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Рад ми ло Ма ро је вић

РЕ КОН СТРУК ЦИ ЈА ШТАМ ПАР СКИХ ГРЕ ША КА  
НА ОСНО ВУ ЗА МЈЕ НЕ ВО КАЛ СКИХ ГРА ФЕ МА 

(У ЊЕ ГО ШЕ ВОМ СПЈЕ ВУ ШЋЕ ПАН МА ЛИ)*

У ра ду се раз ма тра ју, пр во, при мје ри по гре шне иден ти фи ка ци је во ка ла /а/, /о/ и /е/ 
у пр вом из да њу Шће па на Ма лог као ре зул тат не а де кват не тран скрип ци је во кал ских 
гра фе ма пјес ни ко вог ру ко пи са, и дру го, по гре шна пер цеп ци ја гра фе ма є и е: пр вом се 
озна ча ва ла фо нем ска сек вен ца /је/, а дру гом са мо во кал /е/, па је до ла зи ло до њи хо вог 
ми је ша ња. У ра ду се при мје њу је по ред бе на ана ли за с Гор ским ви јен цем, Лу чом ми кро
ко зма те са спо ме нар ском пје смом и ме ди та ци јом у про зи из пје сни ко ве Би љеж ни це.

Кључ не ри је чи: Пе тар II Пе тро вић Ње гош, спјев Шће пан Ма ли, спјев Гор ски ви је нац, 
спјев Лу ча ми кро ко зма, фо не ма /а/, фо не ма /о/, фо не ма /е/, фо нем ска се квен ца /је/.

This pa per fo cu ses, first, on exam ples of in cor rectly iden ti fied vo wels /а/, /о/ and /е/ in 
the first edi tion of Step hen the Lit tle as a re sult of ina de qu a tely tran scri bed vo wel grap he mes 
from the po et’s ma nu script. Se cond, it de als with the in cor rect per cep tion of the grap he mes є 
и е: the first in di ca tes the pho ne me se qu en ce /je/, and the se cond just the vo wel /e/, and so 
mi xing of the two oc cur red. The pa per ap pli es a com pa ra ti ve analysis with The Mo un tain 
Wre ath, The Ray of the Mic ro cosm, and the mo nu men tal po em and pro se me di ta tion fo und in 
the po et’s No te bo ok.

Key words: Pe tar II Pe tro vić Nje goš, the epic Step hen the Lit tle, the epic The Mo un tain 
Wre ath, the epic The Ray of the Mic ro cosm, pho ne me /а/, pho ne me /о/, pho ne me /е/, pho ne mic 
se qu en ce /је/.

0. ПРИсТуП. Кри тич ко из да ње спје ва Шће пан Ма ли Пе тра II Пе тро ви ћа 
Ње го ша за сни ва се, с јед не стра не, на из во ри ма, а њих је че ти ри: ау то граф 
пр ве стра ни це ру ко пи са, дви је прет ход не пу бли ка ци је че твр те по ја ве пр вог 
чи на, у ли сту Ja dran ski Slav jan и у ли сту Срб ске но ви не, и пр во из да ње; с 
дру ге стра не – на ин тер тек сту ал ним ве за ма с дру гим из да њи ма и ру ко пи си ма; 
с тре ће стра не – на раз от кри ва њу за мје не во кал ских гра фе ма у тек сту пр вог 
из да ња у од но су на прет по ста вље ни пи шчев ру ко пис. У овом ра ду раз ма тра се 
тре ћи круг ис прав ки штам пар ских гре ша ка у пр вом из да њу Шће па на Ма лог, 
а он се за сни ва на утвр ђи ва њу за мјенс во кал ских гра фе ма у пр вом из да њу 
као на спе ци фич ном ме то ду ре кон струк ци је.

* Ра ђе но у окви ру на уч ног про јек та „Пје снич ка дје ла Пе тра II Пе тро ви ћа -Ње го ша у ори-
ги на лу и рус ким пре во ди ма” Ин сти ту та за сла ви сти ку и фи ло ло ги ју Па не вроп ског уни вер-
зи те та Апе и рон у Ба њој Лу ци.
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(1) Два ти па за мје не – за мје на гра фе ма а и о, ко ја је по свје до че на у број-
ним при мје ри ма, те е и о, ко ја има по је ди нач не по твр де – би ла су дво смјер на: 
у прав цу а → о, е → о и у прав цу о → а, о → е. Тре ћи тип за мје не јед но смје-
ран је – са мо у прав цу е → а, и има по је ди нач не по твр де.

(2) Че твр ти тип, тј. за мје на (пре вас ход но вер зал них) гра фе ма Є и Е, ни је 
се ти цао во ка ла (у оба слу ча ја то је би ло е) не го ре а ли за ци је или не ре а ли-
за ци је ини ци јал ног ј.

(3) Да ли се мо же го во ри ти о за мје ни во кал ских гра фе ма у смје ру а → и? 
Јев то М. Ми ло вић је ми слио да мо же: на осно ву ау то гра фа он је у свом изда-
њу из ми је нио 13. стих спје ва, ис по ста ви ло се: нео прав да но. Стих на во ди мо 
пре ма на шем основ ном из да њу, у кон тек сту син так сич ког пе ри о да:

отвор те се ви те шке гроб ни це,
сâмā сла во, сâмо при бје жи ште,
пo Кoсо ву, србски јех ју на кā –
ево зòре на ва ше бре го ве 
да нам оп шту обàс’јā све ти њу
и амá нет на ше на род но сти;

[ШМ 10–15].

У из да њу Јев та М. Ми ло ви ћа (и ње го вом тран скрип ту ру ко пи са) стих 
гла си: ево зо ре на ви ше бре го ве (МИлОвИћ 1965: 16, 392). У по себ ном при ло-
гу под на сло вом „Ру ко пис пр ве дви је стра ни це Ла жно ца ра Шће па на Ма лог” 
(стр. 387–398, с умет ну та два ли ста сним ка) Ми ло вић, из ме ђу оста лог, ка те-
го рич но твр ди да 13. стих спје ва, од но сно 14. стих ау то гра фа, „гла си у ори-
ги на лу: ‘Ево зо ре на ви ше бре го ве’; у из да њу из 1851. пот кра ла се у ње му 
јед на штам пар ска по гре шка: ‘Ево зо ре на ва ше бре го ве’” (стр. 394). У Об ја
ш ње њи ма Ми ло вић твр ди: „То је очи та гре шка. Овај стих мо ра гла си ти: ево 
зо ре на ви ше бре го ве. У Ње го ше вом ру ко пи су та ко он и гла си: ево зо ре на 
ви ше бре го ве. То је је ди но и пра вил но. Ми сао гор њих сти хо ва је ова: Прах, 
пе пео, Не ма њи ћа и Хре бе ља но ви ћа тре ба да се ве се ли, јер је на ста ла пре-
крет ни ца у исто ри ји срп ско га на ро да. […] За Срп ство се, да кле, зо ра ра ђа. 
Она ‘от ва ра вра та ис то ку’ и већ је оба сја ла ‘ви ше бре го ве’” (стр. 276). 

Ми ло ви ће ва ко рек ци ја (ва ше → *ви ше), ко ју ка сни ји при ре ђи ва чи 
ни су при хва та ли и по ред овак ве ви ше стру ко ис ка зи ва не ка те го рич но сти, 
мо ра се од ба ци ти и из па ле о граф ских (у ру ко пи су пи ше ипак ва ше, тј. по-
свје до че на ва ри јан та гра фе ме ула зи у ле пе зу Ње го ше вих ру ко пис нх ва ри-
јан ти во ка ла а, а ни ма ло не ли чи на ва ри је те те во ка ла и, ко ји ни је имао 
ква чи цу го ре), и из лек сич ко -се ман тич ких (име ни ца у аку за ти ву мно жи не 
бре го ве је сте се ман тич ки ру си зам у на че њу ‘оба ле’), и из кон тек сту ал них 
раз ло га: кад се отво ре ви те шке гроб ни це срп ских ју на ка ко ји су по сли је 
Ко со ва сти гли у Цр ну Го ру као но во, сла вом овјен ча но при бје жи ште да се 
опо ја ју, њи хо ви кра је ви су сво је вр сне њи хо ве оба ле (а не „ви ши бре го ви”).

(4) У ра ду се не раз ма тра ју при мје ри мо гу ће за мје не во кал ских гра фе-
ма ѣ и е јер се они друк чи је об ја шња ва ју – не а де кват ном ре дак ту ром ра ди 
оства ри ва ња прин ци па изо си ла би зма: Ње гош је по не кад и за јед но сло жни 
ре флекс ду гог ја та умје сто гра фе ме ѣ ко ри стио ди грам іе, а Стој ко вић је про сто 
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из о ста вљао де се те рич ко і. Ми смо у квад рат ној за гра ди ре кон стру и са ли 
со нант ј с пре по зи тив ним апо стро фом у че ти ри де се тер ца: нo се чудим на-
шим прв[’ј]енци ма: [ШМ 360]; ма ако смо зa гр[’ј]ех пра ђе дов ски [ШМ 531]; 
ар хи стрà тиг кад први сàгр[’ј]еши, / кâ ће сла би чо вјек да нè згр[’ј]еши? [ШМ 
3029–3030] и у јед ном ше сна е стер цу: кад сво бо ду свêту рŷжи / а ти рàн ству 
сл[’ј]êпом слу жи: [ШМ 828 (14)]. Ре флекс крат ког ја та, тј. со нант ј без апо-
стро фа, ре кон стру и са ли смо са мо у де се тер цу: Св[ј]eдоџбā су јав ни јех сто-
ти не: [ШМ 2870].

1. ГРАфЕМЕ а И о. – За мје на ових во кал ских гра фе ма усло вље на је ти ме 
што је Ње гош пи сао сло ва а и о на вр ло ка рак те ри сти чан на чин. У ње го вом 
ру ко пи су сло ва се раз ли ку ју, али они ко ји су тај ру ко пис чи та ли (и пре пи-
си ва ли а по том штам па ли) мо гли су Ње го ше во сло во a про чи та ти као [о], и 
обр ну то – сло во о као [а].

1.1. У Шће па ну Ма лом ре кон стру и ше мо че ти ри при мје ра за мје не во-
кал ских гра фе ма у смје ру а → о.

(1) Пр ви при мјер у ко јем је Ње го ше во а, по на шем ми шље њу, по гре шно 
про чи та но као [о] ре кон стру ише мо у 2172. сти ху (ов дје и да ље: по на шој ну-
ме ра ци ји сти хо ва, ко ја је спро ве де на на ни воу спје ва као цје ли не). У пр вом 
из да њу, у ко јем сти хо ви ни су ну ме ри са ни, стих гла си: Грд но ли си бра ћу 
за во ди ло, (сТОјКО вИћ 1851: 103).

На ве шће мо при мјер у кон тек сту ре че ни це пре ма на шем основ ном из-
да њу:

O прò клето кри во вје ро ва ње,
грдно ли си бра ћу за ва ди ло,
грдно ли си бра ћу по мра зи ло!

(MА РО јЕ вИћ 2018: 375 (2171–2173)).

При мјер је за ни мљив нај ви ше по то ме што и по гре шно чи та ње у на ве-
де ном кон тек сту, фор мал но гра ма тич ки узев, има сми сла. Али то кри во вје ро
ва ње ни је за во ди ло сву бра ћу не го је јед ну за ве ло, а дру гу ни је, и за ве ло ју је 
јед ном (у свр ше ном ви ду). Пјес ник, од но сно ње гов књи жев ни ју нак, ме ђу тим, 
ни је то хтио да ка же не го да ука же ка ко је кри во вје ро ва ње бра ћу те шко за ва-
ди ло (свр ше ни вид) и те ш ко по мра зи ло (опет свр ше ни вид). Овај син так сич ки 
па ра ле ли зам сти хо ва с гла гол ским об ли ци ма у свр ше ном ви ду не дво сми слено 
по твр ђу је оп рав да ност на ше ре кон струк ци је.

Ка ко су про блем рје ша ва ли на ши прет ход ни ци, до са да шњи при ре ђи ва-
чи Шће па на Ма лог? У дру гом из да њу, у ко јем ни је би ло ну ме ра ци је сти хо ва, 
об лик је ис пра вљен: Грд но ли си бра ћу за ва ди ло, (јОвАНО вИћИ 1881: 86), што 
је при хва ће но и у тре ћем из да њу, у ко јем је ну ме ра ци ја сти хо ва спро ве де на 
на ни воу дје ла (КОсТИћ 1902: 121 (2223)). Ми лан Ре ше тар, ко ји сти хо ве ну ме-
ри ше по чи но ви ма, као и ње го ви сљед бе ни ци при је Мла де но ви ћа, об лик не 
ис прав ља: грд но ли си бра ћу за во ди ло (РЕ  шЕТАР 1926: 265 (III 504)), али у 
фус но ти ука зу је на ис прав ку у из да њу бра ће Јо ва но ви ћа: 504 за ва ди ло. Ј. (РЕ-
 шЕТАР 1926: 265 (нап.)). Ре ше та ра сли је ди Да ни ло Ву шо вић, али без на по ме не 
(ву шОвИћ 1935: 219). Об лик је по но во ис пра вио Ми ха ило Сте ва но вић, ово га 
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пу та ко нач но: грд но ли си бра ћу за ва ди ло, (сТЕ вА НО  вИћ 1952: 113, исто у НЕдИћ 
1964: 94, MИ лО вИћ 1965: 138; MлАдЕНОвИћ 2007: 139 (2223)).

(2) Дру ги при мјер у ко јем је Ње го ше во a по гре шно про чи та но као [о] 
ре кон стру ише мо у 2260. сти ху: Јошт мо ји ма очи ма не ви ђох (сТОјКО вИћ 1851: 
107), тј. по ла зи мо од то га да је у тре ћем так ту по свје до чен гла гол ски об лик 
свр ше ног ви да у им пер фе кат ској фор ми с не га ци јом нè ви ђaх у зна че њу ‘ни-
сам ви дио’.

Ова ква гра фи ја ни је по бу ди ла сум њу при ре ђи ва ча дру гог из да ња, па он 
оста вља не ис пра вљен од ри ч ни об лик из 2260. сти ха: не ви ђох (јОвАНО вИћИ 
1881: 89). У тре ћем из да њу, Дра гу тин Ко стић ис прав ља об лик за мје њу ју ћи 
сло во о са е: Јошт мо ји ма очи ма не ви ђех (КОсТИћ 1902: 126 (2311)). Ис прав-
ку при хва та Ми лан Ре ше тар (РЕ  шЕТАР 1926: 269 (III 592)). Да ни ло Ву шо вић 
се вра ћа на штам пар ску гре шку пр вог из да ња: не ви ђох (ву шОвИћ 1935: 222), 
а ње га сли је де по сли је рат ни при ре ђи ва чи (сТЕ вА НО  вИћ 1952: 117; НЕдИћ 1964: 
98; MИ лО вИћ 1965: 144; MлАдЕНОвИћ 2007: 144 (2311)).

Об лик из 2260. сти ха тре ба ис пра ви ти, али не она ко ка ко су то чи ни ли 
Ко стић и Ре ше тар (за ми је нив ши сло во о са е), не го она ко ка ко смо то ми пр ви 
учи ни ли у ос нов ном из да њу (за ми је ни ли смо сло во о са а): јошт мо ји ма очи-
ма нè ви ђāх (MА РО јЕ вИћ 2018: 378 (2260).

Ис ти од рич ни об лик пр вог ли ца јед ни не им пер фе кта у ао рис ном зна-
че њу по свје до чен је у Гор ском ви јен цу у сти ху: млâдe глáве она к ве нè ви ђāх] ! 
[ГВ 1971], али ње га не тре ба ре кон стру и са ти: он је и у пр вом из да њу и од штам-
пан са а: не ви ђахъ (стр. 79). У кри тич ком из да њу Гор ског ви јен ца уз об лик 
(нè) ви ђaх до ни је ли смо сље де ћу тек сто ло шку на по ме ну: „ди јал., 1.л. јд. им-
пер фек та гл. свр.в. виђaти ‘ви  дје ти’ у зн. ао ри ста ‘(нè) ви дјех’ [за 2.л. јд. ви ди 
ст. 114] (ни је 1.л. јд. им пер фек та (нè) виђaх ни ти 1.л. јд. ао ри ста (не) виђах 
гл. не свр.в. ви ђа ти)” (MА РО јЕ вИћ 2005: 159).

Дру га по твр да гла го ла у Гор ском ви јен цу је сте у об ли ку дру гог ли ца 
јед ни не им пер фе кта у ао ри с ном зна че њу: Виђāше ли ка ко стри је ља ју, [ГВ 114]. 
Об лик је са а на пи сан у ру ко пи су и у пр вом из да њу од штам пан са а: ви ђа ше 
(л. 2), Ви ђа ше (стр. 5). У кри тич ком из да њу Гор ског ви јен ца уз об лик виђaше 
до ни је ли смо сље де ћу тек сто ло шку на по ме ну: „ди јал., 2.л. јд. им пер фек та 
гл. свр.в. виђaти ‘ви  дје ти’ у зн. ао ри ста ‘ви  дје’ [за 1.л. јд. ви ди ст. 1971] (а не 
2.л. јд. им пер фек та виђaше гл. не  свр.в. ви ђа ти)” (MА РО јЕ вИћ 2005: 43).

У ана ли зи ра ном при мје ру из Шће па на Ма лог не тре ба, да кле, по ла зи ти 
од об ли ка ао ри ста и од ефек та је кав ског јо то ва ња, тј. од гре шке за мје не е → о 
[види т. 3.3]. За ни мљи во је да у дру гом сти ху по сли је ово га ствар но на ла зи-
мо об лик ао ри ста, али он је пра вил но упо три је бљен и пра вил но од штам пан 
у пр вом из да њу: као мом че ово што сад ви ђех. [ШМ 2262, ви ђех (стр. 107)].

(3) Тре ћи при мјер у ко јем је Ње го ше во а вје ро ват но по гре шно про чи та но 
као „о” и у ко јем би смо мо гли ре кон стру и са ти штам пар ску гре шку пр вог из-
да ња ти че се проз ног тек ста ис пред 2293. сти ха: Шће пан отво ра пи смо, гле да 
га као да га чи та, и [о]д ра до сти пла че, (сТОјКО вИћ 1851: 109).

Ка ко су про блем рје ша ва ли, ако су га рје ша ва ли, на ши прет ход ни ци, 
до са да шњи при ре ђи ва чи Шће па на Ма лог? Об лик је ис пра вљен у дру гом из-
да њу: Шће пан отва ра пи смо, (јОвАНО вИћИ 1881: 91), али се у тре ћем Дра гу тин 
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Ко стић вра ћа на гра фи ју пр вог из да ња: Шће пан отво ра пи смо, (КОсТИћ 1902: 
129 (–2352)). Сли је де га ка сни ји при ре ђи ва чи: Шће пан отво ра пис мо, (РЕ  шЕ
ТАР 1926: 271 (III –633), исто у ву шОвИћ 1935: 223, сТЕ вА НО  вИћ 1952: 119, НЕдИћ 
1964: 99), уз два изу зет ка – по но во је об лик ис пра вио Јев то М. Ми ло вић: 
шћeПaНotвaРaПИс Mo, (MИ лО вИћ 1965: 44), а у то ме га је сли је дио Алек сан-
дар Мла де но вић (MлАдЕНОвИћ 2007: 52). – Лек си ко гра фи се (у дво  том ном 
Реч ни ку Ње го ше ва је  зи ка) ни су од ре ди ли: они и не на во де гла гол *от во ра ти, 
и на ве де ним при мје ром не илу стру ју по свје до че ни гла  гол „òтва ра ти” 
(сtЕвА НОвИћ и др. 1983 I: 598). То се у лек си ко гра фи ји зо ве нул то рје ше ње.

С об зи ром на број ност при мје ра с ова квим ти пом за мје не во кал ских гра-
фе ма у из да њи ма Ње го ше вих дје ла [ви ди т. 1.2], и ми смо у основ ном из да њу 
об лик ис пра ви ли: Шће пан òтва рa пис мо, гле да га кàо дa га чи тa, и [o]д ра
дости пла че. (MА РО јЕ вИћ 2018: 380 (–2293)).

(4) Че твр ти при мјер је у 2638. сти ху – умје сто жен ског ро да при дје ва 
(с флек си јом -а) тран сли те ри сан је пре ди ка тив ни при лог (с ока ме ње ном 
флек си јом -о): Из вјест но је ње ном Ве ли че ству (сТОјКО вИћ 1851: 125).

У дру гом из да њу гре шка ни је ис прав ље на, али је нео прав да но упро-
шће на су глас нич ка гру па -стн- а ру ски су фикс -ест во за ми је њен сло же ним 
су фик сом *-ан ство по срп ском обра сцу: Из вје сно је ње ном ве ли чан ству 
(јОвАНО вИћИ 1881: 104). У тре ћем из да њу вра ћен је са мо из вор ни лик име ни-
ци: Из вје сно је ње ном ве ли че ству (КОсТИћ 1902: 148 (2712)). Гре шку за мје не 
во ка ла пр ви је ис пра вио Ми лан Ре ше тар: Из вје сна је Ње ном Ве ли че ству 
(РЕ  шЕТАР 1926: 285 (IV 142)) ука  зу ју ћи у фус  но ти на гра фи ју пр вог из да ња: 
142 Из вјест но (РЕ  шЕТАР 1926: 285 (нап.)), а сли је де га, осим Не ди ћа, ка сни ји 
при ре ђи ва чи (без фу сно те) (ву шОвИћ 1935: 234, исто у сТЕ вА НО  вИћ 1952: 138, 
MИ лО вИћ 1965: 171, MлАдЕНОвИћ 2007: 166 (2712)). Вла дан Не дић вра ћа из 
пр вог из да ња (оправ да но) су гла снич ку гру пу -стн-, али (нео прав да но) и ре-
дак тор ску гре шку за мје не во ка ла: Из вје ст но је Ње ном Ве ли че ству (НЕдИћ 
1964: 115).

Ми смо у основ ном из да њу, уз се лек тив но ста вље не ак цен те, вра ти ли 
су гла снич ку гру пу -стн-, ис пра ви ли флек си ју и уки ну ли ве ли ка сло ва: Из вје-
ст на је ње ном ве личе ству / ва ша хра брост од пан ти вијéка (MА РО јЕ вИћ 2018: 
396 (2638–2639)). Ово по сљед ње чи ни мо за то што се у епи сто лар ном жан ру 
мо гу ве ли ка сло ва и упо три је би ти, али их не тре ба ко ри сти ти у ре пли ка ма 
лицâ у спје ву.

1.2. За мје ну са мо гла сни ка а → о на ла зи мо и у из да њи ма дру гих Ње го-
ше вих дје ла, а то нам слу жи као ин тер тек сту ал на по твр да за ре кон струк-
ци ју че ти ри ри је чи у Шће па ну Ма лом [види т. 1.1].

(1) Због спе ци фич не Ње го ше ве гра фи је број ни при ре ђи ва чи, а и ис тра-
жи ва чи, чи та ли су об ли ке име ни це любавь са о умје сто са а. Тај тип за мје не, 
ко ји смо озна чи ли као за мје ну во кал ских гра фе ма а → о, по свје до чен је и у 
Лу чи ми кро ко зма, али се фи ло ло шки до ка зи мо гу на ве сти срав ње њем с ру ко-
пи си ма Гор ског ви јен ца [види да ље т. (3)] и Би ље жни це. У 3. сти ху спо ме нар-
ске пје сме из Би ље жни це „Сви над ме ни ком пли мен ти…” Ње го ше во: любавь 
(л. 25 об.) пр ви из да ва чи су про чи та ли као ру си зам: Сла  вјан ска је љу бов пре-
ка / у про сто ти она бли ста (гре шку је при је нас ис пра вио Ра до ван Ла лић, без 
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ко мен та ра (ви ди MА РО јЕ вИћ 2017: 622–623, а на ве де ну пје сму на стр. 144 
(сни мак) и 145 (тран скрипт)).

(2) С во ка лом а ре кон стру и са ли смо у Лу чи ми кро ко зма име ни цу твâр, 
ко ја је два пут та ко и на пи са на: тваръ (стр. 5) [ЛМ 58], Тваръ (стр. 8) [ЛМ 134]; 
у тре ћој по твр ди (све су у Про ло гу) ре кон стру и ше мо штам пар ску гре шку 
за мје не са мо гла сни ка а → о: твар ти сла ба дје ла не по сти же, [ЛМ 149, Творь 
(стр. 8)]. У пр вом из да њу у на ве де ној ри је чи су, за пра во, дви је штам пар ске 
гре шке: по ред за мје не (а → о) то је и за мје на је ро ва (ъ → ь), али она ни је за 
са вре ме но из да ње ре ле вант на (по ред то га, она је мо гла би ти учи ње на пре ма 
ру ском је зи ку). Оправ да ност ре кон струк ци је у на ве де ном при мје ру по твр-
ђу је мо кри те ри ју мом ин тер тек сту ал но сти – у вер зи ји стро фе ко ја је на ђе на 
у Ње го ше вој за о став шти ни и об ја вље на у ли сту Цр но гор ка име ни ца та ко и 
гла си: Твар ти сла ба дје ла не по сти же, (дРaГoвИћ 1885/1981: 40). При ре ђи вач 
тек ста за штам пу, вје ро ват но Мар ко Дра го вић, пра  вил но је про чи тао стих из 
Ње го ше вог ру ко пи са, са мо што га да је но вим пра во пи сом (овај и дру ге при-
мје ре во кал ске за мје не у смје ру а → о ви ди у MА РО јЕ вИћ 2016: 654–658).

Ми смо у кри тич ком из да њу Лу че ми кро ко зма об ја ви ли фо то тип ски 
стро фу ко ја је на ђе на у Ње го ше вој за о став шти ни с увод ном би ље шком уред-
ни ка Цр но гор ке и узе ли је у об зир у тек сто ло ги ји (MА РО јЕ вИћ 2016: 630–632). 
Да ни ло Ву шо вић под бр. 66 би блио гра фи је Ње го ше ва де ла по хро но ло шком 
ре ду по стан ка ука зу је да је Ла вров на стр. 407 сво је књи ге о Ње го шу кон ста-
то вао да су из Лу че („По све та”, ст. 141–150) и сти хо ви ко је је Мар ко Дра го вић 
штам пао у Цр но гор ки за 1885. г., бр. 5, као за себ ну и не по зна ту Ње го ше ву пје-
сму (ву шОвИћ 1936: XXVI), али је ни је узео у об зир при ли ком при ре ђи ва ња 
Ње го ше вог спје ва.

(3) Ин тер тек сту ал на ве за с ру ко пи сом Гор ског ви јен ца у по ре ђе њу с пр вим 
из да њем ти че се за мје не са мо гла сни ка а → о, при је све га, у име ни ци љу бав. 
Ње гош је пи сао сло ва а и о на вр ло ка рак те ри сти чан на чин. У ње го вом ру ко-
пи су сло ва се раз ли ку ју, али они ко ји су тај ру ко пис чи та ли (и пре  пи си ва ли 
или штам па ли) мо гли су Ње го ше во а про чи та ти као „о”. По гре шно чи та ње 
Ње го ше вог а у име ни ци (ге ни тив јед ни не) любoви (1023. и 1035. стих) од ра-
же но је у пр вом из да њу Гор ског ви јен ца. Име ни цу љу бав Ње гош је упо три-
је био три пут у Гор ском ви јен цу, јед ном у но ми на ти ву: сми је шна је ова на ша 
љу бав – [ГВ 1025, любавъ (стр. 39, л. 11 об.)], и два пут у ге ни ти ву: па љу ба ви 
ви ше не тре бу је. [ГВ 1023, любо ви (стр. 39), люба ви (л. 11 об.)]; Љу ба ви ти, 
на ба ви ми та кви: [ГВ 1035, Любо ви ти (стр. 39), люба ви ти (л. 11 об.)]. Као 
што ви ди мо, у сва три при мје ра у ру ко пи су је име ни ца љу бав, а у два је у 
пр вом из да њу она про чи та на по гре шно као *љу бов.

(4) По  гре шно чи та ње Ње го ше вог a одра же но је у пр вом из да њу Гор ског 
ви јен ца и у гла го лу (пр во ли це јед ни не пре зен та) опо жамъ (1244. стих). Под-
роб ни је о овом пи та њу ви ди у кри тич ком из да њу Гор ског ви јен  ца (MА РО јЕ вИћ 
2005: 937–940).

1.3. За мје на во кал ских гра фе ма у су прот ном смје ру о → а одра же на је 
у јед ном сти ху Шће па на Ма лог и два пут у пје сни ко вом Пред го во ру – не и у 
об ли ци ма за мје ни ца што и сва што.
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(1) У 3358. сти ху Ње го ше во ру ко пи сно о пре  пи си вач је очи то про чи тао 
као [а] па је оно са а и од штам па но у пр вом из да њу: Ви ди не бо с рав ни нам’ 
спо је но, (сТОјКО вИћ 1851: 156). Стих су оста ви ли без из мје не при ре ђи ва чи 
на ред на два из да ња (са мо што га за вр ша ва ју тач ком и за пе том) (јОвАНО вИћИ 
1881: 130; КОсТИћ 1902: 181 (3432)). Ми лан Ре ше тар укла ња апо строф, а стих 
за вр ша ва за пе том и по вла ком (РЕ  шЕТАР 1926: 311 (IV 864)), док Да ни ло Ву шо-
вић оста вља за пе ту без по вла ке (ву шОвИћ 1935: 255); по сли је рат ни при ре ђи-
ва чи вра ћа ју тач ку и за пе ту, без апо стро фа на об ли ку ин стру мен та ла: ви ди 
не бо с рав ни нам спо је но; (сТЕ вА НО  вИћ 1952: 170 (IV 862)) или с апо стро фом 
на об ли ку ин стру мен та ла: ви ди не бо с рав ни нам’ спо је но; (НЕдИћ 1964: 141, 
исто у MИ лО вИћ 1965: 213; MлАдЕНОвИћ 2007: 201 (3431)). Дру гим ри је чи ма, 
раз ли ке су са свим сит не (ор то граф ске и ин тер пунк циј ске).

Ми се од свих прет ход ни ка раз ли ку је мо ти ме што ре кон стру и ше мо 
ин стру мен тал јед ни не, од но сно за мје ну во кал ских гра фе ма у смје ру о → а. 
На ве шће мо при мјер у ши рем кон тек сту пре ма основ ном из да њу:

у вāс су се рас те гле рав ни не –
кра ја им се пре гле дат не мо же,
куд год чо вјек обра ти по гле де –
ви ди не бо с равнин[о]м спо је но,

(MА РО јЕ вИћ 2018: 423 (3355–3358)).

Ми прет по ста вља мо да је у ру ко пи су об лик био на пи сан с во кал ском гра-
фе мом о у на став ку (рав ни номъ) али да је при ре ђи вач пр вог из да ња по гре шно 
гра фе му пер ци пи рао као а због спе ци фич ног Ње го ше вог пи са ња сло ва о (а 
пи сао га је сли ч но на шем да на шњем пи са њу сло ва а) до дав ши и апо строф 
као знак да је пјес ник ту из о ста вио крај њи во кал. У тач ност тран скрип ци је 
увје ри ла га је, као и ка сни је при ре ђи ва че, упо тре ба мно жи не у пр вој од дви-
је по твр де име  ни це у на ве де ном кон тек сту, у 3355. сти ху. Ова па ра ле ла је, 
ме ђу тим, при вид на: по огром ној Ру си ји рас те гле су се рав ни не, и оне су у 
мно штву, али кад чо вјек из јед ног мје ста по гле да – све му из гле да као јед на 
не пре глед на рав ни на спо је на с не бом. И кон текст, да кле, иде у при лог на ше 
ре кон струк ци је!

(2) У пје сни ко вом пред го во ру ре кон стру и са ли смо о умје сто а у дви је 
ри је чи (обје су и пре фик сал ни и су фик сал ни ру си зми) – со др жа ва (са др жа ва 
(сТОјКО вИћ 1851: I)) и со чи ни тељ (са чи ни тељ (сТОјКО вИћ 1851: III)).

(3) У Ње го ше вом иди о лек ту и пје снич ком је зи ку об лик што упит не и 
од но сне за мје ни це ври је ди као но ми на тив и као аку за тив, а об лик шта – као 
ге ни тив.

(4) То исто ва жи и за лек сич ко -гра ма тич ку ри јеч сва што, име нич ку 
за мје ни цу са зна че њем ге не ра ли за ци је.

У два сти ха Шће па на Ма лог за ре дом по свје до чен је нај при је ло ка тив 
(о) сва че му, а он да хо мо ни мич ни му да тив сва че му: о сва че му да пог òво римо, 
/ да сва че му на чин учи ни мо? [ШМ 957–958]; да тив има још дви је по твр де, 
јед ну с пред ло гом, дру гу без пред ло га, у два сти ха из ме ђу ко јих је стих с не-
сум њи вим ге ни ти вом (од) сва шта: к сва че му се уми је при ма ћи, / од сва шта 
се уми је од ма ћи, / сва че му се знáде до ми сли ти; [ШМ 1265–1267].
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Но ми на тив има об лик сва што: Про сто сва што – ево сиј áсе та! [ШМ 736]; 
не ка бу де сва што на свијéту – [ШМ 746]; пред си лом се сва што лa ко мр ви. 
[ШМ 1161]; пред ко јом се сва што сáмо тaре. [ШМ 1510]; Мо же би ти сва што 
на свијéту, [ШМ 1541]; Ал ба да ва сва што на свијéту [ШМ 3540]. Ње му је 
хо мо ни ми чан аку за тив, ко ји је по свје до чен с пред ло зи ма у: у сва што ће она 
за га зи ти, [ШМ 359] и за: јер га дè влет за сва што вје ру је, [ШМ 1231]; не го га 
је Бог за сва што дао – [ШМ 2264]; у јед ном при мје ру је аку за тив у зна че њу 
ло ка ти ва (с пред ло гом у): у сва што је зà нāс сре ћан био – [ШМ 1931]. На ве-
де ни об ли ци ни су спор ни.

Ни су спор ни ни при мје ри у ко ји ма је по свје до чен аку за тив без пред ло га 
(ди рект ни обје кат): При чај Смâјо, амà нат ти бòж’ји, / сва што прaво – јед на-
ко ти би ва: [ШМ 684–685]; Бòж’јā си ла сва што смр вит мо же [ШМ 1162]; он 
уми је сва што ра зу мје ти: [ШМ 1324]; сва што чи нит што им ср це жу ди? [ШМ 
1644]; за нов це ће сва што учи ни ти – [ШМ 2784]; Све за љу бав ве ли ке ца ри-
це / и за тво ју, ње ног по сла ни ка, / чи ни ће мо од овог чo вје ка: / стри је љат га 
ни ка ко не ће мо – / дру го сва што што је те би дрâ го. [ШМ 2935–2939]; опра шта 
се сва што као дје ци. [ШМ 3275]; Тре  ба сва што ра дит што се мо же, [ШМ 3723]. 
Ни у јед ном од ових сти хо ва ни је из ра же на пар ти тив на ни јан са у зна че њу 
да би се мо гло по ста ви ти пи та ње о ау тен тич но сти об ли ка, тј. пи та ње да 
ни је Ње го ше во сва шта по греш но про чи та но као сва што.

На пи та ње о мо гу ћој за мје ни Ње го ше вог сва што об ли ком сва шта (стр. 
36, 41, 85) у пр вом из да њу – од го вор је та ко ђе не га ти ван. Сва три при мје ра 
ге ни ти ва без пред ло га сма тра мо ау тен тич ним (у сви ма њи ма из ра же на је 
пар ти тив на ни јан са у зна че њу): па и дà је сва шта што тре бу је – [ШМ 811]; 
Код те бе је сва шта, игу ма не: [ШМ 1729]; Сва шта сам се о те би на слу ша, [ШМ 
2907].

Ге не рал ни за кљу чак: при ре ђи вач пр вог из да ња тач но транс ли те ри ше 
Ње го ше во што и сва што у зна че њу но ми на ти ва и аку за ти ва, а шта и сва шта 
у зна че њу ге ни ти ва – јер их је и сам та ко упо тре бља вао.

1.4. Ре кон струк ци ју на ве де них при мје ра [у т. 1.3], од но сно за мје ну са мо-
гла сни ка у смје ру о → а, на ла зи мо и у из да њи ма Лу че ми кро ко зма, Гор ског 
ви јен ца и ме ди та ци ја у про зи, што нам слу жи као ин тер тек сту ал на по твр  да 
оправ да но сти ре кон струк ци је три ју ријечи у Шће па ну Ма лом.

(1) По гре шно чи та ње Ње го ше вог о у при ло гу го то ва (у 1996. сти ху), 
ин фи ни ти ву вѣравaти (у 2163. сти ху) и у об ли ку жен ског ро да јед ни не рад-
ног гла гол ског при дје ва вас креснулa (у 2353. сти ху) од ра же но је у пр вом 
из да њу Гор ског ви јен ца. 

Штам пар ску гре шку за мје не са мо гла сни ка у смје ру о → а ре кон стру-
и ше мо у упит но -од но сној за мје ни ци штo, у че ти ри сти ха Лу че ми кро ко зма. 
Ко је смо ар гу мен те на ве ли за ову ре кон струк ци ју? Пр ви је ар гу мент ис то риј-
ско је зич ки: Ње го шев је зик ка рак те ри ше ону фа зу у раз во ју кад је об лик што 
имао функ ци ју но ми на ти ва или аку за ти ва, као и функ ци ју ве зни ка и вез-
нич ког ди вер ба, док је об лик шта имао ис кљу чи во ври јед ност ге ни ти ва. А 
и по ја вио се тај ге ни тив, као што је по зна то, по ана ло ги ји с име ни ца ма – што 
као се ло, шта као се ла. Дру ги је ар гу мент ин тер тек сту ал ни: ру ко пис Гор ског 
ви јен ца по ка зу је да је Ње гош ко ри стио што, а они ко ји су ње гов ру ко пис 
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чи та ли и пре пи си ва ли за штам пу че сто су га узи ма ли као шта, па смо ми о 
ре кон стру и са ли у за мје ни ци шта у 233, 1107. и 1893. сти ху спје ва.

(2) Штам пар ску гре шку за мје не са мо гла сни ка у смје ру о → а ре кон-
стру и са ли смо у Лу чи ми кро ко зма у број ним об ли ци ма – у при дје ву прéсто
ло др же ћи: Око го ре пре сто ло др же ће [ЛМ 711, престoладржеће (стр. 28)], на 
осно ву дви ју по твр да си но ни мич ног при дје ва прéсто ло држ ни, у ко ји ма је 
ри јеч пра вил но од штам па на: (ген. јд. ср.р.) пре стo  лодржнoгa [ЛМ 435, 1028]; 
у јед ној по твр ди (у пр вој пје сни) при дје ва пòгуб ни: рад по губ ног то га пре сту-
пље ња. [ЛМ 254, пагубнoгъ (стр. 13)], на осно ву шест по твр да (све су у дру гој 
пје сни) у ко ји ма је при дјев у пр вом из да њу пра вил но од штам пан; у три по-
тврде об ли ка гла го ла со чи ни ти: да пра ви ло би ћу со чи ни мо [ЛМ 1296 (сачи
ни мo, стр. 49)]; ступ ве ли ки мрач ни со чи ни ше [ЛМ 1906 (са чи ни ше, стр. 70)]; 
со чи ни ше оке ан оп шир ни [ЛМ 2123 (Са чи ни ше, стр. 78)], на ос но ву рад ног 
гла гол ског при дје ва ко ји је и од штам пан са о: со чи ни ла (сoчинилa, стр. 25) 
[ЛМ 602]; у рад ном гла гол ском при дје ву по врат ног гла го ла со чè та ти се, 
ко ји је очи глед ни ру си зам, па му вра ћа мо и ру ски пре фикс со-: [овде се је бе-
смр ти јем правда] / на вје чи то цар ство со че та ла, [ЛМ 688 (сачетaлa, стр. 27)].

(3) У 47. ме ди та ци ји у про зи Ње го шев ру си зам у из да њи ма Це ло куп них 
де ла за ми је њен је об ли ком из са вре ме ног књи жев ног је зи ка: Искра ма је до-
пу ште но у го ра ма вје ко ва ти, али ду ша ма у пра ши ни ни је, не го се у њој за мо-
та ју и из ње из ле  ћи ва ју ка ко ча сти це ва зду ха за не се не слу ча јем из пу чи не 
(лАлИћ 1967б: 233, уп. во зду ха – шОћ и др. 1956: 143) (ви ди MА РО јЕ вИћ 2017: 
344, а на ве де ну ме ди та ци ју у про зи на стр. 56 (сни мак) и 57 (тран скрипт)).

(4) Под роб ни је о овом ти пу за мје не ви ди у три на ша кри тич ка из да ња 
– Гор ског ви јен ца (MА РО јЕ вИћ 2005: 940–945), Лу че ми кро коз ма (MА РО јЕ вИћ 
2016: 658–661) и Би ље жни це (MА РО јЕ вИћ 2017: 619).

2. ГРАфЕМЕ е И а. – Ове гра фе ме су јед но смјер но за мје њи ва не: они ко ји 
су Ње го шев ру ко пис чи та ли (и пре пи си ва ли) мо гли су Ње го ше во е про чи-
та ти као [а], али не и обр ну то – да Ње го ше во a про чи та ју као [е] (Ње го ше во a 
ни ма ло не ли чи на е).

2.1. Ње гош је и сло во е пи сао на ка рак те ри сти чан на чин. У ње го вом 
ру ко пи су оно се раз ли ку је, али су га мо гли по гре шно пер ци пи ра ти при ре-
ђи ва чи ње го вих дје ла – што су и учи ни ли вје ро ват ни пре пи си вач тек ста за 
штам пу Гор ског ви јен ца Ми ло рад Ме да ко вић у Бе чу [види т. 2.2] и Ан дри ја 
Стој ко вић при пре ма ју ћи Шће па на Ма лог у Тр сту (ако то већ ни је био учи нио 
прет ход но Вук Вр че вић у оба слу ча ја): за мје на во кал ских гра фе ма у смје ру 
е → а по твр ђе на је у два сти ха по сљед њег Ње го ше вог спје ва, и за оба има мо 
фи ло ло шке до ка зе за ре кон струк ци ју.

(1) Пр ви је при мјер у 276. сти ху: Кад ви дје ше жби ри и уво да, (сТОјКО вИћ 
1851: 19). Гре шку за мје не во кал ских гра фе  ма у ау то гра фу при ли ком пре пи-
си ва ња и штам па ња спје ва фи ло ло шки по твр ђу ју прет ход не пу бли ка ци је 
фраг мен та Шће па на Ма лог – и она у ли сту Ja dran ski Sla vjan: uvo de, и она у 
ли сту Срб ске но ви не: уво де, на рав но: и сам кон текст. Гре шку смо ми пр ви 
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ис пра ви ли у основ ном из да њу: Кад вид’је ше жби ри и ŷво  де (MА РО јЕ вИћ 2018: 
300 (276)), с обра зло же њем у пред го во ру (MА РО јЕ вИћ 2018: 46).

(2) У Шће па ну Ма лом је име ни ца ве ли че ство по свје до че на че ти ри пу та. 
Три пу та је у пр вом из да њу пра вил но од штам пан во кал о, јед ном у но ми на-
ти ву: Ви ди дивнŏ тво је ве ли че ство [ШМ 2299, Ве ли че ство (сТОјКО вИћ 1851: 
109)], јед ном у во ка ти ву: До пу шти ми тво је ве ли че ство [ШМ 2343, Ве ли че-
ство (сТОјКО вИћ 1851: 111)] и јед ном у да ти ву: Извјест на је ње ном ве ли че ству 
[ШМ 2638, Ве ли че ству (сТОјКО вИћ 1851: 125)].

У јед ној од дви је по твр де у да ти ву, оној из 566. сти ха, умје сто во ка ла е 
од штам па но је а: Ва шем Цар ском Ве ли ча ству по клон! (сТОјКО вИћ 1851: 31). 
При ре ђи ва чи ни су ускла ђи ва ли овај при мјер са оста ли ма, па се раз ли ку ју 
по то ме што јед ни за др жа ва ју ве ли ка сло ва из по што ва ња (КОсТИћ 1902: 36 
(569); ву шОвИћ 1935: 170 (I 572)), а дру ги их за мје њу ју ма лим: Ва шем цар ском 
ве ли ча ству по клон! (РЕ  шЕТАР 1926: 206; сТЕ вА НО  вИћ 1952: 36 (I 569), исто у 
НЕдИћ 1964: 31, MИ лО вИћ 1965: 43; MлАдЕНОвИћ 2007: 50 (569)).

Из у зе так је при ре ђи вач дру гог из да ња, али је он до дао иза а јед но н па 
је до био срп ски об лик: Ва шем цар ском ве ли чан ству по клон! (јОвАНО вИћИ 
1880: 29). С ова ко „ис пра вље ним“ об ли ком из пр вог чи на ус кла ђе на је са мо 
по твр да из че твр тог чи на: Из вје сно је ње ном ве ли чан ству (јОвАНО вИћИ 1881: 
104), док су по твр де из тре ћег ус кла ђе не са Стој ко ви ће вом ре дак тор ском 
гре шком из пр вог чи на: Ви ди див но тво је ве ли ча ство (јОвАНО вИћИ 1881: 91); 
До пу шти ми, тво је ве ли ча ство (јОвАНО вИћИ 1881: 93). Та ко смо до би ли два 
не а у тен тич на ли ка име ни це – *ве ли ча ство и *ве ли чан ство, али је и ово из-
да ње од зна ча ја за ин тер тек сту ал не па ра ле ле: на исти на чин су и дру ги 
при ре ђи ва чи об лик име ни це мо гли ми је ња ти, па су ти ли ко ви до спје ли та ко, 
не ис пра вље ни, у лек си ко граф ске из во ре. Уо ста лом, и у из да њи ма Гор ског 
ви јен ца по јав љи ва ла су се оба ова не а у тен тич на об ли ка (ви ди по дроб ну 
исто ри ју пи та ња уMА РО јЕ вИћ 2005: 946–948).

Та ко је оста ло и ово га пу та на ма да ис пра ви мо не а у тен тич ни об лик, 
што смо ми и учи ни ли у основ ном из да њу: »Ва шем цар ском ве ли че ству по-
клон! […]« (MА РО јЕ вИћ 2018: 310 (566)].

При мјер у ко јем је Ње го ше во ру ко пи сно е по гре шно про чи та но (и по-
гре шно од штам па но) као „а” на ла зи мо у име ни ци ве ли че ство и у 228. сти ху 
Гор ског ви јен ца. Ми смо, на осно ву Ње го ше вог ру ко пи са, вра ти ли ау тен тич-
ни об лик у кри тич ко из да ње уз обра зло же ње да је Величaствo штам пар ска 
гре шка пр вог из да ња:

Ве ли че ство ви те шке ти ду ше
над ма шу је бе смрт не под ви ге
див не Спар те и ве ли ког Ри ма –
[ГВ 228–230, Ве ли ча ство (стр. 9), ве ли че ство (л. 3 об.)].

У Лу чи ми кро ко зма има је да на ест по твр да име ни це ве ли че ство, ко ја 
ни је ру си зам не го цр кве но сла ве ни зам ру ске ре цен зи је. Зре ло Ње го ше во пје-
снич ко ства ра ла штво не сум њи во ка рак те ри ше лик ве ли че ство, а тај лик је 
је ди ни и по свје до чен пје сни ко вом ру ком на пи сан, у ау то гра фу Гор ског ви јен ца.

У оба дје ла ау тор ске лек си ко гра фи је на ла зи мо, по ред ау тен тич ног об-
ли ка, и не ау тен тич ни об лик. У пр вом, јед но том ном Рјеч ни ку [уз пје снич ка 
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дје ла П. П. Његоша] на ве де ним сти хом из Гор ског ви јен ца илу стру је се дру-
го зна че ње име ни це ве ли чà ство (сtЕвАНОвИћ–БОш КОвИћ 1954/1957: 22), а у 
дру гом, дво том ном Реч ни ку Ње го ше ва је зи ка то је по нов ље но, али је до да то 
и тре ће зна че ње ко је се илу стру је (са мо) при мје ром из Шће па на Ма лог 
(сtЕвА НОвИћ и др. 1983 I: 67).

2.2. Да је мо гао Ме да ко вић као вје ро ват ни пре пи си вач тек ста за штам-
пу Гор ског ви јен ца (ма да има не ких ин ди ци ја да је то учи нио Вук Вр че вић 
при је Ње го ше вог до ла ска у Беч) Ње го ше во ру ко пи сно е про чи та ти као „а”, 
по ред име ни це величаствo [види т. 2.1], по твр ђу ју још два при мје ра.

(1) Је дан при мјер штам пар ске гре шке на ве де ног ти па на ла зи мо у име-
ни ци Му ха мед – у на по ме ни уз 1148. стих:

* Мухамед[а] II. и [Мухамеда] IV.
[ГВ нап. уз 1148, Mухaмaдъ II. i IV. (стр. 44),
мухамедa II. и мухамедa IV. (л. 12 об.)].

(2) Дру ги при мјер за мје не сло ва е из ру ко пи са сло вом а у пр вом из да њу 
има мо у 2088. сти ху – у аку за ти ву мно жи не име ни це по тре ба:

на па мет сам до бро утвр дио
ле тур ђи ју, кр стит и вјен ча ти,
кâ и дру ге по ма ње по тре бе,

[ГВ 2086–2088, по тре ба (стр. 85)].

2.3. Од за мје не во кал ских гра фе ма у обр ну том смје ру a → е мо гло би се 
по ла зи ти у 45. и 684. сти ху, ко ји у пр вом из да њу гла се: У раз лог се ма ло, ама-
нет ти, (сТОјКО вИћ 1851: 11); При чај, Сма јо, ама нет’ ти Бо жи! (сТОјКО вИћ 1851: 
36). Али ми ов дје и не по ла зи мо од про сте за мје не сло ва, тј. од по  гре ш ног 
чи та ња њи хо вог, не го од то га да је при ре ђи вач ре ди го вао ру ко пи сно aмa
нa ти, јед ним ди је лом оправ да но – раз дво јио је ен кли ти ку и вас по ста вио 
фи нал но т име ни це, дру гим ди је лом нео прав да но – име ни цу амà нат (ген. 
амàн та), с не по сто ја ним а, за ми је нио је па ро ни мом, име ни цом амá нет (ген. 
амá не та), са стал ним е. Ми смо, нај при је у основ ном из да њу, вра ти ли ау тен-
тич ни об лик име ни ци у за кле тви као фра зе оло шком жан ру: У раз лог се 
ма ло, амà нат ти – [ШМ 45]; При чај Смâјо, амà нат ти бò ж’ји, [ШМ 684]. Овај 
дру ги при мјер по ка зу је да је пу ни об лик за кле тве гла сио ама нат ти бо жи ји 
у зна  че њу ‘та ко ти Бо га’.

2.4. За мје на во кал ских гра фе ма у обр ну том смје ру a → е, ка ко смо кон-
ста то ва ли у кри тич ком из да њу Гор ског ви јен ца, ни је ни ма ло из вје сна ни у 
пр вом из да њу ово га дје ла. У пр вом из да њу мо гао је сам пјес ник ујед на чи ти 
пи са ње име ни це у истом зна че њу. На и ме, у 657. сти ху Гор ског ви јен ца од-
штам пан је и у пје сни ко вом ру ко пи су на пи сан об лик (фо нет ски ру си зам) че сти: 
Тре ба слу жит че сти и име ну! [ГВ 657, че сти (стр. 25), че сти (л. 7 об.)], па је 
вје ро ват но сам пје сник при ли ком штам па ња тек ста об ли ке са срп ским фо не-
тиз мом из ру ко пи са за ми је нио фо нет ским ру сиз мом чест: па ли за чест, име 
и сво бо ду, [ГВ 273, честь (стр. 10), частъ (л. 3 об.)]; не бо је се че сти ни по ште-
њу – [ГВ 1421, че сти (стр. 56), чaсти (л. 16)]. По дроб ну ана ли зу ове име ни це 
ви ди у кри тич ком из да њу Гор ског ви јен ца (MА РО јЕ вИћ 2005: 949–950).
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3. ГРАфЕМЕ о И е. – Овај тип за мје не, у оба смје ра, мо же се по твр ди ти 
са мо по је ди нач ним при мје ри ма, а усло вљен је бли ско шћу гра фиј ског оформ-
ље ња словâ.

3.1. Гре шка за мје не са мо гла сни ка у смје ру o → е по твр ђе на је у 2602. 
сти ху Шће па на Ма лог: Па оте ле згри јат’ у по сте љи; (сТОјКО вИћ 1851: 124). 
У дру гом из да њу об лик је ис прав љен, за ми је ње но је е са а, тј. ре кон стру и сан 
је при лог ота ле: Па ота ле згри јат’ у по сте љи; (јОвАНО вИћИ 1881: 103), што је 
при хва ће но и у тре  ћем из да њу, али је укло њен апо строф: Па ота ле згри јат 
у по сте љи; (КОсТИћ 1902: 146 (2676)).

Ми лан Ре ше тар је ко ри го вао сво је прет ход ни ке, сву тро ји цу што се 
ти че при ло га и ин тер пунк ци је, Ан дри ју Стој ко ви ћа и Ђор ђа По по ви ћа -Да-
ни ча ра (вје ро ват ног при ре ђи ва ча дру гог из да ња) што се ти че апо стро фа: па 
ото ле згри јат1 у по сте љи. (РЕ  шЕТАР 1926: 284 (IV 106)). У фус но ти Ре ше тар 
об ја шња ва об лик из дру гог так та и ука зу је на гра фи ју пр вог из да ња ко ју 
ис пра вља: 1згри јат’, али то не ће би ти мје сто згрија ти не го мје сто згријâт 
(згријâн). / 106 оте ле. (РЕ  шЕТАР 1926: 284 (нап.)). Ре ше та ре ве тек сто ло ги је др же 
се Да ни ло Ву шо вић (са мо што стих по чи ње ве ли ким сло вом и не ма фу сно ту) 
(ву шОвИћ 1935: 233) и по сли је рат ни при ре ђи ва чи (сТЕ вА НО  вИћ 1952: 136, исто 
у НЕ дИћ 1964: 113, MИ лО вИћ 1965: 168; MлАдЕНОвИћ 2007: 164 (2675)).

И ми смо у основ ном из да њу об лик ис пра ви ли као и Ре ше тар, за мје ном е 
са о, тј. ре кон стру и са ли смо при лог ото ле и трп ни гла гол ски при дјев згри јaт, 
али смо до да ли по вла ку на мје сту ели ди ра ног пре ди ка та за вр шив ши стих 
као пр ва два при ре ђи ва ча (тач ком и за пе том): па ото ле згри јāт – у по сте љи; 
(MА РО јЕ вИћ 2018: 394 (2602)).

Оправ да ност ис прав ке до ка зу је се ин тер тек сту ал ном па ра ле лом, гра-
фем ски [види т. 3.2], и уну тар тек сту ал ном ана ли зом, лек сич ки – у спје ву је 
два пут по твр ђе на ва ри јан та при ло га (ото лен, с фи нал ним -н): Ја ото лен 
пје шке у бес пу ће, [ШМ 297]; па ото лен с вој ском сил[н]òвитом [ШМ 707] и 
јед ном ди верб до ото ле: дото ле се ви јек про тег нуо [ШМ 442] – у свим при-
мје ри ма ме ди јал ни слог гла си -то-.

3.2. Исти тип за мје не са мо гла сни ка по твр ђен је у Лу чи ми кро ко зма у 
сти ху: Обра ти се ду шо из гу бље на, [ЛМ 1241, ду ше, стр. 47]. Ис прав ку је 
из вр шио сам пје сник у ау тор ском при мјер ку пр вог из да ња ко ји се чу вао у 
Двор ској би бли о те ци на Це ти њу, а да нас се чу ва у Би љар ди: душo. За ову 
ис прав ку Ни ко ла Ба на ше вић ка же да је она, „ма кар што се ми сли ло о по ре-
клу и при ро ди ових ис прав ки, […] са свим до бра”, па на ста вља: „Ду ше из гу
бље на је, по Ву шо ви ћу (Ју жно сло вен ски фи ло лог, IX, стр. 120), ста ри во ка-
тив ни об лик из цр кве но сло|венског; са мо, те шко је ве ро ва ти да се Ње гош по вео 
у овом јед ном слу ча ју, и то са че тво ро слож ним при де вом, за про ме ном цр кве-
но сло вен ског; ду ше би мо гао би ти во ка тив од дух, али би он да реч из гу бље на 
би ла гре шка, ме сто из гу бље ни. У це тињ ском при мер ку гре шка је про на ђе на, 
али она ни је у ре чи из губ ље на, не  го у ре чи ду ше, у ко јој је е, са стра не (стр. 47), 
ма сти лом ис прав ље но у о. Гре шка је уто ли ко ве ро ват ни ја што је Ње гош до ста 
че сто пи сао сло во е та ко да је ли чи ло на о” (БaНaшeвИћ 1950: 193–194; знак | 
ука зу је на пре ла зак на но ву стра ну у тек сту ко ји се ци ти ра). Овим ци та том 
ис то ри ја пи та ња је ис цр пље на, а и ко мен та ру се не ма шта до да ти ни од у зе ти, 
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осим што ис пра вља мо очи глед ну ома шку – тре ба обр ну то: …што је Ње гош 
до ста че сто пи сао сло во о та ко да је ли чи ло на е (ову до пу ну тре ба уни је ти 
и у на ше кри тич ко из да ње Лу че ми кро ко зма (MА РО јЕ вИћ 2016: 661)).

3.3. Обр ну ти тип за мје не (е → о) не ки при ре ђи ва чи су на ла зи ли у сти-
ху: јошт мо ји ма очи ма нè ви ђāх [ШМ 2260], тј. ис пра вља ли су гра фи ју пр вог 
из да ња: не ви ђох (стр. 107) на сво је *не ви ђех: Јошт мо ји ма очи ма не ви ђех 
(КОсТИћ 1902: 126 (2311); РЕ  шЕТАР 1926: 269 (III 592)), али то ни је оправ да но 
[види т. 1.1.(2)].

3.4. Овај тип за мје не (тј. у смје ру е → о) ин тер тек сту ал на ана ли за, тј. 
до сад при ре ђе на кри тич ка из да ња Ње го ше вих дје ла, по твр ђу је јед ним, али 
важ ним при мје ром. У 1266. сти ху Гор ског ви јен ца Ње го ше во ру ко пис но е (у 
об ли ку аку за ти ва мно жи не при дје ва пун): пу не (л. 14 об.) по гре шно је про чи-
та но (и по гре шно од штам па но) као [о]:

Љеп ша му је од ви ле бије ле,
не ма пу не осам на ест ље тā –
живо ми је ср це по ни је ла.

[ГВ 1265–1267, пу но (стр. 101), пу не (л. 14 об.)],

па је та ко об лик при дје ва у пр вом из да њу за ми је њен при ло гом пу но. Об лик 
пу не из ру ко пи са вра тио је у сво ја из да ња Ри сто Ј. Дра ги ће вић: не ма пу не 
осам на ест ље тах, (нај при је у дРaГИћЕвИћ 1959: 109).

Ми при хва та мо Дра ги ће ви ће ву тек сто ло шку ин тер пре та ци ју, уз три 
ар гу мен та: 1º Ње го шев иди о лект ка рак те ри ше кон гру ент ни об лик при дјев-
ске ри је чи уз бро је ве у аку  за ти ву; уп.: ви диш ове пет сто тин мoм чāди – [ГВ 
111], чà сне дво је по стā да по сти те – [ГВ 861]; не ма пу не осам на ест ље тā – [ГВ 
1266]; 2º у пр вом из да њу ни је за ми је њен ди ја ле кат ски при дјев ски об лик пу не 
из ру ко пи са књи жев ним при дјев ским об ли ком пу них, па да по ми сли мо да 
би то мо гла би ти ау тор ска или ау то ри зо ва на из мје на, не го при ло гом *пу но, 
ко ји се у на ве де ном зна че њу и син так сич кој функ ци ји за пра во и не упо тре-
бља ва: при лог пу но мо же има ти пре ди ка тив ну функ ци ју (не ма пу но ‘не ма 
мно го’), али не и ад вер би јал но зна че ње ко ли чи не (мо же мо ре ћи тач но осам
на ест и рав но осам на ест, али не и *пу но осам на ест). 3º Кон гру ент ни об лик 
при дјев ске ри је чи пун у аку за ти ву мно жи не му шког ро да по свје до чен је у 
Ње го ше вој при по ви је ци Жи ти је Мр ђе на Не срет њи ко ви ћа: не стaнем ни ту 
пу не двa мѣсецa (луjaНoвИћ 1837/1951: 86) – умје сто да на шњих књи жев них 
ли ко ва пу них (два мје се ца) или пу на (два мје се ца) упо три је бљен је об лик пу не 
(два мје се ца). Ви ди под роб ну ана ли зу у кри тич ком из да њу Гор ског ви јен ца 
(MА РО јЕ вИћ 2005: 945–946).

4. ГРАфЕМЕ Є И Е. – Сло во є у Ње го ше вим ру ко пи си ма (и у пр вим из да-
њи ма Лу че ми кро ко зма и Гор ског ви јен ца, али не и Шће па на Ма лог, у ко јем 
се оно ни је ко ри сти ло) има ври јед ност „је”, а сло во е и у ру ко пи си ма и у свим 
из да њи ма – ври јед ност „е”. Ма ла сло ва се гра фиј ски до вољ но раз ли ку ју. Ве-
ли ка сло ва су мно го бли жа јед но дру гом по гра фиј ском офор мље њу, па је то 
и иза зи ва ло че шће штам пар ске гре шке, ко је и раз ма тра мо у овом по гла вљу 
рас пра ве.
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4.1. Пр ви при мјер (и пр ви тип штам па р ских гре ша ка пр вог из да ња Шће
па на Ма лог) ти че се ди на стич ког име на ца ри це Ка та ри не Дру ге: До ла зи по слá
ник им пе рàт ри це [Ј]е ка те ри не Втo ре књаз и ге не рал Гèорги[ј] Дoлго руков , 
[ШМ –2497]. У пр вом из да њу у име ну не до ста је по чет но Ј: по сла ник Им пе рат-
ри це Ека те ри не вто ре (сТОјКО вИћ 1851: 119). У ру ко пи су је име би ло на пи са но, 
мо ра се прет по ста ви ти, с по чет ним ве ли ким сло  вом Є (= Је), у скла ду са сла-
ве но срп ском, а не ру ском ор то гра фи јом, да кле: Єкa те ри не. Али и да је би ло 
на пи са но и с оним дру гим вер зал ним Е, то би био са мо гра фиј ски ру си зам 
те би смо га опет транс ли те ри са ли у об ли ку (ген.) Је ка те ри не. То смо ми пр ви 
и учи  ни ли до дав ши Ј у ква драт ној за гра ди у основ ном из да њу (MА РО јЕ вИћ 
2018: 391).

4.2. Дру ги низ при мје ра (и дру ги тип штам пар ских гре ша ка пр вог из да-
ња Шће па на Ма лог) ти че се ве зни ка ер и ере, ко ји су за мје њи ва ни (ми је ша ни) 
с вез ни ци ма *јер и *је ре. За јед но има ју три на ест по твр да, а гре ша ка је ма ло 
ма ње од по ло ви не (шест).

(1) Ве зник ер у зна че њу ‘да’ има у спје ву шест по твр да. У два при мје ра 
овим вез ни ком от по чи ње дру ги по лу стих, тј. он се на ла зи по сли је це зу ре те 
је у ру ко пи су пјес ни ко вом био на пи сан ма лим сло вом. У јед ном при мје ру 
ве зник је у пр вом из да њу пра вил но иден ти фи ко ван: Да ре че те, ер ме ђу вам 
неј ма (сТОјКО вИћ 1851: 62), тј. ни је за ми је њен са уз роч ним ве зни ком *јер:

Ка да би сте ви тро ји ца шће ли 
јошт тро ји цу-че тво ри цу узет,
от пре мит се пра во пут Стáмбо ла 
ра ди гла са јед нó га прâз нога 
код дè вле та да нâс оправ да те,
да по кор ност ца ру из ру чи те,
да  ре че те eр ме ђу вāм нèј ’мā
то га вра га те се ца ром зо ве.

[ШМ 1218–1225].

(2) У дру гом слу ча ју (у 3977. сти ху) пот кра ла се гре шка – у ру ко пи су је 
вје ро ват но ста ја ло еръ, с ини ци јал ним ‘е’ (а не єръ, с ини ци јал ним ‘је’), али је 
при ре ђи вач ри јеч иден ти фи ко вао као ве зник *јер: Сре ћом њи ном, јер га са-
вла да ше. (сТОјКО вИћ 1851: 181). Ми смо ов дје ре кон стру и са ли ве зник ер по 
сми слу сти ха:

Сре ћом њи ном eр га са вла да ше –
три ста бру кā, три ста сиј áсетā,
да уље зе у Мо скву, пoрāди.

[ШМ 3977–3979].

Гре шку је омо гу ћи ла син так сич ка кон струк ци ја: у њој из гле да при род но 
и узроч ни вез ник, али са мо на пр ви по глед.

(3) У че ти ри сти ха (364, 979, 1411. и 3528) ве зник ер је на по чет ку сти ха 
па је од штам пан с ве ли ким по чет ним сло вом; вер зал но Е би ло је очи то и 
у ру ко пи су, али ни јед ном ни је ри јеч у пр вом из да њу пра вил но иден ти фи-
ко ва на.
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Пр ви при мјер:
Да л не ви диш чисто Црнò горце
eр су злијем тра гом обр ну ли –
ба да ва су сви до ка зи на ши,
јав не ла же ње го ве – ба да ва:

[ШМ 365–368].

У пр вом из да њу ве зник ер за ми је њен је ве зни ком *јер: Јер су зли јем тра-
гом обр ну ли, (сТОјКО вИћ 1851: 23).

Дру ги при мјер:
Хо ћу по ћи, а бо јим се љу то
eр се нêће нак áни ти до ћи –
ни овли ко кр ви пре га зи ти.

[ШМ 978–980].

И ов дје је у пр вом из да њу ве зник ер за ми је њен ве зни ком *јер: Јер се 
не ће на ка ни ти до ћи, (сТОјКО вИћ 1851: 51).

Тре ћи при мјер:
Де тaко ти тво је цр не вје ре,
ни шта не мој око ли шат тà ко,
не го при чај што нa ср цу имаш,
да не ре чеш, кад од ме не по ђеш,
eр ни је си смио го во ри ти.

[ШМ 1407–1411].

У пр вом из да њу ве зник ер по ми је шан је и ов дје са ве зни ком *јер: Јер 
ни је си смио го во ри ти. (сТОјКО вИћ 1851: 69).

Че твр ти при мјер је за ни мљив по то ме што се у два сти ха за ре дом по ја-
вљу ју ве зни ци ере (у сре ди ни сти ха) и ер (на по чет ку сти ха):

Бог је дао èре их је ма ло,
eр нèј ’мāју спрaве кâ тре бу је,
а да их је ви ше, мусá фа ми,
и са спра вом да су пoна рèд н’ји –
тур ске кaпе оста ви ли не би 
баш до Шâма и до пaраШâма!

[ШМ 3527–3532].

У пр вом из да њу ве зник ере, по сли је це зу ре, тач но је иден ти фи ко ван, 
док је ва ри јан та ер, на по чет ку сти ха, ко ја је у па ра лел ној син так сич кој кон-
струк ци ји и у истом зна че њу – за ми је ње на са ве зни ком *јер: Бог је дао ере их 
је ма ло, / Јер неј ма ју спра ве ка’ тре бу је, (сТОјКО вИћ 1851: 164).

(4) Ве зник ере у зна че њу ‘да’ има у спје ву се дам по твр да. Че ти ри од њих 
су у сре ди ни сти ха, и оне ни су пред ста вља ле при ре ђи ва чу пр вог из да ња тек-
сто ло шки про блем јер су и у про то гра фу вје ро ват но би ле на пи са не с ма лим 
по чет ним сло вом е ко је се јас но раз ли ко ва ло од сло ва є у ври јед но сти ‛је’. 
По ред при мје ра: Бог је дао èре их је ма ло, [ШМ 3527], чи ји смо ши ри кон текст 
на ве ли го ре у т. (3), овај ве зник је на по чет ку дру гог по лу сти ха по твр ђен и 
у сти хо ви ма 634, 2312. и 3592:
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Јâ бих рeкā èре су тaта ри
ра шта има не ка ки јех књи гā
(три  нaјви ше у њих ру ко ве ти!)
и ево их те их раз гле дај те.

[ШМ 634–637];
Бог то знáде што јошт би ти шћâше 
да им лà жа у пук не помò га 
те ре ко ше èре си умр’о:
све раз ло ге и чисте свјè доџ бе 
и зне со ше пу ку пред очи ма,
нај по сли је и гроб ти на ђо ше
у кôму си и ђе си са хра њен.

[ШМ 2310–2316];
Да има ју, и да хо ће да ти,
свак би ре ка èре си под ми ћен;
не го да те чу ју ка ко збо риш,
би ти ко лач не ка кав по сла ли –
ба рем до бра да ис пе чеш ов на.

[ШМ 3591–3595].

У три при мје ра ве зни ком ере от по чи ње стих те је у про то гра фу био 
на пи сан и у пр вом из да њу од штам пан с ве ли ким по чет ним сло вом. У пр вом 
из да њу у два сти ха (1300. и 2854) од штам пан је аде кват но (Ере, стр. 65, 133), 
тј. ни је за ми је њен са ве зни ком је ре:

Ми смо ли јек и то ме из на шли:
ка д нас поч ну ко рит Црнò горци
èре смо им на образ пљу ну ли,
ми ће мо им по са обр ну ти –

[ШМ 1298–1301];
Рат је на ма ду ша, игу ма не,
но не збо ри што ти не прист òји
èре ћеш се за је зик ује сти.

[ШМ 2852–2854],

док је са мо у јед ном при мје ру (у 383. сти ху):
Они су се ме не упла ши ли 
è ре ћу им у зет власт вр ховну,
па кад им се власт узме вр ховнā –
пред ска зу ју стра шну по ги би ју 
Го ри Цр ној и ње ној сво бо ди.

[ШМ 382–386] –

по гре шно од штам пан, тј. за ми је њен са узроч ним ве зни ком: Је ре ћу им узет’ 
власт вр хов ну, (сТОјКО вИћ 1851: 24].

Од шест штам пар ско  -ре дак тор ских гре ша ка у ко ји ма у пр вом из да њу 
ни су иден ти фи ко ва ни ве зни ци ер и ере, ни у јед ном слу ча ју гре шку ни је 
ис пра вљао ни при ре ђи вач из да ња бра ће Јо ва но ви ћа, ко ји је пр ви то мо гао 
учи ни ти, ни Алек сан дар Мла де но вић, ко ји је по сљед њи мо гао то учи ни ти 
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при је на шег основ ног из да ња. Пи та ње ау тен тич но сти ана ли зи ра них ве зни-
ка ни ко ни је ни по ста вљао!

4.3. Гра фе ма вер зал но Е (= е) два пут је про чи та на као Є (= је) у пр вом 
из да њу Лу че ми кро ко зма. – За мје на у овом смје ру усло ви ла је дви је штам-
пар ске гре шке – јед ну у уз вич ној рјеч ци е, ко ју су сви ка сни ји при ре ђи ва чи 
ис пра вља ли без ика квог про бле ма (и без ко мен та ра) [види да ље т. (1)], дру гу 
у ве зни ку ере, у зна че њу ‘да’, ко ју смо ми пр ви ис пра ви ли [ви ди да ље т. (2)].

(1) Са Є од штам па на је уз вич на рјеч ца е у фра зе о ло ги зму е куд сре ћа 
на по чет ку 1347. сти ха (што би се чи та ло *је куд сре ћа): Е куд сре ћа да је и 
он та да [ЛМ 1347: Є кудъ сре ћа! (стр. 50)].

(2) Ве зник ере, у зна че њу ‘да’, ко јим се уво ди об је кат ска ре че ни ца, на по-
чет ку 1116. сти ха Лу че ми кро ко зма, од штам пан је не а де кват но, с гра фе мом Є 
(умје сто са Е). Гре шку је омо гу ћио кон текст – сми сле ност ис ка зу да је и пер-
цеп ци ја узроч ног ве зни ка:

не сми сле ник гор ди по ми шља ва
да га ни је мо ја мoћнā ру ка
на трон гор ди из ни шта по пе ла –
èре би га мрà ке за ца ри ле,
бо же ски му пре стол уз диг ну ле

[ЛМ 1113–1117, Єрe бы гa (стр. 42)].

4.4. Обр ну та за мје на, вер зал но Є (= је) про чи та но као Е, усло ви ла је 
јед ну штам пар ску греш ку у пр вом из да њу Лу че ми кро ко зма, у ми то ло шком 
апе ла ти ву, ко ју смо ми (пр ви) ис пра в или [види да ље т. (2)]. Ве зник јер је пак 
аде кват но од штам пан [види да ље т. (1)].

(1) Ве зник јер, ко јим се уво ди адвер би јал на ре че ни ца узро ка, на по чет ку 
2044. сти ха Лу че ми кро ко зма, од штам пан је пра вил но, с гра фе мом Є. Кон-
текст ја сно ука зу је на узроч но зна че ње (а зна че ње ве зни ка ‘да’ об је кат ске 
ре че ни це – ис кљу чу је):

Са првијем Адам по ко ље њем
на Зе мљи ће љу то по стра да ти
од Са та не ду ше гу би те ља
(јер ће Адам први плот чо вјеч ку
òбла чити и по чет но си ти):

[ЛМ 2041–2045, Єръ ћe (стр. 76)].

Тре ба ис та ћи да је узроч ни ве зник јер (и ва ри јан ту је ре) у пр вом из да њу 
Гор ског ви јен ца Ње гош ис пра вљао штам па ју ћи их с гра фе мом є (у ру ко пи су 
су би ли на пи са ни са сло вом е), али ре дак ту ру ни је до вео до кра ја штам па ног 
из да ња. По дроб ни је о овом пи та њу ви ди у кри тич ком из да њу Гор ског ви јен ца 
(MА РО јЕ вИћ 2005: 932–937).

(2) С гра фе мом Е (умје сто са Є), тј. с ве ли ким по чет ним сло вом, од-
штам па на је у 1711. сти ху Лу че ми кро ко зма име ни ца је хид на (у но ми на ти ву 
мно жи не): та мо мр ске без бро ја је хид не [ЛМ 1711: Ехид не (стр. 64)].

Ри јеч је хид на Ње гош је по зај мио из ру ског је зи ка, а не из грч ког. А у ру-
ском је то цр кве но сла ве ни зам (као и дру ге ри је чи с ини ци јал ним је-). Ма да 
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у са вре ме ном ру ском име ни ца има ре ал на (ау стра лиј ска жи во ти њи ца по-
кри ве на бо дља ма, отров на ау стра лиј ска зми ја) и пре не се но на че ње („Злой, 
язви тельный, ко варный че ло век”) (ушakoв 1935 I: сту бац 839), у Ње го ше вом 
спје ву име ни ца има ми то ло шко зна че ње.

5. ИсХОдИ. – При мје ри из пр вог из да ња Шће па на Ма лог упо ре ди ви су 
с при мје ри ма из ру ко пи са Гор ског ви јен ца и ру ко пи са Би ље жни це, с јед не 
стра не, али и с при мје ри ма из пр вог из да ња Лу че ми к ро ко зма. При том се 
раз ма тра на про бле ма ти ка раз вр ста ва у два ру кав ца.

5.1. Пр ви ру ка вац пред ста вља ју гра фе ме ко ји ма се озна ча ва ју три основ-
на ин до ев роп ска во ка ла, а, о и е. Цен трал но мје сто у том спек тру, ме ђу тим, 
при па да гра фе ми а. Она је не са мо ми је ша на с дру га два при мар на во ка ла 
не го је мо гла би ти схва ће на и као во кал и [види т. 0.(3)]. Спе ци фич ност ово га 
ти па за мје не во кал ских гра фе ма, и исто ри ју пи та ња, по ка за ће мо на при мје ри ма 
име ни це љу бав, за ко ју има мо по твр де и у ау то гра фу и у из да њу – Би љеж ни
це и Гор ског ви јен ца или са мо у из да њу – Шће па на Ма лог и Лу че ми кро коз ма.

(1) У Шће па ну Ма лом име ни ца љу бав има осам по твр да: ном. (брат ска) 
љу бав [ШМ 3389], ак. (на шу) љу бав [ШМ 318, 319, 320], (за) љу бав [ШМ 2935], 
ген. љу ба ви [ШМ 3155, 3392], ин стр. љу ба вју [ШМ 2512]. Од ових по твр да 
на ро чи то је ин ди ка тив на ова по сљед ња, с на став ком -ју у ин стру мен та лу 
јед ни не, али то ни је об лич ки ру си зам (пре ма ру ском любóвью) не го фо нет-
ски ди ја лек ти зам: ре зул та ти но вог, срп ског јо то ва ња не у тра ли зо ва ни су у 
су фик су име ни ца на -*ьје – (ном. мн. и ген. јд.) трŷпја [ШМ 2037 (41); ШМ 
2044 (48)]; (ак.) рôбје [ШМ 625; ШМ 2145 (73)], (ин стр.) рôбјем [ШМ 2230], 
(ген.) рôбја [ШМ 3893]; (ак.) здрâ вје [ШМ 2549] – и у на став ку -*ьју ин стру-
мен та ла јед ни не име ни ца жен ског ро да ко је у но ми на ти ву има ју нул ти на-
ста вак: а гòји се са не ви ном крвју? [ШМ 2180]; по љу био са брат ском љýба вју. 
[ШМ 2512].

Упо тре ба срп ског не по сто ја ног во ка ла /а/ у но ми на ти ву -аку за ти ву и 
ин стру мен та лу, ко ји се, као ре зул тат ујед на ча ва ња осно ве, пре нио и на оста-
ле па де же, мо же по слу жи ти као до дат ни ар гу мент за ре кон струк ци ју об ликâ 
име ни це љу бав (ген. љу ба ви) у дру гим Ње го ше вим дје ли ма.

(2) Од де вет по твр да, име ни ца љу бав у пр вом из да њу Лу че ми кро ко зма 
пра вил но је од штам па на у шест (све су у дру гом ди је лу спје ва): (ген.) люба ви 
[ЛМ 996, 1090, 1870, 2014, 2153], (лок. у) люба ви [ЛМ 2105], а у три (све су у 
дру гој пје сни) ре кон стру и ше мо исту вр сту штам пар ске гре шке (за мје ну са-
мо гла сни ка а → о): вјеч ним ог њем све ште не љу ба ви; [ЛМ 568, любо ви (стр. 
23)]; и хим ни ма вје чи те љу ба ви, [ЛМ 645, любо ви (стр. 26)]; по ју пје сне вје-
чи те љу ба ви. [ЛМ 652, любо ви (стр. 26)]. Већ ова „па ра диг ма ти ка” би ла би 
до вољ на за ре кон струк ци ју три ју штам пар ских гре ша ка у на ве де ним сти хо-
ви ма. Та кву ре кон струк ци ју, ме ђу тим, по твр ђу ју ин тер тек сту ал не па ра ле ле 
с пр вим из да њем и ру ко и сом Гор ског ви јен ца, при је све га.

Тре ба та ко ђе ис та ћи да је об лик *љу бо ви је зич ки не а у тен ти чан – у ру ском 
је зи ку је не по сто ја ни во ка ла /о/ у но ми на ти ву -аку за ти ву и ин стру мен та лу, 
ко ји се, као ре зул тат ујед на ча ва ња осно ве, ни је у апе ла ти ву пре нио на оста ле 
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па де же: пре ма но ми на ти ву лю бовь ге ни тив гла си любви (док сaмо жен ско 
лич но име чу ва о у свим об ли ци ма: Любовь, Любо ви…). 

(3) У 3. сти ху дру ге спо ме нар ске пје сме из Би ље жни це, ко ју на во ди мо по 
пр вом ос мер цу: „Сви над ме ни ком пли мен ти…”, Ње го ше во: любaвь (л. 25 об.) 
пр ви из да ва чи су про чи та ли по гре шно, као ру си зам: Сла  вјан ска је љу бов пре-
ка, у про сто ти она бли ста, (шОћ и др. 1956: 163), а Ра до ван Ла лић, у дру гом 
из да њу Це ло куп них де ла Пе тра Пет ро ви ћа Ње го ша, тач но, као до ма ћу ри јеч: 
Сла  вјан ска је љу бав пре ка, у про сто ти она бли ста, (лАлИћ 1967а: 224). Ла ли-
ће во (и на ше) чи та ње по твр ђу је ау то граф [види т. 1.2.(1)].

Ово раз ли чи то чи та ње Ње го ше ве гра фе ме а у истом об ли ку јед на је 
вр ста не пла ни ра ног екс пе ри мен та.

(4) Мно го је за ни мљи ви је раз ли чи то чи та ње (и ту ма че ње) три ју по твр-
да име ни це љу бав у ау то гра фу и пр вом из да њу Гор ског ви јен ца [види т. 
1.2.(3)].

Ми лан Ре ше тар је ру ко пис тач но иш чи тао, па за 1025. стих са мо ка же: 
„на до дан је са стра не”, а раз ли ке у од но су на пр во из да ње на во ди у 1023: 
„люба ви” и 1035. сти ху: „люба ви ти” (РЕшЕТАР 1926: 353). Дру гим ри је чи ма, 
Ре ше тар тач но опи су је раз ли ку из ме ђу ау то гра фа и пр вог из да ња, али не 
об ја шња ва ту раз ли ку ни ти ко ри гу је пр во из да ње.

(5) Не ки ау то ри по ку ша ва ју да оправ да ју при ре ђи ва ча пр вог из да ња 
ни ма ло не сум ња ју ћи да је то сам пје сник ко ји је бо ра вио у Бе чу то ком штам-
па ња дје ла.

Раз ли ку из ме ђу пр вог из да ња и ру ко пи са тач но је уо чио и Ни ко ла Ба на-
ше вић у ко мен та ру уз стих 1035: „У ру ко пи су сто ји љу ба ви, као и ра ни је у 
ст. 1023; у штам па ном из да њу, тај об лик је у оба слу ча ја за ме њен са љу бо ви, 
док је у ст. 1025, ко ји из го ва ра кнез Јан ко, оста ло љу бав. Те шко је прет по ста-
ви ти да је об лик љу бо ви штам пар ска гре шка, два пут по но вље на; ве ро ват-
ни је је да је пе сник хтео да из дво ји го вор му сли ма на (у Ву ко ву Рјеч ни ку има 
љу бав и љу бов), а Вук Ман ду шић је за тим, ими ти ра ју ћи иро нич но Фе ра та 
За чи ра [Зачиранина – Р. М.], из го во рио ту реч као он” (БАНАшЕвИћ 1973: 266).

Сво је ту ма че ње 1023. и 1035. сти ха Гор ског ви јен ца Ми ха и ло Сте ва но-
вић је ова ко обра зло жио: „За ни мљи во је ука за ти на Ње го ше во ме ша ње цр кве-
но сла ви зма, од но сно ру си зма љу бов с на род ним до ма ћим об ли ком ре чи – 
љу бав, и то на раз ма ку од све га не ко ли ко сти хо ва. На ре чи Фе ра та За чи ра 
[Зачиранина – Р. М.]: / Ми жи ви мо као до сад брат ски / па љу бо ви ви ше не 
тре бу је (1022–1023), / кнез Јан ко од го ва ра: / Би смо, Тур ци, али се не мо же; / 
сми је шна је ова на ша љу бав (1024–1025). / А у сти ху: / Љу бо ви ти на ба ви ми 
та кви (1035) – / Вук Ман ду шић, као и За чир [Зачиранин – Р. М.] ка ва зба ша, 
опет не узи ма на род ни об лик већ ту ђи. И тим пре не ми слим, као проф. Ба-
на ше вић, да је пе сник хтео ис та ћи раз ли ку ста вља ју ћи баш му сли ма ну – у 
уста цр кве но-сло вен ски лик те ре чи, не го ће пре би ти мо гу ће да су Ње го шу 
под јед на ко би ла обич на та два об ли ка (и на род ни и ру ско сло вен ски), па није 
сма трао да их је по треб но ујед на ча ва ти, тим пре што је и сам Вук Ка ра џић 
ту реч упо тре бља вао и унео у свој Рјеч ник у оба об ли ка, с озна ком, на рав но, 
да на род ном об ли ку да је пр вен ство” (сТЕвАНОвИћ 1976: 83).
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(6) Ми се са Сте ва но ви ћем у кри тич ком ди је лу сла же мо: ма ло је вје ро-
ват но да би Ње гош, и то тек при ли ком штам па ња дје ла, м у  с л и  м а  н у  при-
пи сао књи шки об лик да би га за тим са иро нич ним при зву ком по но вио у Ман-
ду ши ће вом ис ка зу, али се не сла же мо са ње го вим ту ма че њем: вје ро ват ни је 
је да је ли це ко је је пре пи си ва ло за штам пу Ње го шев ру ко пис про чи та ло а 
два пут по гре шно као [о] (а јед ном тач но, као а).

По ред то га, цр кве но сла вен ски об лик ге ни ти ва гла сио је l}bxve, а ру ски 
любви (је ди но жен ско лич но име Любовь за др жа ва во кал о у чи та вој па ра-
диг ми).

(7) Да је ри јеч о по гре шном чи та њу Ње го ше вог ру ко пи са ви ди се по не-
пла ни ра ном екс пе ри мен ту Јев та М. Ми ло ви ћа: и он је сло во a из пје сни ко вог 
ау то гра фа у об ли ци ма име ни це љу бав два пут по гре шно про чи тао као „о” (а 
јед ном тач но, као а). Раз ли ка је са мо у то ме што је ли це ко је је чи та ло Ње го-
шев чер но вик и ства ра ло бе ло вик (Ме да ко вић у Бе чу или Вр че вић при је Бе ча) 
по гре шно про чи та ло l}bov- у 1023. и 1035. сти ху (а тач но l}bav- у 1025. сти ху), 
док је Ми ло вић не тач но про чи тао l}bov- у 1023: „па љу бо ви ви ше не тре бу је.” 
и 1025: „сми је шна је ова на ша љу бов!”, а тач но l}bav- у 1035. сти ху: „Љу ба ви 
ти, […] на ба ви ми та кви!” (МИлОвИћ 1982: 137).

Же ле ћи да се вра ти Ње го ше вом ру ко пи су, Во ји слав П. Ник че вић се 
осло нио на Ми ло ви ће во (по гре шно) чи та ње, у пр ва два сти ха, и на (не а у тен-
тич ни) об лик из пр вог из да ња, у тре ћем сти ху, па у сва три слу ча ја на во ди 
об лик ко ји ни је Ње го шев: па љу бо ви ви ше не тре бу је. (НИКчЕвИћ 1997: 91); 
Сми је шна је ова на ша љу бов! (НИКчЕвИћ 1997: 91); Љу бо ви ти, на ба ви ми 
та кви! (НИКчЕвИћ 1997: 91).

(8) На осно ву све га на ве де ног за кљу чи ли смо да у 1025. сти ху тре ба 
оста ви ти љу бав (као што је и у ру ко пи су, и у пр вом из да њу), а у сти хо ви ма 
1023. и 1035. вра ти ти об лик љу ба ви (пре ма ру ко пи су, ко ји је у пр вом из да њу 
по гре шно про чи тан). Уо ста лом, та кво тек сто ло шко рје ше ње при ми је нио је, 
без обра зло же ња, Ри сто Ј. Дра ги ће вић у сво јим из да њи ма, по чев од пр вог 
(дРaГИћЕвИћ 1959: 42–43). Го ди ну да на при је пр вог Дра ги ће ви ће вог из да ња, 
Ми о драг С. Ла ле вић је ука зао на нео прав да ност из мје не ру ко пи сног об ли ка 
у пр вом из да њу: „рук. има љу ба ви а у I изд. љу бо ви, че му не ма оправ да ња” 
(лА лЕ вИћ 1958: 69).

5.2. Дру ги ру ка вац ти че се ви ше гра фе ма не го са мог во ка ла (во кал је 
уви јек е), и то гра фе ма ко ји ма се оби ље жа ва ју сло го ви, с ини ци јал ним ј (є) 
и без ини ци јал ног ј (е). Проб лем се уве ћа ва из нај ма ње два раз ло га. С јед не 
стра не, у ру ском је зи ку гра фе мом е оби ље жа ва се, на по чет ку ри је чи и по сли-
је во ка ла, се квен ца „је”, а за е без ини ци јал ног ј ко ри сти се дру га гра фе ма 
– э „обо рот ное”. Ти ме се мо же об ја сни ти чи ње ни ца да је Ње гош у ау то гра фу 
Гор ског ви јен ца (ру ски: чер но вик) узроч ни ве зник пи сао еръ, ере да би у 
чи сто пи су (ру ски: бе ло вик) или у ко рек ту ри он био ис пра вљен у єръ, єре. С 
дру ге стра не, се квен ца „је”, али по сли је су гла сни ка, по ја вљу је се као ије кав-
ски реф лекс крат ког ја та, па до ла зи до кон ку рен ци је дви ју гра фе ма, ѣ и є, за 
оби ље жа ва ње исте гла сов не ври јед но сти (Вук у име ни ци из на сло ва сво је 
пр ве збир ке пи ше пєсна ри ца).
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Те ма о упо тре би гра фе ма е, ѣ и є из и ску је осврт на исто ри ју пи та ња.
(1) Је дан аспект те ме раз мо три ли смо у рас пра ви о Сaви Мр ка љу као 

јед ном од уте ме љи ва ча срп ског књи жев ног је зи ка (МАРОјЕвИћ1996; цит. по 
МАРОјЕвИћ1999: 82–85). Из дво ји ће мо је дан сег мент те ана ли зе.

Ис пи ту ју ћи је дан ар ха ич ни си стем цр кве но сла вен ског ли тур гиј ског 
из го во ра у Ру си ји, Бо рис Ус пен ски је до шао до сље де ћег за кључ ка: „Раз ли-
че ние Е и Ѣ тщательно соблюда ется. При этом раз ли чие со сто ит не в ка че-
сте са мо го гла сно го, но в том, что Ѣ смягча ет предыдущий со гласный (по-
доб но со вре мен но му рус ско му е), тог да как пе ред Е смягче ния со гла сно го 
не про ис хо дит (ана ло гич но укра ин ско му е)”. Ру ски ау тор ука зу је и на слу ча-
је ве не до сљед ног чи та ња сло ва е, са прет ход ном ме ко ћом су гла сни ка, као и 
на при мје ре у ко ји ма се ис пред сло ва ѣ из го ва рао тврд су гла сник (усПЕНсКИй 
1968: 29, 35, 88). При ка зу ју ћи књи гу Ус пен ског Па вле Ивић на ве де ну ди стинк-
ци ју не што по јед но ста вље но, али не и не тач но ин тер пре ти ра, ука зу ју ћи да 
је утвр ђи ва ње те ру ске тра ди ци је ко ри сно „и за раз у ме ва ње из ве сних је зич-
ких и пра во пи сних по ја ва у срп ском ам би јен ту” (ИвИћ 1970: 285–286). За кло-
нив ши Иви ће вим ау то ри те том из вор ни текст Ус пен ског, овај при каз је по стао 
из во ри ште јед не круп не по гре шке у до ма ћој ис то ри ји књи жев ног је зи ка. 
По зи ва ју ћи се и на Ус пен ског и на Иви ћа (а ни код јед ног то не пи ше), Алек-
сан дар Мла де но вић твр ди да сло во ѣ „у по ме ну том ру ском цр кве ном је зи ку” 
(ру ско сло вен ски, сла вен ски) има гла сов ну „вред ност се квен це је”, од но сно 
„оз на ча ва је не са мо у ру ској цр кве ној већ и у ру ској гра ђан ској ћи ри ли ци” 
(МлАдЕНОвИћ 1989: 23). Већ из тре ће ру ке и је дан ру си ста, Све то зар Сти јо вић, 
за сје њен овог пу та Мла де но ви ће вим ау то ри те том, по твр ђу је да се ру ско сло-
вен ски је зик „од ли ко вао је ка виз мом”, „а то зна чи да је гра фи ја ѣ има ла 
вред ност се квен це је”, про ши ру ју ћи Мла де но ви ће во „от кри ће” и на жи ви 
ру ски је зик: „Тај ру ско сло вен ски (а и ру ски) је ка ви зам фо нет ски се углав ном 
по ду да рао […] с до ма ћим, ау тох то ним је ка ви змом на ста лим од не ка даш њег 
крат ког ја та” (сТИјОвИћ 1992: 82–83).

(2) Исто ри ју пи та ња ка ко ју је Ус пен ски из ло жио тре ба пре ци зи ра ти, 
од но сно вре мен ски ло ци ра ти. Ту ма че ње по ко ме се раз ли ка из ме ђу е и ѣ не 
огле да у ква ли те ту са мог во ка ла не го у то ме што се ис пред ѣ из го ва ра мек 
су гла сник (као ис пред са вре ме ног ру с ког е), док се ис пред е су гла сник не 
умек ша ва (ана лог но са вре ме ном укра јин ском е) не мо же би ти тач но за пр ви 
ви јек по сто ја ња но вог цр кве но сла вен ског је зи ка, тј. од ре фор ме ца ра Алек-
се ја Ми хај ло ви ча сре ди ном XVII ви је ка (1653–1654), кад је оза ко ње на за пад-
но ру ска вер зи ја црк ве нос ла вен ске гра фи је и ор то гра фи је, па до по ја ве Ло мо-
но сов ље вог дје ла „Рос сій ская грам ма ти ка”: Ло мо но сов раз ли ку је „тан ко” и 
„де бе ло” е и у го во ру обра зо ва них Ру са, а не са мо Ма ло ру са, тј. Укра ји на ца, 
а то се узи ма као пе ри од до кад су се фо не ме /е/ и /ě/ у ве ли ко ру ском је зи ку 
(„соб ствен но рус ский язык”) још ди фе рен ци ра ле.

(3) Да ли су Ср би пре по зна ли је -ре флекс ја та са мо на осно ву аку стич ког 
ути ска пер ци пи ра ју ћи прет ход ни ме ки су гла сник као се квен цу са ста вље ну од 
тог су гла сни ка и со нан та ј по обра сцу мѣсто [м’есто] → мје сто? Не са мо на 
осно ву аку стич ког ути ска, и не са мо за то што су Ру си, а по го то ву Укра јин ци, 
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још чу ва ли фо не му /ě/ као по се бан во кал пред њег ре да, не го и за то што се 
фо не ма /ě/ (ѣ) још чу ва ла у сре ди шњим срп ским го во ри ма, бу ду ћој (и)је кав-
ској зо ни, о че му свје до чи Фор ти сов за пис ба ла де о пле ме ни тој (= плем ки њи) 
Асан -аги ни ци и пје сме из Ер лан ген ског ру ко пи са (ви ди по дроб ни је у МА РО
јЕвИћ2006).

(4) На осно ву јед ног ар ха ич ног ти па (за пад но ру ске) цр кве но ла вен ске 
гра фи је и ор то гра фи је, оза ко ње не ре фор мом ца ра Алек се ја Ми хај ло ви ча сре-
ди ном XVII ви је ка, Ср би су при ми ли дви је вер зи је сло ва јест: ши ро ко j оста-
ло је у ври јед но сти се квен це „је”, уско e за ми је ње но је гра фе мом е из ру ске 
гра ђан ске ћи ри ли це. Ре фор мом Пе тра Ве ли ког, на и ме, гра фе ма е има ла је 
дво ја ку ври јед ност: на по чет ку ри је чи или сло га „је”, по сли је пар ног ме ког 
су гла сни ка „’е”, тј. е с ме ко ћом прет ход ног су гла сни ка, док је но во у ве де но 
сло во э би ло све де но на дви је ри је чи (этот, поэто му) у ври јед но сти „е”, па га 
је Ло мо но сов сма трао су ви шним.

6. ЗАКључАК. – Са бра ће мо ре зул та те при мје не ме то да за мје не во кал ских 
гра фе ма огра ни чив ши се са мо на спјев Шће пан Ма ли (и пје сни ков Пред го-
вор). Де сет ис прав ки учи ни ли смо на пла ну за мје не во кал ских фо не ма (се дам 
у сти хо ви ма, три у про зи), у јед ном ан тро по ни му (у про зној ди да ска ли ји) 
вас по ста ви ли смо /ј/ ис пред /е/, а у шест сти хо ва – укло ни ли ини ци јал но 
па ра зит ско [ј] у ве зни ци ма ер (х 5) и ере (1).

(1) На осно ву при ми је ње ног ме то да за мје не во кал ских гра фе ма у смје-
ру а → о ис пра ви ли смо рад ни гла гол ски при дјев у 2172. сти ху: грдно ли си 
бра ћу за ва ди ло (а не „за во ди ло”), ди ја ле кат ски им пер фе кат у зна че њу ао ри-
ста у 2260. сти ху: јошт мо ји ма очи ма нè ви ђāх (а не „не ви ђох”), пре зент у 
проз ном тек сту ис пред 2293. сти ха: Шће пан òт ва рa пис мо (а не „отво ра”), 
об лик жен ског ро да при дје ва у 2638. сти ху: Из вјест на је ње ном ве ли че ству 
(а не пре ди ка тив ни при лог „Из вјест но је”).

За мје на во кал ских гра фе ма у су прот ном смје ру о → а одра же на је у 3358. 
сти ху, у ко ме је по свје до чен ин стру мен тал јед ни не: ви ди не бо с равни н[о]м 
спо је но (а не окрњ ени ин стру мен тал мно жи не „с рав ни нам”), и два пут у пје-
сни ко вом Пред го во ру: со др жа ва (а не „са др жа ва”) и со чи ни тељ (а не „са чи-
ни тељ”). Тре ба ис та ћи да име ни це ти па рав ни на, као и за мје ни це ми, ви, мо гу 
има ти ар ха ич ни да тив мно жи не са за вр шет ком -ам, али не и ин стру мен тал 
(у ње му је за вр ше так -ами), што је до дат ни ар гу мент за оправ да ност ко рек-
ци је пр вог из да ња у на ве де ном сти ху.

(2) На осно ву при ми је ње ног ме то да за мје не во кал ских гра фе ма у смје-
ру е → а ис пра ви ли смо 276. стих, у ко ме је и дру га име ни ца у мно жи ни: 
Кад вид’је ше жби ри и ŷво  де (а не у јед ни ни „уво да”), и 566. стих, у ко јем пр ва 
име ни ца са др жи ру ско сла вен ски су фикс -еств-: Ва шем цар ском ве ли че ству 
по клон! (а не срп ско сла вен ски -аств-: „Ве ли ча ству”).

(3) На осно ву при ми је ње ног ме то да за мје не во кал ских гра фе ма у смје ру 
o → е ис пра ви ли смо при лог у 2602. сти ху: па ото ле згри јāт – у по сте љи (није 
„оте ле”).
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(4) На осно ву при ми је ње ног ме то да за мје не во кал ских гра фе ма у смје ру 
Є → Е ис пра ви ли смо ан тро по ним у про зи ис пред 2497. сти ха: (ген.) [Ј]е ка
те ри не Втo ре (ни је „Ека те ри не”).

За мје ну у су прот ном смје ру е → є ко ри го ва ли смо у ве зни ку ер у зна-
че њу ‘да’ јед ном уну тар 3977. сти ха (по сли је це зу ре пи са ло се ма ло сло во): 
Сре ћом њи ном eр га са вла да ше (а не: „јер га са вла да ше ”), а че ти ри пу та 
за мје ну Е → Є (на по чет ку сти ха пи са ло се ве ли ко сло во) – у сти хо ви ма 364: 
eр су злијем тра гом обр ну ли (а не: „Јер су зли јем”), 979: eр се нêће нак áни ти 
до ћи (а не: „Јер се не ће”), 1411: eр ни је си смио го во ри ти (а не: „Јер ни је си”) 
и 3528: eр нèј ’мāју спрaве кâ тре бу је (а не: „Јер неј ма ју”). Јед ном је ова ква за-
мје на и у ве зни ку ере у истом зна че њу ‘да’, у 383. сти ху: èре ћу им у зет власт 
вр ховну (а не: „Је ре ћу им узет’ власт вр хов ну”).

Ис прав ке у тек сту спје ва зна че и од го ва ра ју ћу ко рек ци ју у ау тор ској 
лек си ко гра фи ји, као при лог за из ра ду но вог Рјеч ни ка Ње го ше ва је зи ка.
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Rad mi lo Маrоjеvić

THE RE CON STRUC TION OF MI SPRINTS
CA U SED BY THE MI XING OF VO WEL GRAP HE MES 

(ON THE MA TE RIAL OF NJE GOŠ’S EPIC STEP HEN THE LIT TLE)

S u m  m a r y

The cri ti cal edi tion of the epic Step hen the Lit tle by Ser bian po et Pe tar II Pe tro vić Nje goš from 
the era of ro man ti cism is ba sed, in the first pla ce, on the ori gi nal so ur ces, which are fo ur fold: an 
au to graph on the ti tle pa ge of the ma nu script, two pre ce ding pu bli ca ti ons of the fo urth sce ne of the 
first act (in the pe ri o di cals Ja dran ski Sla vjan and Srb ske no vi ne), and the first edi tion. In the se cond 
pla ce, it is ba sed on the in ter tex tu al con nec ti ons with ot her edi ti ons and ma nu scripts, and fi nally on 
the di sco very of the ex chan ge of vo cal grap he mes in the first edi tion when com pa red to the aut hor’s 
pre e xi sting ma nu script.

This pa per fo cu ses on the third ro und of mi sprint cor rec ti ons in the first edi tion of the epic 
Step hen the Lit tle and it is ba sed on the esta blis hment of the re pla ce ment of vo cal grap he mes in the 
first edi tion as a spe ci fic met hod of re con struc tion. 

In the first three sec ti ons of the pa per, analysis is ma de of exam ples of the in cor rect iden ti fi-
ca tion of the vo wels /a/, /o/ and /e/ in the first edi tion of the epic Step hen the Lit tle, which ca me abo ut 
as a re sult of the ina de qu a te tran scrip tion of vo wel grap he mes in the po et’s ma nu script. The fo urth 
sec tion de als with the in cor rect per cep tion of the grap he mes є и е: the first sig ni fied the pho ne mic 
se qu en ce /je/, and the se cond just the vo wel /e/, and so a mi xing of the two oc cur red. The analysis al so 
en com pas ses ma te ri als from the epics The Mo un tain Wre ath and The Ray of the Mic ro cosm, along 
with cer tain ot her po ems by Nje goš. 
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