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О ТУМАЧЕЬЬУ НЕКИХ РЕЧИ И ИЗРАЗЛ

У ГОРСКОМ ВЩЕНЦУ

Право значение понеких речи, израза и филозофских мисли

у Горском ви)'енцу остане та)на. 1Ьйхово правилно об)ашаен>е

могао je jeflnro дати сам ВЬегош да je дуже поживео. МеЬутим,

износеки нова тумачевьа и податке за спорне или недовольно про-

тумачене речи, изразе и HejacHa места Moryhe je допи до на)веро-

BaTHHJer или на)приближни}ег значен,а, а Горски ви}енац заслу

жуje да се учини сваки напор у том правду. Стога сам и ja покушао

да овде дам неколико ситнщих прилога.

1. — За реч сшалан у 17. ст. Посвете:

Ево та)на бесмртника; даде Србу сшалне груди, ...

В. Латковип flaje ово oôjaiuibeibe1 : „Сшалне груди — nocTojaHe,

чврсте груди. — К. А. ]овановий, ме^утим, при превоЬе&у Г. в. на

н>емачки схватила je pnjen сшалан као русизам (стальной = челичан)

и реченицу превела : ,er stahlt die Brust der Serben' — очеличио

груди Срба. Pnje4H ,сталанс исто значенье flaje и Б. К. (Божидар

КнежевиЬ). ВЬегош je у Слободщади (V, 200—201) у истом значеау

употребио pnje4 ,челикс: ,дау челикнаша срца, наше груди прео-

крене'. Ако се овако та pnje4 схвати, смисао ocraje исти: ,Улио

je Србину храброст и BJepy у себе самог'." МеЬутим у Pje4HHKy2

1 Сви наводи стихова узети су из „Горског ви)"енца" у редакции Р.

БошковиЬа и В. Латковика. Ц)'елокупна д)ела П. П. Н>егоша, кьига треЬа,

Просвета, Београд, 1957. Ми Ьемо ово издание обележавати ГВ ЦД.

2 Р)ечник, саставили М. СтевановиК и Р. Бошковик. Щелокупна д;ела

П. П. Н>егоша, шьига шеста. Просвета, Београд, 1954. Ми Немо га обеле

жавати Р ЦД.
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ко)и обухвата непознати)е и необични)е речи из свих НЬегоше-

вих дела сто)и: стални, а, о (рус. стальной) челичан, и наводи

се горњи стих.

Неки рани)и коментатори Горског ви)енца, као нпр. Решетар,

сдштрали су да ову реч не треба тумачити и да је по себи )асна,

али Н. ВелимировиЬ у свом делу Религија Н>егошева3 (стр. 173)

каже : „Не сталне у смислу посто)ане груди, него сталне од руског

израза стальной — челичан, дакле ,челичне груди'." Има)уЬи у

виду однос Н>егошев према ондашню) Руси)и, његово познавање

руског )езика и чињеницу да )е он често употребл>авао русизме у

сво)о) преписци и у сво)им делима ово су мишл>ење заступали и

многи касни)и коментатори Нэегошева текста и речника.

Реч сшалан у доба НЬегошево и много доцни)е употребл>авана

]е у значеньу йосшојан, чврсш и у народу и код писаца. Вук )е у Р).

об)ашн>ава са „згапоЪап, згаЫНз", дакле постојан, истра)ан, непо-

колебл>ив, чврст, с ознаком у Дубр., т). да )у )е он чуо или да се

говори у Дубровнику. Међутим, доцни)и писци чак и стручних

дела употребл>авали су ову реч место садаппье речи чврсш. Тако

М. МаринковиЬ у сво)о) Физици4 (стр. 104. и дал>е) има термин

сшална шела за данашња чврсша шела. И С. М. ЛозаниЬ се, читавих

двадесетак година доцни)е, у свом првом уцбенику Неорганске

хеми)е5, служи термином сшална шела. На)зад, у Црно) Гори

реч сшалан, кад се односи на човека и жену има значенье моралне

чврстоЬе: сшалан човек значи моралан човек, човек )ака карактера.

Стога реч сшалан (сталне груди) ни)е, по мом мишл>ењу, русизам,

без обзира на то што )е смисао, као пгго то примеЬу)е В. ЛатковиЬ,

потпуно исти.

2. — Стих 434—435;

А ево смо као они миши

те за мачку звоно припрзвллху.

„Алузи)а )е на народну причу : ,Кад су се миши договорили против

мачке, одлуче да )о) звоно о врат об)есе да се чује кад иде, али се

не нађе ниједан миш да се тога посла прими'." (Ст. М. Л>.) (ТВ

ЦД). — Поред ове народне приче (басне) коју наводи Ст. М.

8 Др Ник. ВелимировиЬ, Релипф Н>егошева, II изд. Београд, 1921.

* Вук МаринковиЬ, Начела физике I, Београд, 1851.

• С. М. ЛозаниЬ, Неорганска хеми)а, Београд, 1873.

Наш |език
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Л>убиша посто)е и уметничке басне о мишевима ко)и су хтели да

ставл>а)у мачки звоно о врат. Нпр. код Досите)а: Мишеви и йра-

йорци (бр. 107, Дела Досите)а ОбрадовиЬа, V. Државно издэње,

Београд, 1911); 1л РоШаше, Раь1ез, II, 2 (СопзеП гепи раг 1е$

гаь = Саветовање мишева).

3. — Стих 883—884:

Шта Ье слабо раскршНе липово

пред остротом витога челика?

„Шта ке слаба хришЬанска в)ера пред силом турском? Како

)е липово дрво сасвим слабо, то Турци радо зову хркшЬанство и

хришЬане ,липов крст' " (М. Решетар) (ГВ ЦД). — У Р). ЦД

сто)и: раскршНе, а с. крст. — Код Вука (Р).) ова реч означава

само раскрсницу, у Пословицама (Српске народне пословице, II

изд. Београд, 1933 г. под бр. 3104) за липов крст Бук наводи

следеЬе: Крсте липови! Рече Турчин хришЬанину кад га што

псу)е. У Ак. Р). раскршНе )ош значи: рачве, рашл>е, раюье ...,

па се каже да она има преносно значење и у горньим ВЬегошевим

стиховима. Заиста раскршЬе у неким кра)евима Црне Горе то и

значи, али се нигде не употребл>ава у значеньу крста6, а рашле

(рачве ... р1.), према Ак. Р). значе и „име гранама што су израсле

у разним правцима из истога м)еста". Пгема теме горнье би место

гласило: „Шта Ье слабе рачве липовг пред остротом витога че

лика?"—- Липово дрЕо )е иначе меко, а његове рачве су поготову

слабе, тако да их тврдо и оштро челично сечиво без муке и те-

шкоЬе пресече. У пренесеном смислу, наравно, ово се односи на

хришЬанство ко)е )е слабо према исламу исто онако као липове

гране према оштром челику. —

4. — Стих 1913—1915:

Куда си ми улетио

мо) соколе:

Од дивнога јата твога,

браше. рано?

Брате, рано? (Код Решетара брате рано!)

" Н>ггош )е у писмима турским старешинама и кроз уста муслимана

или Турака у Г. ви)енцу употребл>авао речи и изразе у оном облику и зна-

чењу како их они употребл>ава)у. Стога би требало испитати да муслимани

негде не говоре раскршке место крст.
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Реч рано досад je тумачена на три начина, a ja hy дати и чет-

врто тумачеше.

1) рана (храна). Вэегош ову реч у писмима пише и храма, али

у ГВ свуда без х: крв je л>удска рана наопака (ст. 1140), вазда

раниш од Видова дана ... (ст. Ï739), рани т)ело опьем електризма

(ст. 2326). У значешу храна (брате, храно) ова реч не долази

уопште у обзир jep се она у oboj вези и значенъу не говори у IJpHoj

Гори, а чак и кад би се говорила, то не би никад рекла сестра, и

то joui удата;

2) рано adv. (прерано, сувише рано); и ово значенье je мало

вероватно jep се у стиховима 1932—1935 каже:

Да погибе у 6oj л>ути,

yöojHH4e,

Ije се српски момци грабе,

младо момче,

око главах и оруиф,

просте ране!

Овде, дакле, HHJe толико у пита&у погибла, иако ce у IJpHoj

Гори често гинуло у paHoj младости, него начин на kojh je БатриК

погинуо : сестра би ман>е жалила- брата да je ¡уначки nao у 6ojy,

а не на превару — домамл>ен и погублен без икакве могунности

да се брани и „замени".

3) рана (vulnus). Ова реч je у овом значеау дал>е два пута

поменута :

а) Moje ране без пребола,

рано лута, (ст. 1918)

б) око главе и оруяф,

просте ране !

Хао израз бола, патн>е и жалости приликом смрти сродника,

при{ател>а, друга или истакнутих личности реч рана (vulnus)

употребл>ава се често у народним песмама, тужбалицама (при

нарицан>у, тужен>у), па и у посмртним говорима. Уз ову реч у овом

значеау долазе стални, иако различии, додаци: тешке, претешке

ране, грдне ране, ране без пребола, л>уте ране, братске ране, вел>е

ране, ране усред срца, жестоке ране, вруЬе ране и др., при чему

одредбена реч може дови и после именице (ране л,уте, ране брат
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ске итд.). Али као одредба речи рана, без обзира да ли значи vul-

nus или има друго значение, служи лице Koje се оплаку)е: син,

брат, дете, Majna итд. Примера и за )едну и за другу групу има

доста у Тужбалицама од Н. ШаулиНа7 и овде he бити поменут само

неки из друге групе: рано Moja! рано сине! роде рано! рано fljeup!

рано доме! брате рано! ... И према примерима ове друге врсхе

на први поглед не би изгледало невероватно да je и код Н>егоша

реч рана употреблена у смислу рана (vulnus), ]'едино се интонашф

не би слагала с осталим текстом (брате, рано).

4) Ъор^е ПоповиК у cbojoj кн>изи: Турске и друге исто-

чанске речи у нашем резину (Београд, 1884) каже следеЬе:

„рана" (у реченици: рано Moja); ову реч, по мишл>ен>у Ма-

ринковиЬа, узели су Срби од Перафнаца, у kojhx она значи:

лепо, нежно, оно што зacлyжyje обзир; те би тако: рано Moja!

значило : лепи moj ! срце Moje ! С овим тумаче&ем не веруjeM да he

се ико сагласити с МаринковиЬем, па и ПачиЬ вели, да je фраза:

рано Moja! = храно Moja! npnMehyjyhn да рана HHJe nepœjcKa,

него арапска ра'на=лепо, нежно".

Заиста арапска реч ra'nä у турском je3HKy значи: лей; добар;

изврсшан; врли2. Ова нам je реч дошла из турског и значила je,

у изразу рано Moja : мили moj, лейи moj, срце Moje, душо Moja, врли moj

и ел. Доцнще када се изгубило из вида право значение као и по-

рекло речи, она je, „народном етимолопфм", доведена у везу,

с нашим познатим речима рана (храна) и рана (vulnus), па су отуда

могла доЬи, за Места Koja по себи нису jacHa, и различита тумачевьа,

и то не само за места из народних песама веЬ и из других лите-

рарних списа као и у говорном je3HKy. МеСутим, тек када се води

рачуна о аеном првобитном и правом значеньу, фраза рано Moja

nocTaje потпуно jacHa.

Овде hy навести неколико примера, и то Hajnpe из народних

песама9 :

7 Српске народне тужбалице из збирке Новице Шаулика, Београд, 1927.

8 Податке о пореклу и значеау ове речи дао ми je др Фехим BajpaK-

таревйк, професор ориjeinaлистике Београдског универзитета, на чему му и

овом приликом захвалу)ем.

* Српске народне njecMe. Скупио их и на сви)ет издао Вук Стеф. Кара-

циЬ. IV. Државно издание. Београд, 1932. — Римске цифре означава^у гаьигу,

арапске страну, а у загради je година изданл.
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1) „Душо Moja, врло ти си лена!

Да си 'тела, рано, Moja бити

Не би тако врло лепа била." I, 235-6 (1932)

2) „А)д'Омере, рано материна,

А)'де рано, да те жени ,ма)ка;" I, 238

3) ПлачуКи га 3ararryje .ма ji<a :

„Што т' je рано, крвава долама?

Што си, рано, ти завио главу,

Завио си свиленом марамом?" I, 489

4) Сузе рони, сину Га)и вели:

„Оди, Tajo, оди слатка рано'."

5) Плаче царе као дете мало,

Плачук' Tajу узима за руку:

„YcTaj, Tajo, уста) слатка рано !

Hehe тебе погубит уja,

Иди, рано, двору б^еломе" I, 562

6) Проговори чедо из колевке:

„Слатка MaJKO, Maja слатка рано!" II, 10 (1932).

7) Она н>ему бол>е одговара:

„Жив ми и здрав делиjo незнана!

Немам, рано, никога мла^ега

До GrojaHa ¡единога сина." III, 154-5 (1929)

8) Па je онда Мару световала:

„Oryuiaj, Маро, cлyшaj слатка рано!"

III, 464 (1929). Итд.™

Примери под 1) и 2) две су варианте познате народне песме

Омер и Мерима. У првом примеру (под 1) Омер говори cbojoj

»сени с KOJOM га je на силу ма^ка оженила: „Да си 'тела, рано,

Moja бити" ... JacHO je да овде не може бити ни говора о храни.

У другом примеру (под 2) Majna се обраКа сину:

Ajfl' Омере, рано материна

МеСутим у главно) песми на одговара)уНем месту стоje стихови:

Мили сине, Омер момче младо (I, 231)

э у irpBOJ вари^анти:

Oj Омере, да moj мили сине! (I, 234)

10 Непотребно je било наводити примере, у овом случа}у, у KOJHMa

рана заиста знача храну као у познатим стиховима из песме Марко Крал>е-

виН и МраавчевиЬи:

„Марко сине, ¡едини у MaJKe!

Не била ти Moja рана клета". II, 175 (1932)
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што несулиьиво потвр1)У)е да се не мисли на храно машерина, веЬ

срце машерино и сл.

У примеру под 5) цар ко)и )е позвао свога сестриЬа да га

погуби, па од тога одустане и врати га натраг мащи не може му

никако говорити: слашка храно! или храно, веЬ то значи: слашка

душо, слашко срце; мили, драги. То значена има ова реч и у примеру

тюд 3).

У примеру под 7) очевидно )е да се ма)ка Сто)ана ^нковиЬа

не може обратити непознатом човеку („незнано) дели)и"; са храно.

О примерима под 3) 6) и 8) могло би се дискутовати, али ]а

мислим да )е у овом случа)у вероватни)е значење: мила, душо

и др. него храно.

Исто тако сам мишл>ења да у великом бро)у примера из

Тужбалица од Н. ШаулиЬа (и то у онима када реч. рано сто)и уз

лице што се оплакује) значи: мили, драги, срце, душо и сл., а не

рано (ушпш): рано роде! (мили роде!), рано браЬо! (мила браЬо!)

итд.

У познато) Бранково) песми:

, Где си, душо, где си храно?

Где си, данче мио?

Где си, сунце огрејано?

Где си досад био?

не може се драга обраЬати свом драгану с храно, те овде рано

може једино значити: драги, мили, срце, а никако храну! Стога

и ни)е требало и не треба исправл>ати првобитни Бранков текст

дометањем гласа х11.

1анко ВеселиновиЬ у сво)им приповеткама12 често употреб-

л>ава рано, рано мо]а. Тако у приповеци Родишели ова реч је

употреблена око тридесет пута (углавном ма)ка тако говори сину,

а нэ неколико места каже: дико мо)а, куЬо мо)а слатка, мо)а лепа

куно, дико...); у приповеци Сироче има само: куЬо, мо)е лепе

11 Бранко ни)е писао х ни онде где треба, као што то првобито ни)'е

чинио ни Вук. Бранкове песме издате су прво 1847. г.; у Бранковим песмама

(Српска юьижевна задруга, 1903), у редакци)и М. ДрагутиновиЬа, први стих

гласи: 'Де си душо, 'де си 'рано?... Б. ПоповиЬ, у сво)о) Антологи)и нови)е

ерпске лирике, Београд, 1911, преправио га )е онако како )е наведен, а М. Ле-

сковац (Бранко РадичевиЬ, Песме, Београд, 1947.): Где си душо, где си рано?

12 1анко ВеселиновиЬ, Целокупна дела, књ. прва. I Приповетке. Би

блиотека српских писана, Београд.
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очи, Moja радости, срце, дико, роде ...; у приповеци Луда Велинка,

Велинка ce o6paha komihhjh Филипу, ожешену човеку с децом:

Вилипе, 'рано Moja, Moje cpehe био! итд.

У причи Majciüop шминкапа од Лескова13 руска реч свеш

преведена je са рано: А ты, свет, вот сюда (а ти, рано, ево овде).

И ова je реч само у XIII глави (две стране) употреблена пет пута.

Реч свеш у преносном смислу (у народном, фам. говору) значи

исто што и свешик1*, дакле: мили, драги, ро!)ени...

Многи писци речника осепали су да реч рана односно храна

има и посебно значеае. Тако Вук (Pj .) код речи храна под 3 ynyhyje

на злашо]е, а под злашо)е каже: „Нова млада не CMHJe (од

стада) никога у куЬи звати по имену: за то je oÖH4aj да она,

пошто се доведе, свима куНанима (мушкоме и женскоме) на^ене

нова имена (само за себе); тако нпр. некога зове. ■■• д}евером, а

млаСе братом, злашо]ем, соколом, милоштом, мило}ицом (cf.

красни)". — У приповеци Чини од J. ВеселиновиНа снаха зове

девере kojh су млаГ)и од н>ена мужа: голубом, лабудом, злашаном.

У BacojeBHhnMa сам чуо да снаха млаг)ег девера зове злашом и ел.

РистиЬ — Кангрга (Речник ерпскохрватског и немачког je-

зика, Београд, 1928) наводе да храно! значи mein Goldhen! (tj.

злато Moje). Jlyjo БакотиЬ (Речник ерпскохрватског кньижевног

je3HKa, Београд, 1936) каже: храно Moja! усклик kojh може зна

чит: а) хранител>у moj! или б) драги moj! драга Moja!

J. Dayre - M. Deanovic-R. Maixner (Hrvatskosrpsko - fran-

cuski rjeenik, Zagreb, 1956) храно (Moja)! o6jauiH>aBajy француски

mon trésor!, a mon trésor!, кад ce односи на лице, значи: мили,

драги, ро^ени, душо, срце ...

. H. Н. Толстой (Сербско-хорватско-русский словарь, Москва,

1957) храно Moja! преводи на руски: кормилец мой или душа моя

(tj. хранител>у moj или душо Moja, драги moj, мили moj, ро^ени...).

1едан од mojhx прщателя из Земуна рекао ми je даму je баба

Koja je имала преко седамдесет година, join док je био дете, гово

рила „рано Moja!" иако je имао join два CTapnja брата и родителе

13 Н. С. Лесков, MajcTop шминкан>а. Превео Слободан СавиК. Мала

библиотека. Београд, 1950. — Оригинал: Н. С. Лесков, Избранные сочине

ния (Тупейный художник) ОГИЗ, 1946.

11 Толковый словарь русского языка (Волин-Ушаков) Москва, 1940.
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ко'щ су веЬ били зашли у године. Три мо)а познаника из разних

делова наше земл>е из Лике, Срема и Шумади)е (Горњи Милановац)

казэли су ми да и данас жене комши)ском па чак и непознатом

детету рекну: рано мо]а!

На основу свега овог излаганьа може се заюьучити да израз

браше рано у тужби сестре БатриЬеве значи браше мили !

6. — Стих 1963:

Главари се скаменили,

ким им у дом!

Главари су непокретни, неактивни, потпуно су се уЬуткали

(скаменили се).

Кам им у дом — клетва : „исшражи им се дом" т] . „нестало у

њему мушке главе". (ТВ ЦД).

Ова клетва несумнлшо има реалну подлогу. Она потиче од

некадаипьег обича)а, да се уносио камен у дом када се мушка

лини)а тек уЬе угаси. ПоменуЬу овде да )еР. АлексиЬ )ош 1926. г.,

реферишуЬи о преводу Г. ви)енца на чешки, изнео на седници

Лингвистичког друштва, на ко)о) су присуствовали и М. Решетар

и Т. МаретиЬ,' да )е )една ма)ка у селу Бо)овиЬима, недалеко од

Андри)евице, зазидала донекле камењем „вел>а" врата на куЬи

и унела камен у собу кад )е умро последњи мушки изданак из

те куЬе15.

Писцу ових редова такође су летос рекли у Васо)'евиЬима да

]с заиста такав обича) тамо постојао, а можда и у другим местима

Ц. Горе или наше земл>е.

7. — Стих 1967:

да чудно ли с главе йогибосмо!

„С главе погинути — изгубити истакнутог )унака, )едног

од најболлх" (ГВ ЦД).

По Решетару: пропадосмо сасвим.

15 Б. МилетиЬ, Црмнички говор, Београд, 1940, стр. 437. омашком )е

приписао то саопштење Д. ВушовиЬу. — М. Решетар (Г. Ви)енац, десето

издан>е, Београд, 1940, стр. 101) об)ашњава)уЬи ову клетву на кра)у каже:

...али сам чуо да гд)егд)е у Ц. Г. жене, кад нестане у дому мушке главе,

уносе камен у куЬу.



О тумачењу неких речи и израза у Горском ви)енцу 25

Да )е прво тумачење тачно, вида се и из Огледне свеске

Речника српскога књижевног и народног )езикэ16 : „йогинуши

с главе — изгубити првака (прваке), човека (л>уде) од знача)а

за )едан краь народ, изгубити на)угледни)е чланове породице,

братства.

,Да чудно ли с главе йогибосмо (Н>егсш)

Ал' смо добро с главе йогинули

Погибоше наши стотинаши,

Ко)и нашом во]ском управл>аху'

< (Вук, Пјесме)."

]& Ъ.у додати )ош да се у Васо)евиЬима и у неким деловима

Ц. Горе приликом смрти изјавл>>је дво)ако саучешЬе:

а) Ако )е старешина породице (домаЬин) жив, каже се:

глава и остэтгк да ви (вам) )е здраво, а одговара се: браЬа и при-

)ател>и да су здраво;

б) ако )е пак сам старешина породице умро (погинуо), онда

се само говори: остатак да ви (вам) је здраво. После сахране, при

растанку с члановима ожалошЬене породице, рече се: на здравл>е

да ви (вам) (ти) се долази, а одговара се: с добром да ти (ви) (вам)

се врати. Негде се говори: идем да им здравим главу (да им избавим

саучешЬе).

Оно што важи за старешину (главу) породице, то исто важи

за старешину (главу) братства и племена (истакнуте представнике

и главаре).

8. — Стих 2294—95:

]е ли ово Причина уйрава

ко)о) та)ну постиЬ не можемо?

„У ово) реченици предмет )е уйрава, а прирок ]е ли йричина;

причина )е овде придев, у женском роду, а не именица, и чини

именски део прирока. У старо) Ц. Г. кэже се: ,Он )е то крив'

чешЬе него: ,Он )е томе крив', отуда овд)е ово ум)есто овоме.

Ци)ела реченица значи: да ли ]е овоме узрок управа, )е ли ово

проузроковала управа чи)у та)ну не можемо схватити?" (ГВ ЦД).

„]е ли овоме (т). судбини сви)ета и човечанства) узроком

(йричина) та)иа управа ко)у не можемо докучити! Ри)еч йричина

" Српска академи)а. Речник српског кн>ижевног и народног )езика

ОгЛедна свеска (глава — глеце) Београд, 1944.
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не може се схватити као ,причињавање , )ер )е владика има више

пута у сво)им другим пјесмама-, па му уви)ек значи ,узрок'." (М.

Решетар .

„Заменица ,ово' у стиховима 2294 и 2296 односи се на чуда

и парадоксе у свету, ко)е Н>егош наводи у стиховима од 2274 до

2293, т). свету лампу луд ветар угаси; на плодним ньивама трн>е,

храм О.меров — на основ Соломонов итд.

На кра)у наведених чуда и парадокса Н>егош сасвим логично

поставл>а у стиховима 2294—2297 питанье: )е ли ово т). да ли ова

чуда и парадокси има)у за узрок та)иу управа т). та)иу управл>ања

Свевиппьега, ко)у ми не можемо никад дознати; и )е ли ово све

што видимо тако као што га видимо или )е само привид —

обмана.

Кад би се речима ,причина управа' у стиху 2294 дало значен>е ,при-

вид управо' или ,привидна управа', стих би у оба случаја имао известан

смисао. Али у том случају мења ее и текст стиха, место ,управаг долази

,управо% а сем тога доводе се у питање и други стихови Н>егошеви где се

налази реч ,причина' и значи ,узрок'. — Да ,причина' не значи: ,привид,

привиденье', постели )ош и та) разлог што ГЬегош у сво)им стиховима кад

треба употребл>ава реч: ,привиђење' "" (М. ТасиЬ).

Коментатори Горског ви)енца не слажу се ни у об)ашњеньу ове

речи, нарочито у изразу: йричина уйрава. Тако професор Р. Бош-

ковиЬ (приватно саопштење) мисли да )е йричина ж. р. од при-

дева йричинй, а, о, (као йсшинй од именице исшина) јер у околини

Цетиња (у некадаппьо) Катунско) нахи)и) посто)и реч йричина им.18

(глагол йричиниши се — йритЦаши се) и придев йричини, па би

йричина уйрава значило йривидна уйрава, управа која нам се само

привила, причињава, а чи)у та)иу не можемо сазнати.

По моме мишл>ењу реч йричина и овде )е именица и значи

узрок (рус. причина) као што каже Решетар. Сем у другим пе-

сничким делима, ЬЬегош )е ову реч употребл>авао доста често у

сво)им писмима (око 57 пута, а реч узрок око стотину пута). Он

исто тако употребл>ава русизам йо йричини (услед, због).

Ево неколико примера из ко)их Ье се видети конструкци)е

ко)е Његош употребл>ава уз реч йричина19.

17 Милан ТасиЬ, Горски ви)енац и његови коментатори. Тумачења

,на)тежег места у Горском ви)енцу. Београд, 1945.

18 У Васо)евиЬима чу)е се само у изразу: йричино )една! (пе). утваро

)една!).

19 Ц)елокупна д)ела П. П. Н>егоша. Писма I (1951), II (1953) и III (1955).
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1) ... али шому je причина... I, 57

2) а шоме je причина што je ... II, 122

3) Али je naJBHUia причина овоме Moja болеет III, 428

4) Причина шога овдн Вама не налазим за нужно ... I, 239

5) ... Kojeiwy су тако^е све причине овогаслучща познате И, 89

6) ... и они су причина ¡авна овога немира III, 252

7) Оно што би ми йричином било ... II, 64

81 Ово je Причина Koja чини оволико ларме ме1)у нама II, 187

Овде Немо додати да у Писмима ЕЬегош нигде mije употребио

реч уйрава мада се велики 6poj ньегових писама бави питашима

у вези с управом како Црне Горе тако и суседних држава. Он има

yciüpojcüieo, уредба, йравишелсшво (влада), началсшво (управа,

власт), йравленще (управа, власт), управление (управа). Ту реч

нема ни Вук у I изданьу Р)ечника (1818), а унео jy je у II издание

(1852. г.). Можда je и ову реч, као неке друге, Вук унео из Г. ви-

jeHua (в. ГВ ЦД, стр. 141).

Ако се узме да je уйрава именица, онда би према наведении

примерима конструкциаа била: je ли ово причина управа?, a kojoj

у следеЬем стиху односило би се на Причину. ВЬегош je могао реки

не квареКи ни Öpoj слогова ни ритам стиха: je ли овом причина

управа? TeopnjcKH ocraje joiu могуКност да je уйрава, ради стиха,

употреблена место права : Je ли ово причина права? (права причина,

прави узрок). Сличних конструкщф има и у Писмима:

1) Ова je стражарница йрава и ¿едина йричина ... II, 86

2) Ово je йрави и ¡едини узрок зашто Црногорци Mopajy...

II, 241

3) То je ¡едини узрок што он HHJe II, 290

HaJ3afl, ако би се узело да je йричина наша реч Koja означава

привидност, причиааванье (што Решетар оспорава), a Koja се,

према Р. Рошковину, говори у том значен>у, као што je веЬ речено,

онда бисмо имали:

Je ли ово причина права? (права привидност), односно je

ли обо право причшьаваше, 4njy TaJHy не можемо сазнати? што

би се добро слагало с наредним стиховима: Je л' истина е ово овако,

ал' нас очи сопствене sapajy?

По мом мшшъеау у стиху 2291 : без йорешка на}дубл,а наука,

без поретка je ar/4aJHo раставл^ено место безйорешка =беспоретка
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(неред, хаос) те не значи без ушвр^еног реда (М. ТасиЬ). У прилог

овоме тумачењу иду и стихови 2309—2310: и ци)ели ови бесйо-

реци |по поретку некоме следу)у. Дал>е, у писму Г. А. Турском

(III, 18) ВЬегош каже: „По причини грдни[х] бесйоредака ко)и су

се догодили између Кривоппфна и Цуца ..." Недел>у дана доцни)е

Његош опет пише Турском (III, 20): „ ... и то по причини нейо-

решка ко)и се 31а прошлог )ануари)а на пазару пред Котором до-

годио". — „... будуни да велико мито паше скадарскога у Црницу

)е неки нейоредак метнуо ... "(III, 345). — „]а мислим да )е веЬ

познато да сам )а непријател> анархи)е и нейорешка ..." (III, 375).

Обе ове речи Н>егош )е направио према одговара)уним руским

речима: бесыорядок (рани)е писано безйорядокъ) и нейорядок, које

су синоними и значе неред, збрка, хаос и др., па их )е и он у том

значеньу употребл>авао.

]а сам изнео ово неколико напомена у намери да покренем

дубл>у анализу ових и сличних стихова као и значење речи у

тексту, )ер би се тако могло дони до правилни)их тумачења и бол,ег

разумевања не)асних или двосмислених места у Г. ви)енцу.

9. — Стих 2380:

(мило ми )е за мо)е оружје):

„Мило ми )е (за) онолико (за) колико ми )е мило моје оруж)е,

— а зна се колико )е Црногорцу мило оружје" (М. Решетар).

„То )е добар знак за мо)еоруж)е, па се радујем" (Т. Осто)иЬ)

(ГВ ЦД).

Израз: мило ми ]е за некога или за нешшо, који се и данас

говори у народу, значи мило ми )е што не се некоме или нечему

нешто при)атно десити. Тако је и Во)води Батрину мило што )е у

сну видео Милоша Обилина, али он тф рекао мило ми је за мене,

)ер прави )унак нерадо говори о себи и свом јунаштву, веЬ му )е

мило за оруж)е којим не победити непри)ател>а и прославити се

у борби за слободу. Отуда )е тачно само друго тумачење (Т. Ост.)

а не прво (Решетарово).

10. — Стих 2687—88:

Како чуемо за бо) на Цетињу

да на главу погибоше Турци.

„На главу — русизам: сасвим, потпуно.



О тумачењу неких речи и израза у Горском ви)енцу 29

Ст. М. Л>. тумачи: ,На главном мјесту Црне Горе', т). на

Цетшьу." (ГВ ЦЦ).

Потпуно об)ашњење и овога места дато )е у Огледно) свесци

Б*ечника српскога књижевног )езика (в. рани)е):

„Оно што је матица нечега; што доминира чим; што )е у

неком погледу прво по важности (код чега)".

Ме^у осам датих примера у ко)има глава нма наведено зна

ченье налазе се и горнл ВЬегошеви стихови. По моме мишл>ењу,

овако тумачење )е не само исправно него се оно једино слаже с

преносним значеньем речи глава и с основном иде)ом Његошевом.

На Цетиньу се одржава скупшгина, прославл>а се БожиЬ и ту

око најважни)ег места завршава се борба с успехом: у то) области

нема више не само Турака веЬ ни потурица и створен је главни

центар одакле Ье се борба за слободу дал>е ширити. Да се то десило

на неком другом месту, а не „на глави", па макар Турци били и

)аче потучени, та борба не би ни добила оне размере нити имала

она) утица) ко)и )е имала истрага потурица — предмет Горског

ви)енца.

В. М. МиНовиН
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