
Sláva tobě, jenž jsi nám ukázal svět! Díky Bože, že jsi mě na břeh jednoho tvého světa vyvedl 

a já mohl spatřit jedno tvé překrásné slunce. Děkuji ti Bože, protože jsi mě na zemi 

nad milióny duší a tělem vyzdobil. Kolik mě od mého dětství tvoje neskonalá velikost utápěla 

v hymně božské radosti, udivení z velekrásy tvé, tolik jsem bídný lidský osud s úžasem 

pozoroval a oplakal. Tvé slovo vše z ničeho stvořilo, tvému zákonu podřízeno. Člověk je 

smrtelný a musí zemřít. Já s nadějí stoupám k tvému svatostánku božskému, který jsem 

jako světlý stín spatřil ještě z břehu, které měřily mé smrtelné kroky. Já na tvé volání pokorně 

jdu nebo pod tvým lůnem věčný sen budu spát nebo v bezsmrtnosti tě věčně oslavovat. 

Pokud by se nyní stalo a já zemřel, v tom případě po sobě zanechávám.  

1. Za svého nástupce ustanovuji Danila, syna Stankova a svého synovce, jemu zanechávám 

úřad vladyky, jak je od starých časů uzákoněno v Černé Hoře, témuž Danilovi všechny 

movitosti a nemovitosti, které mám v Černé Hoře, zanechávám, ale doporučuji svému bratrovi 

Perovi, aby Daniila v mnohém vzdělával jako svého syna, dokud nebude Daniil způsobilý 

vládnout národu.  

2. Peníze, které mám v jedné bance v Petrohradě, obligace na ně jsou na Ministerstvu 

zahraničí – ty zůstavuji národu černohorskému. To znamená, aby patřily národu 

černohorskému, a ze získaných úroků z nich, aby dostával Vladyka jednu část a za stejnou 

sumu aby jim (=národu černohorskému-dopl.překl.) kupoval prach k obraně svobody 

a v hladových letech ať kupuje za stejné množství peněz obilí a bezplatně je rozdává 

černohorské a „brdské“ (crnogorska i brdska) chudině, ale nikdo nikdy ať zmíněné peníze 

nemůže z banky vyzvednout. Ať tam peníze zůstanou na věky a utrácí se pouze úroky z nich. 

3. Ohledně peněz, které mám ve Vídni - 50 tisíc fiorintů u barona Siny a stejně tolik 

i u barona Tirka – úrok z těchto sto tisíc přenechávám rodičům a dvěma sestrám, aby tento 

úrok měli k dispozici tito čtyři lidé, dokud budou naživu. A až zemřou rodiče a obě sestry, 

potom peníze dostane černohorský národ k dispozici stejným způsobem jako peníze, 

které mám v bance v Petrohradě. Proto prosím ministerstvo mého vykonavatele (závěti – 

dopl.překl.), aby po mé smrti převzalo obligace na obě sumy peněz ve Vídni a aby tyto peníze 

převedlo k penězům v Petrohradě, aby o ně ubohý černohorský národ nepřišel.  

4. Padesát tisíc fiorintů z účtu na obilí, které mám u svého bratra Pera, nechť můj bratr Pero 

rozdá národu a vykoupí je od národa tak jednoduše, jak jsem to sám určil. Po smrti mého 

bratra ať se peníze pošlou do petrohradské banky, kde jsou i ostatní mé peníze a opět ať se 

se ziskem z nich nakládá stejně jako se ziskem z těch prvních peněz a na základní sumu peněz 

ať nikdo nesahá - ta ať je na věky uložena v bance, aby se mohlo pomoci v nouzi ustrašenému 

ale zároveň i hrdinskému černohorskému národu.  

5. Čtyřicet tisíc fiorintů, které jsou v železné kase v Cetinji, nechť se vydává na potřeby 

národa, jak určí můj následník a můj bratr Pero. 

Pokud by někdo změnil něco ze zde zapsaného, ať je očerněn před lidmi a strašný Soud Boží 

ať ho potrestá za tu hnusnou nespravedlnost, kterou by před tváří nebe a země spáchal.  

Tato závěť bude v originále uložena na Ruském konzulátu v Dubrovníku kvůli větší 

bezpečnosti a přesnosti.  

V Prčanji, 20. května 1850    

Vladyka černohorský, v. r. P. II. Njegoš 





















 
 



 
 



 
 



 
 














