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ДАНИЦАТРИФУЊАГИЋ

МИЛТОН–КОНСТАНТИНМАРИНКОВИЋ–
ЊЕГОШ:ЈЕДНАУПОРЕДНААНАЛИЗА*

САЖЕТАК:Радсебавиупоредноманализомвезаизмеђу
МилтоновогИзгубљенограја,ПлачаРахилиКонстантинаМарин
ковићаиЊегошевеЛучемикрокозма.Издвајајусе,најпре,литерар
невезеизмеђуМилтоновогиМаринковићевогспева,апотомсе
указујенаутицајобаписцанаПетраIIПетровићаЊегоша.Како
уЊегошевом,такоиуделуКонстантинаМаринковића,успешно
сеијезгровитодочаравадемонскисвет,аупореднаанализасти
ховапоказуједајезаоба,готовосигурно,лектирабиоМилтонов
Изгубљенирај.ТемуИзгубљенограјаМилтонкористи,измеђуоста
лог,даискажесвојеставовеостањутадашњегавремена,Његошје
преузимадаискажесвојафилозофскасхватања,доксеМаринковић
неупуштаусличнерасправе,алисеохрабруједавеликупажњу
придадемонскомсветуитимеослобађапредромантичарскире
лигиозниспевустаљенихоквираиутирепутнадолазећимидејама
романтизма.Нарочитозначајномзатемусепоказујебиблијска
традиција,којајепримарнапоткаспевовима,алисенезанемарују
ниантичкиузори.

КЉУЧНЕРЕЧИ:религиозниспев,Изгубљенирај,Лучамикро
козма,Библија,Сатана,предромантизам.

Увод

Ухватилисмосеукоштацсатемомкојаје,нарочитоуделу
којисеодносинаИзгубљенирај,крозвековебилапремераванаод

*Радјенастаоуоквируистраживањанапројекту„Аспектиидентитета
ињиховообликовањеусрпскојкњижевности”.
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странебројнихкритичара.Вреднујућиипојашњавајућијеназо
римаразличитихепоха,изперспективаразличитихкњижевности
накојејеписацоставиотраг,бројниучесницидијалогаоовојтеми
свакиновидоприносучинилисуизазовом.ВезеизмеђуЊегоша
иМилтонапримећенесувеомадавноиоњимасемислилораз
личито.КонстантинМаринковићсеодпретходнихиздвајанешто
слабијимдометима(иакојењеговспевједаноднајбољихупред
романтизму),алиналазиместоурадузбогинтертекстуалних
везаивеомаинтересантнихпасажа.Његоврадјенештомање
испраћен,паостављавишепросторазановазапажања.

Уфокусуовогкомпаративногвиђењанаћићесепрвовезаиз
међуМилтонаиКонстантинаМаринковића,апотомиутицајоба
писцанаЊегоша,којијебиоупознатсатоковимасрпскекњижев
ности,памуМаринковићевпредромантичарскиспевнијебиостран.
Заправо,можесерећидајеЊегошупогледуодабираформе,теме
ињеногостварењанаставиопредромантичарскепретходнике.С
другестране,постојивеликибројрадоваоугледањунаМилтона
ипроналажењуинспирацијеуИзгубљеномрају,патакоовдезада
такнећебитипобројавањесвихпојединостикојеЊегошавезују
заМилтона,јербисетовеликимделомпретворилоуцитирање
туђихрадова,већћепажњабитиусмеренанаонеделовеокојима
бисемождамоглоизнетинеколиконовихзапажања,узреспекта
биланодноспремалитературикојајеотомевећговорила.

Милтон

ПотенцијалногчитаоцаИзгубљенограја,ужељидапрочита
спев,кочипопуларнаираспрострањена„теоријазавере”потекла
(идоданасбрижноодгајана)укњижевнимкруговима.Наиме,ис
траживачиврлореткопропуштајуприликудапоменуколикоје
Милтонкомпликованинеприступачан(нарочито)данашњемчи
таоцу.Ониговореоенглескомјезикукојијеврлотешкоразумљив,
ауколикојеречопреводу–отешкоћамасакојимасусепреводи
оцисусрелиприпревођењузначења,узистовременовођењера
чунаоверсификацији(каодатонијеслучајсавећиномзначајних
песничкихостварења).Инсистирасеинасадржајукојијечитаоцу
далекидосадан,тедасесањименеможекомунициратиипоисто
ветити.Оваквеиваријантнеизјавесудовољнопутаизреченедаје
данасготовонемогућесрестиособукојајечиталаИзгубљенирај.

Проходностспевауистинунијеједноставна,алијеолакшана
краткимописомсадржајакојипретходисвакомпевању.Кадасе
ишчитапрвихнеколикодесетинастихова,специфичанначинпи
сањакојиукључујечестеинверзијеиопкорачења,текстпостаје
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јаснијиичиталацсасвевећомлакоћомслажесликеидогађаје.
Архаичниизразиипозивањеналитературукојаданасизазива
мањеинтересовањанегоуXVIIвекуобјашњенисууфуснотама.
Међутим,фокустребапомеритинасамутему,мотиве,ликове.
Милтоновегенијалнезамисли,попутликаСатанеиинферналног
светауопште,причеопостанкугрехаисмрти,сликањеодноса
АдамаиЕве,запашћезаокоичитаоцукојинеманаклоностика
религиозноинспирисанојкњижевности.Засадајеовихнеколико
смерницаилиохрабрењадовољно,аИзгубљеномрајућемосе
вратитипослеразговораодетаљимањеговогживотаикњижевног
развоја.

Милтоннијеписацсамоједногдела.Промишљаојеразличи
тетемештоподоквиримакњижевности,штоусвојимполитичким
борбама.Његоводелојежанровскиразноврсно,идоксеИзгубље
нирајсматрањеговимнајбољимделом,нетребазанемаритини
песме,којесуодличанпоказатељразвојаМилтоновогталентаи
вештинеписања,апонајмањепрознерадовекојипреИзгубљеног
рајаговореотемамаиидејамакојесемогупрепознатиуспеву.Да
бисмопоступнодошлидонекиходкруцијалнихчинилацакојису
допринелистварањуспева,изнећемоукраткоживотне,друштвене
иполитичкеоколностиукојимасеМилтоннашао.1

ЏонМилтонјерођен9.децембра1608.годинеуЛондону.О
његовомобразовањусеизузетноводилорачуна,сакрајњомнаме
ромдапостанесвештеник.Исамкажедајесматраодаћетобити
његовпозив,алидајеодустаоодтогајерјебиоверникдалекоод
цркве.УњеговимделимаБиблијајеитекакоприсутна,алијету
иозбиљнакритикасвештенстваињиховогсхватањаипрактико
вањавере.СвештеничкипозивбисекосиосаМилтоновимначи
номмишљењаи,чинисе,ограничаваобигаусвакојврстикреа
тивнограда.Његовообразовањенајпреобликујеприватниучитељ,
потомграматичкашкола,ХристовколеџнаКембриџу,адовршава
гашестгодинасамосталногучењаиусавршавањакојемсеМил
тонпосвећујепозавршеткуколеџа.Милтонјеимаоимузичкообра
зовање,штомуједонелододатнусуптилностустихотворењу.Са
мосталноусавршавањејемождаинајвишедопринелоМилтоно
вомкритичкиианалитичкинастројеномуму.ПутуИталијугаје
ближеповезаосатамошњомкњижевношћу,којаје,каоиенглеска,

1 ОсновниизворзаинформацијетогтипајебилакњигаМилтонињегови
одјециујугословенскимкњижевностимаДушанаПухала,иурадусвебиограф
скеидругечињеницебићенаведенепремаовомделу.Милтонјеимаомного
биографа,одкојихјеоњемунајисцрпнијеписаоМасон,алијезанашепотребе
мишљењеДушанаПухаланајцелисходнијебудућидаосимбиографскихчи
њеницанудиикритичкиосвртнапретходнуважнијулитературу.
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деозападнекултурнетрадиције.Милтонјепознаваолатински,
грчки,француски,италијанскиихебрејски,штомујеомогућило
дачитаделанаизворномјезику.Нањегасу,видимотоуделима,
утицалиримски,грчкимислиоци,филозофи(попутПлатона),
Данте,Петрарка(нарочитоуранијимпесмама),Ариосто,Тасо...
Овакомбинацијаје,узвеликитрудиталенат,оправдалањегово
мишљењедајепредодређензанештовелико.

Ипак,нијесамообразовањеначинилоодњегавеликогеруди
туиписцаизоштреногума.Тосувеликимделомбилеидруштвене
приликеукојимасенашлаЕнглескауXVIIвеку.Сукобљавалису
секатолициипротестанти,ројалистиирепубликанци,аМилтон
јебионастранипотоњих.Јошјењеговотацпрешаоупротестан
тизам,аМилтонјенаставиотимстопама.УзевшиуобзирМил
тоновуправдољубивуличност,пуританци(протестантикојисуу
својиммишљењимаизахтевимабилинепоколебивиирадикални)
билисулогичанизбор.Католичкацрквакојајеималамноштво
делатностикојенисубилеискључивоувезисавероучењем,дасе
такоеуфемистичкиизразимо,билаједалекаМилтону.Утодобау
Енглескојсусеодвијалисукобикојисетичурелигиознихидржав
ноправнихциљева.Кадајеречорелигиознимциљевима,сукоб
јенастаоизмеђукатолика,којисужелелидазадржепривилегије
ивластнадпаством,ипротестаната,којисукаоврховноначело
признавалиБиблију,односноРечБожју,анепапуиепископе.С
другестране,сукобилисусекраљЏејмсIињеговепристалицеса
члановимадоњегдомаПарламента,јерјекраљжелеоапсолутну
власт,ањеговипротивницитонисудозвољавали.Овадвациља,
какосмоихназвали,нисубилазасебнаиопречна.Свесесвелона
тодасусесједнестраненашликраљ,племствоиепископи,ас
другепредставницибуржоазијеиземљопоседници.Милтонсеу
потпуностиприкључиорепубликанској,пуританскојструјии
писаоразнепамфлетеуњиховукорист.ОливерКромвелсенашао
каовођареволуцијеибиоје,умногоме,Милтоновистомишљеник.
Нијепристајаонакомпромисеиуложиојевеликитрудуодржава
њереволуције.Доњеговесмрти,првобитниобликрепубликесе
одржавао(мадаподњеговомдиктатуром),дабисепослесверас
пало,штозбогнеобразованогстановништвакојејеподржалоро
јалисте,штозбогнедовољнеодлучностипротивничкестране.
Милтонсе,збоговога,нашаоунеприлици.Једвајеизбегаосмртну
казну,апотомсеразочараоиповукаосалондонскеполитичкесцене.

Свенаведено,образовањеидруштвенеоколности,оставило
јевеликиутицајнаМилтона.„ИдеологијаИзгубљенограјаима...
чврсткоренудруштвенојситуацијиЕнглескеиреалноодражава
тадашњиположајиполитичкиставсвогписцаињеговекласне
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групе”2избогтогаје,измеђуосталог,билобитнодачиталацзна
јошједнуподлогувеликогспева.ОсимзбогМилтоновесвеукупне
виртуозности,Изгубљенирајсеуисторијикњижевностиистичекао
важноиреволуционарноделонајпрезбогпасажакојисуувези
саСатаномидемонскимсветом.ОликуСатанеисликањуњего
вепратње(штоуобликудемонскихфигура,штоупредстави
подземља)вишећесеговоритиприанализивезасаКонстантином
МариновићемиЊегошем,асадаваљарећисамонајважније.Мил
тоновСатананијеискључивозла,гротескна,негативнафигура.
Његаодликуједеолепотекојујеимаодокјебиостановникнеба,
његоваразмишљањасудубока,амотивацијамунијесамонеоправ
данозлокојеносиусеби.Овеиновацијесенајчешћеприписују
Милтону,изаписцекојидолазепослењега,аСатануприказују
усличномсветлуговориседанастављајуњеговимкорацима.Део
овеконстатацијејепогрешан.Маринојепрвиписаоонекадашњем
сјајуСатане,даклетонијеизворноМилтоноваидеја,аликодМил
тонаСатаниостаједеотога.3Ипак,нијепогрешнорећидасуна
стављачиовеидејебилиМилтоновиследбеници,јерјеМилтонбио
познатијиодМарина,већибројписацасесреосањим,аињегово
проширењеМариновезамислијеврлозначајно.Осимовеизузет
неиплоднеиновације,требаспоменутииСатанинухрабрости
упорност,којесуодликеантичкихјунака(Працтолепослажеу
синтагму„heroicenergy”4).Такоизграђен,ликСатанејеизазивао
разнеполемикетокомвековакњижевнихразмишљањаоМилтону.
ОдтогадајеМилтоннаклоњенСатани,дотогадајеСатанаглавни
ликспева.Штагоддајеутојстваритачанодговор(апитањеједа
лигаима),јасноједајеСатананајпажљивијеинајколоритније
изатканлик.Читалацће,којојсегодструјикњижевнекритике
приклонио,наћисебекакосаизузетномпажњомчитаделовеуко
јимаделаСатана,докћемуделовиукојимајеакценатнаАдаму
ибожанскимбићимаоставитинештослабијиутисак.Неможесе
рећидајетодоквалитетазасебнихделова,коликодовећихмогућ
ностикојељудскојмаштипружазло.Напоменимојошидасеспев
бавипрвимгрехомиизгнанствомизЕдена,узвеомаважнуумет
нутупричуоратуизмеђуБогаианђела,иСатанеиармијеодмет
нутиханђела,којајепретходилачовековомпаду.ДоксеЊегош
наслањанаелементеспевакојиговореонебескомратуичовеко
вомпаду,КонстантинМаринковићинспирацијуналазиуХристовом

2 ДушанПухало,Милтонињеговиодјециујугословенскимкњижевности
ма,ФилолошкифакултетУниверзитетауБеограду,Београд1966,209.

3 В.MarioPraz,TheRomanticAgony,OxfordUniversityPress,London1951,
54–55.

4 Исто,56.
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доласку,којиМилтонпророчкинајављујенасамомкрајуспева.
ПозабавимосенајпреМаринковићевимПлачемРахили.

КонстантинМаринковић

Маринковићевспевиз1808.годинеједанјеоднајуспелијихиз
овогжанра,веомапопуларногупредромантизму.Узимајућиуобзир
темуспева,можесерећидаонаимадодирасапоследњимделомИз
губљенограја.5То,каоичињеницадајерадњанајвећимделомусме
ренакадогађајиманаземљи,којисупоследицаванземаљскихузро
ка,ПлачРахилинаовомплануразликујеодМилтоновогиЊегоше
вогдела.ВеликидеоспеваизначајнуулогузаузимаИрод,земаљски
владар,ињеговисарадници,аепизодасаРахиломивојницимапри
казанајесаврлоупечатљивомградацијом,којајеуслужбистварања
контрастаизмеђумајкеизвероликих(чакдемоноликих)Иродових
послушника.Ипак,свидогађајиназемљисупотеклиизсукоба
небаипакла,итоћебитиоднајвећегинтересазаовуанализу.

КонстантинМаринковићприказујеижитељедоњегижитеље
горњегсвета,алије,каоиуМилтоновомслучају,демонскисвет
детаљније,живље,успелијеописан.Маринковићевспевје,зараз
ликуодМилтоновогиЊегошевог,писанудрамскојформи,што
подстичединамикурадње,уносиелементетрагедије,алииогра
ничавапретеранозадржавањенаописима.Ипоредоваквогконцеп
та,Маринковићуспевадаупојединимстиховимаобухватиидеју
којујеМилтонобјашњаваокаткадидесетинамастихова.Говорхе
рувима,насамомпочеткуспева,којиимаиулогупролога,може
сепратитистихпостих,штоомогућаваразговороњемуукон
текстуМилтоновепредставеСатанеипакла.

ХерувимнасуводиуцарствоПакла,користећисетерминима
којисугеришуужасихаос.ИстиутисакстичесеиуМилтоновим
описима.Злокобноместо,тамницагрозна,призорикобни,огањ,
сумпор,тама6–самосунекеододредницаПакла.Маринковићев
пакленилокусједаљеупотпуњенСатанинимпрестолом,којије
„савоблакомимракомпокривен”.7Сдругестране,„горенатрону
владецарске...Сатанаузвишенсеђаше”.8Споменимојошипакле

5 Напоменућемодасурускосрпскекњижевневезеуовомпериодубиле
интензивне(в.МилорадПавић,Историја,сталежистил,Матицасрпска,Нови
Сад1985,88–100),каоидајепрвипреводИзгубљенограјанарускијезикнастао
јошсрединомXVIIIвека,тедасеКонстантинМаринковићмогаосрестисаМил
тоновимспевом,заштасе,ипак,највећидоказимогупронаћиусамомделу.

6 В.ЏонМилтон,ИзгубљенирајиРајпоновостечен,прев.ДаркоБолфан,
„ФилипВишњић”,Београд2002,98–99.

7 КонстантинМаринковић,ПлачРахили,Матицасрпска,НовиСад2015,13.
8 Џ.Милтон,нав.дело,141.
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нереке,ЛетуиФлегетон,којекарактеришуподземљеуобадела,
апотичуизантичкетрадиције.Идејаодемонскомлокусује,може
секонстатовати,сродна.Сатанасасвогпрестолавладаподземљем,
којеизазивајезу,икојеимаатрибутекојисеуописупакламогу
очекивати.Посматрајућизасебносвакуодовихзаједничкихкарак
теристика,видиседаоненисунарочитонеобичне,алисекомби
нацијакојасачињавапакаоможесхватитикаоблискаМилтоновом
спеву.Спојантичкихихришћанскихпредставаоподземљу,пре
стокаодоказдапостојицарствонасупротбожанском,атмосфера
хаосаијезе,јесузаједничкецртедескрипциједвојицеписаца.Кон
стантинМаринковићунеколикостиховакојепосвећујеописупа
кла,чинисе,узиманајупечатљивиједетаљеизИзгубљенограја,
иакојеМилтоновпакаодостасложенији,већииразуђенијиодме
стакојевидимоуПлачуРахили.СатаниноцарствоуМилтоновом
спеву,важнојенапоменути,ниједочараносамокарактеристикама
којесмодосаданавели,аосталимдетаљимаћемосенештовише
бавитикадауанализубудеукљученаиЛучамикрокозма.

Поредсродностиуописупакла,заћићемоиудоменликова,
ито,пресвега,удоменнајуспелијегликаобаспева–Сатану,врхов
ногвладараинферналногсвета.Требапочетиоднајупечатљивијих
инајвишеспомињанихцртаМилтоновогСатанекојесепримећу
јууМаринковићевомлику.ВећсмореклидаСатанауИзгубљеном
рајуизузетностдугујесјајукојијекаоанђеопоседовао,апотом
већимделомизгубио.Ипоредтога,Сатанајеимпозантнафигура,
штојеуочљивоунеколикоописакојићеуследити,причемутреба
рећидајезаистамногоместакојазаједничкиградеСатананинсло
јевитиинспиративанлик:

...тешкиштитњегов
Етерскогкова,силан,великикружан,
Собомјепон’о...
Спрамњеговогкопљанајвишибор
Снорвешкихбрдасваљендајарболбуде
Некогбродаадмиралског,текпрутбеше.9

КонстантинМаринковићсдругестранекаже:

Молномдишеигромомонстење,
Скиптерноси,долгжезлжелезниј,
ОтВулканавХеглиизкованиј.10

9 Исто,104.
10 К.Маринковић,нав.дело,13.
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УобаописавидимоСатанукојиимаспремунеобичног,посеб
ног,вредногпорекла.Оннијеприказанкаокакваваралица,већкао
некоизузетан,памакариусвојојзлоби.Такође,сугеришеседаје
онвеликиснажан,штоМаринковићевстих,којисмопрвинавели,
веомаефектнопреноси.МаринковићевСатанајошкаже:

Некс’разјаримојехрабросердце,
Ицрвенигосподственолице.11

УовимстиховималежионахеројскацртакојуПрацспоми
ње.Господственолице,осимштоутврђујеСатанинувеличину,
наводиназапитаностоткуддемонскојфигуритакавстав.Овде
седолазидомилтоновскогнекадашњегсјајаСатане.Маринковић
каже:

Устајгоре,огордијСатано!
Преждебившиаггелскајаславо,
Штотелишиаггелскогобраза,
Сијанијаизлатногастаса12,

апотомсенаводидаСатанасадаима„бледотужнолице”.13Мил
тононекадашњемсјајуСатанеговори,измеђуосталог:

Појавањегова,коЗорњачаштоводи
Звезданастадаби14,

аоопаломсјају:

...јошликнеизгуби
Свогпрвотногсјаја
(...)
Бригамунаобразубледом.15

Обаписца,интересантно,говореопрвобитномсјају,дабисе
потомоннашаобледоглица.Милтон,надаље,ипаквишеодКон
стантинаМаринковићаинсистиранапреосталомСатаниномсја
ју,аМаринковићсе,чинисевишевезанзатрадицију,којаСатану
посматракаоружну,гротескнуфигуру,окрећеописимапопут

11 Исто,17.
12 Исто,14.
13 Исто,15.
14 Џ.Милтон,нав.дело,270.
15 Исто,112.
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„страшнизубииуставатрена”.16СличностимеђуликовимаСатане
сенезавршавајуовде.ТугазаизгубљенимРајемалиинепорецива
злобаодликујуНечастивогуобаспева.МаринковићевСатанатужи:

Ниједанданнисаммирнопровео,
Укојемунебитужнокукао,
Гдипогубиаггелскујуславу,
Инебеснупрекраснудержаву.17

КодМилтона,СатананаЕден„мучанпогледбацатужно”.18
Ипоредтренутакакајања,обаликасеипакодлучујуназладела.
СатанајежелеодавладауместоБога.Стих„одаггелапостаос’
Фаетон”19упућујеналикизантичкемитологијекојијехтеокола
богаСунца.„БољевластуПаклу,нослуганаНебу”,честојепо
мињанаМилтоновареченица.Обалика,дакле,одликујугордост,
завист,незахвалност.ОнисусвеснидајеБогсвемогућидамусе
немогусупротставити,алиихзлобатераусведубљупропаст.
СатанауПлачуРахилиговорионебескојпрекраснојдржавии
Божјојвеличини20,ауИзгубљеномрајуонсе,подоласкууЕден,
присећалепотеивеличинеБога,каоиславекојујеуживаодокје
бионанебу,иготовосекајештојеподлегаопоносуигордости.21
МилтонговориовеликомпадуСатане:

...СвемоћнајеСнага
БацилањегаупламуВечногНеба
Стрмоглавцеузстрашнираспадитутањ
Утамунајкрајњу,тамодаживи22,

штоКонстантинМаринковићрешаваједнимстихом,гдекажеда
јеСатаназбачену„темнијфлегетон”.23

УпечатљиваепизодаизИзгубљенограјакојаговорионастанку
грехаисмртиинспирисалаје,чинисе,местоиуМаринковићевом
спеву.МучењеСатанеупаклујеописанонареднимстиховима:

Страшнасвезањегајесвезала,
Отаспидаизмијасплетена,

16 К.Маринковић,нав.дело,13.
17 Исто,15.
18 Џ.Милтон,нав.дело,213.
19 К.Маринковић,нав.дело,14.
20 Исто,15.
21 Џ.Милтон,нав.дело,214.
22 Исто,98.
23 К.Маринковић,нав.дело,14.
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Гризе,једеиживоггамучи,
Иноктимасвемувадиочи.24

МилтонпишеоГреху,којијеСатанинакћи.Она,змијолика
иружна,чувадверипакла.ПотомсеговориоСмрти,којајекао
инцестуалниплодСатанеиГрехаизјеламајчинудроб,апотом
јесиловала,дабисеродиле„лајућенемани”,којенепрестано
Грехучупајуикидајуутробу.25Имамо,дакле,некаквозмијско
створењекојемучиСатанууМаринковићевомспеву,докјекод
Милтонастворењесатаквиматрибутимамучено,збогсвојих
преступа.

Даље,уобаспевасеговориожитељимапакла,Сатаниним
поданицима.Маринковићевинајистакнутијистановнициподземља
суфурије,античкидемони,којисепомињуикодМилтона,али
вишеуспутно.Онимнедајезначајнијуулогу.Каонајвернијаслу
шкињакодМаринковићасеприказујефуријаАлекто,аунауци
јевећпримећенаизузетнакреацијаовогженскоглика.26Можесе
повућипаралелаизмеђуАлектоиважнијихпослушникаМилто
новогСатане,алиовонебибионајплоднијиправацзаовутему.
Милтонје,можесеприметити,засвакидеосвогаспева,свакиопис,
свакилик,свакилокус,издвојиовишепажњеодМаринковића,
штосе,уосталом,видииуобимуовадваспева.ЊеговСатанаје
одличноизграђенлик,алицртекојесмопомињалиприкомпара
цијисаМаринковићевимСатаномнисусасвимпобројанеуовим
анализама.УколикосепођеодпретпоставкедајеМаринковићу
Изгубљенирајбиопознатиинспиративан,асадасетоможесаиз
весномсигурношћуитврдити,видећеседајеињеговаАлектопре
узеланекеособинеМилтоновогСатане,иакопредложакзањенлик
требанајпретражитиуЕнеиди.

Онасе,попутНечастивог,сусрећесаљудима(онсаАдамом
иЕвом,онасаИродом).Обомајејаснодаимморајуприћипажљи
во,лукаво,авештинаманипулисањасепоказујевеомаважному
њиховимнамерама.Људијесуподложниманипулацији,алитек
уколикодоњихдођенеприметно,ипознатимтоковима.Збогтога
СатанаиАлектоморајудасепојавеуобличјукојеодговараоко
лининакојусуљудинавикли,дакле–имајуспособностметамор
фозе.Алектокаже:

24 Исто,13.
25 Џ.Милтон,нав.дело,161.
26 В.РадославЕраковић,Религиозниепсрпскогпредромантизма,Ма

тицасрпска,НовиСад2008,278,иДаницаТрифуњагић,„Фигуредемонау
епскомпесништвусрпскогпредромантизма”,мастеррад,Филозофскифакул
тетНовиСад(2016),38.
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Обућићусевосмертниходело,
Исокритиједовитокрило.27

Сатанасетрансформишеузмију28,јер,заразликуодИрода,
којијеокруженљудима,АдамиЕвасујединаљудскабићаурају,
иживотињесуелементсвакодневице.Наравно,незаборављамо
нибиблијскуподлогу,алиуовомсмислузмијазаистадолазикао
бићекојенепривлачипажњуинакојећеЕватежепосумњати
послеупозорењаанђела.29СатанаиАлектосусклониласкањуи
гордостуспевадазамаглиочиЕвииИроду.СатанасеобраћаЕви
речимапопут„прекраснавладарко”,„царицетогпрекрасногСвета,
блиставаЕво”30итд.АлектоИродузбори„силниј,страшнијвсе
ленојИроде”31иподсећаганањеговадостигнућауратовима.

Кадајеречосветукојијесупротанинферналном,Богјеуоба
деласвезнајући,штојеочекивано,исвестанјетрагедијекојаћеусле
дити.Ипак,Богвидидаљеодпредстојећихдогађајаидозвољаваих,
збогбудућностикојатребадасеодвије.Богзаповедаанђелу(код
Милтонаанђелима)ионибеспоговорноизвршавајуњеговувољу.
БогсеуМаринковићевомспевуосврћенапрвигрехстиховима:

ВећсогрешисАдамомжена,
Целијпородугрехепобаци32,

штоодговараМилтоновој,алинесамоњеговој,представиосудби
ниљуди.Нема,дакле,превишеместазаанализууовомпогледу,
јерсунебескабићадостаподложнавећпостојећимпредставама
иписциненалаземногоместазаимпровизацију.

УлитературијеконстатованаизвесностутицајаМилтонана
КонстантинаМаринковића,илишире–насрпскепредромантича
ре,алисењоме,нажалост,никонијеподробнијебавио.Маринко
вићевСатанаопалогсјаја,којисеконсултујесасвојимдемонским
слугама,жализанебомалиипакостајепризлимнамерама,који
себесматравладаремподземља,којиимасвојпрестоиколоритни
инферналнисвет,има,чинисе,инештовишеодслучајнеподу
дарностисасродниммуМилтоновимСатаном.

27 К.Маринковић,нав.дело,24.
28 В.Џ.Милтон,нав.дело,365.
29 ДајеМилтонимаонаумуифакторнепрепознавања,односносигурно

стиСатанеприобављањунаумљеног,говориипримерукојемондолазиуЕдени
седанаДрвоЖивотадаосматра„уликукорморана”(Џ.Милтон,нав.дело,218).

30 Исто,378–379.
31 К.Маринковић,нав.дело,40.
32 Исто,17.
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Његош

ИзупореднеанализеИзгубљенограјаиПлачаРахилимогусе
увидетиизвесниелементикојинисустраниниЊегошевојЛучи
микрокозма.Консултовањелитературеснамеромдасебољеупо
знамосаовомтематикомнеће,нажалост,донетивеликерезултате.
НајконкретнијијеРадославЕраковић,којиупућујенаначинна
којибисемоглоприступитивезамаизмеђуМаринковићевогиЊе
гошевогспева.Онкажедабисемоглапосветитипажња„тематским,
жанровским,пачакифилозофскотеолошкимлинијамадодира”,
тедабиделоКонстантинаМаринковићамоглобити„поетскапро
легомена”33Лучимикрокозма.Овојекориснаполазнатачкабуду
ћемистраживачу,алииврлоусамљена.Ипоредупућивањана
неколикорадова,оутицајуКонстантинаМаринковићанаЊегоша
нећемосазнатиготовоништа.Честисуопштиинеодређенизакључ
ци,попутоногдаЊегошуЛучимикрокозмаостварује„посебну
поетскукореспонденцију”34саМаринковићемиВикентијемРаки
ћем.Нештоконкретнијејеспомињањедемонскихобележјаспе
вовакаододирнетачке35,алинитавезаниједаљеразвијана.За
упуштањеуоваквуанализуподстицајанјеикоментарСавеДа
мјановада„ДимитријеВладисављевић...наглашавадајеЊегош
заљубљеничитатељсрпскепоезијеитимеантиципира...додире...
песникаса...српскимпредромантичарскимрелигиознимепом”.36
Оватврдња,уистину,неуказуједиректнодајеЊегошпознавао
српскепредромантичаре,алиакоузмемоуобзирдајеутовреме
предромантчарскирелигиозниспевбиоједноодчитанијихшти
ва,тедајеМаринковић,узРакића,биовеомапопуларанаутор37,
вероватноједајеЊегошимаоприликедасесусретнесањиховим
делима.

Његошбисенајпремогаосматратинастављачемтрадиције
предромантичарскогспеваужанровскомитематскомсмислу.Док
јеупредромантизмурелигиозниспевдоминантанжанр,роман
тизам,укојисврставамоЊегоша,овајжанрстављауприкрајак.
Такође,религиознетеме,којесубиленезаобилазне,замењујуоне
надахнутеновопробуђенимнационализмом.Писцисуинспириса
ни,пресвега,српскомисторијоминародномкњижевношћу.Иако

33 Р.Ераковић,нав.дело,130.
34 ВеснаВукићевићЈанковић,„ПоетикаиестетикаЊегошевихумотвора”,

докторскадисертација,ФилозофскифакултетНовиСад(2005),223.
35 В.СаваДамјанов,Новочитањетрадиције,Дневник,НовиСад2002,85.
36 СаваДамјанов,„Његошкаочиталац”,у:ЊегошевзборникМатице

српске,Матицасрпска,НовиСад2010,58.
37 В.РадославЕраковић,„Градкаопозорницакосмогонијскогсукоба

светлостиитаме”,у:К.Маринковић,нав.дело,110.
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оветенденцијенисузаобишлеЊегоша,Лучамикрокозма,удва
поменутаоквира,остајеузпредромантичарскутрадицију.Пред
романтичаритеметражеубиблијскојихришћанскојкњижевности,
закојусеодлучујеиЊегош.ТребаузетиуобзиридајеЊегош
свештенолице,каои,међуосталимпредромантичарима,Констан
тинМаринковић,тедасумубиблијскетемебилеблискеиуре
лигиозномсмислу.Ипак,Његошсеиздвајасвојимодговоромна
тему.ЧитајућиЛучумикрокозма,многоважнијимсечинепитања
којаЊегошпоставља,акојасетичучовековогсмислаипостојања,
каоинастанкаифункционисањакосмосаимикрокосмосауопште,
неготоштоихповезујесахришћанскимнаслеђем.Маринковић
сеусвомспевудржиопштепознатогнаратива,ижелидаисприча
поучнуизанимљивупричу.Говорећиодемонолошкиммотивима,
ЊегошјеитекакомогаоотомеучитиодМаринковића.Инфер
налнисветовиПлачаРахилииЛучемикрокозмасуумногимеле
ментимаслични,алисетиелементимогунаћиикодМилтонаи
уранијојтрадицији.МогућеједајеЊегошпонештооддемоно
лошкихмотиваипреузеоодКонстантинаМаринковића,илису
гаониинспирисалинасопственуинтерпретацију,алисениједна
сликанеиздвајакаоупечатљиваисвојственасамоовојдвојици
писаца.ИмапакдостатаквихсликакојесузаједничкеМилтону,
МаринковићуиЊегошу.Усватриделајеупечатљивахијерархија
демона,тачнијеимамоСатану,исподњеганајоданијеподанике,
послекојихсепомињуосталистановниципакла,којинисукру
цијалнизапричу.Писциупућујукритикеземаљскимвладарима,
стимштојетоизраженијекодМаринковићаиЊегоша.УПлачу
РахилиИродјеједанодглавнихликова,аЊегошкаоСатанине
највернијеслугепостављаЦезара,НаполеонаиАлександраВели
ког(њиховаименасунаписанаотпозади).Потом,сватројицасе
ослањајунаантичкувизијупаклаистворењакојаганасељавају,
патакоусватриделасрећемопакленереке,фуријеидругадемон
скабића,самоуразличитимваријацијама.Напослетку,сватри
приказапакласуизузетноуспела,аинферналниликовисепоказују
каоносиоцидинамике.38

ЛитературакојасебавиутицајемМилтоновогИзгубљеног
рајанаЊегошевуЛучумикрокозмајеисамадовољназаинтере
сантнуанализуеволуцијекритичкогмишљењаунауциосрпској
књижевности.Критичарисусебавилиразличитимаспектимаи
различитосусеодносилипремасамомутицају.Билокакобило,
пођимоодпоменаМилтонауЊегошевојлектири.Сложнојеми

38 Ераковићинферналнеликовеназиваносиоцимадинамикеуанализипред
романтичарскихспевова(в.Р.Ераковић,нав.дело,12),амиовумисаосамоунеко
ликопроширујемоипримењујемонаделакојасупредметнашегинтересовања.
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шљењедасеуЊегошевојбиблиотециналазило„рускоиздање
Милтонасасвојеручнимбелешкамавладичиним”.39Пухалододаје
идаје„ЊегошимаоМилтоновапесничкаделауоригиналу”.40
Овадваподаткаговоре,акониочемудругом,аондаоинтересо
вањувладикезаенглескогпесника.Читањедваспевадоносипак
несумњивМилтоновотисакуЊегошевомспеву.

Критичарисусепремаовомеразличитоодносили.Његошеви
савременици,којисусвепремеравалипоромантичарскимначели
ма,нисубилиблагонаклонипремаЊегошуињеговспевсуготово
сматралиплагијатом.ОвакавтрендсенаставиоиураномXXвеку,
патакоСкерлићоцењуједајеЛучанајмањеоригиналноЊегошево
дело.41Лавровоцењуједаје„садржај[Лучемикрокозма]позајмљен
изИзгубљенограја”42,адетаљнапоређењаиздваспеванаводи
каодоказштајеЊегошпозајмио,апритомнедоносинарочиту
аналитичкувредностусвојустудију.Оннаводиидајерасправа
оподражавањузастарела43,иакоочитонежелидадâдоказезато.
ДругаструјастајеуодбрануЊегоша,патакоИсидораСекулић,
честопоетскиисубјективно(какосмоодњеинавикли),критику
јеМилтонаавеличаЊегоша.Њенеречида„Милтондаклевиди
напочеткудоктрину,аВладикавидивизију”44заистасупример
„дубокеоданости”којупремаЊегошугаји.ФлашаркритикујеИси
доруСекулићречимадаонажелидаоправдаЊегошевароманти
чарсканачела,алијевиднодаумањојмеритохоћеион.45Ипак,
МиронаФлашараћемоприкључититрећој,неутралнојструји,
којасебавиделима,узевшиобазавреднаирепрезентативна.Он
износидобразапажањаитрудиседаодвојиЊегошаодМилтона.
Развитаккњижевнекритикеоовојтемиговориионачелимако
јимасусекритичариводили.ДокјеуXIXвекунајважнијабила
оригиналност,идућикановијојисторијиразвијаласемисао,а
потомипојаминтертекстуалности.

Ровинскипримећујеједнуодглавнихразликакадакажеда„док
јекодМилтонаглавнициљрепродукцијабиблијскелегенде...,
Владикуинтересује...мисаоопостанкусвијетаиотоме,штаје

39 АницаСавићРебац,Хеленскивидици,МалиНемо,Панчево2004,79.
40 Д.Пухало,нав.дело,316.
41 В.ЈованСкерлић,Историјановесрпскекњижевности,Г.Кон,Београд

1923.
42 ПетарАлексејевичЛавров,ПетарIIПетровићЊегош,прев.Дубрав

каЂурић,Институтзацрногорскијезикикњижевност,Подгорица2013,136.
43 Исто,328–329.
44 ИсидораСекулић,Његошукњигадубокеоданости,Stylos,НовиСад

2004,225.
45 В.МиронФлашар,„Његошева’Лучамикрокозма’”,у:ПетарIIПетро

вићЊегош,Лучамикрокозма,Обод,Цетиње1996.
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осталобожанскокодчовјекапослијењеговапада”.46Овањегова
мисаојепомалогрубоизречена,јерикодМилтонаимамногопа
сажакојисезамишљајунадразнимпитањима,алијестеочигледно
дајеуЊегошевомделумноговећиакценатнапромишљањунего
нарадњи,штосевидииуобимуиусадржајуспева.Многиистра
живачи,одкојихјеможданајистакнутијаАницаСавићРебац,
пошлисуовомпутањомуистраживањудваспева.Бавилисусе
филозофијомиидејамакојесемогуизнаћи,идоистасудошлидо
кориснихзакључака.47Другисе,попутнас,нисупревасходноин
тересовализафилозофију,алисуинатомплануималидакажу
многоосличностимаиразликамадвајуписаца.

Темаспева,почнимооднајширег,јесродна,алинеисасвим
истазадваспева.Милтонпричапричуопрвомгреху,прекидајући
једигресијом,илидругомлинијомприче,осукобунанебу.Његош,
штоговориисамнаслов,усуштинскицентарсвогинтересовања
стављачовека.ЗбогтогаЊегошговориочовековојпреегзистен
цији,тоје,заправо,једнаодњеговихважнихидеја,чегакодМил
тонанема.48Такођесеговориоодносимаисукобунанебу,алије
причаопрвомгрехунашламестотекушестојпесми.КодЊегоша
јеАдамупобунисаСатаном,збогчегагаБогкажњава,иакосе
покајепослетридана.Необичнојештосепослетогаговориио
првобитномгрехукојијеузрокАдамовеказне,кадајеказнавећ
објашњенапобуном.Овајдеоспевасечининајслабијим,готово
накалемљеним,чакинетоликопотребнимдабисеобјаснила
човековакоб.Милтонседржитрадиционалневерзијеприче.

Обаписцасусматралабитнимдаобјаснепореклоифункци
онисањекосмоса,итонасличанначин.Сагласнисуданасупрот
световимапостојиХаос,неуређено.ЊегошоХаосукажедаје

убескрајниокеанвоздушни,
ђесусунцасамокапљесвјетле,
амировиједвавиднеискре;
ђеужаснебурегосподствују,49

46 ПавлеАполоновичРовински,РовинскиоЊегошу,прев.РадисавПау
новић,б.и.,Цетиње1967,134.

47 В.А.СавићРебац,нав.дело.УприлогфилозофскојкритициЊегоша
иМилтонанавешћемонеколикомисликојећезаинтересоватичитаоцакомеје
ближеоваквотумачење.АницаСавићРебацкажедаЛучамикрокозмапочива
натримаосновнимзамислима:наконцепцијипадабожанскедушеуматерију,
насветлоснојфилозофији,инаслицикосмичкеборбе”(А.СавићРебац,нав.
дело,90).Флашар,сдругестране,саподозрењемгледанагнозу(в.М.Флашар,
нав.дело,18–19),којајеједнаодтезакојимасеводилаАницаСавићРебац.

48 В.М.Флашар,нав.дело,17.
49 П.П.Његош,нав.дело,121.
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дабинаставиомисаооБожјемстварањуизХаосастиховима:

кпрестолумусв’јетломемирови
измрачногацарстваизницаху.50

Његошеваје,дакле,замисаодаБогстварасветове(мирове)из
Хаоса,идајетопроцескојиидаљетраје.МилтоновСатанапро
лазикрозтакав„неуређен”простордабистигаодоЗемљеиНеба,
итојепризоркојиисамогСатануплаши.Затакавпросторкаже
даје„пакленибездан”51,дасусеСатаниуказале

ТајнепрастарогПонора,тамног
Ибескрајногокеанабезобала,
...гдедревнаНоћ
ИХаосипраоциприродевладају.52

Милтоннастављадаћепросторостатиовакав

СемакоихСвемоћниТворацнеузме
Кограђудастворисветовенове.53

Видимопросторкојијеиживотисмрт.Онјезастрашујући,
ужасан,алии„РодницаПрироде”.54БогизХаосаствараКосмос.
ОсимХаоса,јасносудефинисани,уобаспева,Пакао,НебоиЗемља.
Земља,каонајмањеинтересантназаанализу,приказујесекаоста
ништељуди,каоместонакомећеЕвинииАдамовипотомцииспа
штатизапрвигрех.

КаоосновниБожјиградивниматеријал(какозасветове,тако
изабића)наводисесветлост,имотивсветлостићесепоказати
веомаважнимуобаспева.Његошвишеинсистиранасветлости,
алиМилтоннедвосмисленоистичедајесветлост„Етерска,прва
одсвихствари,суштиначиста”.55БогјекодЊегоша„божанство
којесеманифестујеусветлости...иизкогаеманирајудушекао
зраци”.56Штојечистијасветлост,тојечистијеибићеилипростор
тесветлости.ТакојеБогчистасветлост,којасветлостисијава,ачовек
је,кодЊегоша,„искраусмртнупрашину”,„лучатамомобузета”.57

50 Исто,142.
51 Џ.Милтон,нав.дело,163.
52 Исто,164.
53 Исто.
54 Исто.
55 Исто,319.
56 А.СавићРебац,нав.дело,84.
57 П.П.Његош,нав.дело,119.
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Песникиобјашњавадајечовекстворентако,збогпрвобитноггреха,
стиховима

такоданаслишавамАдама
(...)
блаженогажилишта...спомена,
даниједнанајмањачастица
удушеимодњег’неостане,
кâданебонијесугледали58

инаставља

самотекеједнумалуискру
Вдонутћумунебеснељубави...59

Небојеуобаделаокупаносветлошћуинаилазимонасличне
представеоБожјемстаништу,којепесницицрпеизОткривења
Јовановог.Милтонкажедајенебо„скуламаопалаизидинама
драгим/одживогсафира”60,аЊегошдајеописшатораодчистог
кристала.Пакао,кажеМилтон,прекрива„несветлост,већпре
видљиватама”61,доксекодЊегошаизправцаПаклавиде„црнокра
келуче”.62Идејајеготовоиста,алиморамосемакарнатренутак
задржатинаЊегошевомсажетомопису.Синтагма„црнокраке
луче”јеизузетноупечатљива.Удверечидајеназнакеоостатку
снагекојунеспорнопоседујеПакао,алииоостаткусветлости
Творца,чакинатаквомместу.Управонамовасинтагмадајепро
сторадаобјаснимосјајкојикодобаписцаделомостајеуСатани.
МилтонкажедајеСатанинсјај„искрзанихзрака”63,штојеблиско
„црнокракимлучама”,дакленемаоногштобисеодсветлости
очекивало.Његошевианђеликажу:„Сатанаје,нашдругблиста
телни”64,алисегордадушаСатанина„облачилаухаљинуцрну”.65

58 Исто,175.
59 Исто,176.
60 Џ.Милтон,нав.дело,168.
61 Исто,98.
62 П.П.Његош,нав.дело,129.
63 Џ.Милтон,нав.дело,112.
64 П.П.Његош,нав.дело,148.
65 Исто.Овоје,морамоитодаприметимо,сличноМилтоновомописуБе

лијала,укомекаже:
Асдругестране
Белиалседиже,ликотмен,кољудски;
ЛепшиодсвихштоНебо’згуби
(...)
Ал’свебилажноишупље

(Џ.Милтон,нав.дело,144).
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НебимоглобитидалекоодистинетврдитидасвештоБогствори
моразадржатичестицуБожјегусеби,памакартобиоисамСата
на,јер,напослетку,СатанујествориоБог,аБогствараодсветлости.

ОпаралеламаизмеђуМилтоновогиЊегошевогинферналног
светавеомајемногописано.ТомеједостадопринеоЛавров,који
стављасличнепасажеиздваспеваједнедодругих.Овиделовису
иукаснијимстудијамаосталинајпознатији,ауопштеносестиче
утисакдасусеистраживачичестовишеослањалинавећпостоје
ћулитературунегонасамтекст.Такопостојинеколикотекстова
којисуесенцијалниприизучавањутемеутицаја,доксевећиброј
сводинаоноштосевећодранијезнало.Говорећиоинферналном
светуисукобунанебу,најчешћесенаводеприказиПакла,засту
пљеностантичкихпредставаистворења,извеснаамбивалентност
Пакла,укојемјеиогањилед(Његоштодочаравастиховима:„Полу
царствасмолнимипламеним,/Полуцарствамразнимиледеним”66),
иакосетаквепредставемогунаћиикодДантеа,односнонисупо
теклеодМилтона.Оратунанебусенаводеподударностипопут
онедасекодМилтонаСатаниприкључујетрећинанебескевојске
(„Повучесобомрећинусинованебеских”67),акодЊегошашести
на(„Шестидионебесногвоинства”68).69Говорисеиоконачном
поразуСатане,когауИзгубљеномрајумуњомпрострелиСин
Божји,ауЛучимикрокозмасамТворац,стрелом.Обојицадолазе
нанебескимколима,штотакођеимаантичкеузоре(присетимо
сестиховаКонстантинаМаринковићакојикажудајеСатанапо
желеодапостанеФаетон).УЊегошевомспеву,узгред,ианђели
имајунебескакола,такодајесликаТворцауњиматименешто
ослабљена,односно–оннијепосебанштосепојављујеуњима.
УборбиизмеђуБогуприврженихипобуњениханђелаинтересан
танјеприказснага.Онесуједнакеииспољененасличненачине.
Милтонговориоборбипланина,аЊегошокеана,ветрова,шума.70
Напослетку,сукобразрешаваСин/Бог,јерсуармијеистогпоре
кла,„једнакисусвистворенискупа”.71Вратићемосенајошједан
детаљкојисечестопомињекаосличностизмеђудваспева–Мил

66 П.П.Његош,нав.дело,166.
67 Џ.Милтон,нав.дело,159.
68 П.П.Његош,нав.дело,129
69 Лавров,којинајтемељнијеизналазисроднестихове,овдеправипогре

шку,пакажедасукодМилтонаодметнутианђелинебројиви(в.П.А.Лавров,
нав.дело,319).

70 В.П.П.Његош,нав.дело,169.
71 Џ.Милтон,нав.дело,301.Сукобсенеразрешаваистогаштосусви

способнидасерегенеришу.Његоштопоказујеследећимстиховима:
масенапијводебесмртија,
малотугуј,паиздравиодмах.

(П.П.Његош,нав.дело,161).
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тоновиодметнутианђелисупадалидеветдана,аЊегошевитри.
Послеоваквогнавођењапознатијихпаралела,остајенампростора
дасебавимоионимштонамсеучинилонештобитнијим.

Одсличностиустиховимаибројањаодметнутиханђела
упутнијејесагледатиСатанинлик,алинеупогледуњеговогопа
логсјајаицарскогположајауподземљу,већупогледуњеговихка
рактернихцртаиаргументацијењеговихпоступака.Прићићемо
мусаједноставнијестране.Сатанајезаоигорд(штојеомиљен
ЊегошеватрибутзаСатану),желионоштомунеприпада,супрот
стављасеБогуизбогтогаиспашта.Његовмотивје„мржња,не
љубав,нит’нада”.72Иакојеовопоследњаречдвапесника,односно
онапратисвакиСатанинпоступак,многојеважнијеоноштатом
закључномзлупретходи.Обаспеваимајусличаналиипакинди
видуаланприступСатанинимразмишљањимаилогици.Милтонов
Сатанажелидабудеслободан,атоможепостићисамоуколико
победиБогаињеговеанђеле,„јеракој’слабији,слободанкоје”.73
Онсепоценутогаупуштауборбукојунеможедобитиисматрада
је„бољевластуПаклу,нослуганаНебу”74,азаБожјеанђелекаже
дасу„дусислугански”.75Имамо,дакле,Сатанукојиволислободу
инеподносиоковесужањствакојеосећа.ЊегошевСатана,сдруге
стране,неговориослободинегооједнакости.Онкаже:

напрестолјеусвакојенебо
владацбиоједанокруњени.76

ОнсепиташтајеодлучилодаБогбудесвемогућиизнадсвих,
штовидимоикодМилтона.ПостављасепитањеБожјенадмоћи
речима:„Дал’стеченусилом,Случајемил’Судбом?”77Овајстих
бисмопреприписалиЊегошу,којемсе,справом,дајепредност
упромишљањуизапитаности,аовоћемоназначитикаоједанод
доказадаМилтоннијежелеосамодарепродукујебиблијскупри
чу.Вратимосеанализи.Сатанасматрадајенеправедноштоје
СлучајодлучиодаТворацимавласт.Стогаодлучуједаратује,
чакипоштознаисход,апотом,кодМилтона,данадругиначин
нанесештетуБогу,јернеможедасмирикакосвојелогичнеаргу
менте,таконисвојузлобу.Акосеоваразмишљањаузмууобзир
ииздвоје,објективно,одтрадиционалнихпредставаоСатани,

72 Џ.Милтон,нав.дело,374.
73 Исто,384.
74 Исто,104.
75 Исто,287.
76 П.П.Његош,нав.дело,155.
77 Џ.Милтон,нав.дело,100.
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којесуприказанеиуспевовима(злобаислично),ипривржености
Добру,пачакиодоколности(радњасеодвијанаравнифантасти
ке),Сатанинааргументацијасенеможесматратинеутемељеном.

Препоменаанђела,подсетићемосеиСатанинихнајвернијих
слугу,итодетаљакојиговореотомекакоихМилтониЊегош
именују.ОсимРазеца,НоелопанаиАскеле,иМолоха,Белијала,
МамонаиВелзевува78,јављајусеименакојасепоказујуближим
нашојтеми.МилтонСатанинесаучесникеназиваиАнђеломОд
метником,КнезомДемонским,Садругомдрским(ислично)79,док
ЊегошкористиименаАлззенк(КнезЗла),Илзхуд(ДухЗли),Ал
завалг(ГлаваЗла).80ИпоредЊегошевогманирадаименадемона
пишеотпозади,штопосебиможебитииндикативно,виднајеслич
ностсаМилтоновимназивима.Обојицаименимаобјашњавају
позицијеикарактеристикеСатанинихсарадника.

Анђели,којисууСатанинимочимаБожјипослушници,при
казанисусличнокодМилтонаиЊегоша.Издвајајусеанђеликоји
сунајближиБогу,теимсеважностпридајеодређенимзадацима
којеимдодељујеБог,илитимештоимајуприликударазговарајуса
њим.ТакокодЊегоша,примераради,ГаврилоиМихајлопозивају
Сатанунапокајање,доккодМилтонаторадиАбдиел81,кодкога
јеМихајлоприказанкаораванСатани.Писци,ипак,производедру
гачијиутисаксвојимприказимаанђела.Његошевианђелисуу
мируихармонијиичестосепомињенебескамузикакојупроиз
воде.Сдругестране,Милтоновианђелисуприказаникаовојска,
онисунастражииопрезу.Узрокзаоваквавприказанђеланаћи
ћемоуњеговомделуОбразложењецрквенеуправе,гдеговорио
дисциплиникојајенеопходнадабимоглодадођедонапретка,те
дајетадисциплинанеопходнаинанебу.82МилтониЊегошпо
казујудасуиуоваквимсуптилностимажелелидаискажусвоје
идеје,којесепреносеинараванреалности.

ПроучаваоциЊегошевеЛучемикрокозмачестоистичудаје
песникуспевунеоитадашњудруштвенополитичкуситуацију
ЦрнеГоре,тедаседеломожечитатиисатомперспективомна
уму.РанијесмопоменулидасеидеологијаИзгубљенограјанала
зилаиуоколностимаукојимајеМилтонживео.Овденемаречи
оутицају,алиимаоистимпогледимадваписца,односноономе

78 МилтонназиваСатаниненајвернијепомоћникеименимакојасечесто
придружујусинонимимазађавола.

79 В.Џ.Милтон,нав.дело,100–101.
80 В.П.П.Његош,нав.дело,157.
81 В.П.А.Лавров,нав.дело322.
82 В.Д.Пухало,нав.дело,103.Овонијеусамљенпример.УАреопагитици

Милтонговориослободнојвољи(исто,128)итонаначинкојијеприсутани
кадаговориоАдамууИзгубљеномрају.
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штосуобојицасматралаизузетнобитним.Стваралисусвојадела
несамосауметничким,религиознимилифилозофскимвећиса
друштвенимихуманистичкимвредностиманауму.

Раднијеимаозациљдатаксативнопобројисличностикоје
сусемоглепрепознатиизмеђуМилтоновогиЊегошевогдела,већ
суважнијебилеидејеписаца,решењаиразмишљањаосродним
појмовима.ДушанПухалокажедајеЊегош„свудагдејебиосве
станпозајмице...мењаоузетиматеријал...затоштоје...ценио’Ори
гиналност’уапсолутном,романтичарскомсмислу”.83Мисаовим
неможемобитисагласни.ДајеЊегошу„Оригиналност”билато
ликоважна,оннебитоликоочигледнихстварипреузеоодМилтона,
апозајмљивањебезсвестидаћенековидетидајематеријалпре
узеттекнедолазиуобзир,јерјеМилтонбиопознатширомЕвропе
иИзгубљенирајјемеђудомаћупубликумогаостићииуоригина
луиупреводима.СматрамодајеЊегошсамодаосвојодговорна
истутему.Даојојјепростораколикојежелео,акцентоваоиизменио
штајежелео,промишљаокакојемислиодајеваљано.

Закључак

УпореднаанализаИзгубљенограја,ПлачаРахилииЛучеми
крокозмасепоказалаплодномунеколикоаспеката.Демонолошки
мотивибилисудоминантни,пресвегастогаштојеСатанинлику
сватриспеваупечатљивообликован:наглашенесуњеговеодли
ке,извеснахијерархијадемонаисличностиПаклаусвимделима.
КонстантинМаринковићјесвеснодемонскисветдонеокаоједан
однајважнијихделоваспева,штонијеуобичајенапраксаупред
романтизму.Његовидемонинисуузгреднизлиликови,обликова
ниусветлуцрквенедогме.МаринковићевСатанајеслојевит,на
ликМилтоновом.Ипак,МилтоновиЊегошевСатанапромишља
својусудисвојепоступкеувезистим,додуше,увекуззлобу
којага,иакотакоможданеизгледа,ограничава.

Добраилошастрана,кадасеговориовеликимписцимакао
штосуМилтониЊегош,јестештооњимаувекимаштадасекаже.
Тоједобројерћетемапотенцијалнобитидоброобрађена,јерће
иматидобреизворе,алиилоше,издваразлога.Прво,ооваквим
делимасе,какосмовећговорили,многопише.Тешкојерећине
штоновоивредно,каоштојетешконачинитиизборквалитетне
литературе.Друго,поредтемекојомсебавимо,увекћепостојати
идејекојиманемаместаураду,акојећеможелетидаизнесемо.
МилтониЊегошисамиусвојимделиманегујуидејекојенисуу

83 Д.Пухало,нав.дело,320.
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везисарадњом,акојесеиспостављајукаоједаноднајвреднијих
аспекатадела.Овеидејесенеморајучитатиурелигијскомкључу,
чакниондакадаседиректнопозивајунабожанскабићаидогађаје.
ПитањечовековогпостојањаисмисламожесеобјаснитиБогом,
алиуместотогпојмаможемоставитиинекидруги,аоставити
основнуидејуопореклуипосебностиљудскогбића.
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