

.Ji...&•--4 . ... 
'f·ц (.,.Алл.С_ ......._<> ~-д, ~c.vL.. ~· .,ft..4'-.u • r 

~- /.-<.С.КС. .,,ц.с..t"~, ..... 4 ~.,. -~_,,.!4, ~-(,,..1"".,..,.., -

~ r, ~ .... (...,с.д. 11-., ""°"" ~..,.....d-a 4,._ .. ~~tc..c,. 
~ . ! / 
~ ~ µ,,./k 4~--~ЏIJf.,.'-41 .' 

~ tА..мА. ,.~~~.,....,~~ .... ~-

4~<;ј..,. ~ ц ~ и... ,.,,_,_,~,-<:~-

~ ~,,_ ~ .... 7d' :,и,,ц.,... - t'As,. ~ q_,,,,Ј'ч. ,-
~, })~ ~.,~· ...с.и4,,.,~~ IL,. ~1 &(, .,_.~..._ • ._., • • а....,......___._.., 

... ,J -"-.AII . .. / џ 

.~, .,_,,'1, ,1,>--.Q...,_ ..,'-.« ~~~- __, 

,,;,,v/ к~ ~ ... -~~ .___.,,,,. R~..,,:;,:(';z --.....:..-- "--

~ ~~ 4-<А ~/vч--~·. 0e.~?G:, -4~-- ,, _..., . 
,-,;Ј-1.с ,o/,1.r~ .,._е,и.,џ,.#'._- ~ц~ 

с.L,,.,к~ ~~o;I;;::-~ ~ ~-
4::i /'/~<--<..А /~ _,,,:L., ~""7-~, 
;иvd" ,,,t..../ /., '},:Ј~~/ ~~ ·;&<Аи1 ~ -

:> -~~ .,_ ,✓r:_.Jk.,., ~~·~ ~ / -. . ,.,L . ,,..,,_ .,.,,.,-,,-..,(А/4,_с~ 
С-,"'4, cR ~~ ~~ ~.3., _~1!<1С" 4-1-ц,~ 

~~ ~ ,/~'.JC(C~-~-

4'-rys::.;:-,_., /7-\..~~ с?~-~ ~ ?-9t,lt, ~✓----~ -
:;}~~ t/', ~ '* pr ·_ .,,.;~~~-~<.C. c--u~-4'.A.. f'/--.~-

r }-"l .г~ ~-у . 11, 7г - - -
а. ..& .. 6¼Р < .. '\,~ ~- -~ · - -

rЛ .,..,._ S-t:~ •. JL-,,.., ,.. -~ 

с-:у-~-Ј~У,--" , д.. О с/~:<.А ~•' 
.µ,..,€.ч/L -<, .. " 4-<А-~ '2. -~~., 
AvL ,А.-, .,,~ '7-~:t..j.-- ·-vi ....... ('~ 
~ ....- ,?~ ,r ....... ~ ~ ~'~-.,,џ,4-
,?'..и .,,,.._,. 'l ј..,_ ,.,~ ~ --~.,._., /4-.Ј 
~ ,L,.._·.,_ ~~ ..... ..---v;J'-,.A ~.JV4.,-. 

A. ~ ,,,~~~~~-

/,l:., 4 ~ ~ ......... , е<--'4,_~~ '"! 

~.r.......,. -•.A. и. _ ~~,,....----~
.~~ -. tf ~' ~--?~rl ~IZ.,,._, -,. 

-~~ с.Р- ✓Ј.-'(,,.~ ,,, _) 4 ~..,.,. ј.,~~ 

~е,,.;.__ <At ~rld.L ~ .. ~ 
~,«;а. }..А.__~ 4-...;..~ ...__;, ~I~ 
<:..е.-.,,.~--~.л ~ ... _:il~,.,.4..,.,4· ~ -

~Ј-?!~ СС С/ ., r ~ ">< .......... ~ /7-~;;:; ....... ~, 

~~ ц ~.~~- ~'-"-"' ~~ 
~~,4--..e..u~ ,џ.:z:с9 ~-

/k_ - ~~ ✓vrc.; tl-a.-~-
~ ~ LC ~.,,._, ~ .,....t' Ј""" Ј",а ,io/.sc, t:°.a -

~ dl ~ .~<, '}~,,,_~:7-
~ l'L-• r_L ••. ....л еа..~~---~ 

~dc.. 
~ ''" ---rt,--~ .. ~ 4~? 

--- 6, ,4 ,.,_ ~ ~/"4 ~<,,.,~ _,~Ji ~,т'~ АА~~L-ъ-
-~~ .;t..,_ > с ~ , ~ ~.- ~ ,"'4у• о' d;;,к-_; ("?~~G ,) 

✓ ... ~,_1}... ~ ..... ~ .~. -~••Л.11/l.д.,;,.АЈL• .' 

-~ ...,.._~ ,?-...er..Jv, С( ,А#,~ д,,~ j,(.R< ~ • ~ 

ь. ~~ ~iА...џ,,.4,, ""~ t,6c...V-~Ш,i; ·•r~-~·~,,. 4-_u:l'vj ~<;;ЈЈ,АА,,~, 
,1. I #, / ._, 

ц ~~,~7· 4177 '"'7:Ј·, · Л.~ц~.~ 
,Ј~ ,,-/._ .-4-,· .д...,,а _:}---- ~4-< ~~ 
~ /,..//.,, ~~.-)ь ~c-t?Y7(.,w,./ 

а. .А. ~~-~/ /'7'~-fl , <и..-'~ ..и_..:., , 
;Ј·6 4< .А,,,~1 ;.,~ r1'<)'~ ?<я~с.,.,е.~ џ .-

7,"..,,._, ~ll--Н,.. ь,,'i_,..._ ~ ¾~~ 
€!'~ ~ ~ .,.,z,~, ~/, (5.~~~

~ -r~ ,Ј- Яr .J:.,,r,;..u. .:"'-.~., ~~ 
с, "7µ~ ........... ?-!-~ '7<~ ~ј~ -- ,/ 
d,,, ~ ,,.~ џЦЈ: )7~~.• ~ ,Q,"r~~.,~ 
~"''if'~ ~~.,G..,.,Jl ~r.e---#-. .9-v~ -

12 



L,_~ и:А;1~ F~ r.y 
4.. 41 -,с~~ ~~, ""- .,.АА.. 4<--,,. ~~...,., 1' 

~ СА. ,,..,,,__,~ с.-8... .,L-,.,...~ ,,,:....,~2..,..,, 

~ .... --, 4..о..,К.џ т- N...,, .er-..... 4}•~ 

rZ,~·· <:,,7,ЈЈ~_. .. 1)-с_ ~--L.~ 
<,. ? • .,4'-_,,,.lf,., 4?,.,·· ~d~ с~..,._,_,.~,., 

< -t. -'#-~с ... ~~, п., ~ '-.\. ,:,,1:...,,,,.__, .. ~~ е 1 !, С с а . ,Р ~_. /4 'Ј. ~~, 

~r~rLь ,~~ }L~ ~~- t2.,.,., ..... A..IU-

('јл~ .Ј..,,.. .,е,._1 <.R --6,;:;;,, ~~r-· 
.ЈС,,. "МА. ~ ,.. .... ,....~ ..... --' ,.,~ 4_,.._,,v'~,.,, -
~ c.L... ,к;.. - ~-Ve ~-h-7'~,.,__, 

~ -~...,~.~ ~,. ~·~ ✓,:.;,,.,,r._,I 

и-._;.;,.,.,,..,,_.,.~, С/11. -,~.,....__..__~ ,.rj ... -
4,.,_.-. ~~,д..,,.. ~~ 

.~ ~ ,..Zu_..AR ,,-к;., Ul.. 4... /,ilu,,._ ~..,._,, 

r/' I 

..L.,,,-X. ~ ~c-L ~ ~..,._,._ 4r~ ~~"-;.-

L~ ~/-"~<А ,JLc- -;;>• "' .... /~ ~ -✓к,,.........~ -

~-4~ ~ ./f~-c~~,.;_- , 

~~t· ц ~~ ~•~;,.,;..-

~ ~µ.....~/ ~'-•7 ~t.М~-

13 



14 



-UI 

~ i
 
t 
~ 

r 
, 

~ t
' 

· 
~ 

t -Ј
 ¾

 ~ 
К 

r ~
 }

 , .
 · ·

 ~ 1
 t 

t 
~ ,

 
{ 

} 
k 

)~ 
l 

r 
i 

r-
r~ 

i 
~ 

f 
')

\ Ј
 ·

 1
 

·t 
" 

t 
! 

' ~
 1

' 
~ 

· ~ 
r 

t 
t 

~ 
~ 

f 1
 f 

~ 
1 
~ 

t 
t 

. 
~ 

t 
4 

1 
~ 

' 
.;

 
~ 

t 
!-с

 , 
-

. 
; 

? 
')'

i. 
. 

. 
!' 

{ 
• 

. . 
. 
~ ,

: 
~ 

~ 
~ 

i 
-

. 
~~ 

:.
 
~ 

!, ;
 :¼

 ~ 
1 

, 
t i

t 
t. 

~ ·
 ; 

h 
t· 

-~
 ~ 

l 
~ 

t. 
1.

 ~ 
i-

i !
 t· 

lt_
 

ь 
} 

~~ 1 
1 

~ f
 : 

f 
· r 

t 
f 

r -
~ 

:· 
-~ ✓
 ~

 { 
'1' 

1 
f~ l

 
~ ·

 ;
 

{ 
~ 

i 
t ~

 ~
 t 

,)\ ~
 

~ 
~ 

f 
t 

~ 
. 

· 
Jr>

 
: 

-1
 ~
 

!\ 
r 

1 
,r 

· -
~

 
t 

, 
t 

1 
• 

\ 
~ 

, 
,,.

 
~ 

~ 
~
 

~ 
l-

. 
ћ.

 
~ 

. 
. 

! 
t 

~
 

~ 
~ 

t 
f 

t 
~ 

u 
~ 

~ 
· 

. 
l 

. , 
t 

, 
t 

~ 
, i

 
, 

} 
f 

1 
! 

-· 
~ 

--
t 

i. 
,, 

··, 
, 

v 
,\

 
) 

➔ 

{ 
~ 

-t 
~ 

~
 

! 
. 

' 
f 

! 
r 

а 
,~

 
• 

, 
·е-1

 
~ 

t' 
, 

-
l 

ј 
~ 

~ 
. -

l 
1 

' 
f 

' 
t 

~ 
~ 

~
 

, 
r 

, 
Ј 

. 
1 

~
 

-r 
i 

~' 
~ 

~ 

Ј 
I 

1 
.·

 ' 



~,п,.,,А/4, --?~~ ~ ~ /4 А~~е..Х 
t?'" . 

? >~~~ ,r...,.c,~'!c/4<.f,~<1'<.ц;,_fZ.._.-,,. 
~ "џ,,. "'~~ ~.., 1ir'"4<·" ~o/;r-, 
4- - / · ,-:-> ~--Ј • 
,-..А r r._...._~<.> ?c....,,--"q .,-,,..~.,_c...J.._ . .., ~.-. 

~.,... <~с,. Ј (/йzц;:... ~ ,,t..м,.)!, ~ -,ll"~; 

и... ri-- ,(., ~l ~ ft.~~ rr.rJ-/.~'1', t 
~~ ,<,. ~~~ ~~ '~y,r-ц-,q7.~ 

,n(.)~ .Ј~ .. ~~, '° ,,<:._,..,,ц, c.c.J .,..,_~,i ."·<-"~~ ~~•-и-<,? tfA....t.,И,?-/'"k'-'~7;J. 
;.-,":f':_~ <'c>v'.. ' ~ а 1 11с 4-< 4, <2!$-.... .... ,ч1 ,е. и .--,-~ ,"$;, ' .Ь fl'("; v/. , 

L4 _,,-. ; .J'-t L. .,.__ d~, ~ 2.е. -rt,.,u...9-4vn ,~, .-;..,_.!~,,,~~ 

--. 

16 



Л С, / ,,., _,,,, о/ . -,4.._ 1 ,,, -~ ~ -,1.A.«.,-Q .,~ ............ ~?с?~ 

c/lr~ -71~,. #~~ ~;; .. rt ~,_,.,,,1~ -· 

.Ј - . 

7?:т,,d-с. ... ~:':l~'t.,, .,A,,,"""~k ,;;;-~,_,~;..-,-_ ,?·~:, -с__,~,..,,. -~ G-<1' ~(.__,. • .,.,<Ј~ ~ иf~-

•.Ј/:"+"'---· (5 ;; r'f/'<..,4 4-<,.,,,.. ~,.,..,.,--7-- .,_., • .,,. _ 

t_ - . ~IA ?~С'-~ /4_:Ј~ ~ ~~ ~~~~э- ,·;а, --. ,#..џ.~ •• и . .11.. -?-'t-џ.U~ ~ ~,c_,.,,~ /~ ~-~· ~ ...;... 

,:н,--,, ~( ..... , и--ц.:, 8 ~~.,._....,_, ~ .... ,..,,.:1tл...., • , 

ј ~ .,С,.,&. ~ џ,4,.,,,_ -?½~ ..A.A,.Q'°1/"L/!_ ~ 

- t ('~/4:.. .А:с.4-,..,ц/#v.,-. ..,,,.....,,5; 1/.,.;;1 -

~._L+~"< ~ '?Ј/~.,_•Ј..,._Ј..-:...~.-~-.., 

ј"~~~ У, ~~? ✓L ... ,~-

~.tr -<-"'- ~-r....., ~ '~ -- " .. .,_,_..,.__Ј, -<У~ 
r·, 

С//С,,~_ ~Cv'l.A, • 

v(,U< ,vl...._, 9(А.~о t7 -$~, .~,._,'с;Ј ./t._,,,._,,. 

,Ј{;,.,<Ј"ј- _g<,,/,)...0.. tfi,, .<1.., .,с~ ,А,.'<. r? Jl---1" 
? . 7 • Ј 

~ µ.~ df--"~ .А .. ,-~ t f..._._.,,,t,,,.t,~-

д.;......,. 

.v"'- "·-,-,,~ /<.11--.,<Ј.. ~_/'~,.,,;1.._..,,-4, ~-;,,:,,,_,,_,i;, ? 

• • 1 

Ј°' ,;,,,..я,,.~ ... ~ Ј, ,t. ... 7 •;, -:;-,,, .. ,..,.дd.,_,_.џ,..,.,,,-<,. 

l ~'-4. ..м.~)~ <-'i?~я ~~.d . . ,...,._ .. ~-- )~ .,.. . . . . ~ - . ..:, "1 , _ 
' . ~~ -~-~~ .(/Џ~~ -~-

~ ~• ·с~~ - ~ .t-.,~,_~ 

:4-.(,/;,~r .... h ~ ~· /4 4-~ ... ""' ~ .. ,.~~,.. 

-( ,1!., l"Ь*• лео/'°°"~ /'' Q ~ e/4,,,itёo .. _< • .f.~.,-ђ .ff~ А,, .,,,..я ----
-~ ' • "1С,.Ј ,,,,-.,,._,и:_._4q ~ ~7 .;_.,, •'?Ao.fV'7°t"-•/4e, -~ _1 

:r. _. ,,, _ _ ~ - ,,,_ ,71.,_ .,џ ... -у".,,. и-Ј• _,~<.4CJJ...--Jw~~ (? 
"/' (..(7 ~...,.,. L'i -,- .::1/ 

17 



18 



-4,,:Jfl ~ ~ ~ "'?L<J ~ -r-A e,r/..#r-~ , 

~4-<..е~~ .L,..,. (.А kn.7~~ e,..-cl-/. ~-

А,. (>,~--~ .А..Л, ~ -~-L~ ~ . ' 

)' Kr-""- ~ -?-<.N• _. .. ,,.L- /, п.~ '>~ -?r-<A.,...~...,_,_ 

cГ:..."Zi;: 
~-<!- .и-: ,......V<. 4С,.,,. . .Ј, 4---<.А ,7..../4_,~..__.. - -

' ·- . . }<А.(~ u ~~~,Ј,~~ v,-✓+;1;_-~ . 
,)-«'ј , (> <!~• ~9-. 4- ~ Z::,-- ~;... .. ,. ◄ _ .... _ 

-,t-..z. ~L •. a с...,,;ЈС. е, d'~ -~ . ....q~ ~ -... ~ --....- - ? 

,,u.v~ ~r......A.... , t- сд., ~и_ .... 'h--~ ~ ? 

~-4'r~,P ~~~ ~~? ~~ 

~ ,кд,.._ .9. ~ - '7Lv ,,~,.. - <,.. /~?-~ 

L~ 4,_. -~---7 .h77 ~~~~ ?...А, ~u.'>-)-~A,,#7, ~~~'ћ/ 
. / ,r /Ј, _,t..._ ~ ~ - '°) ~ h.A-<.A. ~ - ? 

0, ~ ..,uz..~"'. ,A•...v-7,-_._ . .,,-(/~ r"'} ,,.~ (7 

~ ,<,._ ---t<-~ Kl"'"~ q---< .м ~ ~ 1'-<.еос:7' ,.:..~ . , 

С?~~~ ~7''' ·Ј. .с/.,_., - ~~о.~ - 4. ~~ _ 
~7 --6 ~Ј?' ~"'l- ~ v/4A,. ~ qJ~-~, 

~ 4ј;,,., а ... ~.;:_ _.IZ'"'77 --~-~-Фо r .. ~, 

W) ~ /.... ~ .,7 , ?'-1,. л....Ј о f v4,,,..<J, -

--t.::;._,.;t ~, ~~с:9 ---сд, ~....я. ./ 

~,4~ с .,(..с., ✓-6 r,.,->,?::r-~~- ./4<,~~

q;.,,...A-<?-t "''dr~ ~ ~ ~ /ц ~- . 

~~~ ~7·,., ~---.:) ~--......-.,,.. ~..., 4 

Wl, tl J-.r-°" (.\ ...... ~ .... ,......, ~----- -~ 

J,C...,,,r-.v ~А••) :J.?vA. ~ -~ ..С~ 2...vrJ..sv •-

__.,џ. - ~)..~ ,м,џ~ (,с,, ?-- <~.АЛ,? 

,µ.,..~~~~~с:~ ~ <:..,,(~ -

ес ✓~ (..t. ~ cr<J'l,,c.J~-.,c.,,CД .л.--r-,/J...~-

r~ ,,,__д ... ~/~~ ~d ~~ -

~~--4 ~~- "' ~~ ~ ~~ . 

4~ -~ -~ ~.Ј--,-._ ~4~-
~ ~ ✓~d:) ~~-~ - -.A,,?~ 

а~~--?-с..,\_~~~-

19 



20 



4r~ ~~ ,~"-'- ~;;?·;4,. ~~ ~:) 

~Ј rF -;;:,.к--.utd•c ~ ~~~~---
~ ~./4../4 q.,_ ?-~ ~~-, -

~~'7-..-:Ј. -~ ( ~-.. -!Ј.~ ~ ?;f,z ~ 
//<-~ ~- ~ ~~7:; ,,;r ~,,,._ _Q 

.Ј 

/"~ F и-С._,.,._ -?~~~ ~ .? 

~ ~ L---f:< ~ ~~ ~-: 
o~~....,~kc....~~.i 

~ С.,4.<.-<Ј ~ ~ .44 ~ 
"7 f ..,._.__ .L.. <S. ~ ..с.- ?>--~ ~ 

(7 ~~ 
~;; Ј. r'ђ'8- ~ < ..,._._,~ '>-"" ~ . ~ 

~')~А.~ .. ~~Ј.и~---~

~ и. ~ ~, ~ ~ .-п, ?~/ 

~~,/4,(А ~ i~,-~ '~..,,,,_._~ а 
~~ ?·,,yr--4... 

о '?c.~..u/..l. ~./4\--<Л-.,, ~ ....... џ.., , 

,t. ~ {',:'-~ .-~-

~,<:,џ~ ~ ~ ~~ ~-· 

/f,..,._ ~~ ~~~ ~~, 

#---~л...~ ~~~-

~ ~,С,Ц~~~~~-

~ ~ c:..,c..,.,,t.~~~-~ 

~ /44-<Ј, ~-~ ~ +~ .' 
#4 /].,.џ.,(,ц,,..Џ..Г~....,~ ,<,.,~~A~ll4 .14«"-,Р~ 

,f-<p,.. ,у'...,..._,..,с.....,:.. ---'"'~+ с:,.е. .. •. , • ..е.. v,'~ 

{, #-<,,~с %2, r-~ •' «? v,;t.._c(;,1$-od .! r~., c99~~.,/,Z,._ ·. ' 

kA-~ ~ l'..џ k~ ~ q,..,,,.'t?-<A,"'-.Д, .' -

~~ ..,,.(џ,~+~ 

~ Ся.~~,7~~'w-,/л-џ.~ • ' 

21 



22 



,,fl.Ad-. rК .,,._dL-_ ~ ~ /'-...,..Jl~ 

4 '/-,.(' JJl ~ ~ 1?-ц..L" .,,с,,та c ·/'- #t,A.JJ,.J, 

ь- ~ ,;t;4.,,,.__,~ ~~~ 

" ~ д . 
ь-- ,,,,~~ ~ џ....-..,,,,. ,://4.,,,._,.,..,,..._7, 

-- -.) -~r '3/'-.. ;;-с ~ ~? ~~, 

, 

_ l~ ◄, « • f, I(~ ~ -"~ ~ ;::t;:_- •?<-r<,;_;;, tY ,,,,.._,,i,..9r ,..,. .. -.., • ·-

с/?,..-/..,._"~~ -r0~~~-~
~ ~ ~ ~r-:,., . , 
Г~..,с.._, ~..ЈZ-п-У~, 

()~~~~4<~ 

,z,._~ 6~ .,.~~ -

у~ ~ ~иСс ~~ ~~~ 

r ~ о/~ сГ'~ ~ :;ь._ 9ьо < "'.С·••;, о?<с, ~ 
а 04W -~ ~~ ~ -- ~ t '"'"1G ~ - _ .. ~ • у~.___~~ ~- -

c/,L,~<J ~ ~~.~ ~~-, 

ав. U ?~ЈА/Ј/. (!..~ e,C,-c..e!o. "'/~'v.КJt ~CI~ -

. _., n , 
О .Ф7«А'џ.~.:, -h~ ~~..._ . 

~'и,,.,(.с.,/2,_л.,._~~~- - - -~-. /7~ . 
о д_"ј ~'ZA . l'<j, ,,,, с,.;Ј~ -~~ 

l>•Тl~r~ · 

~~< ~ --хе- i-·~·~ -?• ... ~?'t. ::;;:.:Ј -z .. ~•-·ь~ .-<-~ 

f .-.[). Ј)~-~ ~•с~_ ~- ,z.. ~ ?=, af · Р ~ '1,-д~ ~ - -

~ 7 ~ ~~~ r~ 
/}(~ f~ ~~-~~ ~ .' 

.L?f;-~ z: •· с.) ~ u ~ . tЏ,С...м/4,,, 

cLc.. ~К:.,~ ,а4С~џ_Ј~Ь ~ ~l'"v• / 

~~ ~ ~ .. ел--.~ ~ ~ Ј)_., ·~

~~~ ~.,.., ~~ ~ ~4..,../4,.., .' 

cr?,z.,uf .. ~,~ ~~~ 
-Я, с.д ?~_,.,.~ 

~ ~<~~ .а;_·~-с-е;._ ··;с:у~~ e.Ree-sG.. -

~~~ ~ ~~ џЪ ~~~..-/4 : 

23 



24 



~са.~~ .~~~

~/~ ~..,-9v~-

Ј-~ ц. '°k~ ?СА.~. 

~ ~ C.1.,,_Q.,.;~ ---<~ ~..џ.--: 

~ ~ ~ ~ ?-~~~

р._ ~ ~ ~ ~~-

~С4'<.А«ј~;7~ 
~~....Ј..~~-

?/l.,-7..,._ ~~~~--
~ ,?с.,\.о.('""""" /4-\ ~ 'l-.. -~~~ ~.,,-АЈ. 

~ -} 

~~с..-...1,~ ~~~~~-.. / 
..., 

~~~.-џ,. Ј..-џ_~~- .v . 

,71,<Ј;:~~ .. ~-~с.•Ј,1,а ,~~ о..Ј~ 
~ ~ -cr .:A- dl.x.. r •;, .Ј--=>➔~. -

~~~~-

~ -'/Ь- -,~~с/' ~_,,С,<АА ~°'"""..ЈУ~ .' 

<,а,сфс.Јt.-... rt.- ?--. ~ "'4 ~'>-77, 

~ ~,,... -~ ~ ~ (!., ~ ~--', 

4<,.,,._ ·• ~ ri..,.c..,,;../ц ~~АС._-'_. 

~ .. ~~ ..... с? ~,,.~у._-<~ 

~---J;'k ~~ .:Ј~~- ~-

r.~ ~~ ~ 7 а; 4-Ес~,. и:_,к.-_~ 
/ 

25 



26 



4.:wк _L,.,. · ~џ...r-- ~ ,,.-_r___,.~~ ?......__ ~~ ? 

~ 4.,.,. dA.,, ~ .,<......c;r---·, --,У:"ц -4--".....al0 ....... ' 

-:1-<~ с.. d..., .-к ... ~~~ Ј~ 

~ ~ ~Ј.АЈ ~ <,A.AZ~ ,4'~~ 

~ ~ ,,.~,,r-:-.J-G ,,-i:~ ~~..<.а. 

.д.,,~r.2д -4.....,,~.-A.v'l, ~-d'~--•. ~ 1?-- ~

,,~ rl.r,.,•-c~ ~;, ~ ..,,, , ~ ;'J'►),7 'Q~f--~ / 

~ ,..L,ц ~ "h--r• ~ Ј-;,,Цl, 44-џ., 

f!,,,, ,1-<-<, ~7 Qoe. <:..,c.,,-~ .t(. о~ ,?o,,o,/,f.-~
....,._,, Ь-п.м r~~• ц..с. ,·,ZA ,-fA✓~9l / ~~ ? 

/ ;k:- 7 _/ ~ - '-' .~ /,;(~k._o/.J. 4'..,с <УЛРг,r/<-А~, 

/~9-i /~ ,,w ~ ,,.,, c.-,.,_ht.~~~,, 

~ 
~ µ,џс4, ~ fr"~v'J ~ t· ~e.:s-~ с?~~ 

#"" ~<-С. ~~ r~~-~~....л,~., 
ЏА./~-

~ 61,~ И, ,,-z;, ru, ~ • ,,(... ~ ¼-к:е.Ј 
Ј (1/" , , ~-~ ~ .п• .. r:-, o C~.,,Q • -

1. d~~, ,,,,.&~· )') .al:I' ,-G• 4 ЛЈ ~ ,,,, _.,. /"' - . -✓, ~ .. "kv.74 .. ~ . , 

,;(,. ~L -,l.,.-~ ~ .еџ-;,:.......Јt 
, / 

и-Ја 4-c..R ,?С.~ "-iZJ~ ,:}-~ ~.еЈ -

27 



-
28 



-~...-(.~...-,< ...... ,?-о.,~~ <---'1-7 -~1f':J, 

~ ~~ ~ ~~ !'~---........ , 

е,,е._.,,., .,:, ... ~ х--чЭ1-.~ ,?,.,,~~ ~-~ 

сЈ'-~ '} r ~~ . .7-.-dpџ..,r-; 
,,;,-..,.;-с, ~~~ . ~ «Ч:~ ..... (l ~ -~ио-- -

;rz;;~ ~(.~ ,-;k.c,.,vS -?Ј-и..,,,.,/4 Ltf ~~ ~,. 

сЈ' d., ~.:. -?~ ... ,.- ~,,,Р'~~~..Ј4 

?./L<~~ и . ~ _,9..-.,.,,~ ?- .,., -7~,. 

--~ "->--- --~·-✓-~<......... ,.,..~"' ,·'2..:rL./".,i'c:,:??/4..,,._,,_, 

-~ -4, ~--,?~ ;Zc...c,"1/"".,.,_,.7j· 'l~,ц.S..,.,, .,7,d~ ~о ✓.A.A.Jl-; -

C., о?~~ 44 -'~J)/4:J·r ~ 

4- е,~~ ~.я ~ 'd/,_.:,C-G. --~ 

~ ~~ ~. "),,.v,.,.,/,4.~ ..,,..,..,.~~;· 

-~А "'>-- с--~ ,?,'д ,-,,_АР~/~ l?~-

~ ~ ~" ~ --:4.~c!l c;4ff!'.._~ 

--ед~;,:....-,~ ц ...-¾/7' ~ ?~ -,<' ~--

,?-d.~ с:.. ~-:Ј.}•"-Х ~Jz 4...r~ . 
• ,?r~ ..,(,L.~;F&---• 

Ј , 
~ ..... ~~ -~""- .~L?-,-...,o ~ 1:л,. е.,,-~ 

~ - <!:,А.,,с.,..4 . µ .я ~~ ~"'-О~. 

~~'?f;;:- <А ~ 4~ ~ ~~,,, 

~ ,,.-~ ~~д . ~ ..,c...•l .. ;n..._a.-/4,JZ ~ ~~1"\Ј•<• ,- . ,, 

Ј4 
t...""/4, ~.,,,'74~с/·Аяr4 -~7'-"~~ 

~ м..~ i:..- d/4 П'-сЈ ....:~ ..... ·4/4 ·'f;-J:"r .л..-. . 

~ -~ ~ 4<-,џ/~.Ј(. ~ ~А.,,.,~ ~-~---.,,.z~I{_ . 
. t ,(.,& с:. <lj.,,,_., -"-\ ~-tч~ 1}-.:. ... s. ••. .,.,9-,.., _ , 
~ • с -.А-,с ,IЬ., .;[Ј·,;:,.:;,и~4_..,_,.,;4z.,_с~..._, 

. :Ј -j~..R) ~ 4--,.о.~7 ~~--,s,,.,..,/4,~, 

--~--џ"'<~ ~~"-'V ~- -< ... -~ . ,-,;,._/-"""' ~џ'и-.,, ~<.,. -

-1п-4 ~ · 'Ј. . .., 'l:r'~.,..~ ~-. ~..-<,. ... :.я, .:цr"'4> ~4~. 

29 



зо 



..,,,) 

? 4;_~ L,<,......./4JL... /7"t-и Џ. (А d/~ ~ о/ .,Мл ~ .• )~-~ 

-?tx. ~ ,,....~9.~ ~~ .. 

~.._;~~~~~~~А•' 

~~ ~~ d~ ~ ~ G-4.,..,.._.4....µ ~ 

~ L..J. 

?'~ ~~ .. !~~~ ~ ~ 

~ е,,/4~ - ,,?~ ~ ~ d ~ 

J,..,,J"'r....-., ~ 
7 

,,,,__~~~~~ 
'1'ч1 ✓~ ~ ...,.~9~ ,<._ ✓~ 1 · 

~~.с>-~, 

:r~. ~d.._ ~-~~~ 

~ ~~А h --4i o/~..L~, 
~ ~~- 4<. (Џ~~,А. ~..,џ..(/'2.~ 

~ / ~ & ... .,;~ ~r....ц.v 

у~~ ~ ... ~ ~~ ~-

с..д 7.C:~..,,,.d ... ~ q°?~~, 
~ Gc.. 

4.,. 44;~,~ А.~ ~ ~ , 

9~ ~ ~--п .л--1~ ~-

Z.:,,..c 12-..,;· џ..~ : -?t,,,v r .,.ц..е~ C:.c..d.....-i...., 

7fc.;;-~ 4~1 ~--~ 

'7 ~~ ~ ,, ,4...а.,а ,-6. ~...-.-.,., 

✓4- t!,d.. ' ~ /4. <.tt ~/4 ,,,,,._._..,. ~~

d...~ .ЈЈ.,... /4~ . .Ј-.~~ ~~.ЈР~-

~ -~ : 
_ __,,,. ~ 

~ -"7-<.-.. .АА~ ~~ ~•с1_/Ј'-~' • 

-~ ~.i Jz~~ : 
z~~, 4 7~-,?-<.а_ d'-/4.~. 

,tV"' р,-< ... _._ ,.,~ ~ ? --<~ J,,,.,,n : 

~ ..,4..,,... ~ '? .. fl '7~ .... о/ Ј. . с.;,~ ·. 

~ ~✓.z.. ,,с,..~6 ~ ~~ Ј.-./1.....Ј.,,(',цЈ... 

с'7,...Ј1,, 4 ~.vA ~~ ?-~~, 

/~ •?-<--:~ ..... ,;rz.,-~~ f) -.d/~ --

31 



32 



~ ..,.,.._ ~ .k.<~ ~ ~~ 
_,,-и~ 

р,,, ~f<сь .,Lи';ј. ~ ~~ /.Z,,,,._,L._.,."!r~ 

~ ~~~п~~~ .... ---~,, 
?и~ ~"'7~ ..,;_,<~()., ~~<-''7~

С--•я• 4-.-~ ~.:? ~~ ~ : 

,,-;(..._Д,~ ,xr~ -~~ ~с1-'4» 
,1 - . ~ _,,,,_ • ,.., ;;2'. 
-т..,,я.,.;_ ~~ °""" r"'...c.. - < ~-,

и,~ V..cA. 

~о◄ • ,-'4r- ~'1Ј#•~ 

~-~ А'~ Q-#.-~~ ✓~,, 

~~~~~r1~--

~---C,. 7 G4 ~~(,?" ~~..,,, ~ --.......4~ 

~ ~~ ~ ~~~ ~ 

~ ~ J?r'-cr'Va, /И:....-,.. ~ ..... ~~8...Ј 

;}-. ~'~q,,~~ ~ .. <--.• ,-?ц/ ... ~~-

1/~~~ .. ~~ 

?,,:·~ ((,.-h--.,•~ 7/~ .-с.~~ 
ь-/-----· (.i.~rџ,. ~~ 

~~ и.~~ л. ·~~ -:z.,°':/'., .Ј.~ 
/4 })... (?' ~ ~ ~/~~/ ! 

~ ~"2- 1 ·~. - ~ ~ ~ ?-~.G. ~~--:

~~ ~ ~ ~..,✓~~ 
~~ ,.,;С-,.,АЈ~ ~~ ~-у...Ј.'114. ~ ':? 

33 



,,
..

.~
~

, 
.,
,ц
,r
,~
 ,-t

;:,
'r 

½
·
•
~

 







Центрапна наро~на 6и6пиотека Црне rope 

м 

10963 

398319094 COBISS Ф 


	RUKOPIS GORSKOG VIJENCA
	UVODNE NAPOMENE
	RUKOPIS GORSKOG VIJENCA
	SADRŽAJ
	AUTOGRAF GORSKOG VIJENCA



