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ДА МЈАН ЋУ ЛА ФИЋ

ЊЕ ГОШ, КАО КОМ ПЛЕ ТАН МИ СЛИ ЛАЦ
Или шта ру ски чи та лац до би ја пре во ди ма  

„Лу че ми кро ко зма” и „Би ље жни це”

По што ва на го спо до,

У окви ру бе ран ских „Да на ру ске кул ту ре”, за ни мљи вог ви ше
днев ног кул тур ног до га ђа ја, пред ста вља мо, ве че рас, зна ме ни та 
дје ла Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша, вла ди ке цр но гор ско га, за пра во 
дво је зич на из да ња Лу че ми кро ко зма и Би ље жни це, од но сно њи
хо ве пр ве пре во де на ру ски је зик, ко јем и са ма та дје ла ду гу ју 
мно го за сво ју осо бе ност, ми са о ност и ори ги нал ност.

На по чет ку бих по ста вио јед но пи та ње: ка ко се то до го ди ло, 
и по ред чи ње ни це да, да нас, би бли о гра фи ја Ње го ше ва (и ра до ва о 
ње му и ње го вом дје лу) бро ји пре ко 30.000 би бли о граф ских је ди
ни ца, да Лу ча и Би ље жни ца ни су би ле пред ме том ин те ре со ва ња 
за пре во ђе ње на, Ње го шу бли зак, ру ски је зик? 

Ка ко ће се из мо је пер цеп ци је ви дје ти (што је при ми је ће но 
мно го пу та и при је ме не), као пје сник про фет ских да ро ва, Ње гош 
је јед ном, „оне го ди не кад је пи сао Гор ски ви је нац”, за пи сао и ово: 
„Тје сно ми отсвюду!” И тај ва пај, као да је био ва пај Лу че ми кро козма, 
или Би ље жни це, као да су ова два зна чај на Ње го ше ва дје ла жу дје
ла за ши рим про стран стви ма не го што су им би ла до ступ на, као 
да су тра жи ла да се ра ши ре и раз ба шка ре, мо жда баш по ру ским 
не до гле ди ма и не до хо ди ма, тај га ма и пра шу ма ма, пла ни на ма и 
рав ни ца ма, по пан сло вен ском, све пра во слав ном ру ском ду ху. За
хва љу ју ћи пре во ди лач ким под ви зи ма Иље Чи сло ва, пре во ди о ца 
Лу че, као и Ана ста си је Бур це ве Вр би це и Људ ми ле Бур це ве, пре
во ди ла ца Би ље жни це, ова два ва жна дје ла нај зна чај ни јег пје сни ка 
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срп ског ро ман ти зма Пе тра II Пе тро ви ћа Ње го ша по ста ла су ва жан 
дио и ру ског је зи ка и књи жев но сти, и са зи да на су као још два мо ста 
из ме ђу на ших, сло вен ских, кул ту ра.

Ти је сно је, са сва ке стра не, Вла ди ци би ло он да, а да нас је ти
је сно сва ко ме ко Вла ди ку не др жи за сво га!

Ње го шу је спо чи та ва но, још за ње го ва жи во та, ка ко је ма ло 
па жње по све ћи вао устрој ству др жа ве, а пре не бре га ва но је да је 
сво јим књи жев ним дје лом устро јио на род. Об у зи ма ме страх на 
по ми сао чи ме би смо се, да нас, ако не Лу чом и Ви јен цем, сна жни је 
бра ни ли, ко јем би смо „оруж ју” од луч ни је вје ро ва ли ако не њи ма, 
и пред ко јим би ау то ри те том „зло до ма ће” устук ну ло, ако не пред 
оди ви ћем Про ро ко ви ћа.

А и до ау стра лиј ских и аме рич ких Ср ба је до пр ла за го нет ка, 
из ових на ших бр да: да Ње гош, слу чај но, не на сли је ди про фет ски 
и ми стич ки ум од мај ке Ива не, ро ђе не Про ро ко вић? И као да нам 
је ети мо ло шки ко ри јен пре зи ме на Ње го ше ве уј че ви не о ње го вом 
ге ни ју мно го рје чи ти ји и по у зда ни ји до каз не го нај ве ћи број, ако 
не и сва, струч на ту ма че ња Вла ди чи ног жи во та, ра да и дје ла, а 
по себ но у од но су на она ко ја су „те ме ље на” на ме то до ло ги ји марк
си зма, ње го вих иде о ло шкона уч них су ро га та, јер је и та квих ин
тер пре та ци ја би ло по до ста.

Ко је до при нио да се књи жев на кул ту ра Ср ба при дру жи „збо
ру свјет ских ве ли ка на”, ако ни је Ње гош? О сна зи ње го вих епо ва 
нај гла го љи ви је ће мо ка за ти ако на пра ви мо сље де ће по ре ђе ње. 
На и ме, нај ве ћи пер сиј ски еп – Фир ду си јев Шах на ма – бро ји, по 
Вла де ти Јан ко ви ћу, пре ко 120.000 сти хо ва; нај ве ћи је лин ски еп 
– Хо ме ро ве Или ја да и Оди се ја – не што ма ње од 28.000 сти хо ва; а 
еп на сло вљен Лу ча ми кро ко зма, чи ји пр ви пре вод на ру ски је зик 
је ве че рас пред на ма, бро ји „скром них” 2.210 сти хо ва. Али док је 
Фир ду си пје вао о исто ри ји и љу ба ви, Хо мер о мно го бо жач ким 
па ган ским тр ве њи ма и брат ским, ме ђу по ли сним, ра то ви ма, цр но
гор ски вла ди ка је по јао о Јед но ме Бо гу, Твор цу, ње го вом три јум фу 
над ад ским си ла ма, и по ста њу не ба и зе мље.

И мо жда ни је ни чуд но што, жи вје ћи у под лов ћен ској за би ти, 
вла ди ка цр но гор ски, а „пу сти њак це тињ ски”, ка ко је сам се бе 
јед ном на звао, ни је сво је дје ло гра дио у ши ри ну, већ се ми шљу и 
ду хом уз но сио увис, тра же ћи не смрт на би ћа, тра же ћи са мо га Бо га, 
па и ње го ве не га ци је. Лу ча ми кро ко зма је жи во свје до чан ство да 
је у до број мје ри у то ме и успио.

Ако су Гор ски ви је нац и Шће пан ма ли у драм ској фор ми ис
по ја ни епо ви с исто риј ском те ма ти ком, од но сно спје во ви ко ји ма је 
ау тор об ра дио од ре ђе не до га ђа је из не дав не цр но гор ске на ци о нал
не про шло сти, он да се и Лу ча ми кро ко зма, та ко ђе, мо же по сма тра ти, 
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али као нај и сто рич ни је Ње го ше во дје ло, јер је њи ме об ра ђен фраг
мент над зе маљ ске, не бе ске про шло сти, од но сно про цес раз во ја 
бор бе ан та го ни зо ва них су пра ма те ри јал них би ћа, ко ја се, кроз вјеч
ност, ци клич но по на вља, и ко ја тра је и од ви ја се у вре мен ски не
до глед и не са глед, те ко ја се, ра зу ми је се, би је и у овом тре ну, кад 
о Ње го шу раз го ва ра мо. Ако не гдје дру гдје, бит ка ду хо ва би је се 
у чо вје ку. Исто рич ност ве ли ко га епа – Лу че ми кро ко зма – ви ди мо, 
по себ но, у „Пје сни VI”, сти хо ви од 11. до 30, јер се не бе ска бит ка, 
окон ча на три јум фом до бра, Бо га и ње го вих ан гел ских ле ги о на, 
от кри ва као ве ли ки по ви је сни чин ко ји прет хо ди По ста њу.

У са мом на зи ву спје ва кри је се су шти на дје ла. На и ме, чо вјек 
је ма ли сви јет, ма ла ва се ље на, упра во ми кро ко смос, и он је „та мом 
об у зет” док га свје тлост не оба сја. А свје тлост ће до ћи од искре, 
ко ја ће упа ли ти лу чу, да мрак ода гна. Из све га сли је ди да упра во 
у чо вје ку, као ми кро ко смо су, тре ба тра жи ти искру, од но сно ис точ
ник свје тло сти. А шта мо же у чо вје ку да сви је тли, ако не људ ска 
ду ша? За то и ја на слов овог епа до жи вља вам као по ет ски no men 
за ду шу чо вје ко ву. По ла зе ћи од то га, лак ше је пој ми ти да Ње гош 
све бит ке не бе ске др жи за има нент не људ ском ду ху. Оп ште ње с 
Бо гом, бор ба до бра и зла, су коб ан ђе ла и де мо на, не сло га и са гла
сје, све је то, да кле, свој стве но људ ском ду ху, али и, што је очи то 
и у Лу чи, ма кро ко смич ком ди на мич ном жи во ту. Мо жда ни је по гре
шно и у ово ме на ћи и ви дје ти до каз да је Бог ство рио чо вје ка „по 
об лич ју сво ме”. Јер као што је Го спод свје тлост Ва се ље ни, та ко је, 
ка ко ре ко смо, и дух свје тлост у чо вје ку, у „ми кро ко зму”. И, опет, 
за јед нич ко им је то што и Го спод и дух чо вје чи ји, од но сно и јед на 
и дру га свје тлост, има ју истог Оца – „Твор ца не ба и зе мље”.

Ње гош је сте и „пу сти њак це тињ ски”, и „лов ћен ски Про ме теј”, 
и „лов ћен ски тај но ви дац”, и цр но гор ски вла ди ка, али је, при је 
све га, и из над све га, Ње гош срп ски пје сник и ми сли лац, фи ло соф 
без ско ла стич ких, ака дем ских, ме то до ло шких оме ђе ња, ко ји је Лу чом 
и кон тем пла тив ним фраг мен ти ма – Би ље жни цом – по ка зао ку раж 
да се у ко штац ухва ти са хи по ста за ма као што су Бог, иде ја, дух... 
Ње гош је, као ком пле тан ми сле ћи чо вјек, Гор ским ви јен цем и Шће
па ном ма лим де мон стри рао лич но по зна ње зе маљ ског до мо стро ја1, 
а Лу чом и Би ље жни цом – скло ност ка про ди ра њу у ди је ло ве не бе
ског до мо стро ја, и све то са не по ко ле бљи вим зна њем да су и је дан 
и дру ги дио је дин стве ног – Бож јег До мо стро ја. И док је то Све ден
борг чи нио те о ло шким пу тем, Ње гош је са мо свој ним књи жев ним 
сти лом и дје лом – Лу чом ми кро ко зма – об ја шња вао „не бе ске тај не”, 

1 Ов дје се тер мин „до мо строј” ко ри сти у зна че њу: збор ник нор ми, од но
сно пра ви ла функ ци о ни са ња.
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а ко нач не исти не о њи ма Ње гош ни је твр дио да зна, већ је сти хом: 
„Ах ти, тај но, бо гу тек из вје сна” отво ре но при знао да кљу че ве од 
тих за ман да ље них две ри има са мо Онај ко ји је све га, па и Ва се
ље не, Тво рац.

Раз ви ја њем ди ја ло га из ме ђу „искре бе са мрт не” и са мог ау то ра, 
ко ји и се бе, да кле, уво ди ме ђу ак тив не су бјек те у по е ми, у при ли ци 
би ва мо да от кри је мо сна жну вје ру и ре ли ги о зност пје сни ка, ми сли
о ца. Он сво ју че жњу за при су ство ва њем епи фа ни ји спре ман је да 
за до во љи оном ко ли чи ном Бож је бла го да ти ко ја би се мо гла по ре
ди ти са искром спрам Сун ца, ка пљом спрам оке а на, јер зна да су 
„оке ан ка пље са ста ви ле” и да је искра „свје тлост по ро ди ла”, те да, 
сто га, Бо гу – „Све том твор цу” – „Све ску па све мо гућ је сла ви!”

Иа ко у Лу чи Ње гош ве ли ча ум људ ски, ре кло би се да ово 
дје ло ни је про дукт су ве ау то ро ве спе ку ла ци је, јер сти хо ви, ори
ги нал ни, по пут: „Све што блат ној зе мљи при на дле жи, / То о не бу 
по ња ти ја не ма; / Ду хов ни је жи вот на не бе си, / Ма те ри је у цар ству 
гњи ло сти”, или сти хо ви: „Већ тре пе том сви јет свје то ва гле дах, / 
И слат ка ме не моћ об у зе ла”, упу ћу ју на по ми сао да је Лу ча ми кро
ко зма, за пра во, про из вод ду бо ких и сна жних Ње го ше вих ре ли ги
о зних до жи вља ја и опи та; она је по е ма ко ју је Ње гош ис пу нио 
мо ли тве ним обра ћа њи ма Бо гу. Она су то ли ко ду хов на и скру ше на 
да им мје сто мо же би ти и у не ком тро па ру, па и у ли тур ги ји. Та кав 
ре ли ги о зни за нос и бо го оп чи ње ност при сут ни су у „Пје сни II”, и 
то у сти хо ви ма: „Ве љи је си, твор че и го спо ди, / И чуд на су тво ре
ни ја тво ја, / Ве ли че ству тво ме кра ја неј ма!”

Али, без об зи ра на ове див не под стре ке иде ја о Бо гу и Ње го
вом „ве ли че ству”, Ње гош је, до брим ди је лом, упра во у Лу чи, ре
а ли ста, јер су сли ке не бе ских пред је ла о ко ји ма нам по је то ли ко 
ствар но сно и са ја сним кон ту ра ма осли ка не да их до жи вља ва мо 
као вр ло бли ске, иа ко су нам пред ста ве о све му то ме у гла ва ма 
углав ном би ле ма гло ви те.

На да ље, тач но је да је осло бо ђе ње срп ског на ро да би ла Ње го
ше ва оп се си ја, о че му свје до чи и ње го во пи смо Ву ку Ст. Ка ра џи ћу, 
да од би ја да дâ бла го слов за штам па ње Ву ко во га пре во да Но во га 
За вје та. То је са оп штио сље де ћим ри је чи ма: 

Ни је то, Ву че, за ме не, ни ти су то мо ји по сли, не го ето у Унга
ри ји до ста нај у че ни је срп ски је вла ди ка, ко ји су учи ни ли и по зна ју 
сва цр кве на пра ви ла и ка но не, па се ти обра ти к њи ма ка но ти пра
ви је ма ар хи је ре ји ма, да ти дад ну бла го слов; а да иштеш од ме не 
бла го слов за осло бо ђе ње бра ће Ср ба ис под не сно сни је јар мо ва и 
за на бав ку оруж ја иђе ња у рат, у то ме сам ти ја пра ви вла ди ка, па 
би ти дâ бла го сло ва ко ли ко оћеш. 
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Ме ђу тим, Лу ча ми кро ко зма је фла гран тан до каз, јер је лич но, 
опит но и ми са о но ау то ро во ис по ви јед но свје до чан ство, да је Ње
гош био оп чи њен и сло бо дом и осло бо ђе њем чо вје чи јег ду ха, и 
ње го вим „упу ће њем по бес кра ју”, ње го вим гре де њем ка „из во ру 
чу де сах”, ка „цар ству свје тло сти”.

Ци је ла Лу ча је, да кле, про же та тим су прот ста вље ним иде ја ма, 
том бор бом и ди ја ло гом ме ђу ан та го ни зо ва ни ма. Али чи ње ни ца 
да је је дан ум спо со бан да су ве ре но и са мо у вје ре но, у драм ски раз
ви је ној фор ми, по ста вља пи та ња и на њих од го ва ра, ми сле ћи за 
сва ког од по ет ских су бје ка та по на о соб, до каз је да се у Лу чи ми
кро ко зма Ње гош по твр дио као ком пле тан ми сли лац, ко ји раз ма тра 
ар гу мен те pro et con tra. Ваљ да су му и због то га за кључ ци та ко 
не по мјер љи ви.

Срп ска књи жев ност, до вољ но бо га та да јој не тра жи мо за мје
ну, не ма пје сни ка ве ћег бро ја не ри мо ва них пје са ма, по е ма, епо ва 
или дра ма, а да су му сти хо ви та ко пје вљи ви, ме ло дич ни, пам тљиви 
и ци ти ра ни. Овој тврд њи при ла же мо и Лу чу.

Но, док је Лу ча „ком плет но књи жев но дје ло”, Би ље жни ца је 
де тер ми ни са на као збир ка „ме ди та тив них фраг ме на та, пре во да и 
пје са ма”. Ме ђу тим, по мно гим иде ја ма ко је су оста ле за пи са не у 
Би ље жни ци, она би се мо гла др жа ти за књи гусе стру са мој Лу чи. 
Њи хо ву по тен ци јал ну не раз дво ји вост, ваљ да, по твр ђу је и до са
да шња не пре во ђе ност ових спи са на ру ски је зик, од но сно њи хов 
исто вре ме ни пре вод и до ступ ност ру ским бес кра ји ма је зи ка, кул
ту ре, ду ше и зе мље.

Фраг мен ти из Би ље жни це су по твр да мно гих Ње го ше вих 
ми сли, ко је је утки вао у сво ја нај зна чај ни ја по ет ска дје ла. Ре ци мо, 
зна ме ни ти стих „Сви јет је овај тир јан тир ја ни ну, а ка мо ли ду ши 
бла го род ној” пан дан про на ла зи упра во у Би ље жни ци и у пи та њу: 
„Мо гу ли се упи ра ти ти хи зе фи ри бла го ра зу ми ја про ти ву стра
сни јех раз је ча них вол нах?” 

Она – Би ље жни ца – иа ко са чи ње на од фраг ме на та ми сли 
Вла ди ке Ра да, пред ста вља сво је вр стан ре флек си о ни ко лаж, и до
дат на је по твр да да Ње го шу ни је по треб но би ло ка кво при зна ње 
при пад но сти не ком књи жев ном или фи ло соф ском прав цу. Ње гош 
је на про сто и фраг мен ти ма сло бо дан и за хтје ван ми сли лац, ко ји је, 
ка ко Лу чу, та ко и Би ље жни цу, ис пу нио раз ми шља њи ма о иде ји, 
ње ним зна че њи ма и до ме ти ма: „Иде је су не бе сно про из ра стје ни је, 
ка ко што су др ва зе маљ ско. Ка ко до опре ди је ље не сфе ре из ра сту, 
спу шта ју гра не к зе мљи”, да кле, гра не с идеј ним зре лим пло до
ви ма се ка зе мљи спу шта ју, а, у ства ри, ка чо вје ку, да их бе ре кад 
су нај зре ли је и нај соч ни је.
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Дра ги при ја те љи,

О све му ово ме, као и о не са гле ди во мно го че му дру го ме у 
Лу чи и Би ље жни ци, суп тил ни ру ски чи та лац ће мо ћи да са зна, и 
да сам до ми сли, а све за хва љу ју ћи пре во ди ма ре но ми ра них сла ви
ста, уред ни ку Ми лу ти ну Ми ћо ви ћу, и из да ва чи ма ових ми са о них 
Ње го ше вих дра гу ља.

За хва љу јем вам на па жњи и жи вје ли!*

* Реч на пред ста вља њу дво је зич них, срп скору ских, из да ња Лу че ми кро
ко зма и Би ље жни це, у На род ној би бли о те ци „Др Ра до ван Ла лић”, у Бе ра на ма, 
7. но вем бра 2019. го ди не.




