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САВРЕМЕНИЧОВЕКИЊЕГОШКАО 
ДУХОВНИСАГОВОРНИК

Иван Не гри шо рац, Ње го шев ски по крет от по ра, Књи жев на за дру га Срп
ског на род ног ви је ћа ‒ Фон да ци ја „Гру па се вер”, Под го ри ца ‒ Но ви Сад 2020

Ство ре на на ру бо ви ма пе снич ке збир ке Ка ме на чте ни ја и књи ге 
есе ја и рас пра ва Ис тра га пре да ка: ис ку ше ња ко лек тив ног и ин ди ви ду
ал ног оп стан ка, уоб ли че на као по ет скоесе ји стич ки mélan ge у ко јем 
ин кор по ри ра не пе сме, у струк ту рал ном и жан ров ском по гле ду, фи гу
ри ра ју као кон тра пункт, али у идеј ном и те мат ском сми слу као екс тен
зи ја тек сто ва, по ет ско згу шња ва ње њи хо вих се ман тич ких сло је ва и 
су ге стив ни је до ча ра ва ње ин три ги ра ју ћих, кри зних тре ну та ка из жи во
та тек сту ал них про та го ни ста (та ко уло гу лир ског су бјек та оба вља ју 
Пе тар I Пе тро вић, Ње гош, Вук Ка ра џић, Љу бо мир Не на до вић, хр ват ски 
сли кар у вој сци Ау стро у гар ске Мар ко Ра ши ца, краљ Ни ко ла Пе тро вић, 
Се ку ла Др ље вић, не зна ни рат ник са Мој ков ца, двор ски про то ђа кон и 
се кре тар ми тро по ли је Фи лип Ра ди че вић, Гер хард Ге зе ман, Иван Ме
штро вић, Ј. Б. Ти то, С. М. Ште ди мли ја, Ми ло ван Ђи лас, ми тр о по лит 
Га ври ло, ми тр о по лит Да ни ло, ми тро по лит Ам фи ло хи је и гу сле Ма ти је 
Бећ ко ви ћа), ре цент на књи га Ње го шев ски по крет от по ра опи су је и про
бле ма ти зу је по зи ци ју ин те лек ту ал ца „су о че ног са чи ње ни ца ма рас кра
ја ња срп ског на род ног би ћа, те ства ра ња ан ти срп ског и ау то шо ви ни
стич ког ста ва код при пад ни ка истог, срп ског на ро да”. У на ме ри да ова
кву си ту а ци ју па жљи во, са ве сно и не при стра сно са гле да, Не гри шо рац 
ми са о ну па жњу усме ра ва нај пре ка ства ра лач ком, кул тур ном, ду хов ном, 
етич ком и те ле о ло шком скло пу ко ји је у срп ској кул ту ри из гра дио Пе тар 
II Пе тро вић Ње гош, а по том и ка оним фи гу ра ма у ко ји ма се ова ква 
вред но сна кон сте ла ци ја нај и зра зи ти је вр ху ни.

По зи ци ју но си о ца пре дач ког за ве шта ња ау тор до де љу је Ма ти ји 
Бећ ко ви ћу ко ји, оба вља ју ћи зах тев но по сла ње пе снич ког и/или бе сед
нич ког под се ћа ња на по тре бу про на ла же ња од го во ра на пи та ње ко смо 
ка ко би се по том про ни кло у тај ну жи вље ња спрам тих са зна ња, оли ча
ва сми са о ну вер ти ка лу ка ко за мо дер ног чо ве ка, у чи јем ду хов ном хо
ри зон ту не рет ко из о ста је за пи та ност над му дрим апе лом про ро чи шта 
у Дел фи ма, та ко и за оне по је дин це осна же не же љом да се књи жев ним 
пу те ви ма оти сну. У тек сту „Му ке по Ма ти ји” ми сао о Бећ ко ви ћу као 
ли те рар ном све ти о ни ку ар гу мен ту је се чи ње ни цом о до сег ну том амал
га ми са њу на из глед не са гла сних књи жев них про ве ни јен ци ја и свој ста ва, 
фол клор не све сти и мо дер ни стич ког ар ти зма: „У је ку мо дер ни стич ких 
за но са он (Бећ ко вић, прим. В. М.) се вра тио фол клор ном на сле ђу, али 
га је обо га тио ти пич но мо дер ни стич ким, по не кад и над ре а ли стич ким 
ху мо ром ка кав се, у ем бри о нал ној фор ми, мо же на ћи и у на шој усме ној 
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кул ту ри, па и це ло куп ном књи жев ном на сле ђу.” У Бећ ко ви ће вом де лу 
Не гри шо рац за па жа два кључ на, ди стинк тив на обе леж ја: бе сед нич ку 
вер са тил ност, за хва љу ју ћи ко јој не са мо да се Бећ ко вић сме шта у про
бра ни круг срп ских књи жев ни ка ко ји су ис ку ство бе сед ни штва утка ли 
у сво је ства ра лач ке по ду хва те не го се и сва ки ње гов пе снич ки на ступ 
до жи вља ва као пра зник усме но сти, а пи са не го вор нич ке бра ву ре об је
ди ње не у де лу Бе се де као отво ре ни је, не по сред ни је уоб ли че не ми сли о 
те ме љи ма ко лек тив не суд би не, лич но сти ма и до га ђа ји ма ко ји су за че ли 
про цес ду хов ног кон сти ту и са ња срп ског на ро да (Све ти Са ва, Хи лан дар, 
Острог и дру га срп ска све та ме ста, Ка ра ђор ђе, Ње гош, Мар ко Ми ља нов, 
С. М. Љу би ша, Ду чић, Вла ди ка Ни ко лај Ве ли ми ро вић и др.). Дру га зна
чај на ка рак те ри сти ка Бећ ко ви ће вих бе се да по твр ђу је се у мит ском де
ло ва њу ре чи, у го то во ма гиј ској уве ре но сти да се њо ме мо же оства ри ти 
нео ства ри во, што Не гри шо рац нај пре су ге стив но илу стру је на во де ћи 
си ту а ци ју у ко јој је Бећ ко вић, кроз ша лу, из ја вио ка ко се Цр на Го ра не 
мо же одво ји ти од остат ка срп ске за јед ни це, јер он то не до зво ља ва, да 
би по том ау тор ис ка зао же љу да ис ход кул ми ни ра ју ћег раз дро бља ва ња 
срп ског на ци о нал ног и др жав ног про сто ра за и ста бу де пре суд но од ре ђен 
од ва жним бе сед нич копе снич ким ста вом. 

По ет ска фи гу ра Ма ти је Бећ ко ви ћа по вла шће но ме сто оства ру је и 
у тек сту „Ка зи вач и ње гов глас: Ђи ла сов ле лек у по е ми Ма ти је Бећ ко
ви ћа”, у ко јем се хер ме не у тич ком, мо тив скосе ман тич ком, ин тер тек
сту ал ном, али и кул ту ро ло шком ана ли зом Бећ ко ви ће ве по е ме „Унук 
Алек се Ма рин ко ва пла че над Цр ном Го ром” из књи ге Ре че ми је дан 
чо ек ре а ли зу ју ви ше стру ки уви ди. У по е ми за сно ва ној на, за Бећ ко ви ћа 
свој стве ном, де кла ра тив ном дис кур су и са чи ње ној од три де сет и два 
лир ска фраг мен та у ко ји ма уло гу лир ског су бјек та оства ру је унук Алек
се Ма рин ко ва (иза чи јег се име на кри је упра во Ми ло ван Ђи лас, јер му 
је де да био Алек са, а пра де да Ма рин ко), Не гри шо рац за па жа сло бод но 
раз ви ја ње на го ве ште них сми сло ва Ђи ла со вог ро ма на Цр на Го ра, гло
си ра ње као „на ста вак пе ва ња на за да то сти основ ног тек ста од ко јег се 
кре ће као од по чет ног под сти ца ја”, од но сно, ва ри ја ци ју ис ка за уте ме
ље них на мо ти ви ма и пред ста ва ма о гу бље њу тра ди ци о нал ног цр но гор
ског дру штва и вред но сти еп скохри шћан ске сли ке све та, те пре ла ска 
у гра ђан ску и по ли тич ку па ра диг му дру штве ног раз во ја. Ли те рар на 
сли ка ове тран сфор ма циј ске и тран зи циј ске по зи ци је оства ре на је по сред
ством сук це сив ног ни за ња зна чењ ски бре ме ни тих мо ти ва: од ре флек
си је о не ста ја њу Цр не Го ре и Цр но го ра ца и раз у ме ва ња њи хо ве при ро де 
у све тлу ста ва о си ро ма штву ко је се не ти че ко е фи ци јен та по сто ја ња 
ен ти те та ово зе маљ ског све та, не го не до стат ка људ ске су шти не тра ди
ци о нал но оли че не у им пе ра ти ву ча сти и кул ту до сто јан стве не, ју нач ке 
смр ти, пре ко ни за ре то рич ких за хва та, ини ци ра них про ве ром иде је о 
то ме шта би би ло ка да би се Цр на Го ра и ње на ак си о ло шка кон сте ла ција 
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уте ме ље на на ве ри и мо ра лу про ме ни ла, па све до кон ста та ци је да се, 
упр кос уста но вље ној не про мен љи во сти Цр не Го ре, по че ла ја вља ти, уме
сто древ ног све та, јед на нео бич на, дру га чи ја са да шњост ли ше на вред
но сти због ко јих би „ври је ђе ло би ти Цр но го рац” (ју на штва, мо ра ла и 
пе са ма уз гу сле). На сту пи ло је но во до ба уоб ли че но као „из раз ду бо ке, 
не по ре ци ве не ми нов но сти ве за не за не ста нак ау тен тич них тра ди ци о
нал них об ли ка чо ве ко вог по сто ја ња на овом све ту и пре тва ра ња љу ди 
мо дер ног до ба у не што ујед на че но, про сеч но и са свим обич но”.

Текст „Ма ти ца срп ска и књи жев ност ста рог Ду бров ни ка: из ме ђу 
срп ске по тре бе за раз у ме ва њем и хр ват ске стра сти за по се до ва њем” 
отва ра увод на по сла ни ца упу ће на Дру штву хр ват ских књи жев ни ка и 
ње го вом пред сед ни ку Ђ. Вид ма ро ви ћу, али и чел ни ци ма Ма ти це хр ват ске 
ко ји су јав но пре до чи ли „Из ја ву Ма ти це хр ват ске о при сва ја њу хр ват ске 
књи жев не ба шти не у из да њи ма Ма ти це срп ске”, не упу тив ши је на адре су 
ко јој се за пра во обра ћа ју, што је, та ко ђе, учи ни ло и Дру штво хр ват ских 
књи жев ни ка, пред ста вља ју ћи нај пре ме ди ји ма сво је пи смо за сно ва но 
не на на че ли ма кри тич ке исто ри о граф ске на у ке, већ на апо дик тич ном 
кро а то цен трич ном са гле да ва њу фе но ме на ста рог Ду бров ни ка. Под стак нут 
же љом да се по сред ством кон струк тив ног и ар гу мен то ва ног ди ја ло га 
до сег ну за јед нич ка са зна ња ли ше на на ци о нал не остра шће но сти, иде о
ло шке ма ни пу ла тив не на пе то сти, агре сив них или не у ких при сту па при
ро ди ста рог Ду бров ни ка и ње го вим књи жев ним и кул тур ним спе ци фич
но сти ма, Не гри шо рац об ли ку је два на ест те за, са жи ма ју ћи историографскe 
уви де уте ме ље не на по у зда ним на уч ним са зна њи ма, али и на ре ле вант
ној, оба ве зу ју ћој чи ње ни ци спле те ној са на чи ном на ко ји су са ми Ду бров
ча ни ви де ли се бе и сво је од но се са Ср би ма и Хр ва ти ма. Да су ста ри 
Ду бров ча ни по ре клом по том ци ро меј ског и сло вен ског ста нов ни штва, 
те је та ко ство ре на ме ша ви на ла тин ског, грч ког и сло вен ског ет нич ког 
суп стра та, да је раз вој ста рог Ду бров ни ка те као у прав цу све очи глед
ни је до ми на ци је сло вен ских еле ме на та, да је про цес у ве ли кој ме ри 
до вр шен до кра ја XI II ве ка, да је у окви ру те сло ве ни за ци је ста ри Ду
бров ник ет нич ки, де мо граф ски, дру штве но, еко ном ски и у дру гим 
аспек ти ма сва ко днев ног жи во та био упу ћен на кон ти нент нал ни про стор 
на се љен Ср би ма, нај ви ше из обла сти За ху мља и Тра ву ни је – са мо су 
не ки од зна чај них исто ри о граф ских са зна ња ко је ау тор књи ге акри бич но 
на гла ша ва. Не гри шо рац под јед на ко ука зу је на по сто ја ње спре ге из ме ђу 
сна жног еко ном ског раз во ја Ду бров ни ка од осам де се тих го ди на XII 
ве ка до сре ди не XV ве ка и ја ча ња срп ске др жа ве под вла дар ском ло зом 
Не ма њи ћа (по том и њи хо вих на след ни ка, од кне за Ла за ра и де спо та 
Сте фа на Ла за ре ви ћа до вла дар ске ку ће Бран ко ви ћа), о че му убе дљи во 
све до че дра го це ни срп ски исто ри ча ри, ина че Ду бров ча ни, Лу јо Во ји но
вић и Јор јо Та дић. Ис ти че ујед но да је дру штве на струк ту ра ста рог Ду
бров ни ка сна жно об на вља на, пре све га, из хер це го вач ког за ле ђа, са 
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срп ских ет нич ких про сто ра и да срп ска др жа ва ни је осва јач ки пре тен
до ва ла на Ду бров ник, ни ти га др жа ла у по кор но сти не го је, по шту ју ћи 
ау то но ми ју гра да, вла дар ским по ве ља ма га ран то ва ла ње гов по себ ни 
ста тус и скла па ла са њим уго во ре о са рад њи. Ау то ро ве кон сти ту тив не 
те зе ко је се ти чу, с јед не стра не, је зич ког аспек та те ме апо стро фи ра ју 
да су Ду бров ча ни уме ли да гра де lin gua com mu nis, за јед нич ки је зик 
јед ног ши рег сло вен ског про сто ра, ме ша ју ћи из ра зи то срп ску (што кав
ска ије ка ви ца) и из ра зи то хр ват ску (ча кав ска ика ви ца) ди ја ле кат ску 
осно ву, схва та ју ћи та кве стил ске и кул тур не чи ни о це као из раз раз у ме
ва ња и по др шке „на ши јен ци ма”, тј. Сло ве ни ма, ко ли ко Ср би ма то ли ко 
и Хр ва ти ма. У кул тур ном по гле ду, с дру ге стра не, Ду бров ник и ње го ви 
ства ра о ци пре по зна ва ли су у кул тур ној тра ди ци ји Хр ва та, на ро чи то 
ства ра ла ца из се вер не Дал ма ци је зна ча јан ори јен тир, ег зи сти ра ју ћи 
под јед на ко као део ита ли јан ског по ли тич ког, прав ног, фи ло зоф ског, 
на уч ног, те о ло шког, обра зов ног и кул тур ног про сто ра, чи ме су „по ди
за ли соп стве не ци ви ли за циј ске и кул тур не стан дар де до ни воа до стој ног 
нај на пред ни јег де ла Евро пе у епо си ре не сан се и ба ро ка”. Ова кве ау тен
тич не, на уч но укот вље не уви де ау тор фи на ли зу је ми шљу да су Ду бров
ча ни по се до ва ли раз ви је ну свест о соп стве ној по себ но сти, те да су се бе 
пер ци пи ра ли као но си о це сло вен ског иден ти те та не сма тра ју ћи се ни 
Ср би ма (са ко ји ма су по ве за ни ет нич ки, је зич ки, еко ном ски, по ли тич ки, 
жи вот но и ко му ни ка циј ски) ни Хр ва ти ма (са ко ји ма их ве зу је ка то ли чан
ство и тип кул ту ре чи је су обра сце за јед нич ки пре у зи ма ли из Ита ли је), 
не го об је ди њу ју и срп ство и хр ват ство као при хва тљив из раз „ду ха 
сло вен ских ʼна ши је на цаʼ”. Оту да би, уме сто кро а то цен трич ног кри во
тво ре ња исто риј ске исти не, нај тач ни је и на пра вед ни је би ло „ста ри Ду
бров ник и ње го ву књи жев ност сма тра ти за јед нич ким на сле ђем Ср ба и 
Хр ва та”. На сто је ћи да по дроб но и без на ци о на ли стич ких остра шће но сти 
пру жи ко мен та ре по во дом ра зно вр сних, ис кон стру и са них хр ват ских 
опа ски – јед на од њих на во ди да срп ски исто ри ча ри књи жев но сти и 
ан то ло ги ча ри при сва ја ју књи жев но ства ра ла штво Ду бро вач ке ре пу бли
ке и ти ме те ми при сту па ју на „псе у до знан ствен” на чин – Не гри шо рац 
нај зад под се ћа на ка пи тал не на уч не и ен ци кло пе диј ске про јек те (Срп ски 
би о граф ски реч ник, Срп ска ен ци кло пе ди ја и Ан то ло гиј ска еди ци ја Де сет 
ве ко ва срп ске књи жев но сти) ко ји ма Ма ти ца срп ска по твр ђу је ка ко озбиљ
ност и ме ри тор ност у по гле ду ис тра жи ва ња на сле ђа ста рог Ду бров ни ка, 
та ко и по тре бу за до се за њем исто ри о граф ске исти не.

У тек сту „Успо ни и па до ви срп ске по ли тич ке са мо све сти: ује ди
ње ње 1918. го ди не и ње го ве по сле ди це” ау тор књи ге ука зу је на од суд ну 
ва жност и ам би ва лент не им пли ка ци је 1918. го ди не у ко јој је срп ски 
на род „до жи вео нај у зви ше ни је тре нут ке соп стве не исто риј ске суд би не, 
а исто вре ме но је, упра во те го ди не, по ста вио осно ве за нај па кле ни је 
сво је тре нут ке”. Те го ди не се, с јед не стра не, вој ним три јум фом сте кла 
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сло бо да из гу бље на не са мо оку па ци јом из 1915. го ди не не го и она за 
ко јом се жу де ло још од Ко сов ског бо ја или од па да Сме де ре ва, док се, с 
дру ге стра не, учи ни ла фа тал на гре шка јер је срп ска по ли тич ка ели та, 
не за вр шив ши чин кон сти ту и са ња на ци о нал не за јед ни це и ње не ста би
ли за ци је, за по че ла про це се над на ци о нал ног, ју го сло вен ског ин те гри са
ња. Пре по зна ју ћи као јед но од нај круп ни јих и на сло же ни јих пи та ња 
отво ре них при кра ју Пр вог свет ског ра та упра во по сто ја ње две стра те
ги је ује ди ње ња – иде је ује ди ња ва ња срп ског на ро да ис ка за не у Ни шкој 
де кла ра ци ји, од но сно иде је ју го сло вен ског ује ди ње ња из Крф ске де кла
ра ци је за сно ва не на, ка ко ау тор ис ти че, по губ ној, илу зор ној ми сти фи
ка ци ји о „тро и ме ном на ро ду”, истом „по кр ви, по је зи ку, го вор ном и 
пи са ном, по осе ћа њи ма сво га је дин ства, по кон ти ну и те ту и це ли ни 
те ри то ри је” – Не гри шо рац ис ти че да у Ак ту осни ва ња Кра ље ви не Ср ба, 
Хр ва та и Сло ве на ца ни су би ла ја сна из ја шње ња о на ци о нал ном, срп ском, 
и над на ци о нал ном, ју го сло вен ском ује ди ње њу као што су то пак би ла 
у слу ча ју Ве ли ке на род не скуп шти не у Но вом Са ду и Под го ри ци. Та ко 
су већ осни вач ким ак том за по че те си стем ске ми сти фи ка ци је и збу ње но
сти на по ред ним по сто ја њем тра го ва обе ју кон цеп ци ја, чи ме су остваре ни 
ка та стро фал ни учин ци: по ли тич ка и на ци о нал на по мет ња у Кра ље ви ни 
СХС/Ју го сла ви ји и со ци ја ли стич кој Ју го сла ви ји, али и, да ле ко се жно 
по сма тра но, до ак ту ел ног тре нут ка, и ет нич ко чи шће ње и те мељ но укла
ња ње Ср ба са ве ков них ог њи шта на Ко со ву, по вре ме но ја ча ње, па сла
бље ње ау то но ма штва у Вој во ди ни, др жав на иде о ло ги ја ко ја на сто ји да 
за сну је ан ти срп ску по ли ти ку у Цр ној Го ри, ет нич ки у пот пу но сти очи
шће на Хр ват ска из ко је су Ср би, по уста шком про јек ту, про те ра ни или 
по кр ште ни или по би је ни, у це ли ни из гу бљен кор пус Ср ба ка то ли ка јер 
су се у ме ђу вре ме ну по хр ва ти ли, го то во у пот пу но сти из гу бљен му сли
ман ски кул ту ро ло шки слој Ср ба у Бо сни и Хер це го ви ни, и, нај зад, акту
ел на збу ње ност срп ског на ро да око на чи на ин те гри са ња у Европ ску 
уни ју. Да би се упра во спре чи ле не смо тре но сти по во дом на ве де ног об
ли ка над на ци о нал ног ин те гри са ња, Не гри шо рац при мар ни за да так пре
по зна је у ево ци ра њу по уч них ис ку ста ва из 1918. го ди не и ре флек си ји да 
у над на ци о нал не ин те гра ци о не про це се Ср би тре ба да ула зе ис кљу чи
во у на ци о нал ном сми слу кон со ли до ва ни, са све шћу о на ци о нал ном 
ин те ре су и це ли ни ко јој при па да ју.

Пи та ње мон те не грин ства као об ли ка со ци о кул ту ро ло шког на си ља, 
раз ви ја ња др жав нопо ли тич ке иде о ло ги је ви ше стру ког не по сто ја ња 
ли ни ја за јед ни штва са Ср би ма, те ин тен ци о нал ног ин ду ко ва ња ан ти те
тич ких ре ла ци ја из ме ђу Цр но го ра ца и Ср ба, ак ти ви ра се у већ по ме ну
том тек сту „Успо ни и па до ви срп ске по ли тич ке са мо све сти: ује ди ње ње 
1918. го ди не и ње го ве по сле ди це” ау то ро вим ука зи ва њем на че ти ри 
раз вој не ета пе мон те не грин ске иде о ло ги је. Уло га кључ ног но си о ца прве 
фа зе при па да кра љу Ни ко ли и ње го вој нај бли жој око ли ни, дру гу фа зу 
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обе ле жа ва ју Се ку ла Др ље вић и Са вић Мар ко вић Ште ди мли ја, у тре ћој 
фа зи мон те не грин ска иде о ло ги ја ја ча у до ба ко му ни зма од ка да се Цр но
гор ци по чи њу из ја шња ва ти као за себ на на ци ја, да би, нај зад, у че твр тој 
фа зи до ми нант ни об лик др жав не по ли ти ке Ми ла Ђу ка но ви ћа био од
ре ђен мон те не грин ством и ње му ин хе рент ним по ри ви ма (де фи ни са њем 
по себ ног цр но гор ског је зич ког стан дар да, ин си сти ра њем на ла ти нич ном 
пи сму, по ку ша јем фор ми ра ња по себ не Цр но гор ске пра во слав не цр кве, 
ин си сти ра њем на тзв. цр но гор ској књи жев но сти ко ја би се одво ји ла од 
срп ског кор пу са, спро во ђе њем си стем ског на си ља над свим ста нов ни
ци ма Цр не Го ре ко ји се из ја шња ва ју као Ср би или као го вор ни пред став
ни ци срп ског је зи ка, спро во ђе њем ра зних об ли ка дис кри ми на ци је у 
по ли ти ци за по шља ва ња итд.). Иде ју цр но гор ске на ци је су штин ски дру
га чи је од оста лог срп ског на ро да, об ли ко ва не од стра не ко му ни стич ке 
иде о ло ги је и то та ли та ри стич ког мо де ла ми шље ња чи је стра те ги је иден
ти тет ског ин же ње рин га и ет нич ких mel ting potова сме ра ју да по стиг ну 
„раз би ја ње це ло ви то сти срп ског на ро да и ње го вог пре тва ра ња у сла ба
шни ет но граф ски спе ци фи кум”, та кву иде ју про бле ма ти зу је и текст 
„Ис тра га пре да ка: со ци о па то ге ни чи ни о ци у про це су фор ми ра ња цр но
гор ске на ци је”. Има ју ћи у ви ду да је мон те не грин ство кул ми ни ра ло 
кра јем XX ве ка, од но сно по чет ком XXI ве ка у фор ми од на ро ђе ног цр
но гор ског ре жи ма, са чи ње ног од но ве кла се оту ђе них по ли ти ча ра и 
би зни сме на што уда ра ју на те ме ље цр но гор ског пам ће ња, Не гри шо рац 
на сто ји да про ник не у си стем со ци о па то ге них чи ни ла ца, иде ја и прак
тич них по сту па ка од на ро ђе ног цр но гор ског ре жи ма. Се лек тив но спро
во ђе ње на си ља под ле ги ти ма ци јом др жа ве ко ја по шту је де мо крат ске 
про це ду ре, оба вља ње сим бо лич ке ис тра ге пре да ка и про го на свих ко ји 
се др же пре дач ких за ве та, на сил но иза зи ва ње ра строј ства у по ро ди ца ма, 
брат стви ма и пле ме ни ма, те по ни шта ва ње свих ко хе зив них дру штве них 
чи ни ла ца ка ко би се од за јед ни це на чи нио скуп не си гур них, не срећ них 
и за стра ше них по је ди на ца, на сил на стан дар ди за ци ја је зи ка ко ја тре ба 
да од ба ци срп ско име, на сил ни по ку ша ји да се иза зо ве рас кол ни штво у 
Срп ској пра во слав ној цр кви и да се ре ла ти ви зу ју из гра ђе не нор ме (мо
рал не, је зич ке, на уч не, естет ске, књи жев не и умет нич ке), при зна ње Ре
пу бли ке Ко со ва за са мо стал ну др жа ву и ди рект но по ри ца ње ви ше ве
ков ног кул тур ног пам ће ња Цр но го ра ца ко ји су у Ко со ву ви де ли ме сто 
ду хов ног и сим бо лич ког ра ђа ња оли ча ва ју са мо не ке од ме то да мон те
не грин ства. Ње го вом де струк тив ном деј ству, ка ко ау тор књи ге на гла
ша ва, ну жно је да се опи ре не са мо по ли тич ка опо зи ци ја, не го и сва ка 
лич ност све сна ва жно сти не при ста ја ња на иден ти тет ске фал си фи ка те, 
про фи та бил ни по ли тич коеко ном ски праг ма ти зам и ин стру мен та ли зо
ва ње од стра не за пад них по ли тич ких цен та ра мо ћи, сва ка лич ност све
сна зна че ња ето са сло бо де, хри шћан ства као из во ри шта сна ге и по тре бе 
све до че ња ње го шев ских по сту ла та. 
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Упра во цр но гор ски вла ди ка, вла дар, фи ло зоф, пе сник и све ти тељ 
цен трал на је фи гу ра про грам ски нај зна чај ни јег тек ста „Ње го шев ски 
по крет от по ра”. По ред то га што се у ње му осве тља ва вре мен ска схе ма 
Гор ског ви јен ца са аспек та че ти ри зна че ња књи жев ног де ла, што их 
Дан те Али ги је ри уста но вља ва (до слов но, але го риј ско, мо рал но и ана го
гиј ско зна че ње), те ди ја хро ниј ски оцр та ва по смрт на Ње го ше ва суд би на 
(од оправ да ног из не ве ра ва ња Ње го ше ве же ље да бу де са хра њен у за вет
ној цр кви на Лов ће ну услед стра ха од по тен ци јал ног тур ског опо га ње ња 
по смрт них оста та ка, пре ко ау стро у гар ског скр на вље ња Ње го ше вог гроб
ног ме ста у до ба оку па ци је, об на вља ња Ка пе ле нај зад за вре ме Кра ље
ви не СХС, па до ње ног ру ше ња и ко нач ног скр на вље ња Ње го ше вих 
по смрт них оста та ка у ко му ни стич кој Ју го сла ви ји), Не гри шо рац под јед
на ко кон тем пли ра о моћ ној са вре ме но сти Ње го ше ве све у куп не де лат
но сти, под стак нут пи та њем ко је су то основ не по ру ке ко је нам Лов ћен
ски Тај но ви дац упу ћу је, а ко је чи та о ци из дру гих вре ме на ни су мо ра ли 
или мо гли да раз у ме ју: „Шта је то Ње гош учи нио да да нас, без и јед не 
ње го ве до дат не ре чи, ми го во ри мо о чи та вој пе снич кој, ду хов ној, вер ској 
и по све ће нич кој, ин те лек ту ал ној и ства ра лач кој, идеј ној и по ли тич кој са
бор но сти ко ју мо же мо, и мо ра мо, зва ти Ње го шев ским по кре том от по ра?” 
Жи ва, ак ту ел на вред ност пре по зна је се нај пре „у Ње го ше вом по зи ву да 
се са бор но окре не мо јед ни дру ги ма, да утвр ди мо осно ве за јед нич ких 
уве ре ња и да по том из ве де мо став о то ме шта нам је чи ни ти” ка ко би се 
„раз дро бље но огле да ло срп ско” опет офор ми ло у сво јој це ло ви то сти, 
ду хов но сти и то ле рант но сти. Огле да се под јед на ко у по уч ном деј ству 
за ве шта них Ње го ше вих књи жев нофи ло зоф ских му дро сти и са ве та 
ко ји фи гу ри ра ју као пу то каз и ко рек тив пред ре ви та ли зо ва ним пи та њем 
„сме ли чо век или на род да чи ни ства ри ко је пред ста вља ју из да ју са мо
га се бе, свог на ро да и сво је кул ту ре?”, али и у им пе ра ти ву не го ва ња 
ди ја ло га са Ње го шем и це ло куп ном тра ди ци јом ко ју он под ра зу ме ва 
ра ди очу ва ња нај ви тал ни јих чи ни ла ца срп ског на ро да. Ње го шев ски 
по крет от по ра, ко ји ни је спе ци фич но ве зан за Цр ну Го ру, прем да је нај
при род ни је упу ћен баш на тај про стор где је кри за срп ског кул тур ног 
и на ци о нал ног иден ти те та за до би ла не схва тљи ве раз ме ре, пред ста вља 
оту да уни вер зал ни срп ски од го вор на све об ли ке кул ту рал них оп струк
ци ја и на па да, не при ста нак на гло ба ли стич ки по ре дак у ко ји ма ели та 
тре ба да се одво ји од на ро да из ко јег је по те кла и да пре ра сте у на ро чи
ту при нуд ну упра ву (под стак ну ту скри ве ним или не скри ве ним на ло го
дав ци ма) над соп стве ним на ро дом. По сво јој су шти ни хри шћан ски, по 
по јав ном об ли ку све то сав ски, а по по ли тич ким им пли ка ци ја ма ак ти
ви стич ки на ми ле ти ћев ски на чин, Ње го шев ски по крет от по ра се у овој 
књи зи де фи ни ше као идеј ни, кул тур ни по крет ко ји ис кљу чу је зва нич но 
члан ство и утвр ђе ну хи је рар хиј ску ор га ни за ци ју – јер след бе ни ци су сви 
усме ре ни Ње го ше вим тра гом – пред ста вља ју ћи об лик јав не де лат но сти 



427

и ме та по ли ти ке ко ја „ис по ста вља дис курс су штин ске по ве за но сти из
ме ђу ин ди ви ду ал них, на ци о нал них и уни вер зал них те ма чи сто га ху
ма ни те та”. По ред то га што текст ну ди де фи ни ци ју и идеј ни по ста мент 
Ње го шев ског по кре та от по ра, у ње му се, та ко ђе, из ла же си стем оп ште
при хва ће них ста во ва, чи јом се кре а тив ном над град њом обез бе ђу је оп ста
нак срп ског на ро да. Јер ка да вла ди ка Да ни ло ка зу је ка ко је „си рак ту жни 
без ниг ђе ни ко га” и ка ко ње го во „пле ме сном мр тви јем спа ва”, Не гри шо
рац у то ме пре по зна је упе ча тљи ву илу стра ци ју си ту а ци је мо дер ног и 
пост мо дер ног чо ве ка, ду шев но и ду хов но умрт вље ног, дез о ри јен ти са ног 
са мот ња ка у мно штву љу ди ко ји и сам на ли ку је „па кле ним ду хо ви ма”. 
Упра во да би се су спен до ва ла при нуд ност гу бит нич ких ал тер на ти ва – да 
бу де мо пле ме ко је „сном мр тви јем спа ва” или да и са ми по ста не мо „па
кле ни ду хо ви” – ау тор апо стро фи ра ва жност за сни ва ња јед ног Но вог 
дру штве ног уго во ра, чи је прет по став ке обра зла же у че тр на ест та ча ка, 
сма тра ју ћи да он тре ба да бу де на ста вљен „та мо где је ста ри стао, а то 
зна чи у тре ну ци ма ка да је срп ско гра ђан ско дру штво, од мах по сле Пр вог 
свет ског ра та, би ло до зре ло да уђе у нај зах тев ни је фа зе свог ор га ни за
ци о ног уме ћа”.

Текст „Ми тро по лит Ам фи ло хи је и ње го ва од бра на од ва ви лон ске 
тму ше са вре ме ног све та”, из го во рен при ли ком об ја вљи ва ња од лу ке о 
до бит ни ку на гра де „Из ви и скра Ње го ше ва” у Бе о гра ду и уру че ња на
гра де у Ник ши ћу 2012. го ди не, апо стро фи ра нај пре ау то ро во под се ћа ње 
на ви ше ве ков но деј ство мит скоисто риј ског обра сца Ко сов ског за ве та 
у Цр ној Го ри и спо ља на мет ну то мон те не грин ство као пу кој „зи да ни ци 
на пе ску”, да би се по том тек сту ал на ре флек си ја усред сре ди ла на те му 
пе снич ке суп стан це бо го слов ске ми сли, чи ње ни цу да је са да бла же но
по чив ши ар хи е пи скоп це тињ ски и ми тро по лит цр но гор скопри мор ски 
Ам фи ло хи је Ра до вић ду хов не исти не по ет ски на дах ну то и су ге стив но 
уоб ли ча вао ка ко би њи хо ва се ман тич ка сна га ја сни је зра чи ла у би ћи ма 
дру гих љу ди. Урав но те же ње хри шћан ског уни вер за ли зма и на ци о нал
ног пар ти ку ла ри зма и са гле да ва ње зна ча ја иси ха стич ког по кре та у срп
ском ду хов ном и кул тур ном аре а лу Не гри шо рац апо стро фи ра као не ке 
од број них ре ле вант них књи жев них и кул ту ро ло шких учи на ка ду хов не 
де лат но сти бла же но по чив шег ми тро по ли та, исто вре ме но ис ка зу ју ћи 
свест да јед на ово зе маљ ска на гра да, као што је „Из ви и скра Ње го ше ва”, 
не мо же да рас по ла же кру ци јал ном ва жно шћу за са мог ми тро по ли та – јер 
по сто је „не ке ви ше ин стан це пред ко ји ма је од го во ран и ко ји ма по ла же 
ра чу не” – ко ли ко, за пра во, есен ци јал но усме ра ва нас као по је дин це ко
ји те же да пре по зна ју ори јен ти ре „пре ма ко ји ма ва ља да се од ре ђу је мо 
на сво ме пу ту.” 

Прем да књи га Ње го шев ски по крет от по ра, пи са на ар гу мен то ва но, 
у ин те лек ту ал ном сми слу исти но љу би во и ча сно, од ме ре ним, ра фи ни
ра ним из ра зом све до чи о ау то ро вој те жњи за ус по ста вља њем ди ја ло га 
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са Ње го ше вом и ње го шев ском књи жев нофи ло зоф ском тра ди ци јом како 
би се у њој де тек то ва ли мо гу ћи од го во ри на пи та ња са вре ме ног ми зан
сце на, прем да она до ка зу је ау то ро ву ин тен зив ну жуд њу да у пи са ном 
ви ду уоб ли чи ре флек си је по во дом сво јих по вла шће них те ма и по твр ди 
при су ство ак ти ви стич ког ху ма ни зма, и Ње го шев ски по крет от по ра је, 
за пра во, ви ше не го са мом ау то ру по тре бан чи та о цу – да му бу де лу чо
но ша и сми сло твор на ре фе рент на тач ка у де ста би ли зо ва ном, ма те ри ја
ли стич ком и ин ва зив ном ко ор ди нат ном си сте му да на шњи це.
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ПОЕЗИЈАИСЈАЈБЕЛИНЕ

Дра ган Ла ки ће вић, Про ху ја, Пар те нон, Бе о град 2020; Же те ли ца и Шу ма
но вић, Пар те нон, Бе о град 2020 

Да је Дра ган Ла ки ће вић ау тор на гла ше не пе снич ке ин ди ви ду ал
но сти и из ра зи тог лир ског сен зи би ли те та, по ка зу ју и две збир ке по е зи
је из да те 2020. го ди не. По је ди ни ре пе та тив ни сим бо ли пре по зна ју се и 
у но вим пе снич ким књи га ма, те та ко Ла ки ће вић оста је „пе сник сне га”, 
ка ко га је Вла ди мир Ја гли чић на звао у пе сми „Го стин ска со ба” (1992). 
Дух но вог и дру га чи јег осе тан је ипак и у књи га ма ко је обе ле жа ва ју 
по ла ве ка бо га тог и ра зно вр сног ства ра ла штва. У раз го во ру за Но во сти 
по во дом две но ве књи ге, Ла ки ће вић се освр ће и на пр ву сво ју пе сму 
„Про ху ја”, об ја вље ну пр во бит но у Ма лим са ра јев ским но ви на ма, пре 
тач но пе де сет го ди на: „Оно не кад би ло је по че так и ус хит; ово са да је 
ис куство и све тла гор чи на”. Има ју ћи у ви ду да збир ку Про ху ја отва ра 
упра во сво јом пр вом пе смом, де лу је да је не што од ус хи та и не жно сти 
по че та ка при сут но и у нај но ви јим збир ка ма. 

Свет пе сме је и да ље отво рен и сли ке ре ал но сти се ма те ри ја ли зу
ју у би ће пе сме без по ку ша ја не про бој но сти и хер ме тич но сти: „про ху ја”, 
што пред ста вља ујед но и вр ло срећ но ода бран на слов, онај је спе ци фи
чан тре ну так па ху ље у ле ту о ко јем Ла ки ће вић, че сто кроз сво ју по е зи ју, 
про го ва ра. Пе сма ни је па ху ља, иа ко се апо стро фи ра ње на је дин стве ност 
и не по но вљи вост, пе сма је њен лет, за у ста вље ни тре ну так ко ји се бе ле жи 
у маг но ве њу, где се пев и сан из јед на ча ва ју: „Се ди, дра га је се ни, из во ли 




